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"األمناء" عن العربي:
كان األمــر مفاجئ ًا بالنســبة إىل
األكادميي نارص علوي ،حني اشرتى
كتاب ًا مــن أحد أرصفة بيع الكتب يف
ميدان التحرير وســط صنعاء فوجد
ّ
كاتب
بخط مؤ ّلفــه إىل
إهــداء
فيه
ً
ٍ
معروف .غري أنه رسعــان ما تع ّود
عىل ذلك ،كام يقول.
وأضاف" :يف الظرف الذي يعيشه
البلد حاليــ ًا ،يضط ّر كثري من الك ّتاب
ّ
التخل عــن الكتب
واملث ّقفــن إىل
املهــداة بــكل ما تحمله مــن قيمة
معنوية ورمزية".
تلك الحادثــة ّ
تلخص حــال عد ٍد
من الك ّتــاب اليوم ،فبعــد أن ضاق
بهــم الخناق يف الســنوات األخرية
نتيجة الواقع الذي أفرزته التط ّورات
السياسية والعسكرية يف البالد التي
لحرب منذ ما يزيد عن أربعة
تتع ّرض
ٍ
أعوام ،لجأ بعضهم إىل مزاولة مهن
أخرى بعيدة عن مجال الكتابة؛ مثل
املخابز واملطاعم والباصات واألسواق
واملزارع ،بينام وصــل الحال بكثري
ّ
للتخل عن مكتباتهم الخاصة
منهم
وبيعهــا مببالــغ زهيــدة ،من أجل
توفري دخل مؤقــت ،يف ظل الوضع
االقتصادي املتدهور وانقطاع املرتبات
منذ أكرث من ثالث سنوات.
يقــول طه الحــدّاد ،وهو صاحب
"مكتبــة النهضــة األكادميية" يف
صنعــاء إن "الكثري من الك ّتاب الذين
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بعد الحرب التي أجبرتهم ىلع بيع كتبهم

ثم الأدب!
ك ّتاب  :اخلبز ّ
االضطرار لبيع الكتب

ظلوا يرتدّدون عــى مكتبتنا طيلة
خمســة وعرشيــن عامــ ًا ،لرشاء
مختلف الكتــب ،أصبحوا يف اآلونة
األخرية ال يأتون إال لبيع مكتباتهم"،
ويضيــف يف حديثــه إىل "العريب
الجديد"" :يزورين بعضهم ك ّل فرتة

ذكرى ال�شهادة
د  .باسل احلاملي
هنا
بني أحضان الجبال
ُ
وقفت...
مضمخا بروائح البارود
متشح ًـا غبار معركة تطاير قبل
عام...مل يزل إىل اآلن يجتاح املكان
شاهدا يروي لنا درس الخلود
ألنج ٍم متيش بساحات الوغى
أرواحها يف راحها اليمنى
ويف اليرسى تفاصيل التفوق
يف النزال ٍ
ُّ
الزيك نقش
فخرا مبن من دمــه
النشيد
من أجل ِه ُكتب النشيد
من أجل ِه ...
كم شاع ٍر أنهى الكتابة...
رشيان
عاجزا...عن وصف
ٍ
تفجر أو وريد
ّ
عن مهج ٍة صعدت سامء مليكها
مل وتسأله
تدعوه يف أ ٍ
إخوان لهم مل يألفوا
ثبات
ٍ
ما املوت مل يدروا...
بأنّ املوت من أجل الكرامة...
مانريد
من أجل ِه وقف الجميع...
الشعب يهتف باسم ِه...
يف كل عيد...
فرجوت هذا اليوم يحملني
إىل ذكرى الشهيد
وافيت هذا اليوم
قبلت يف إجالل رملك والحىص
فوقعت لكني...
وقفت بساحات هذا املوت...
أرفع هامتي
ــ أتلو الشهاد َة مر ًة أو مرتني ــ
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وقفت كاألشجار
كالصخر واألحجار
كجذوع النخل
كاألغصان...
تهزأ من هبوب الريح
ً
راقصة ــ
ــ
إذا مامر هذا الضيم
تسكن يف قنوت
فهو كهذا الغصن
ً
بجملة
يخترص الكالم
أما النرص  ,أوفاملوت
...ماارخص الدنيا!
وما أسمى الشهادة!
(ذهب الذين أحبهم)
ورغم هذا الجرح
مازالت بأيامي حيا ٌة آتية
مازلت أبحث يف صميم الصخر
عن أشالء من وهبوا
ألمتنا الحياة وسافروا
اليحملون سوى ثوب الشهاد ِة
والصدور العارية
ماأعظم األسامء حني نعدها
ونقولها بتأ ّن ٍف
عند الشموخ
تحمل الوطن الكبري
بال رياء
وتزف برشى النرص لألجيال...
متدّهم بالعزم
تشعل دربهم بذوائب األرواح
تخربهم بأن املوت ٌ
حق
والحيا ُة هي الكرامة،
والشهادة
والنضال
وبأن من يرىض املذلة
التساوم ُه األماين...
بل يعاتبه السؤال..
كيف يحيا دون ع ٍز؟
مثلام يحيا الرجال!.

حام ًال معه القليل من الكتب الثمينة،
فأضطر إىل رشائها منه ألنني أعرفه
وأعرف أنه مل ُي ّ
فكر يف بيعها ّإل ألنه
ً
وســيلة أخرى لتوفري قوت
مل يجد
أطفاله".

ويف مقابل بيع املكتبات الخاصة،
يق ّل اإلقبال عىل رشاء الكتب من قبل
الق ّراء ،إذ يقول الحدّاد إنه "يبيع كتاب ًا
واحد ًا ويشــري عرشة" ،والسبب،
حسب رأيه ،يتم ّثل يف كون "معظم
الق ّراء هم من الك ّتاب والصحاف ّيني،
وهم اليوم عاجزون حتى عن ســداد
تكاليف حياتهم اليومية".
من جهة أخرى ،أجرب القمع بعض
الك ّتاب عــى الصمت واالنقطاع عن
الكتابــة .وخالل أربع ســنوات من
الحرب ،دفعــت الحاجة بكثري منهم
إىل الفــرار خــارج البلــد أو تغيري
مواقفهم السياســية ،وهو ما يشري
إليه الكاتب عبــد الوهاب الحرايس
غي
حني يقول" :يف شــال اليمنّ ،
كثري من الك ّتاب مواقفهم السياسية
والحزبية وبعــض قناعاتهم لتأمني

شحها ،وإىل جانب
لقمة العيش ،رغم ّ
هؤالء يوجد عدد غري قليل م ّمن ّ
فضل
مغادرة البالد".
وترى القاصة نجمة األرضعي ،أن
"بعض الك ّتاب اتجهوا إىل تســييس
كتاباتهــم ليكون لهــم نصيب من
املســابقات والجوائــز التي تقدمها
ّ
املنظامت ،أو لتحظى
الدولة أو بعض
مبكان يف قامئة املسابقات العربية"،
التوجه ُينذر بإنتاج
معترب ًة أن "هــذا
ّ
أعامل تخلو من الحرية".
وتضيــف صاحبــة مجموعــة
ّ
"يشكل نقد الوضع الحايل
"دخان":
خطورة بالغة عــى الكاتب ،ما أدّى
إىل اتجــاه الكثــر نحــو الكتابات
الخفيفــة التي تخلو مــن الفكرة"،
قبل أن تســتطرد" :رمبا ال يستطيع
من يقيض يومه وهو يذرع الشوارع
بحث ًا عن قوت أطفاله أن ّ
يفكر".

محمد اخلضر احملوري
كنت دامئا أتكئ بالقرب من نافذة صغرية يف منزلنا
القابع عــى تخوم بحرية من الكثبان الرملية املرتامية
الضخمة ،أرسح بعيني الصغريتني يف الفالء الضخم،
عند توسط الشمس كبد السامء هربا من حرارة الغرفة
الالهبة.
وعىل بعد خطوات مــن تلك النافذة ،كنت أرى كلبي
الصغري يلهث دون توقف ،تحت ظل شــجرية شائكة،
ساق أنفه األســود الالمع ،وتارة يلوي
يهرش ببقايا
ٍ
عنقه املربقع بنقط حمراء داكنة.
ال يشتيك من ح ّر الهاجرة ،ألنه ليس بوسعه القيام
بذلك ،لكن لسانه املتديل الالهث باستمرار يفصح عن
شكواه .
مل تكــن الحيــاة يف الخارج كرميــة يف عطائها،
فالشجرات الخرضاء تكاد ال تجاوز العرش ،بينام تنترش
بسخاء عارم أشجار السمر اليابسة املوغلة يف الغرابة
واملوت!
وحدي كنت أقف متكئا عىل النافذة ،التي تجود بنزر
يسري من نسيم لطيف أحيانا عىل استحياء ،ووحدها
باملقابل الهواجر الالهبة كانت تستفرد بدخول الغرفة
عرب النافذة.
كنت قد أفصحت سابقا عن عزمي يف ردمها لوالدي،
فضحك بحنــو كعادته بعد أن طبــع قبلة عىل خدي
املتورد ،ثم سألني :ملاذا؟
فقلت له باندفاع الواثق:
ألنها تسمح للريح الحارة بالولوج.
فابتسم ثم عاد يسألني مرة أخرى:
غري معقول ،والريح الباردة ،هل تسمح لها؟
فرددت باقتضاب:

النافذة الصغيرة
أحيانا.
كان هذا منذ عام ونصف ،لكن يف اآلونة األخرية ،مل
تعد تلك النسامت قادرة عىل املجيء ،كنت أظن أن ذلك
نتيجة توجيس الزائد ،لكن بعد مكويث أربع ســاعات
أمامهــا يف كل يوم طيلة أســبوع كامل ،تبني يل أن
الرياح الحارة قد استفردت بشكل كامل بها.
واليوم بالتحديد ما زالت تراودين بقوة فكرة إغالق
تلك النافذة بعد تخيل تلك النســات اللطيفة القليلة
ع ّني ،خصوصا بعد متكني من بناء بيت صغري لكلبي
الالهث ،لكني سأنتقم لنفيس يوما ما من حرارة العامل
املتقدة.

مناورات العالقات!
سريع الضنبري
يف بداية األمــر ,ال بد أن تعمل
منــاورات أو حتى (اشــتباكات
فكرية وعاطفية) لصنع عالقاتك
مع اآلخرين ؛ يك يفهموك ويتجهوا
برتكيزهم نحوك.
ثم صحح اللبس وســوء الفهم

الصــادر من طرفيكــا برصاحة
وصدق.
حتى وإن مل يقبلوك يف البداية,
حتام ســيعرفون مــن أنت الحقا
؛ إن كنت فعال تســتحق االحرتام
فستحرتم.
حاول أن تخرس يف البداية بعض
األشــياء يك تكســب وتربح يف
األخري.

هذا يف العموم ,لكن قد يفهمك
البعض من البداية ويتوقع مبارشة
كيف ستكون عالقتكام ,وهذا أمر
نادر ,ألنه ليس فقط مجرد تصور
وانطباع ولكنه قرار ذو بعد ورؤية
عميقة...
(هــذا ملــن يفهــم التكتيــك
واملناورات).

