ثقافة

www.alomanaa.net
اخلمي�س  ٢٥ -يوليو  - ٢٠١٩املوافق  ٢٣ذو القعدة  14٤٠هـ

ربطة عنق
دعاء األهدل
الشمس تغيب وتحرض تلوح بالغيوم لكن
الطقس كان حار ًا إنــه دخول الصيف حيث
الطقس متقلب املناخ يدهش بحضور الغيوم
والهواء املعتدل ثم فجأة تســطع الشــمس
عىل رأســك وتكاد تتبخر منــك كل ما يدور
بهذه الرأس املحشــوة باألفكار الالمتناهية،
إنها الساعة الواحدة بعد الظهر حبات العرق
تتساقط عىل جسد كل مار من شوارع عدن،
محطة القاهرة؛ هنا هنا قف!
أعرب شــارع القاهرة بجانب بســطات
الفاكهة والحلويات معديت ترصخ باالشتهاء
أمر منهم جميعا ال وقت يل سوى أنني أغادر
ألصــل إىل املنزل...أمتايل بخطوايت مرسعة
بجسدي الهزيل املتعب من دراسة يو ٍم كامل
من ُذ الساعة السادسة والنصف صباح ًا أغادر
القرية مشــيا نصف ساعة وأصل املدينة إىل
محطة الحافالت الساعة السابعة أغادر من
مدينة لحج إىل مدينة عدن أصل إىل جامعتي
الساعة الثامنة ونصف ،أعرب الشوارع وأحدث
نفيس وأهذي كاملجنونة متمتمة يف داخيل،
أطبق بيدي عىل أنفي ...إنها رائحة القاممة
تجول فتفسد ما استنشقته من هواء قريتي
الطبيعي صــوت الغراب يزعجني بعدما كان
صوت العصافري عالقا يف صنوان أذ ّ
ين.
ـ لحج ،لحج ..صوت السائق املار
ـ قف أنا معك ،صعدت الحافلة " الباص"
ممتلئ بالرجــال و امــرأة أربعينية وفتاة
عرشينية جلست بينهام هناك ثالثة أشخاص
صعدوا معنا كانــوا يحملون روح املرح رغم
مالمح التعب عىل وجوههم والبســاطة يف
مالبسهم املتسخة التي توحي بأنهم عائدون
من عمل شــاق يتامزحون فيام بينهم ومع
اآلخرين بروح بســيطة بينام أنا كنت أتبسم
ضاحكة بفكاهتهم ،هي؛ هي سمعت أحدهم
من املقعد الــذي يف خلفي يقول إنها حافلة
صغرية تسمى زلومة" متر من جانب حافلتنا
أوه إنها ترمي موزعة ربطة عنق!
نظرت من النافذة والكل من يف الحافلة
يبحث لــرى حقيقة ما قال الرجل ،قفز أحد
الرجال الفكاهيني قائال
ـ أين هي؟
ـ إنهــا مرت مــن جانبنــا لونها أبيض
بداخلها رجل يرمي للامرين ربطات عنق!
ـ ها هو ها هو ،عاد.
التفــت من النافذة عــى الجانب األيرس
ورأيت الرجــل من داخل الحافلــة البيضاء
"الزلومــة" وهو يرمــي إىل نوافذ حافلتنا
ربطات عنــق كل من يف الحافلــة تعالت
أصواتهم ضاحكني يتلقــون ربطات العنق
امللونة ،تساءلت يف نفيس شكل الرجل ليس
بغني؟!
رد قائال أحدهم من دون أن يسمعني يبدو
أن لديه محل خياطة!
املرأة بجانبي تضحك مالطفة.
رجل آخر مامزح يوزع الربطات عىل من
يف الحافلة قائال:
"هههههه خذ هذه سوف تناسب مالبسك
للزفاف"
رد له:
ـ خذها أنت أنا متزوج ال أحتاجها!
الشعرات البيضاء مشتعلة عىل رأسه!
ـ خذها يا صديقي لرمبا تحتاجها...
ـ قلت لك ال أحتاجها!
يرد آخر...
ـ هات يل واحدة.
حسنا ســوف آخذ أنا كذلك هذه السوداء
سوف تكون جميلة عىل السرتة البيضاء يف
يوم زفايف...
الشعرات البيضاء مشتعلة عىل رأسه!
تضحك املرأة األربعينية قائلة له:
"هههــه ،يف حينهــا اربــط عنقك بها
تنس".
منتحرا ال َ
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كتب /د.عبد احلكيم باقيس

بالد القائد ..أو ِ
"ع َراســوبيا"
وهي دولة عربيــة كنائية قبل أن
تطمس هويتها وتتحول مبن فيها
مــن حجر وبرش إىل حمل اســم
بالد القائد املبجل! ..اســم كنايئ
لكل بالد الطغــاة العرب ،منحوت
من ثالثة أســاء :العراق ،سوريا،
وليبيا ،ورمبا غريها..
رواية سياســية ،وال يشء يف حياتنا خارج
هذه اللعبة التي فقــدت معناها ،تحاول أن تعيد
صياغة تاريخ الطاغية روائ ًيا ،تتامهى مع أفق
التوقعــات مام نحن مخضبون بــه من أوجاع
الواقع وتحوالته العنيفة إىل درجة الجنون..
يف لغــة رسدية تعتمد املفارقة والســخرية
املــرة ،والتهكم والجرأة يف الكتابة والتناول كام
اعتدنا ،مييض بنا الروايئ عيل املقري هذه املرة
يف اكتشــاف عامل الدكتاتور الطاغية وجنونه،
وتفاصيل محيطه الخاص من حاشــية وأبناء،
ومنافقني وضحايا ،وكل ما يكتنزه مروي قصة
الطاغية ،غري أن عبقريــة الكاتب عيل املقري،

العشق بين زمنين
محمد ناصر العولقي
يف السبعينيات  -أيام الحامس الثوري الفياض  -شن الدكتور حسن
مجيل نقدا الذعا عىل املبدعني الكبريين الســيد حسني املحضار واألمري
أحمد فضل القمنــدان ألن يف أغانيهام نزعة اســتعالء عىل الطبقات
املسحوقة وارستقراطية  ،واستشهد بشاهدين من شعرهام.
الشــاهد األول يف قول املحضــار يف أغنيته (عــادت علينا ليايل
جميلة):
بعض امليادين فيها رويلة
وخيول زينة وكلّني يعرض بخيله
ما هي لحجري وال بن هبيلة
ما تصلح اال لفارس من الفرسان
والشاهد الثاين للقمندان يف أغنيته (هيثم عوض قال):
هيثم عوض قال ريت األرض يف ودرة
با ّ
سل القلب ما با بيت يش مغبون
فــرأى الدكتور مجيل يف قــول املحضار نظــرة طبقية تحط من
قدر الفئتني الكادحتني (الحجري والعبــد) ،كام رأى يف قول القمندان
استهتارا بقيمة األرض والوطن يف مقابل إشباع الغريزة االرستقراطية.
كان بــن مجيل يتحدث بلغــة الواقع الثوري حينهــا  ،وهو محق
بالنســبة ملا قاله املحضار بل كانــت القصيدة كلها فيهــا انحياز اىل
العنرصية والحب العنرصي ففي املقطع األول قال املحضار:
شـرب الـعـسل ما يقع بالفضيلة
لـي مـا معه نقد ما بيحصل مهيله
فـيـه الـشـفـاء للنفوس العليلة
يـا بخت من نال منه مأل فنجان
وكان يف القصيدة يتغزل بفتاة بدوية من قبائل املشقاص أما بشأن
القمندان فقد اعتسف مجيل النص وح ّمله فوق ما يحتمل  ،والطريف أن
نقــد الدكتور مجيل لقي آذانا صاغية وتم منع إذاعة األغنيتني يف إذاعة
وتلفزيون عدن لفرتة طويلة .
هذا النقد أيضا مل مير مرور الكــرام عند املحضار الذي  -كام يبدو
 احرتز لنفســه من مثل هكذا نقود  ،وأراد أن يجــاري املرحلة فكتبأوبريتني كلهام عن قانون األرسة ومحاربة التعصب القبيل والعنرصي
يف الحب ،وكان األوبريت األول باسم ( بنت القبايل ) وموضوعه قصة
حب بني قروي ( من الطبقــات االجتامعية الدنيا) وإحدى بنات القبائل
البدوية ،ويعرض فيه موقف األب الذي كان متمسكا باألعراف القبلية:
أيش جاك يا الفسل متسك يد بنتي
حسبتها نافشة ماحد وراها
رجال من بعدها ترسح وتضوي
وخطيبها قيم ي ّتبع خطاها
بنت القبايل عزيزة ما ّ
تدن
إلنسان قروي ينزّل مستواها
كام يعرض املحضار موقفه الجديد عىل لسان بطل األوبريت :
هذي خطط بالية ما عاد متيش
هذي خطط هدت الثوره بناها
ما عدت ذاك الذي يرشد ويقفي
أذود عن ثوريت واحمي حامها
ويف النهاية يستســلم األب للفكر الجديد ولرغبة ابنته يف الزواج
من القروي .
وعىل نفس املنوال ولكن من زاوية أخــرى يؤلف املحضار أوبريته
الثــاين ( الضحية ) الذي يعرض فيه قصة حــب بني إحدى بنات قبائل
املشقاص البدوية وشــاب من قبيلة أخرى وأحقية ابن عمها يف الزواج
منها كزوجة ثانية مخالفة لقانون األرسة آنذاك  ،وموقف األب الذي مييل
إىل ابن أخيه متمسكا باألعراف والعادات والتقاليد القبلية :
سارحة عمـر جازتنا تل ّفظ بذلك
سارحة عمر قالت قدّم أ ّول عيالك
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الكامنــة يف اللغــة
الرسدية وإعادة بناء
التفاصيل واألحداث
يف حبكــة رسديــة
مشوقة تجعلنا ندلف
إىل ما نعلم تفاصيله
بعــن أخرى ال متــل من لذة الدهشــة واملتعة
واالكتشاف.
ويف خط رسدي آخر تتنــاول "بالد القائد"
ورطة كاتــب روايئ مشــهور ،دفعته ظروفه
املادية الصعبة ومرض زوجته إىل أن يجد نفسه
يف "بلد القائد" يف لجنــة أُوكل إليها أن تكتب
ســرته التي متجد مآثره وبطوالته إىل أقىص
درجات التبجيــل والتأليه الذي يلبي جنونه ،إىل

شف خصال الجنيبي ال تشابه خصالك
ال يعزّك وال يرسح مـعك يف قتالك
ويأيت الرد عىل لسان العاشق الشاب :
انته يا شيخ عادك مل تزل يف ضاللك
انته تفتي كأنك بوحنيفة ومـــــالك
هكذا أغدرت يب وادخلت يب ليل حالك
شل بنتك ويل مـــعكم خرب غري ذلك
ويف النهاية ترفض البنت الزواج من ابن عمها مفضلة أن تهيم يف
الجبال وتتمرد عىل العادات والتقاليد قائلة البن عمها :
انته مخبـول يا مسكني تتبع خيالك
ال ميينك عيل تقـــــــدر وتغفل شاملك
باســــــرح يف جبال الله ما هي جبالك
ومل يقترص موقف املحضار الجديد يف هذين األوبريتني بل راح أيضا
يورد هذا املوقف يف أغاين أخرى ويضمنها رفضه للعنرصية والعصبية
يف الحب ومن هذه األغاين أغنية (يا مول شــامة) التي يقول يف إحدى
مقاطعها:
تكلّم واظهر املستور بالعريب
لسانك ليه بالكلمة ثقيلة؟
تكلّم ال تقع يف عشقتك (عصبي)
ودع عنك شياطني (القبيلة)
بغوا قلبك من القسوة يصدّي
بغوا األحقاد بني الناس متدي
عاما فعامه
يا مول شامة
فكلمة (عصبي) هنا تعني التعصب والعنرصية القبلية.
لقد اســتفاد املحضار من نقد املجيل أو باألصح ســاير مضمونه
ومتغريات الواقع السيايس واالجتامعي يف الجنوب بعد االستقالل غري
أن القمنــدان مل يتمكن من ذلك ألنه مات مــن زمان ومل يكن يتوقع أن
يأيت عهد يؤاخذه عىل حبه للحياة وطبيعته الغارقة يف العيش يف الحب
والفن وللحب والفن.

تصور درجة االكتامل الذي يأيت
بعده الزوال بحسب لغة الرواية،
ً
سقوطا
فيســقط الزعيم القائد
تراجيد ًيا مدويــا ،وينفرط عقد
النظام والحاشــية ،وعقد لجنة
كتابة الســرة ،وكل يشء يغدو
طاغ ومجنون ،مبا يف
إىل انفراط ٍ
ذلك الثائــرون عىل القائد "وكأن
الكل صار ضد الكل ،يرصخون بال
معنى ،إذ بدت الثورة وكأنها تعني
التقارب مع املوت أكرث مام تعني
االقرتاب من الحياة".
تغدو الروايــة التي بني أيدينا
وكأنها أحد فصول الســرة غري
املكتملة ،أو فصل /فص "املبجل"
الذي يتوســط مخطط فصوص
الســرة املكونة من مائة وواحد
من الفصــول التي تحمل صفات
متجيد القائد ،الفصل الذي أراده
الراوي واســطة عقد ســرة القائد؛ لكنه يعيد
عنوانه بعد ســقوط القائد إىل "القذى" أشــد
أنواع األوساخ كراهة ،ليتحول ما بعده إىل سرية
مفتوحة عىل الكتابة نحو النقيض من الصفات
واألسامء التي ادعاها القائد الزعيم.
ولنا مع هذه الرواية الجميلة قراءة أخرى يف
قادم األيام ،وقد صدرت حديثا عن دار املتوسط
يف ميالنو.

مالكم كيف
تحكمون؟!
وجدان الباوري

أفزعني ذلك البــوق الذي أطلقه من ســيارته
الفارهة ،ال لينبهني؛ بــل ليغيظني عن ظ ّنه ،وهو
يدوس عىل الفرامل بكل قواه غري آبه باكتظاظ خط
الســر باملارة من أطفا ٍل ونساء ،وما هي إال دقائق
ويخطف معه أرواح ًا بريئة.
وما هي إال أيام و تأتيك الوفود لطلب الســاح
و العفو له ،ويتحولون إىل وعّ اظ يذكرونك بالقدر
وأ ّنها هذه أقــدار الله وأقدار اللــه ال ُترد ،والعفو
والصفح دعا لها ديننا اإلســامي و و و ،..فهل يا
ترى يســمح لنا القدر مبثل هذه الترصفات الرعناء
واستهتار بأرواح البرش..؟
ٌ
ســؤال يجيب عليه الســاعون لتربير مثل هذه
الترصفات الرعناء.
نحــن نؤمــن بالقضــاء والقدر منــ ُذ نعومة
أظفارنا،و انطالق ًا من إمياننا الراسخ سننزل معكم
إىل ما تســعون إليه و تحثونا إليه ،فالقدر يجب أن
يكون ساري املفعول عىل االثنني الجاين والضحية
وهذا قدره يعمل حادث ويزهق أرواح كام تفضلتم،
فقدره أيضــ ًا أن يلحقهم أم أنكــم ال ترضون بهذا
القدر ألنه ابن التاجر الفالين أو املســؤول الفالين
إذن القدر عندكم له تفســر آخر حســب هواكم
وعقولكم املريضة مالكم كيف تحكمون؟!

شعبيات /عصام مريسي

علمتك الحب

بعد مــا علمتــك الحـــــــــــــــب
تتكرب عــي وتغيــــــــــــــــــب
تدَّلــل وأنــت الحبيـــــــــــــــــب
يــا دواء روحــي والطبيـــــــــب
لــو هجــرت أنــت أنــا مــا أسيــــب
الجســم ناحــل وأنــا يف نحـــــيب
يــا غشــيم الحــب عــادك ربيــــب
يف الهــوى جاهــل مــايش لبيــــب
مرجعــك عنــدي نطفــي اللهـــيب
بعدمــا جرعتــك الهــوى والحــب
ودرســتك فــن العشــق يــا أديـــب
وعصفــت ريــاح عشــقي هبــوب
تحــب غــري وترتكنــي غريــب
تصــدق لغــري ومعــي كــــذوب
الهــم يل ولغــري طـــــــــروب
قــدين ألجلــك تحملــت الحــروب
النــاس المتنــي وســبتني ســبوب
تركــت أهــي وبعــدك هـــــروب
وبعدمــا علمتــك العشــق والحــب
تنســاين ويف غــري تــــــــذوب!

