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الذي 2000 خواطر صيف بعض رالملكة أروى، في وضح فخورةً ةً  فيه بالفيديو شاحنوجدتُ نفسي أصو قصر تنهب

  .النهار

   

  ازجط   صيٍف   يوميات   من   شذرات
  

 فاجر؟   إال   يدخلها   ال   مدينة   ِجبلة   أصبحت   هل )  1 (
 قليال ابتعدت ثم .إب حول السيارة بنا طافت عدن إلى صنعاء من الطريق في 

 أزقتها في وتقدمنا منها اقتربنا كلما. ساحرة شامخةً بعيد من تلوح بدأت التي ِجبلة باتجاه

 صدر »الثقافية« من عددا حينها أحمل أن المصادفات شاءت. وفتنة سحراً أكثر تجلت كلما

  مدينة   ِجبلة، «:  االولى   صفحتها   توج   بعنوان   جبلة   عن   مركزا   ملفا يحمل اليوم ذلك نفس في

  . الماضي   في   يقال   كان   كما   ، » طاهر   إال   يدخلها   ال 
 زيارتنا رافقا اللذان »ز« وأخوها »أ« الصغيرة الشابة الزيارة بدء منذ أذهلتنا 

 الذكاء من ضخمة )1 (»كوارج«ب وهلة، أول من يبدو كما يتمتعان، فهما. لجبلة

 بجودة بعضها يتحدثان لغات عدة يرطنان. االلتقاط وسرعة والفطنة والجمال خالقواأل

 جامع قتهمابرف زرنا. غير ال السواح مع الشفوية حاديثاأل من اللغات تلك ماتعلَّ. مذهلة

 ،أروى الملكة قصر دخلنا عندما الفاجعة بدأت ثم. المدينة ومتحف وضريحها أروى الملكة

 الذي »العز دار« يسمى كان عندما ،ما يوماً ضخما مهيبا كان قصر بقايا  على األرجحأو

 جدران أنصاف إال اليوم منه يتبق لم .السنة أيام بعدد غرفة 360 من مكونا كان أنه قيل

 بناء في استخدم وحجارته جدرانه من كثير. بعد تنهب لم أطالل وأشالء الغرف من بعٍض

 شحن سيارات عبر النهار وضح في ناظرينا أمام قسري كان آخر وقسط مجاورة منازل

 …وكبرياء فخر بكل تنهبه
 وتعيد ماضيها مآثر الدنيا دول كل سقدتُ حين في: السريالية شديد المنظر كان 

 يستنزف الشامخ العز دار هاهو مكوناتها، أصغر على محافظة حضاراتها روحص ترميم

 إليهم معاناتي توصيل في أنجح لم الذين المارة بعض مع تحدثت.  أعيننا أمام وإهماال نهبا

  بعضهم،   قال   كما  » اليمن  ِّ لكل   مصغرة   صورة   جبلة «  ألن   ذلك، على متعودون أنهم بحجة

  . اآلخرون   قال   كما  » مكبرة   جبلة   اليمن «  ألن   أو 
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 فيه يغرس الذي المحل في والفوطة، الحزام بين ووضعتها »الثقافية« طويتُ

. النهار وضح في نهبتُ مدينةً يديوفال بكاميرا أصور بدأت ثم. مسدسه أو جنبيته بعضهم

الشاحنة نحو يتجهون وهم القصر حجارة حاملي رتُصو .كانت التي الشاحنة رتُصو 

عباد «، وعن  والصدق   واألمانة   والتقوى   البر   عن   قرآنية آياتب أرجائها كل في مدججة

  لم … »الرحمن الذين يمشون على األرض هوناً، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما

  بانذهال   يراقبن   كن   واتيالل   الصغيرتين   وإلبنتيي   لزوجتي   أقوله   أن   علي   كان   ما   أعرف 

  : لهن   قلت   ارتباك   بعد .  رهأصو   كنت   الذي   الفيلم   كابوس 
  أبناء   وسيستعيد   القصر،   ترميم   إعادة   سيتم   سنوات   عشر   من   أقل   بعد   أنه   اهنرُأ  -

  … تشييده   عادةإل   سرقت   حجرة   كل   جبلة 
   : سنوات   السبع   أطفال   ببراءة   يبنتيإ   دىإح   أجابت

  … سنوات؟   عشر   بعد   موجودة   ستكون   اليمن   أن   متأكد   أنت   هل   بابا،  - 
تني،أزعج   تني،أزعج   تنيأزعج …   

ني قليالً، ن أن تعيد لي االبتسامة وتطم سنواتإبنتي األخرى ذات العشرثم أرادت 

  :قالت

  !ِلحسن الحظ أن األهرام لم تُبن في اليمن   - 
 

  قماماتفقر واللل   حرة   منطقة )  2 (
 مع بدأت. وأزقتها وحاراتها أقسامها كل في التجول في شرعنا عدن، وصلنا عندما 

 عدد معدل نعد أن نحاول: زيارة كل في بها نقوم التي المهمة نفس وطفلتيي زوجتي

 مساحة نسبة نحصي وأن الساعة، في »!ياكريم يارب« عبارة بها نسمع التي المرات

 جبال وعود من أكثر رقاماأل هذه نامِهتُ… المربع المتر في والقمامات البالوعات وكثافة

 المفروشة والتجارية االقتصادية والعواصم والغاز، النفط وحقول والذهب، والرخام النحاس

 البؤس أرقام أن زيارة، كل مثل حظ،نال أن أزعجنا. ياجوالتكنولو الرخاء أطباق على

  مع   والمقارنات   باإلحصائيات   صفحاتنا مألنا أن بعد. عام بعد عاماً تزداد والقذارة والجوع

  : سنوات   العشر   أطفال   بواقعية    إبنتي   لي   قالت   السابقة،   الزيارات   أرقام 
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  أن   هو   ألمسه   ما   كّل !  االقتصادية   وعاصمتك   ةرالح   منطقتك   عن   كثيرا   حدثتني  - 

  … لقماماتفقر والل   ةحر   منطقة   رأسك   مسقط 
تني،أزعج تني،أزعج تنيأزعج…  

 
 العاشرة   الدرجة   مواطنو   أو   زبيد، )  3 (

 ةتهام جمال أذهلنا كم. الفقيه وبيت وزبيد والخوخة للمخا لنا زيارة أول هذه كانت 

 لنا بدت! الشديد وبؤسهم وبساطتهم المدن هذه أبناء طيبة أذهلتنا كم! تماما نجهلها كنا التي

 فقراً أكثر. االخرى اليمنية المناطق كل من وانسحاقا انكسارا أكثر والقرى المدن تلك

 في سمعناه ما كل هنا تفوق الساعة في »!كريم يا رب يا« صرخات عدد ُلمعد. ومعاناة

 تاريخية عماراتٌ. مكان كلِّ في ومرض جوع… أيضا العالم وفي أخرى، منطقة أي

 لىإ لتْتحو) جماال عنها تقل ال والتي الرائعة، العتيدة االنباري لعمارة المجاورة كتلك(

  من   بحار   على   تطفوان   الفقيه   وبيت   زبيد كلُّ. القمامات تالل الزدهار ومرابع خرائب

للمؤتمر الشعبي   مقر   لىإ   لتحو   التاريخي   زبيد   سور   أبواب   أحد  . قماماتوال   البالوعات 

   … ! في اليمنالحاكم   لحزبا العام، 

  

 حيدرة   أحمد   جمال )  4 (
 جمال: القديم صديقي  المرة هذه أرى أن أملي كل كان. عدن إلى تهامة من عدنا 

. اليوم يفكر أصبح وكيف صار كيف أدري ال. ينعقد من أكثر منذ أره لم. حيدرة أحمد

 أن عرفت. النادرة وألمعيته المبكر وذكائه المبدعة طفولته ذكرى هو به احتفظ ما كل

  وضع   في   أشهر   قبل   توفى   والشعبية   الرياضية   عدن   معالم   أحد كان الذي »عادل أبو« والده

  . عليه   يحسد   ال 
. االخيرة قبل زيارتي في جمال أخبار عن القدامى أصدقائنا بعض سألت قد كنتُ

 أسأل عدتُ التالية الزيارة وفي. سيطول مراأل أن حينها أتوقع لم. »!مسجون« الرد كان

 :المقتضب الحوار هذا بدأ ثم. مسجونا زال ما أنه لي قيل. جديد من عنه
 حوِكم؟   هل  - 
 -………   
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 حاكمي ولم مسجوناً زال ما أنه لي قيل بعد تِهين لم الذي الصيف هذا زيارة وفي 

 تخطُئ أو حصحتُ بمعلومات القراء أحد يوافيني أن أتمنى! ذلك كل ةصح أدري ال. بعد

 لعل موهبة، من كثرأ َدوماً امتلك الذي القديم صديقي تمس التي الغامضة خباراأل هذه

  … الشطرنج   لعب   في   قاساب   الجنوبي   اليمن بطل كونه أهمها وليس إحداها
  

 2000   أغسطس   عدن،
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  . الحجري   العصر :  الزمان
   . المتصدع   الوادي   وسط   في   ربوة :  المكان

  

 المتصّدع   الوادي   يُةجنِّ
 

 العصر ومجنزرات عساكر بالحجارة يرمون الحجري العصر أطفال الربوة حول  

 الختراق مليمترية بِدقٍّة تتّجه وعيارات األطفال جماجم فوق تهبط صواريخ. االلكتروني

 تهزها كما إال المتحضرة االلكترونية المدن بناءأ عواطف المشهد يهز ال. خواصرهم

  . الفارس   يجرح   عندما   أعينهم   وتفيض   الثور   بشراسة   يعجبون: الثيران مصارعة مباريات
 المدن بناءأ لاءيتس. وتدمدم تُندد، صرخ،ت الحجري العصر جماهير الربوِة حول 

 له تكون كيف بيتك، داخل قيمةٌ لصوِتك تكون ال عندما لذلك؟ جدوى أي«: المتحضرة

 والحريات الحقوق أدنى يملكون ال الذين المغلوبون هؤالء يستطيع هل ه؟خارِج في قيمةٌ

  »… وجلّاديهم؟  " محجريهم" أمام سخٍط شذرات يلفظوا أن
 »الختامية البيانات قصر« نحو تتّجه الحجري العصر وسالطين ملوك لخيو 

 يلجون وهم والرجفةُ رتباكاال وفخاماتهم جالالتهم على يبدو. الربوة علياء في المنتصب

 هول من األلم رجفة ال الشارع، هدير من الرعب رجفة إنها. القصر اجتماعات قاعة

… الحل؟ ما: يتشاورون ونماذج؟ أقطاب حشيةوالو القهر في أيضا، هم أليسوا،: المجازر

العمل؟ ما. القاعة شّل إرتباك …لنطلب«: ألحدهم فكرةٌ خطرت. األلسن رتتحج 

 إخرجوها! القمقم من إخرجوها«: مؤيد ضجيج عم »!المتصدع الوادي جنّية من المساعدة

 »!القمقم من
 ما يتلون وهم فركوه. قاعةال تتوسط التي السداسية الطاولة مركز في القمقم وضعوا 

 جنّيةٌ ِهوسِط من إنبلجت. القمقم من تصاعد هائٌل دخان. التحجير سورة آيات من تيسر

 رمادية وبشرٍة بنفسجيتين عينين عن يكشف بسيط شرخٌ هلُيتخلَّ أسود بحجاب ملفوفةٌ شابةٌ

 .فاتحة
-  يك،   يكشبدت !  يديك   بين   عبدك   لبوالخواتم   القماقم   مراسيم   تفرضه   كما   الجنية   رد  

  . الطويلة   أحقابها   ورتابة   الطقوس   هذه   روتين   من   ضجرها   تخفي   أن   دون   السحرية 
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  : واحد   بصوت   الجميع   صرخ
 شوارع في أسير أن أريد! لقيود أخضع وال ألوامر أركع ال حرا أحيا أن أريد -

 على خفيفةً حقيبةً أحمل أن أحلم آه،. ألحد علي دين ال الرجل، في طوٍق بال العالم هذا

 في أحيا أن أريد. الخطوة واثقَ الرأس رافع طليقاً المعمورة أرجاء كّل بها أطوف الظهر

  في   ويحدق   الفراشات  كلَّ   يهامس   شاعراً   البعيدة،   والجزر   المرافئ  ُ يجوب بحاراً الكون هذا

  … البحر   لون 
  الغاضبة،   أنفاسها   كتمت .  الداكنة   عباءاتها   ثقب   خلف   الجنية   نظرات   تجهمت  

  : إيقاعه   معظم   على   سيطرت   جميٍل   بصوت   قالت   ثم   ببطء،   تنحنحت 
 أعمل أن أستطيع لعلّي حواسكم؟ بكامل زلتم أما األعزاء؟ سادتي يا أصابكم ماذا -

 أحفظها أن وطغاة، يينمُأل العروش أمنح أن شك بال أستطيع! تعرفون كما كثيرة شياءأ

 صور رافعة وتصفّق تهتف كاملة شعوباً أترك أن أستطيع… أوالدكم وأوالد ألوالدكم

مكّعيهار اصي يها،ذلِّومثرواتها مص عيهاوموأضاعف قصوركم أكاثر أن أستطيع… جو 

 هذه تطلبونه ما لكن… أصابعكم تلمسه ما كل ذهباً أحول أن أردتم إذا أستطيع ثرواتكم،

 أملك كنت لو بجدية؟ تتحدثون هل: عليكم باهللا إخبروني. مقِْدراتي نطاق عن يخرج المرة

  تطلبونه   ما   أن   تدركون   هل   الكئيب؟   القمقم هذا من نفسي بتحرير بدأت أما الحرية، مفاتيح

  مليون   أهون   لَعمري   هو   مستحيال   بدا   مهما   الدنيا   في   حلٍم   كل   اآلمال؟   بوأصع   أقصى   هو 

  ! اليوم   تبغونه   مما   مرة 
  : رشاقتها   بعض   فقدت   بنبرات   أردفت   ثم   ذلك،   بعد   الجنية   تأوهت

- !trop, c'est trop )يقول كما الزبى، السيل بلغ نعم،) بالفرنسية حرفيا قالتها 

 متفجرة تأتي إنها ذهب؟ من أطباق على تُهدى وال تُشترى ال رادةاإل أن أتجهلون. المثل

 …بداًأ تأتي ال أو الذات ينابيع أعمق من
  على   ذلك   حثّها .  الجنّية   لرؤيتيهما   ترأفت   وقَتَرةًٌ   غَبرة   تلتْه   مفاجئ   يأس   الجميع   ساد

  سفرها  » بدلة « و   الطارئة   مهمتها   الجن،   كبير   أمام   الوقت،   نفس   في   لتبرر   قليال   تساعدهم   نأ 

  . المتصدع   الوادي   إلى 
  . شفيق   قلٍب   بطيبة   تْهمسألَ   الدوام؟،   على   هصنع   تقنونتُ   ما   إلى   تلجأون   ال   لماذا  -
  . واحد   بصوٍت   جميعا   ردوا   الجآن؟،   ياأخت   قصدينت   ماذا  -
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 قررتُ إعذروني،… ماماأل إلى السير وتواصلوا انتصارات هزائمكم تُسموا أن -

 عندما السأم من وبمزيد بالخيبة أشعر صرتُ إذا سامحوني! حاال القمقم إلى العودة

 …أفضل لقاٍء إلى وداعاً، نس،اإل ملوك وأبهى خير اي وداعاً. معكم ألشتغل تستدعوني
 هذه مثل في نساء كالعادة، توجد، ال! راقصة عن بحثا حينها األنظار توجهت 

 بدأوا ثم .واحد وقت في المنضدة فوق عندها الجميع صعد. الحاسمة التاريخية االجتماعات

أنغام على األرداف وتحريك األكتاف هز :»…وراء يوم يوم أمجادك تصاراتكوان. تكبر 

  .»وبيتكبر يكبرِب وطني حياتك، مالئة

 إجتماع«: االلكترونية األدغال من قادم أليف صوت باركهم عندما كبرياء إزدادوا

 الاله، آه وطني، وطني: كلّها األصوات تناغمت ثم »!والحكمة العقل انتصار إنه! ناضج

  …وطني وطني. الاله الالاله، الاله، آه. الاله الالاله،

  

 2000توبر اك
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 رواية   ، » وردة «:  الكتاب
 ابراهيم   اهللا   صنع :  الكاتب
 2000  االولى،   الطبعة   العربي،   المستقبل   دار :  الناشر

 
  اأحالمه   أجمل   على   فنيا   ويستولي   واليمن،   عمان   ثورات   تاريخ   رميم   الكاتب   يحيي   عمانية   مقاتلة   يوميات   حول

 .خياناتها   وأغدر 
  من   بمزيد   ولكن  » ذات «رواية   نموذج   غرار   على  -  الكاتب   فيه   يمزج   بعاد،األ   ثنائي   روائي   فضاء  » وردة « 

 .تاليوميا   تلك   عن   البحث   مغامرة   بفصول   وردة   المقاتلة   يوميات   فصول  -  واالثارة   الهندسي   التصميم 
  
 

 مةَحرَّالُم   الذاآرة   تالبيب   في   الرواية   تنبُش   عندما
 
 
 »النصر حتى ثورة« ملصقات في العمانية الثائرة تلك صورة يوماً تأسره لم من

 طويال يحدق لم من السبعينات؟ في »عمان لتحرير الشعبية الجبهة« تصدرها كانت التي

 امام إجالال يقف لم من ؟»الرقيقتين شفتيهاو الخمرية وبشرتها الواسعتين، عينيها« في

 ترتدي وهي المتحدية مالمحها في المتفجر الجديد ووعود العارم، البدوي جمالها إعصار

 من شيئا يستشف لم من الشامخ؟ صدرها فوق الكالشنكوف رافعة العسكرية بدلتها

 عشية عمان واقع لمث وقبلية ورجعية تخلفا تعفّن واقٍع على المتمردة هيئتها في عجازاإل

  تلك   مع   للتعاطف   كافية   وحدها الصورة تلك تكن ألم ؟1965 يونيو 9 في ثورتها اندالع

  إشارة   يؤدي   أن   إال   مامهنأ   المرء   يستطيع   ال   اللواتي   الثائرات   تلكن   وتقديس   الثورة 

 الصليب؟ 
 من خلقها أخرى أو تشبهها، فتاة أو ها،نفس المقاتلة تلك مامناأ نطقت لو ماذا لكن 

 الذي الكتاب عرش على تربعت طالما الضئيلة الفروق هذه كل تهم ال (محنك أديب العدم

 للحياة، نظراتها تفاصيَل يومياتها، المقاتلة تلك حكت لو ماذا ؟)رواية: كلمة بصدده نحن

عواطفها   شعيرات   دماء   قَدفُّتَ   سرارها،أو   رغباتها   دقائق   حزانها،أو سعاداتها تعاقب  

  بوح   بكل   بل   فقط،   الحتمية   الطبيعية   برقّتها   ليس   ذلك،   كلَّ   حكت   لو   ماذا   ؟ … الحميمة 

 ؟ » العقارب   أكلة «  وشجاعة   ةبدوي   بكل   الصحراء،   وصراحة 
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  .الشعراء   أحد   يقول   كما  » شاهق   شَرك «  أو   .وشائك   مغامر   مغٍر،   أدبي   مشروع 

  روايته   في   ابراهيم   اهللا   صنع   مشروع   هو   ذلك   كان   .خيراأو   والأ   مثمل   شهي   مشروع 

 . » وردة «
 في »عابر بشكل« رشيد، الراوي، عليها فَتعر التي العمانية الفتاة تلك هي وردة 

 وإن بعدها إفترقا. جامعية طالبة كانت عندما القاهرة، في الدقي يح في الخمسينات نهاية

 حتى أحالمه فوق وتتمدد ذكرياته سطح فوق لتطفو الوعيه أسوار تخترق دوما تْظلَّ

 بعد وحياته وعيه في »وبقوة فجأة تتجلى أن االمر، حقيقة في هو اختار أو اختارت،«

 اعتنق الذي (رشيد المثقف ذاكرة قاع في وردة ذكرى التصقت هكذا. ذلك من عاما ثالثين

 وهو« داهمته ثم). لها واخالصه ايمانه في صادقا وظل وردية، الثورة حالمأ كثرأ مبكرا

  من   عاما   ثالثين   بعد  » خيراأل   يكون ربما الذي عمره، من السادس العقد لىإ حثيثا يخطو

  بتسليمه   أوصت   أنها   هنالك   ليكتشف   عمان   إلى   توجه   عندما   عنها   البحث   رغبة   ذكراها، 

 ونصف   عقد   من   أكثر   طوال   كتبتها   التي   حياتها   يوميات  ً اسر. 
 حلم نرجسي اللحظة تلك أبدا ينتظر ال كاتٍب فأي! كاتب يغادر ال لذيذ طفولي 

 روحه، من الكاتب فيها ينفخ نأ يحلم مجهوٍل وأسرار يوميات فيها يستلم التي القدرية

 ذلك يكون عندما شاهق ضخم حلم الخلود؟ عرش بذلك هوءليب وصياغتها، نسجها معيداً

  الذي  » ولاأل   الحبيب «  أو !  طويال   ينتظره   الكاتب   ظل   الذي نفسه »المهدي« هو المجهول

  ! ؤادهف   محراب   في   منحوتا   ظل   وإن   الكاتب   عن   غاب 
 مع وردة مخطوطات عن البحث مغامرة فصول متواز بشكل الرواية في تتداخل 

 ال ومتكاملتين، متواشجتين كروايتين الفصول هذه تتعاقب. نفسها اليوميات تلك فصول

 فجأة ليتوقف الترتيب، دقيقة زمنية رقع في فصل كل يتقدم. االخرى دون ألحداهن وجود

 .الموازية   الرواية   من   جديد   فصل   بعدها   يبدأ الثارة،وا االختيار متقنة لحظة في
 تتقدوصاللة ومسقط بيروت تضم جغرافية مساحة في وردة يوميات رواية م 

 السبعينات، منتصف حتى الستينات فجر من يبدأ زمن في الخالي، والربع وعدن وصنعاء

 في اليوميات عن البحث غامرةم وتتحرك. واالنتكاسات واالنتصارات والثورة الحلم زمن

   … والخيانات   المفاجآت   زمن   متوقعة،   الغير   والمصائر الحصاد زمن بعد التسعينات، بداية
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 في إبراهيم اهللا صنع عليها تمرس تقنيةٌ. إذاً االبعاد ثنائي روائي فضاء »وردة«

 من تكونت جمعية »يومياٍت« فصول التوازي بنفس فيها تداخلت (»ذات« : سابقة  رواية

 »ذات« يوميات هي شخصية »يومياٍت« فصول مع اليومية، الصحف من مختارة شذراٍت

 ذروة الى ،»وردة« في هنا التقنية، هذه إبراهيم اهللا صنع  حمل.) الرواية بطلة نفسها،

 صبريه أو (القارئ وصبر وترقب شوق إذكاء في ناجحاً روايته بعدي بين المثير التشابك

 أن دون فصولها من فقرة فوق يقفز أن »وردة« قارئ على يصعب إذ). القول جاز إذا

  شذرات   بعض   تجاوز   أو   اختزال   يمكن التي »ذات« بعكس الرواية، جل بمتابعة ذلك يضر

 » تنطّ «  أو   أهملت   عندما  » ذات «  ِل   جنبيةاأل   الترجمات   بعض   فعلت   كما   اليومية،   صحفها 

 .الرواية   بخيط   التمسك   من   ذلك   يعيق   نأ   دون   الصحفية   الفقرات   بعض   فوق 
 بعدها تنطلق ثم. صنعاء في طفولتها ذكريات حول البدء في وردة سيرة تحوم 

 المد عاصمة القاهرة، في القبيلة، عن بعيدا المهجر، في الوعي استفاقة لحظة نحو عموديا

 يتنام،ف ثورة أصداء على وذلك والوحدة، التحرر أجل من والنضال يةوالناصر القومي

 حتمية العصرهي سمة« معزوفة وعلى ارا،فجي »تشي«: الحية سطورةاأل نبض وعلى

 الحلم بأبجدية مكتوبةً بيروت من يومياتها المخطوطة تبدأ… »واالشتراكية الثورة انتصار

آه،! القبيلة، ابن رماد من المنبعث جديدال باالنسان الحلم والجهل، التخلف حصون بدك 

 مخطوطة متتقد ثم… !)الماضي؟ مع القطيعة: قُلْتُ ماذا (الماضي مع القطيعة حلم

 الفدائية العمليات حتى المسلحة، للثورة التحضير بدء منذ ظفار، جبال في اليوميات

 في والتحديث سقابو »ثورة« الفقراء، ومدارس ميةاأل محو المحررة، راضياأل االولى،

 تقترب ثم… والهزائم خطاءاال الموجعة، ضرباتهم الثورة، أعداء وقوة تعاضد عمان،

 خير،األ مآلها لحظة الخالي، الربع صحراء أغوار في المهيبة غروبها لحظة من اليوميات

 العصابات حرب وصوفيي الثورات أنبياء مآل نفس ارا،فجي »تشي« نموذجها مآل نفس

 …العدو رصاصة قبل الرفيق ووشاية خاأل يانةخ تصرعهم الذين
 خلت لو! ووردة »تشي«ك االنبياء أنصافُ إال الثورات لواء يرفع لم لو آه، 

 لو! »الشرسة وعدوانيته ودمويته طبعه بحدة« فهد كالرفيق للعنف آمئينظال من الثورات

 ويلجأون السلطنة دةُقا ريتطو لم لو! عيشة ابن كحارث للسلطة آمئينظوال نذالاأل من خلت

  هذه   ةاءقر   أثناء   وحدها   ُلتتسلَّ   وآهات   أسئلةٌ !  أحالم؟   أضغاثُ …  واالنفتاح والتحديث للعلم
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  الربع   كثبان   في   الغدر،   ليلة   خيرة،األ   ليلتها   نحو   وشراسة   ببطء   تنساب   وهي   اليوميات 

 .الخالي 
 إلى القاهرة من فتنتقل وردة يوميات مخطوطة عن بحثال مغامرة فصول أما 

 والعثور صاللة، في »الضائع« النهائي جزئها عن البحث عند ذروتها إلى تصل ثم مسقط،

 إمتدت«. وردة بنةا ووعد، الراوي بين حميمة مالئكية وعشق كشف لحظة في عليه

  ترفع   نأ   دون   عروته   من   ائعالض   الجزء   خرجتأو الرداء، من علىاأل الزر الى اصابعها

  »… التالي   الزر   إلى   تنتقل   وهي   صابعهاأ   على   عيناي   استقرت   .وجهي   عن   عينيها 
 دعوردة، آمال كل فيه نُِهبت الذي الزمن هذا في مفاجئ أمٌل و ال. وردة اقشّوع 

 واقعية أكثر آخر، نوع من دةمتمر لكنها. امثله متمردةٌ. هامُأ عن ةللحري حباً وعد تقلُّ

 الذين أولئك حياة ينكد كابوس ثمة فهل. أمها مخطوطات وذكاء ةبسري تصون فهي. ودهاء

  هموتذكيِر   همغدِر   توثيِق   من   أكثر   عيشة،   ابن   كحارث   بغدرهم،   السلطة أعالي إلى وصلوا

    الجريمة؟   ببشاعة   نهار   ليل 
 بسيطة واقعية مآرب تحقيق أجل من حارث على للضغط أمها بتاريخ وعد حتفظت 

 والجوهرية النبل بالغة أخرى، نتائج ثمة أن غير. المنهوبة حقوقها من صغير بعض. جدا

 خذ« صفقات من »صفقة« ثمة! المخطوطات تلك بفضل تُنتزع أن يمكن همية،واأل

. السلطة في والطمع االنتهازية في ارثح منافسي أبرز أحد أفندي، يقول كما »وهات

 بأسرار بوِحِه مقابل اللدود، حارث خصم ألفندي، المخطوطات تلك »بيعت« لو فماذا

 على المغلوبين من والعامة المثقفين معشر عن وعتّمت السلطات مافيا كواليس في حِفظت

  أمرهم؟
 التي ةالخفي الحقائق تلك هي ما ؟»عةربالم« السرية الصفقة تلك اًإذ هي ما 

 أحزمتكم إربطوا -  إنها… ألفندي؟ اليوميات نسخةَ تسليمه احتمال مقابل رشيد سيكتشفها

 تصفياتها بماوراء أحداثها، وترابط خفاياها بكل اليمنية الثورة أسرار… إنها ،- جيدا

  ! ثالث   ومجلدات   يديوف   فيلم في معروضةً… ومجازرها
. البعض نظر في »شعرها من مجرجرةً«و ما، حد إلى نعيةص الصفقة تلك تبدو قد 

 من أكثر المثقف يؤرق هم فأي. رائعة عبقرية باتقان، مصنوعة يقال، والحق لكنها،

 كل الحقيقة، صدر الحقيقة، طُعم غير إغراؤه يمكن طُعٍم وبأي الحقيقة؟ عن البحث
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  تاريخها   وتضيئ   الشعبية   الذاكرة   نم  المحرمة   المناطق تنير التي تلك السيما الحقيقة؟

 .والنسيان   والكذب   التحريف   التهمه   الذي   المعاصر 
 وهي »عنف في رتِبقُ« وذكريات »سنوات عدة نزفت جراحاً« الوثائق هذه تُنكئ 

 ابتداء بها، المحيطة والعروش اليمنية السياسة قصور كواليس في اختبأ مما كثيراً تكشف

 11 في الحمدي، الرئيس ،»والقبلية طاعقلإل المعادي ر،المتنو« الرئيس مقتل يلتفاص من

  ، » اليمنية   الوحدة   طريق   في   ولىاأل   الخطوات   ليعلن   لعدن سفره ليلة عشية« 1977 اكتوبر

  13   في   ياسيالس   المكتب   بمذبحة   انتهت   والتي   ذلك،   عن   ضتتمخّ   التي   النتائج   وسلسلة 

  … 1986   يناير 
 من (تفاصيلها بكل وحشيتها، بكل االجتماع ذلك مذبحة مرتين الراوي استعرض 

 استعرضها) …الستائر عبر الرشاشين طلوع حتى العام ميناأل وحقيبة الشاي ترموستات

 كما يلها،وتفاص بمقدماتها جديد من لها عاد ثم! يديوفال فيلم صورها كما مباشرة حيةً أوال

 الرواية تذييل في عاد لكنه فحسب، هنالك الكاتب فيتوقّ لم. الثالث المجلدات روتها

 كثيرا تشبه التي (اليمنية التسعينات أسرار بعض إيقاض إلى) 2000 مايو في المؤرخ(

 حتى اليمني، االشتراكي الحزب كوادر من 158 اغتيال سلسلة من) السابقة العقود أسرار

  التي   الطاحنة 1994   حرب   بتفجير مرورا! عمان سلطنة… إلى السابق لعاما أمينه وءلج

 .سابقاتها   عن   ومرارةً  ً شناعة   تقل   ال 
 من وروائيا، فنّيا واستثمارها حداثاأل تلك كل صياغة إعادة يستطيع من حقا، 

 وثقافة تاريخ في بحاراإل يستطيع من المتحركة، رمالها في والغوص ربطها يستطيع

 ملتحم، صادق، ملهم كاتب إال… أهلها حياة وتقلّبات ظروف بكل العربية الجزيرة جنوب

 أبطالِه خلق ابراهيم اهللا صنع يجيد كم! المسحوقين ومعانات البسطاء بآمال  أبى، أم أراد

 هل! …انبيائها أنصاف من ومكافحيها، مقهوريها غمرة من البشرية، الخامات هذه بين من

 أتمنى! باألحرى ذلك أتمنى ال أو أعتقد، ال هؤالء؟ حياة غير يروي أو ينسج أن يستطيع

  يحيون   الذين   رواياته   أبطال   من   جديدة   عينات  ً دوما لنا قدملي ذلك، يستطيع ال ان الواقع في

  .عشقهم   في   ونموت …  بمعاشرتهم   ذُنتلذَّ   يوميا،   بجانبنا 

  

  2000اكتوبر 
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 ...2002طاللة عام إيل قب

  ؟2002  عام   يخشى   من
         

) 1 (   

 الصدري هقفص ويمتلُئ هلعاً قلبه يرتجفُ !2002 عام يخشى إدريس صديقي

 اهعاِم واقتراب هذه الثالثة ألفيتنا ابتداء ومع. العدد هذا نبرات سماِع ِدمجر من قرعاً

 بالعالج إال إخماده يمكن ال ناخر ضيمر ٍسوهِب اًمسكون ناصاحب صار المهيب،

 .بالصدمات
  أظن   لكني   بدهاء،   يخفيها   باطنية   وأخرى   الثقة،   بالغ   لها   أكن   ال   معلَنة   أسباب   خوِفهِل   

  . الرجيم   العام   هذا   من   ذهوتعو   هقلِق   أسباب   تفسر   وحدها   أنها 
 عدد 2002 كون فأولها العام هذا عن الحديث عند بها يجهر التي األسباب أما 

 ألن اليسار، إلى اليمين من أو اليمين إلى اليسار من يقرأ أن سيان أي ،»يالندرومب«

 المقاهي إحدى في اإلرجيلة نتناول ونحن سألته. القراءتين كلتا في تتغير ال يتهمِك

  تسرب   تربوية   خطابية   بنبرة   أجاب  » األمر؟   يف  ُ الخطورة   وما«: ِصيرة لجبل المجاورة

  :  االضطراب   من   شئ   منها 
  ،1001:  واحدا   الندرومياب   عاما   إال   قرن   كل   في   يوجد   ال   كاملة   ألفية   منذ  - 

  هووها   ،1991   ،1881   ،1771   ،1661   ،1551   ،1441   ،1331   ،1221   ،1111 

  . األبواب   على   ترى   كما  2002 
 زمالئنا أحد تمتم األعداد، هذه متواليةَ ملموٍم جاد بصوٍت يسرد صاحبنا كان بينما

 شهد 1221 عام أن إال منها ألتقط لم والشواهد، الدالئل من طائفةً التاريخ في المتفقهين

 مصراعيه على إثرها انفتح الذي سالمياإل العالم تخوم على وبِنيه خان نكيزج معارك أهم

 خاطفة حرب تلته هائال عسكريا ضجيجا شهد 1991 عام وأن الضارية، المغول لجيوش

 ذلك؟ في وماالعجب«: قرارتي في لتاءتس لكني. »المعارك أم«: ذلك مع بعضهم سماها

 طويالً نهرا يوما يكن لم الذي البشرية تاريخ في التكرر ودائم جدا مألوفٌ هذا أليس

 »هادئا؟
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 ماء لكركرة إصغاء أكثر كنتُ لعلّي. ُأذْن نصف من أكثر الحديث لهذا أهب لم 

 اندماجا أكثر بالتأكيد كنتُ. ِصيرة أقدام بصخوِر األمواج ارتطام ولموسيقى اإلرجيلة،

 وأنا وخدرا متعةً وجدتُ. الفضاء تمأل التي النورس طيور أسراب وتفاعالت باهتمامات

الشاطئ   طول   على   اإلستعراضي   تحليقها   منحنيات   وأراقب ِكهافلَ في أسبح   من   الممتد  

  … حقّات   نهايات   إلى   ِصيرة   ميناء   في   الصيد   قوارب   منطلق 
  : مكاشفاته   إدريس   تابع 

 في متعاقبين الندروميينب عامين كل تفصل كانت سنوات وعشر مئة أن الحظوا -

 سنة عشرة إحدى هو ،1991: سابقه عن 2002 يفصل ما أن إال المنصرمة، فيةاألل

 نهاية قرب يلتقيان الندروميينب عامين يعيش أن له قُدر جيٍل أبناء أننا تدركون هل! فقط

  . الكوارث   كل   تفوق   كارثة   دون   علينا   يمر   لن   ذلك   أن   كثيرا أخافُ… أخرى؟ وبداية ألفية
 بد ال كان إن االرض؟ على ستنطبق أو حينها السماء ستنفطر هل«: له أقول دتُك 

 فجأة بدأ ألنه تراجعتُ لكني »!طوكيو مونديال نهاية بعد األقل على فلْتكُن الكارثة، من

 :يضيف أن قبل متشائما، مكروباً المزاج معكّر
 -  2002 أن   هو   أيضا   يزعجني   ما   ثم  عدد   في   الندروميهبال   األعداد   بخالف   زوجي  

  ! فردية   كلها   كانت   التي   السابقة   األلفية 
  فضلتُ . » ِهريكَن «  سينما   خلف   وهميين   زمالٍء   مع   ما   موعدا  ً مختلقا   رفاقي   ستأذنتُا

  غامضا  ً حديثا   أطيق   فكيف   العجاف،   ِهِنوسني   الحاضِر   معانات   أهضم   لم   أني   الحقّ .  المغادرة 

  ومأساوية؟   قحطا   أكثر   قادمة   سنواٍت   عن 
 

) 2 (  
 ويتحاشى الزوجية األعداد يهوى ال شارعنا، جدات مثل إدريس، أن أعرف

 »قدسةالم« األعداد من وغيرها 18 و 12 مثل منها قليال إال يستطيع، ما قدر اختيارها

 حين في. مميزة مقامات الراسخة العتيقة الهرمسية والمعتقدات الخفية العلوم تهامنح التي

 و 20 بين الفردية عداداأل وبقية (27 ،7 ،3 ،1 سيما ال الفردية، لألعداد بشدة يميل

 أني بيد. واألديان األساطير وبركاتها وروحانياتها بأسرارها تضج التي … ،99 ،)30

 عام من الشديد لهلعه الرئيسة األسباب يقوله كان فيما يجلي ال صديقي أن لو كما شعرتُ
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  أسبابه   شأن   من   يهول   أن   فقط   يحاول كان. الصميم في هجزِعي شيئاً يستبطن بل ،2002

  واهللا   جوهرها،   في   كانت   وإن   المنطقية،  » الرياضية   البراهين «  من   بدرٍع   فهاويغلِّ   المعلَنة 

  . بالرياضيات   المكحلة   والخرافات   والغيبيات   والتنجيم   بالحذلقة   تعج   أعلم، 
. المنطق ِبغُرر ويكسوها أحاديثه ميرقِّ عندما قُيتألَّ صاحبنا أن ذلك مع أعترف 

شغفُ ذلك على هيساعدةُ الرموز بتفسير هعلى وتأويلها األعداد بأسرار بالتأمل انهماكه وشد 

 والحياة، الطبيعة لفهم مفاتيح األعداد أن يعتبر مثلهم،. األول يثاغوريينفال عصبة غرار

 وفي العدد، داخل األرقام وامتزاج تعاقب في يجد. والمستقبل الحاضر لقراءة وإضاءات

 المسكينة ُأذني تستطيع ال يقاعاتإو عالقات وتواترها، تباعدها وفي وتنافرها، تناسقها

 وقوانين الطبيعة قوانين بين وتناغما تجانسا ثمة أن ويعتقد. لتقاطهاا حتى أو فهمها

  ونظريات   أطروحات   ذلك   في   وله .  به   المرتبطة   الزمان   وتواريخ المكان وقائع بين األعداد،

  . مدهشة 
 في عقب على رأسا مقلوب شئ كل أن« فيها يرى التي تلك غرائبية أكثرها لعل

 كل«: يقول »النظرية« هذه »يبرهن« أن منه طلب إذا. »وأحداثه اليمني عالواق يوميات

 ،)الشطرين وحدة (مايو 22: زوجية أعدادها تواريخ في جاءت الكبرى الوطنية المناسبات

 ضد الجنوب في الثورة (أكتوبر 14 ،)اإلمام ضد الشمال في الثورة (سبتمبر 26

 تواريخ في أتت لو يود كان حين في «… )الجنوب إستقالل (نوفمبر 30 ،)االستعمار

 النضالية طاقاته ويؤجج الفاترة، الوطنية هأحاسيس رفجسي كان ذلك لعّل. فردية أعدادها

    . السرير   في   نائما   غالبا يقضيها التي الوطنية المناسبات في برودته ويشعل الخامدة،
  ،أتت اليمن في الكبرى مأساويةال األيام أن هو يقول، كما بلّة، الطين يزيد وما -

 إنفجار (إبريل 27 ،)86 حرب إنفجار (يناير 13: فردية أعدادها تواريخ في ،!ياللمفارقة

 وغالبا… )الحمدي الرئيس مقتل (أكتوبر 11 ،)اإلنفصال إعالن (مايو 21 ،)94 حرب

  سافلها   عاليها   البلد،   هذه   يف   تماما   معكوس   شٍئ   كلُّ «:  التالي   العميق باالستنتاج ينتهي ما

  . صفر   وواحدها   واحد   صفرها   أبيض،   وأسودها   أسود   أبيضها   عاليها،   وسافلها 
 لكني األهمية، من كثيراً للنظر الملفتة المفارقات لهذه يعطي إدريس أن أنكر ال

 من فرائصه ارتعاد علّة جليي ال الندروميةبال أعداده عن يتحدث عندما أنه أشعر مازلت
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 ضراوة أكثر ما اًسر إرادي، وبشكل ستارها، وراء خفيي بل ،2002 عام اقتراب

 .وجوهرية
 اندلع التي ولىاأل اللحظِة رتذكُّ أحاول أن علي كان الخفي السر ذلك أتقصى كي

 لمن محضة وسادية شاقّة ذهنيةٌ مهمةٌ رالتذكُّآه، . 2002 عام من إدريس خوف فيها

 خريفها في يحيا يوم، كّل هابموِت يحتفل بذلك، طروب وهو صباه، منذ مثلي ذاكرته شاخت

 والمؤرخين للعلماء إال السعادة تجلب ال الذاكرة !الوحيد هافصِل المفضل، هافصِل الدائم،

 ونقمةٌ لهم، نعمةٌ الذاكرة. هؤالء عشيرة من قط لست… والرومانسيين والرواة واألغنياء

 يوما ذاكرتي تمت لم لو. ذاكرة بال ،مدوخاً ِهحياِت أيام يعيش أن يفضل مثلي لمسحوٍق

 من قطيعٌٍ. وجنون بؤس كلها دم، كلها وظلم، ألم كلها ذكريات من قطيٍع فريسة لَِصرتُ

 أحب لهذا. وسالم ود ابتسامات منها تلوح ال دماغي، معابر كل فوق تتسمر ضارية ضباع

 الكيميائي، النوم. اليومفبال النوم أقصد. النوم سفنجةإب األمس ذاكرة حيمس الذي الليَل

  يلوث   عارم،   شخيٍر   إلى وتتحول األمس ذاكرة فيه تتبخّر الذي العنيف، المفاجئ، السريع،

   . الجيران  ظويوق   األثير 

  

) 3 (   

 يكن لم. ساحرة بنجوم مفروشة سماٍء تحت منزلنا، سقف فوق المساء هذا ُ نمت

 في تيار وال عدن هواِء في نسمة ال حيث) حزيران (يونيو شهر في كنا: آخر حلٌّ ثمة

 النوم خدع حاولتُ. المدمن اإلفراط بعد سريعا يعد لم اليومفال مفعول أن ناهيك. مكيفاتها

 السدِم بين والتسكّع الراجمة، النيازك ومراقبة الثاقبة، النجوم عد عبر واصطياده

 البروج، ذات والسماء«: االيقاع البديعة القصيرة، القرآنية السورة تلَوتُ. المجراتو

 سقِف فوق النوم كثيرا يعشق الذي (إدريس صديقي كان إن لتُاءتس. »الموعود واليوم

  في   يحدق   وهو   األعداد   معادالت  ُ ويحّل   السماء، هذه حيتصفَّ وهو الزمن طالع يقرُأ) منزله

  أصابع   تعزفها   إيقاعاٍت   على   كونية   الٍسف   رقصة«ِب   يوما   شبهها   التي   النجوم،   ركاتح 

  .» األبدية 
 التي الكواكب، جوقة يبصر وهو الموعود عاِمِه اقتراب يرصد كان إن لتُاءتس  

 قصير، توق خالل وتختفي فجأة تظهر والتي ،»النُزر« أو »المذنبات« الغنوصيون سماها
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 بالمصائب تنبؤ أنها قالوا التي الكواكب، هذه ظهور أقتنص أن حاولت. زعموا كما

 عام في الكوارث مبُأ واعدةً متربصةً فينا تحملق أراها علّي الجسام، واألحداث والرزايا

 تقع أين حتّى أدِر لم. الشمسية مجموعتنا من كوكب أي على أتعرف لم! عبثاً. 2002

 اإلسم هذا جاللة تحمُل فتاٍة بكّل هياما الِصغَر منذ قلبي سقط الذي أنا ،»رياالث« مجموعة

 النجوم، من سرب على »الكبير الدب مجموعة« إسم تخميناً وأطلقتُ. المسِكر الميثولوجي

 ميتيُأ عن تختلف ال التي المدقعة البروجية يتيمُأ رثيتُ. قراري بصحة مطلقة ثقٍة دون

 الفلك ومنازل السماء جمال تاركاً األيمن، كتفي على ألنام استدرتُ ثم امة،الع الثقافية

  هوبل،   الفضاء   وسفينة   الليل، وعشّاق والشعراء، إلدريس، وشعاعاته وشُهبه ومداراته

  .» الفقيه   بيت   نتيجة «:  الشهيرة   السنوية   التنبؤات   وتقويمة 
 سقف فوق يوماً سيموت كان إدريس أن فجأة رتُتذكّ. وخواطري أفكارى تشردتْ  

 أصدقائي أفواج صور ذاكرتي في إستيقظَتْ. السقف من جزءا أتلفت قذيفة جراء منزله

 حرب ،78 حرب: اليمنية الحروب من بعٍض أوفي القضبان بين قتلوا الذين ومعارفي

 تتأكسد لم ذاكرتي أن يبدو… 94 حرب الشمال، في الوطنية القوى تصفيات غارات ،86

 وكأني تنهدتُ. رماد من ذاكرةٌ تنساهم أن من أكثر كثيرون، أنهم أو ظننت، كما تماما

 سينْضم كان) الرئاسة دار قرب التواهي، حي يسكن الذي (إدريس أن مرة ألول أكتشف

  تدمر   التي   الصاروخية   القذيفة تلك من بإعجوبة نجى أنه لوال الدامية الجثث هذه لكراديس

  … 94   حرب   أوج   في   منزِله   سقِف   بعض 
 غداة أخبرني عندما مرة، ألول ،2002 عام من خوفه لي أباح أنه اآلن أذكر آه،  

 من مزيج وعليه يومها لي قال. شظاياها من اإللهية العناية حرسته كيف القذيفة سقوط

 الحرب، هذه في بقذائف أصيب التواهي في منزلنا أن تالحظ ألم«: واالنذهال القلق

  ذلك   قبل   بقذائف   أصيب   كما   ،1986   حرب   في   سنوات بثمان ذلك قبل بقذائف وأصيب

  » ؟1978   حرب   في   أيضا   سنوات   بثمان 
 منذ أيقن أنه ،2002 عام من ولىاأل تخوفاته ذكريات خيط ألتقطُ وأنا إستنتجتُ،  

 تقصف شعواء حرب أتون في بالخراب سنوات ثمان كلَّ انةٌمد مدينةٌ عدن أن اليوم ذلك

 أال«: حينها لي قال أنه تذكّرتُ… سكّانها وتنهب وتقتل وتظمئ مدينته، وتخرب منزله،

 أن يلزم ربما مرات؟ ثمان بحوالي سابقتها من وأطول أشنع هي تأتي حرٍب كل أن تالحظ
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 الدولية اإلغاثة ولجنة األحمر الصليبو المتحدة واألمم األمن مجلس من عدن أهل يطلب

 التي حربها ومصائب وبال لتجنّب 2002 عام طوال اليمن خارج سياحية إجازة بإعطائهم

  »! سابقتها من مرات ثمان وأطول أشنع منطقيا ستكون
 خرائب حروب، بطشٌ،. عظام بأحداث زخّتْ وأيام الحديث، ذلك منذ خلتْ سنواتٌ 

 مخّي قشرة من اليوم تنبعث وهي الذاكرة عنقاء أغرب ما. اليومفلا من وأكوام. وفراقات

 إدريس أن أيضا أتذكر هاأنذا! سحيق رماٍد إلى اليومفال وغارات الحياة قهر لهاحو التي

 ،»الموت رقم«. كثيرا األعداد يوفِتم يحبه ال الذي البغيض 8 رقم داللة عن أيضا حدثني

 رفات تخنّي لم إذا. القديمة اليونان في يقال كان كما »شياءاأل نهاية« رقم أو. يقولون كما

 خلق وجل عز اهللا أن« إلى مشيرا »الزمنية القطيعة« برقم نعتَه فإدريس المنبعثة، ذاكرتي

 من جديدة مرحلة ثامنها في لتبدأ سابعها، في العرش على استوى ثم أيام ستة في الكون

 في جديدة مرحلة تبدأ األنثى جسد في الدم دورة ىحتّ… سابقتها أنقاض على الكون حياة

 اإلثم يحمل« الذي 8 رقم يستسيغ ال أنه حينها لي أسر ولعلّه. »أضاف كما الثامن، اليوم

  رقم   إلى   النهاية   في   ليؤول ،2 مضروباً في 2 مضروباً في 2 إلى يتحلل فهو أصوله، في

  ». السامية   الوحدانية   رقم   ، 1:  المقدس   رقمه   نقيض   ، 2 : اللدود   إدريس 
 الشاعر، يقول كما مجثِم، كّل من العتيقة الذكريات هذه أطالل نهضتْ أن بعد أيقنتُ 

 لم وإن سنوات، الثمان حروب من بالخوف اللحظة تلك منذ فعالً ممحوناً صار صاحبنا أن

 خفية يزيقيةفميتا قوى مع مٍتصا حلٍف في دخل وكأنه اليوم مخاوفه سر عن يتحدث يعد

 » الكبرى   الطامة «  إلغاء   مشروع   بدوِرها   تدرس   أن   مقابل   السر   ذلك كتمان عليه اشترطت

  .2002  عام   في   المنتظر   موعدها   في   تخفيفها   أو 
 ال أنه لي تأكد فقد وعويصا، مستفحال السنين مر مع صار صاحبنا هوس وألن 

 قعر من جذورها واستئصال دماغه مركز في المتشبثة الفكرة هذه طرد إلى اآلن بيلس

 العالج ذلك سيكون عما طويال بحثتُ. الثقيل السالح استخدام إلى وءباللج إال قناعاته

  من   ويخرجه   العرفانيات   وسراب   الالهوتيات   متاهات   في الضياع من سيقيه الذي السحري

   … الحاسم   القَدِري   عاِمِه   من   رعبال   دوامة 
 

) 4 (   
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 كان! األمل يشبه ما في أذكت الزمالء أحد مع عابرة دردشٍة في صغيرة عبارةٌ

 الذي أحمد اإلمام وعن 1962 سبتمبر 26 ثورة بداية عن بالصدفة يتحدث الزميل ذلك

 + 1962 بأن أدركت يطبس حساب بعد. إضافية سنة أربعين اليمن سيحكم أنه حينها تنبأ

  عندما  »…! وجدتها !  وجدتها «  مرات   ثمان   أصرخ كدت! صدري إنشرح! 2002 = 40

  هي   كانت   بالتي   وداِوني «  تكتيك   في   يكمن   عنه   شُفتُّأ   الذي   الثقيل   السالح   أن   ببالي   خطر 

 االنفراج   وشك   على   أضحت   صاحبنا   حنةم   أن   شاعرا   الصعداء   تنفّستُ . » الداء .  
  عظيٍم   خيٍر   تباشير   سيحمل  2002   عام   أن   تعلم   هل «:  له   ألقول   نحوه   هرولتُ

  » نفسه؟   أحمد   اإلمام   بذلك   تنبأ   كما   لليمن، 
. السرية هأحاسيس لحرمة سافٍر بانتهاٍك يشعر كمن بعصبية إلى نظر وجهه، إمتقع

 عام عن خيرا، اهللا جزاه أحمد، اإلمام قال بما أخبرتُه. أقصده ما أشرح أن مني طلب

2002. الوسطى والقرون اإلمامة نهاية 2002 عام في عينيك بأم سترى«: أردفتُ ثم 

 سكينةٌ محياه في وتتوغّل ما أمٌل يدغدغه كمن قليال يهدأ بدأ »…والنهب الفساد ومملكة

 )2 (والقات والتجويع والسجون اإلختطافات نهاية عينيك بأم سترى«: تُواصل. لذيذة
 التبليد مناهج نهاية سترى«: واصلتُ. بريقا ومحياه عمقا هدؤه إزداز. »القبائل وسلطة

  بالمدارس،   المسماة   والجهل   المستنقعات دور نهاية سترى المدرسية، بالمناهج المسماة

  في   اليمن   في   وتمارس   السجن   إلى   القانون   دول   في   تقود   التي  » اتالكوميشن «  نهاية   سترى 

  . شديد   وحماٍس   بغزارٍة   النهار،   وضح 
 حنونٍة ناعمٍة لمساٍت تأثير تحت سقطتْ لو كما وعضالته أعصابه إسترختْ 

 لم الذي المستباح ائعالج المواطن هذا أخيرا سيحترم: اآلن من أبشّرك«: واصلتُ. سحرية

 وثرواتهم أراضيهم اليمن ألبناء 2002 عام في ستعود أحزانه، إال اليوم يملك يعد

 فوق يعلو صوت ال« مرحلة تلت التي »يتبعك كلْبك جوِّع« مرحلة ستنتهي المنهوبة،

 الموت ومستشفيات العالج وسؤ واألمراض األوبئة يفشِّتَ عصر سينتهي ،»الحزب صوت

 األنترنيت شبكة ستفتح المدن، كل في والفن الثقافة دور لمواطنيها الدولة تشيدس الرخيص،

  للعلم   واهتمامها   ميزانيتها   في األولية ستعطي ،2002 عام في اإلبتدائية المدارس لكل

  وستمنح   الجاثمة،   يةجوالتكنولو   والعلمية   الثقافية   األمية   األبد   وإلى   ستنتهي   والتعليم، 

  »… المظفّر   اليمني   الشعب   أبناء   لكل   الفخرية   الدكتورات   اليمنية   الجامعات 
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 كلية السكينة إحتلّتْه .غشاه فيما ،1994 منذ ينم لم كمن عيناه غفتْ. لذيذ خدر 

 األولى طفولتي سنوات في أمي ترددها كانت إغفائية أغنية بداية بعفوية أنشد نفسي وجدتُ

 :العفاريت بفحيح العتمة فيها تمتزج ليلة ذات النوم، عصي مغموما مارأتني إذا
  . شربوها   زمزم   وبئر   ،)3 (وهافُهلَ   والكعبة   ُأوها،   يا   ُأوها «    
  . أختي   بنتْ   ِفراشْ   على   ي،حطِّ   يحطِّ   بركةْ   يا   
  »… عبدالصمد :  سمتُه   د،ولَ   جابت   أختي   بنتْ   

 
 2000   ديسمبر 
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  . يمنيةفي صحيفة ثقافيةشوهاً م »؟2002من يخشى عام « شربعد ن

  

 األدبية   لألعمال  »سياسيِّال ُمصحِِّحال «  إلى   رسالة
         

  » األدبية   لألعمال   السياسي   حالمصح «  عزيزي 
 مجلتكم في المنشورة قصتي أقرأ وأنا تألمتُ كم ،الجليل السيد أيها عليكم، أخفي ال

 من كثيٍر ووأد وسحل كلماتها، بعض وقلب نفي أشاهد وأنا حقّا تكبدتُ .ءالغرا النيرة

 .الثخين يراعكم مذبحة في عباراتها
 لالمعض التشطيبي أسلوبكم نكهة على أتعرف بدأتُ األول، ثلثها قراءة عند 

 موسيقى على ذلك بعواقب اكتراث أدنى دون القصة كلمات تغيير في المميزة وطريقتكم

 قنوات كل على الكاملة الرقابة في يقظتكم مدى القراءة مدقَتَ مع أدركتُ. ومدلوله النص

 سردها، في تستسيغونه ال ما لكل الجرار حذفكم وانتظام دقّة ومدى القصة، شخوص تفكير

: الثلث هذا قراءة إكمال بعد لنفسي قلت. وعمقا وتفردا ةوحري قوة األكثر عباراتها سيما ال

 هناك ألن »القصة لهذه ثاٍن كمؤلف إسمكم تضيفوا أن بمكان األمانة من كان ربما«

  التواضع   ميزة   أن   بيد   .المنشورة   صيغتها   في   طريقته، على اًكلّ ساهما، األقل على شخصين

 .كثيرا   بكم   إعجابي   ضاعف   ما   وهذا   يبدو،   كما   معليك   تغلّبت   الذات   وإنكار 
 مؤلفيها قائمة من انسحبتُ لو حقاً تُيتمنَّ القصة، من الثاني الثلث قراءة بعد  

 والحس الفكاهة لقمع الحاد ميلكم هو ذلك أثناء أزعجني ما أكثر. وحدكم لكم وتركتها

 ِحبر على محرمة مناطق تعتبرونه ما كّل من االقتراب عند المفرطة وحساسيتكم الساخر،

 أحد توصل عندما: صغيرا مثال ألضرب. الحياة وقضايا هموم معظم أقصد: الكاتب

 يقول كما »بالرياضيات مكحٍل« تنجيمي فلكّي حساٍب بعد قصتي، في الممحونة الشخوص

 مجلس« وطالب القادم، العام في الكوارث بأم ستصاب مدينته أن استنتاج إلى الراوي،

 مدينته سكان لكل سياحية إجازة بإعطاء »الدولي اإلنقاذ ولجنة األحمر والهالل األمن

 عزيزي مسحتُم، الكبرى، الطامة تالفي بغية الخرافي العام ذلك طوال البلد خارج

ظننتم لعلّكم! النص من »الدولي اإلنقاذ ولجنة األحمر والهالل األمن مجلس« ب،شطِّالم 

  الذين   الدولية،   الدبلوماسية موظفي أن ببالكم خطر لو كما دبلوماسية، ورطٍة من البلد إنقاذ
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  بحجز   للنص   قراءتهم   حال   سيبادرون   أعلم،   كما   رؤوسهم   في   الفكاهة   ِعرق   ينقطع   لم 

 .إليها   الراوي   مدينة   سكان   لنقل   الطائرات   وإرسال   الدولية   الفنادق 
 بأخرى النص مفردات لبعض استبدالكم مواضع السيما األخير، الثلث قراءة وعند  

 ال وحدكم بإسمكم تكون أن على إصراري وصرختُ ،ثالثاً قصتي طلّقْتُ تماما، معاكسة

 إلى عاد. اآلن رأيكم في »سياسيا صحيحة« أصبحت وقد منها كلية برئ أنا فها. غير

 الصحفي موضوعه بأن أخبره عربيا ناشرا أن يوما حدثني الذي أصدقائي أحد ذاكرتي

 الحظ المنشور، مقاله قراءة بعد. صغيرين حرفين غير فيه يغير ولم هو، كما للنشر قابل

 لعّل! مقاله في الجوهرية العبارات إحدى في »مع« إلى تحولت »ضد« كلمة أن صاحبنا

 مملكة« عبارة مثال غيرتم فعندما. بذلك جدا شبيه قصتي من األخير الثلث في شقلبتموه ما

 االتجاه في درجة 180 الراوي فكرة واحدة بكلمة أدرتم »الفساد مخلّفات« ِب »الفساد

 هو إذ جبروتية، سلطة إلى اليوم تحول الفساد بأن يقول أن أراد الراوي ألن. المعاكس

 من آٍت الفساد بأن العزيز، بيمشطّ يقول، أن أرغمتموه بينما. بكثير الماضي فساد يفوق

 حضرة إعذروني،. وبقاياه آثارِه من إال البلد تعاني وال إال، ليس الغابرة السلطات عهود

 الرقيقة الكلمات أعشق فأنا. وحدكم لكم هذا بعد الجديد النص تركتُ إذا الجليل، المشطّب

  أشعر   وكم. السياسية ةاللغ بنتانة المشحونة »المخلّفات« كلمة قط أهضم وال اإليحائية،

  تُثير   كانت   إن   ناهيك   قليال،   معها   أختلف   عبارة   أمام   مسجال   إسمي   أرى   عندما   الشديد   بالقهر 

 .هنا   الحال   هو   كما   كثيرا،   إشمئزازي 
 كلمة مع وحميمة طويلة حكاية لي: سرا لكم أبوح الغالي، مشطّبي دعوني، 

 لماذا وحرارة بعطٍف تدركون سماعها بعد لعلكم! قلم بضربة بترتموها التي »مملكةال«

 داهمتني: ِسري هاكُم. الشهيدة كلمتي ضريح أمام طويلة مرثيات أكتب أن نفسي عاهدتُ

 الرابعة حوالي في نائم نصف وأنا قصتي، كتابة ليالي إحدى في »الفساد مملكة« عبارة

 ذي الصغير اليدوي المصباح ألضيئ حينها صحوتُ. كثيرا بها وفرحتُ رحبتُ. فجرا

 دوما أضعها صغيرة ورقة عن باحثا لسريري، المجاور الرفيعة، الكهربائية البطاريات

 تلك عن بحثي أثناء. النهار يمحوها أن قبل »الفساد مملكة« فيها ألسجل وسادتي، بجانب

 ذلك كلّفني. الليلة تلك االرهاق غاية في كانت التي منامي شريكة أيقضتُ الضائعة، الورقة

بعدها اعتذرت عندما. لذيذة لحظات و رقيقة كلمات من وحرمانا كامل، يوٍم ومقاطعةَ لوم 
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 تصرفي سبب لها شارحاً ،)األخرى هي الجميلة، الكلمات تُسكرها التي (لمعشوقتي

 التو على تنيوعذر المباح، العتاب عن كفّتْ طويال، ضحكَتْ الليلة، تلك في األحمق

 الغد، ليلة قضيتُ ثم… ذلك كّل بعد »المملكة«ب عالقتي حميمية إزدادت. عذر أفضل

 بشكٍل »مملكتي« إلدخال قصتي فقرات بعض كتابة أعيد وتقلّباته، النهار دوام إرهاق رغم

 تساعا بعد إال بالنص تندمج لم أنها الجليل، مشطّبي لكم، أؤكّد. النص موسيقى مع متناغٍم

 وفي قلم بشخطة تحذفوها، أن أجل من ذلك كّل. الوقت نفس في وممتعة مضنية طويلة،

 نصي، ومدلول موسيقى مع وتنافرها »مخلفاتكم« بثُقل اكتراث أدنى دون ثانية، من أقل

 كل في وقلّبتُها وعانقتُها وراقصتُها وداعبتُها ستُهاملَّ التي الفاتنة الكلمة عرش قسرا وتبؤها

 قوية مفاجئة كانت لي فصفعتكم! المشطّب عزيزي بعبقريتكم ذلك مع أعترف. تاإلتجاها

  بالصنارة، الصيد هواية ممارسة في اآلن رغبتي تتفهموا بأن إثرها أناشدكم. األلم وشديدة

 . » المخلفات«ب  » الممالك «  فيه   تُستبدل   نص عن الكاملة باإلستقالة وقراري
 هذه بعد الواعدة، مجلتكم في قصتي »مخلّفات« قراءة ةمواصل عن ةًكلي توقّفتُ

. مفرداته في وعبٍث وتشويٍه وحذٍف فتٍك من إليه النص تعرض ما كفاني. بالتحديد الكلمة

 أن أأمل طويلة دراسة تستحق لعلّها. منّي بها أدرى فأنتم المجازر، تلك كّل لكم أسرد لن

 رأس في يدور ماذا«: طراز من واسعة عميقة نظرية أسئلة على اإلجابة في ِبدلوها تدلو

 وقوانين وأسس مبادئ هي ما تلك؟ أو الكلمة هذه تُمحى أو تُغير وكيف لماذا مشطِّب؟

 في الرغبة وال الوقت المشطّب، عزيزي هنا، أمتلك ال »…التشطيب؟ علم ونظريات

 عقلكم خاطبت صغيرة أسئلة الختام قبل لكم أترك أن أفضل لكني. ذلك كل في الخوض

 كان، شخص ألي أخالقيا، يجوز هل: قدراته وعظيم وألمعيته توقّده من أبدا أشك ال الذي

 عمٍل أي في حرٍف أصغر لمس حتى أو أدبي، نثٍر أو قصيدة كلمات ومسح خربشة

  أم ،»التهريب« كلمة وقافية وزن على »التشطيب« كلمة تكون أن صدفة هي هل إبداعي؟

  وتنقض   والبضاعات،   األموال   إحداهما   تفترس :  والمعدن   الصنف   نفس   من   الممارستين   أن 

  تحترمان   ال   والعرق،   الساللة   نفس   من   جريمتين   أليسا   والكلمات؟   األفكار   على   األخرى 

  … والحرية؟   واألخالق   المدني   السلوك 
  وإن   وإحترامي،   وإعجابي   تقديري   كل   المشطّب،   يعزيز   رسالتي،   نهاية   في   لكم  

  ! الموقّر   وإسمكم   ِحبركم،   ولون   المفضلة،   سجارتكم   اآلن   حتّى   أجهل   كنت 
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 2001   يناير
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  : وفاته   أربعينية   في

 السامق   للراحِل   وداع   قبلة
         
    الغالي  يأستاذ
 منها تقترب ال مةمكر ةًزمعز وترحل موقرة، ةًلَدلَّم دتولَ! الهندية البقرة ماأسعد

 في وءبهد تنام أو مكاتبها، قرب لالسترخاء القطارات محطات سلّم تهبط. سكين وال عصا

 أوروبا غرب في كلبا الحيوان يولد أن كذلك،. أحد يضايقها أن دون السيارات طرق وسط

  . العالم   وفئران   كالب   بقية   بها   تنعم   ال   القدر   من   سخية   هبةٌ فتلك اليمن في فأرا أو
. األرض كوكب من أخرى بقاع في يموت كما أمريكا في المرء يموت ال بالمثل، 

. »!أمريكيون كلنا«: واحد بصوت تصرخ أن بعد عليه حدادا طوال لحظات البشرية تقف

 أو الفلسطينيين أو العراقيين أو البوسنيين أو نالروانديي ماليين ضمن صريعا كان إن أما

  ثمن   فال   ترحم،   ال   وديكتاتوريات   وحصارات   حروب   تطحنهم أو طحنتهم الذين اليمنيين

  . لحياته   قيمة   ال   مثل   لموته 
 التطبيل ودون السلطة في لطائفة االنتماء دون اليمن في طاهراً وتموت تعيش أن 

 في بك التقيتُ عندما ذلك أدركتُ! الثانية مصيبتك القدير، أستاذنا فتلك، محاك لحزٍب

 عقود ثالثة وبعد قليلة، أسابيع قبل القدامى، طلبتك من عدد بين اليابلي االستاذ »منتدى«

 بعرفان تذكّرتُ،. مميزاً ومثقفاً نادراً مربياً فيها عرفتك التي عداديةاإل المدرسة  بداية من

 تحدثهم المدرسي، الدوام بعد أسبوعيا طلبتك من نفراً حينها تجمع نتَك كيف كبير،

 متنوعة، مواضيع كتابة على تحثّهم وتاريخية، واجتماعية ثقافية مواضيع في وتناقشهم

  تصل   التي   كتاباتهم   وتناقش   وتصحح   تقرأ   المواضيع، لتلك ومراجع خامةً مواداً تهبهم

  … الصفحات   عشرات   إلى   أحيانا 
 الثالثة األحزاب ألحد السياسي المكتب في عضوا حينها كنت أنك أيضا تذكّرتُ 

 مرحلة« بالغة ِصيغ حسب »الوطني العملل ئفصا« أو سابقا، اليمن جنوب في الرسمية

 عن ثُتتحد كنتَ فيما لوحدي الذكريات تلك أستعيد كنت! »الديمقراطية الوطنية الثورة

  ومثقفاً   فذّا  ً تربويا   فيها  َ ظللت   انك   الحظتُ   التي   الثالت   العقود تلك خالل تمر كثيرة أشياء

  . حاكم   حزب   من   إستقالة   من   أكثر   تقديم   عن   يعزف   لم   موقف   ورجل   شغوفاً 
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 »نجوم« وكبار السياسية المكاتب أعضاء لكل معاكس مثاٌل أنك تماماً أدركت 

 مقتولين، أو قاتلين إلى سريعا تحولوا الذين اليمن، شطري في السبعينيات بداية سةسيا

 التي »الثوابت« كابوس اليوم يشكلون باتوا ثم… مشردين أو زعماء مقلوبين، أو قالبين

  ، » الشورى «  صحيفة   في   االسبوعي   مقاله   في   الرازحي   عبدالكريم األستاذ عنها تحدث

  الدول   أكثر   من   األسفل   الدرك   في   اليمن   وتثبتُ   ثبتَتْ   التي   الثوابت   تلك   ، » الثوابت «  بعنوان 

  . وفسادا   تخلفا 
 درجة دون بسيطاً ساًمدر كنتَ، كما مثابراً مربياً أنت وجدتك عقود، ثالثة بعد 

 بكل الرسمي السياسي العمل »دوائر« عن مستقالً مثقفاً الذكر، تستحق إدارية أو وظيفية

 والحديث الفكري النقاش في مولعاً ،»الدوائر« لكلمة المقرفة والمجازية الحرفية المعاني

 »طليعة« رعيل من ذلك في يشبهونك كثيرين أجد لم… دبواأل والتعليم الثقافة عن الهادئ

 من كبيرة جرعة تلزمه النهاية، هذه إلى المرء ليصل أنه حينها أيقنتُ. السبعينات بداية

 يكون أن أيضا يلزمه. الموقف استقالل وهاجس والصدق الذات واحترام الوجه ماء

  وبالغة   المعاطف   قلب   ورياضة   الخداع وفنون االنتهازية علوم في ما حد إلى »بليدا«

  … التطبيل 
 يصغى أن دون شكوتها طالما التي وآالمه قلبك مرض عن اللقاء ذلك خالل تحدثتَ 

 أفضل إلى يطيرون الذين هم العالج، إلى إرسالك أهملوا الذين أولئك السيما أحد، لك

 أنت أما .السنوية فحوصاتهم ساعة دقّت إذا أو صحية وعكة داهمهتم إذا الدنيا مستشفيات

 أقاربهم أقارب لمس إذا هم،… قطرة قطرة السامقة كقامتُ تنزفُ ببطء، تحترقُ تركوك فقد

 الرتيبة، المجسمة المرثيات صفحات وافترشت النعي إعالنات »تداحشت« كروهم أدنى

 إسمك أن ندرك عندما نكتشفه! أيام بعد إال ذلك نكتشف ال المنية تعتصرك عندما وأنت،

 !صغير هامشي نعي إعالن في خطًأ كُِتب
 أنت رتَدب ربما أو العزيز، أستاذنا توديعك، مراسيم كذلك تكون أن أردت لعلّك 

 منطقيين: عليه الفتنا كما دائما ترانا كي الجديد، عالمك في اآلن قحلِّتُ حيث من الخطأ ذلك

 أن أخيرا لي اسمح ثم! ميتا وطمسناك… حيا أهملناك وقد أنفسنا مع منسجمين سلوكنا، في

 أصيل ألستاٍذ كثيرا فيها نحتاج التي بالذات اللحظة هذه في تغادرنا وأنت قليال أعاتبك

 آخر عالٍم في جديد من نفكر كيف والقحط الرتابة دوام خارج مارقة ساعات في لّمنايع
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 مواطنو كلنا«: واحد بصوت البشرية فيه تصرخ عالم نسان،باإل نساناإل فيه يتساوى

  القبلي   انتمائه   من   وليس   نتاجه،إو   عمله   من   نساناإل قيمة فيه تنبع عالٍم ،»!األزرق الكوكب

  ! نفاقه   وعبقرية   مؤامراته   ءوذكا 
  ! االخيرة   استقالتك   أربعينية   في   سعيد،   شرف   اهللا   عبد   الكبير،   ستاذناأ   وداعا 

  

 2001   سبتمبر   نهاية 
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 الصغيرة   الالأشياء   أمجاد
  

 ) 1 (  
  : يقولون

 ، »! الجدران   عبر   تمر   الموتى   أرواح « 
 ، »! العابرين   ألحاديث   تصغي   الشجرة   تلك « 
 ، »! أشهر   ثالثة   خالل  دراجةً  إلتهم   رجٌل   ثمة« 
  أي   في   اسمها   يرد   لم   بلقيس   الملكة   إسمها   عظيمة   إمرأة   السنين   آالف   قبل   عاشت « 

  المخيلة   عليه   تطلق   الذي   القديم   المعبد   ذلك   نقوِش   من   تاريخي   نقٍش   أوأي   ي،جأركيولو   دليٍل 

 ، !» الملكة   عرش «:  إسم   الشعبية 
  »! العمر   من   السابعة   في   وهو   أمريكا   في   العامة   الثانوية   امتحان   مر   طفٌل   ثمة « 
  …»! تتكلم   بقرةٌ   ثمة « 

 ) 2 (  
  : تساءلتُ
  رقابة   لجان   نمتلك   ال   فيما   الحياة   أبواب   كّل   أمامنا   توصد  » رقابة   لجان «  نمتلك   لماذا

 .الصغيرة   الالأشياء   مالحم   وباء   تقاوم   األدمغة   في 
   : أجابت

  يتعلم االنكباس فضاء في. الحرية وفضاء االنكباس فضاء: فضاءان عزيزي يا ثمة

 فضاء وفي. شك أو تمحيص أدنى دون شئ كل يقبل أن نعم،: وليق أن ينكبس، أن الطفل

 يخترع وأن ناحية، من الِئِه صحة يبرهن أن يلزمه ذلك ألن ال،: يقول كيف يتعلّم الحرية

 .أخرى ناحية من بديال نعماً
 ثقافة يتعلّم الحرية فضاء وفي ،»الثوابت« ثقافة التلميذ يتعلّم االنكباس فضاء في

 كيف يتعلّم ،»القطيعة« سورة من تيسر ما لحظة كل في يتلو كيف لّميتع ،»القطيعة«

 مسلّمات مع البارحة، ثقافة مع البارحة، مع القطيعة من بسيطا قسطا يوميا يمارس

 » الثورة «  كلمة   الحرية   فضاء   في   .الدائمة   الثورة   يحيا   أن   يتعلّم… البارحة لغة مع البارحة،
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  وجذوتها  الحياة   نبض   إنها !  والجنون   والعبث   الدم   يلطخها   ال   مقدسة،   اقة،خلّ   سلمية، 

 .المشرقة 
 فضاء في. كلية متضادين هدفين الفضائين ذلكما في للتربية أن عزيزي يا إعلم

 لمللعا ما رؤيةً تقبُل كيف وتكرره، بالواقع تسلِّم كيف تتلقّن، كيف تتعلم أن هدفها االنكباس

 االستهالك حياة وتعيش والعقل، اإلرادة تلغي كيف شديد باختصار تتعلّم. هي كما

  أدنى   دون   للحياة   الخاصة   رؤيتك   تكون   كيف   تتعلّم   أن   هدفها   الحرية فضاء وفي. والتقوقع

  التي   للحياة   الخاصة   رؤيتك :  ياعزيزي؟   سمعت   هل   .والجدل   النقد   تقبل   ال   مسبقة   فرضية 

  … حدود   دون   وملكاتك،   وعقلك   إرادتك   بها   تفجر 
 تبني كيف وترفض، تنتقد كيف تتساءل، كيف تتعلّم أن وسيلتها الحرية فضاء في

 وأطروحات معلومات من أذنيك يصل ما كل الحرية، فضاء في. آخر أنقاض على عالما

 الخضوع فضاء في هو، بينما علميا، يبرهن لم ما يحصح وغير إفتراضي هو وتأكيدات

 .به   يمانواإل قبوله يلزم به مسلم والتقوقع،
 في. تماما متضادين مسلكين الفضائين ذلكما في للتعليم أن عزيزي يا اعلم ثم

 في الزمن عليها عفى (المعرفة من إنتقائية محدودة فتات توزيع التعليم هدف التلقين فضاء

 المعرفة ليس: بكثير ذلك من وأسمى وأبعد أكبر العقل فضاء في هدفه فيما ،)الغالب

  موضوعا   المعرفة   تتّخذ   التي   المعرفة   أي   المعرفة،   معرفة   أو   !المعرفة ماوراء بل وحسب،

  … تصنعها   بناءها،   تعيد   تطورها،   تنتقدها،   تدرسها،   تتناولها،   لها، 
سمكةً وهبتك لو«: معناه ما يقول الذي الصيني المثل ذلك عزيزي يا دوما تذكّر 

 فإني السمك تصطاد كيف علّمتك لو لكني الليلة، هذه للعشاء يكفيك ما أعطيتك فربما

 ما هو العميقة االمثولة هذه في السمك كان لو »!حياتك طيلة للعشاء يكفيك ما أعطيك

  اصطياد   تعلّم   فإن   ، ) التاء   بنصِب  ( المنتَج   بالعقل   ناأحيا   يسمى أوما المعارف، رفات اسميته

  بكسر  ( المنِتج   العقل   أو   المعارف،   معارف   أي   المعارف،   ماوراء   اسميته   ما   هو   السمك 

 . ) التاء 
 بل فقط، الغير صنعها نظريات الصغير والتلميذ الطفل يتعلم ال العقل فضاء في

 القيود يكَسر كيف المعارف، يخلق كيف النظريات، يصنَع كيف الجوهر في لّميتع

 شديد، باختصار. ويطبخه السمك يصطاد كيف الصينية، الحكمة تقول كما يتعلّم،. المعرفية
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 : الفضائين   بين   تفصل   التي   المسافة   تلك   شاسعة   هي   كم   ياعزيزي   ترى أال! يتعلّم كيف يتعلّم

  ! تدري   أن   تدري   كيف   تتعلّم   اآلخر   وفي   تدري،   ال   أنك   تدري   ال   أحدهما   في 
 ) 3 (  

  أمام   أرتجف   وأنا   سألتها   الصغير؟،   والتلميذ   الطفل   عن   حديثك   في   تشددين   لماذا  -

 .واالختالف   التباعد   غاية   في   عالَمين   تفصل   التي   المسافة   هول 
  : بروحي   فديتها   أجابت، 

 مرتبطا مثالً لك ضربَأل! المبكّرة السن هذه في تماما يتأسس أن شٍئ كلُّ يكاد -

 التي يةجالبيولو والمؤهالت والملكات الدماغي التركيب المولود الطفل يمتلك: اللغة بتعلّم

 يعرفها  جينية، ومعداٍت ةًيخِّم مساحاٍت تلكيم أنه أعني. والكالم النطق بتعلّم له تسمح

 واستخدام واستيعاب اللتقاط ياًجبيولو مهيئةً جيد، بشكل اليوم الذهنية العلوم مهندسو

 أساسا والمتمثّلةَ ذلك، لتحقيق  الالزمة والبيئةَ الضروري المناخَ يجد أن شريطة… اللغة

 نموه خالل يفقد سوف ذلك، دون. معهم ويمارسها اللغة تلك منهم يتعلّم الذين بالبشر

 ال غريبة نبرات يرطن أخرسا يتحول لم إن طبيعي، بشكل والتفكير التعبير على المقدرة

 إن: التعليم مع حالنا كذلك. البيئة جفاف بسبب األبد إلى ضمحلّتا بنبتٍة أشبه أحد، يفهمها

 والروح المتجدد والتعلّم والنقد التساؤَل الطفولة، منذ فيها، نمارس التي البيئة تلك نجد لم

  … بالضرورة   فسنصبح الحر، والتفكير المنطقية
 .ستقوله   لما   ترقّبي   وشدة   حديثها   في   ذوباني   إزداد   وقد   سألتها   ماذا؟،   نصبح    -

 إلكمال عنها تبحث التي الكلمة على العثور في صعوبة وجدت أنها يبدو 

 ضآلتها، أخيرا وجدت لو كما تبتسم أن قبل طبيعي، غير بشكل طالت لحظة مرت. جملتها

 أخيرا تقرر أن قبل أخرى، بكلمة استبدالها حاولت ثم البداية، منذ وجدتها أنها لو كما أو

 .أفكارها   ترجمة   في دقّتها لشدة بها التشبث
  بايقاع   يتألأل   غنوج   عبقري   بريقٌ   عينيها   كحل   وقد )  بعمري   فديتها  ( أجابت 

  :  العذب   صوتها   نبرات 
  !» ينِجملَخِّ «…  بالضرورة   سنصبح    -

 ) 4 (  
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 بين اللغوي التمييز األفاضل شيوخنا يستطيع ال كيف إجاباتها بعد استغرب أعد لم

. لمستقبل التي تنفي ما سيحدث في ا»لن«و ، التي تنفي ما حدث في الماضي،»لم« حرفي

 ناحية، من ببركتهم (ألسنا: الخفية والحكمة المنطق من كثيرا هذا تمييزهم عدم في لعّل

-الماضي عصر في أمد منذ منفيين) أخرى ناحية من فينا الناخرة الخنوع روح وبرعاية

 المستقبل؟
 

 2001  نوفمبر 
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 !بخير   وأنتم  » وتُفَش «  آّل
         
  القاصة   كتبتها   إلكترونية   رسالة   نهاية   في ) 4( » بخير   وأنتم   وتفُشَ   كل «  عبارة   قرأتُ

  قبيل   العائلي   الفطور   إعداد   من   يبدو   كما   انتهائها   بعد   رسالتي،   على   ردا   عثمان،   عبده   أروى 

 .رمضان   أواخر   أحد   مغرب 
  متداخلة، عميقة، غريبة، وذكريات مشاعر تاحتنيإج العبارة، تلك قراءتي أثناء 

 تلك محضر نقل هنا أحاول لعلي. التعبير صح إذا الذهنية »الربشة« من جوا خلقت

 المنظمات اجتماعات وتقارير محاضر كتابة في القديمة تجربتي من مستفيدا الربشة،

 .الطالبية حياتي من كبير جزٍء خالل القاعدية
 التي »اإلدراكية المنظومات« تفاعالت هي »االجتماع« لذلك االولى النقطة كانت

. األقل على إدراكية منظومات أربعةُ واحد آٍن في ذهني في توهجتْ: العبارة تلك مستها

 بقع أرهفَ أعتبرها منظومات أربعةُ. اآلن نفس في وتكاملتْ واشتبكتْ وتواصلتْ إتّصلتْ

  : اضجيج   وأكثرها   حساسيةً مخّي كُرتَي
  وفي   المنظومة،   ذكريات   مخزن   من   شفطت   التي  » االحداث   ذاكرة «  منظومة )  1 ( 

  وأصداء   طفولتي،   رمضان   نهايات   في   العيد   استقباالت   طقوس   الثانية،   من   ضئيل   كُسٍر 

 .سحيق   زمن   من   القادمة  » بخير   وانتم   عام   كل «
 من الكسر ذلك نفس في أمامي بسطت التي »المآكل وفنون الذواقة« ظومةنم )2(

 في أمي تعدها كانت التي تلك حياتي، شفوتات ألذّ السابقة، المنظومة مع وباتصال الثانية،

 منازل في أو والحديثة، القديمة الرحالت في الجبلية السفوح في تناولتُها التي أو المنزل،

 ... صدقاءاأل أعز
 في الشفوت يربط سري حبل ثمة! لذيذ همجي طعم شهيتي ذاكرة في وِتللشف  

 تلطف برودة له: دافق جلي ديالكتيك للشفوِت. البراري بعذرية والجمالية الذوقية مقاييسي

 ال. لذيذ منسجم بشكل معا تتعانقان وبرودة حرارة له. الشرايين يشعل ولهيب الصدر،
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  من   أو   الهند   من   جذورها   تأت   لم   واحدة   يمنية   وجبة   هناك   أن   لو   أحيانا أظن لماذا أدري

  ! الشفوت   هي   لكانت …  الجيران   ديار   من   أو   األتراك   من   باكستان، 
 مثال أجهل. بالشفوت أجدادنا عالقة تفاصيل تماما أجهل. الشفوت ذاكرة كلية أجهُل  

 السبأيي المقا معبد كهنة كان وإن األخرى، هي الشفوت عشقت أروى الملكة كانت إن

 لغة من آتية الشفوت كلمة كانت إن أجهل. الدينية طقوسهم بعد أو قبل الشفوت يتناولون

 صراع في السنين آالف عشرات قضوا الذين أجدادنا أجداد لغة من أو قديمة، سبأية

 اللغة، قبل ما لغة من أو ة،الوعر والجبال العراء في والضواري الوحوش مع مكشوف

 المنظومات تتواصل أن قبل اآللة، يخترعوا أن قبل… البدائية ونبراتهم همهماتهم لغة

  بنوا   الذين   أولئك   حضاراتنا،   آخر   صانعي أدمغة إلى لتتحول أدمغتهم في المختلفة اإلدراكية

  …  العديدة   طوطاتوالمخ   النقوش   وكتبوا   الجبال   ونحتوا   مأرب،   سد 
 عمق في يضرب الشفوت اسم أن غريب غامٍض لسبب أظن لكني ذلك، كل أجهل  

 مع الوجبة، ياجمورفولو مع حروفه وألوان نبراته تتفق فلكم! المأدبية ثقافتنا تاريخ

 أي (له، »اشتفافها« و ،)»الثريب« سائل في تفرقّها أي ()4 (»اللحوح« أقراص »شفت«

 يتبقّ لم عتيقة للهجاٍت الِقدم، قبل مما تتسرب أصداٍء، إيقاع ومع ،)به هاوامتالئ تشربها

 لعلّي! ربي غفرانك… الدفين الوعينا ملكوت في ترقص صوتية ظالٍل غير اليوم منها

 تحمل أن أتصور أن يمكنني ال أنه أصر عندما والصواب العقالنية عن جدا بعيدا أكون

 !آخر إسماً ما، يوما حملت أنها أو الوجبة، هذه
 القارئ بمباغتة الكلمات، بشقلبة احتفلت التي »األدبية األعمال« منظومة) 3(

 واستيالئها »العام« كلمة على »الشفوت« كلمة بانقالب السعيدة، البالغة ومفاجآت بالتورية

 القارئ لتوقعات ذكي اغتصاٍب من ذلك إليه أدى وما الجملة رأس في ولىاأل موقع على

 …يةالحدس
 من دافئ ركٍن وفي بعد، تنته لم التي الثانية من البسيط رسالكُ ذلك وسط في فجأة،

 المجرد االنموذج إشرأب المنظومة، هذه ذكريات بمخزن الخاصة الدماغية الخاليا

 قوالب تفرز إبداعية وقواعد مبادئ من شبكةٌ: عثمان عبده ألروى األدبي لالسلوب

 الواقع أحشاء من الخامة موادها تنتزع قوية، متميزة صادقة ةطازج أدبية وألوان وأشكال

 نفس فينا تحرر الرقّة، بنفس الحدسية توقعاتنا تغتصب الشعبية، والثقافة اليمني االجتماعي
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 كل في وحده، يستطيع الذي سلوباأل ذلك… الساخرة النقدية المشاعر من السعيد النمط

  فنية   بحساسية   العذبة،   الطرية   اللغوية   التركيبات من اكثير يخلق أن بساطة، وبكل لحظة

 .تدفّقها    على   نحسدها   متفجرة   وبمواهب   دقّتها   على   نحسدها 
 مما إلي، عادت الثانية، من الكثيف الكسر ذلك من األخير الجزء بداية في ذلك، بعد  

 عندما ذاكرتي في اتوماتيكيا تطن محددة وعبارات عناوين بعض القاصة، لتلك سابقا قرأتُه

فصائل أحد ذاكرة »خانة« في الجديدة العبارة هذه بعدها اندرجتْ ثم. الكاتبة تلك إسم يرن 

 الذهن في يدور ما كثيرا يشبه األحداث هذه مجرى لعّل… االسلوب ذلك »ياجولوطان«

 باب من فخري صباح ألقُْل (المثال بيلس على غنائي فنّاٍن إسم فجأة تأمِله باب يدقُّ عندما

 نغمات الغنائي، فنّه نمطُ برق لمحة في الذاكرة في يضيُئ): السريع التبسيطي التوضيح

  الخمار   ذي   للمليحِة   قْل « ك   أثيرة   بارزة   عناوين   ذلك   ترافق …  أدائه ومميزات صوته،

  …» األسوِد 
 »الشفوت« كلمة ترى وهي وءبهد ارتجفت تيال »المرئية األشياء« منظومة) 4(

رأسها ترفع »صللرسائل قراءة نظام (»إكسبرس لوك آوت« نافذة في )5 (»لِّبةم 

 أن لي جاز إذا (»الشفوت بالد صنعاء« من آتيةً كيلومتر، آالف ستة قاطعةً ،)االلكترونية

 حاملةً ،)العربي لإلبداع الشارقة لجائزة األول المركز الكاتبة بها نالت قصة عنوان أحرف

ط عاصمٍة حشرجات أصداء إليبحجم شفوت بحيرة وسط فطاراإل موعد قبيل جائعة تتخب 

 زجاجي باٍب غير عنها يفصلني ال التي المنزلية الحديقة هذه وتناسقَ هدوء مقتحمةً اليمن،

 .نيةااللكترو   الرسالة   تلك   عليها أقرأ التي الكمبيوتر لشاشة مجاوٍر كبير
 المحضر هذا في نقلته مما أكثر أستطيع، وال األحاسيس، جغرافيا تماما أجهل  

 تلك تفاعالت أثناء اعترتني التي الجميلة الربشة خارطة تضاريس تحديد المتواضع،

 المخية ومساحاتها يةجالبيولو وخلفياتها التحتية منظوماتها بكل اإلدراكية المنظومات

 أبحاثها ونتائج الذهنية ياجالبيولو علوم أبجديات من يلزم ما أتعلّم أن بانتظار. المتداخلة

 رياضية صيغٍَة من لربشةل  الجذر التربيعيمقدار يستخرج كيف أتعلّم أن بانتظار الحديثة،

 أقول ذلك، بانتظار االدراكية، المنظومات وتفاعالت نشاطات كميات تكوينها في تدخٌل

 اختلطت جميلة ربشٍة خارطةُ لعلّها… : كسولة مغبرة، جدا، ةهالمي دقيقة، غير بعبارات

 من المحرومة حاجاتي بايفاء الحادة الرغبة باندالع الممتعة، بالمفاجأة األدبية، النشوة فيها
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 تركيبنا جيناتُ إليها الميوَل تْمنَ) والبسباس والثريب كاللحوح( بدائية غذائية مصادر

 اللذيذ، الشجن من هادئٍة ناٍر في األحاسيس تلك كل تأججت …السنين آالف منذ المتوارثة

 وتباين الثقافي، والسياق الجغرافية البيئة اختالف أذكاها التي المتشابكة القوية والذكريات

 نهاية في ذلك، كل لينِتج… منطلقها ديكور مع الجديدة العبارة هذه فيه حطّت الذي الديكور

  واحدة   بكلمة   عادة   نختزلها   والتي بصعوبة، رسمها أحاول يالت الخارطة فسيفساء المطاف،

 .الشوق :  والكثافة   التكور   شديدة   صماء،   فوسفورية   فتّاكة، 
 نفس في وتشبك وتوهج الحدسية توقعاتنا بذكاء تغتصب عبارة كل أن أجزم لكني

 وتنشّط غنية استنتاجات تفرز التي الحيوية اإلدراكية المنظومات من كبيرة حزمة اللحظة

 أخرجتُ عادتي، غير على لذلك،! سحري دائم، قوي، مفعول لها يكون… كثيفة مشاعر

  األستاذة   عبارة   قراءة   أعيد   ومكثتُ   .الكمبيوتر   أقفلتُ   .الطابعة على االلكترونية الرسالة

  … طويل   لوقت   عثمان   عبده   أروى 
 

  2001 ديسمبر 
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 سبيل   بر  عا  مرارات   آخر
 

 مرارة َأن إال. لليمن وصولي ساعات أولى منذ المرارات تهاجمني َأن ِإعتدت

 كانت )للرحلة رسميةال بالمهمة إطالقًا لها عالقة ال التي( الرحلة هذه من األولى الساعات

 التصفح رقابةب الجديدة المرارة هذه تتعلقُ. أبدا عنها يسكت ال التي المرارات عيار من

    http :// abdulrab .free .fr : اليمني   الفضاء   داخل   األنترنت   على األدبي لموقعي
 سيما ال والعربية، بالفرنسية الكاملة، كتبي بعض على األدبي الموقع هذا يحتوي

 وعدد »الموتى مملكة من حرى همسات« ةالقصصي والمجموعة »المغدورة الملكة« رواية

 مرتبطة بمواقع وصالً أيضا يحوي. المنشورة الحديثة والمقاالت والقصائد قصصال من

  الملكة «  رواية   حوَل   كبيرة   يمنية   ألديبة   دبيةأ   دراسات يحوي كموقع الكتابات بهذه

  كتاباتهما   نشرل   هما  عملتا   اللتين  ) سنة  11 و  8(  الصغيرتين   ابنتي   موقعا   وكذلك  » المغدورة 

  .... ورسوماتهما 
 يمكن سرعة بأي ألرى األدبي موقعي فتح ولتاح لعدن وصولي ساعات أولى منذ

 يتعلق فيما يرام ما على شيء كّل كان. اليمني انترنت فضاء في مواده نزالإو قراءته

 لىع »تْنِّمي«و اللَّه وحمدت كثيرا فرحت. تصفحها حاولت التي األدبية المواد ببعض

 نقرتُ عندما قاتلة مرارة ِإلى لتتحول فجَأة فرحتي فتتوقّ. هذه الجديدة التواصل فرص

 عبارة وجدت. دراساتها موقع لفتح المرموقة اليمنية الكاتبة دراسات موقع عنوان على

 خطأ ثَمة أن لنفسي قلت! إباحي موقع كونه اليمنية الرقابة من ممنوع الموقع هذا أن تقول

 كاتبة كتبتها أبحاث هو الموقع في ما أن قَطعا يجهل الموقع منع الذي ألن أخط بعده ما

 األصابع، أطراف على والمشي رؤيتها عند اإلنحناء يلزمه الذي اليمنية األقالم أقدس من

 المجالت فضلأ من موقّرة حكومية رسمية مجلة في أساسا نشرت الدراسات تلك وإن

 الرسمية المجالت نشرته ما نشر يمنع العالم في غبي أي ديوج ال وأنه اليمنية، الحكومية

 وشخصيا أخالقيا وحدي لي المراقب صديقنا إلساءة كبير بألم بالطبع شعرتُ. لحكومته

 :األيام هذه كثيرا نسمعها صرنا التي العميقة العبارة هذه بترديد األلم حدةَ خَفّفتُ وإن

»اليمن في أنتَ إبتَسم!« 
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 إبنتي إحدى موقع فتح حاولت عندما ذلك بعد اإلبتسام في غبةر أي أجد لم

 روائح نتانة أن أشعر بدْأتُ هنا! السابق السبب ولنفس المنع نفس وجدتُ. الصغيرتين

 لمهامه جاهالً اًأمي ليس المراقب صديقنا أن لي حإتض. المنعين هذين من تفوح الجاهلية

  !بالضرورة
 والطفلة، المرأة يكره ال الذي الرجل يكره الطفلة، يكره أة،المر يكره ختصاراب هلعلّ

 رجل الحياة في نموذجه... والطفلة المرأة يكره ال الذي الرجل يكره ال الذي الرجل يكره

 يحرمون وهم »طالبان« ُأصوليو َأو المولودة، الطفلة وْأد يمارس وهو الجاهلية عصر

  ... لتعبيروا   الحياة   وسائل   أدنى من المرأة
 شارب أو لحية بإضافة اليمنية والكاتبة إبنتي اقناع سأحاول أنني َأظن ال بالطبع،

 أني ثم. المراقب حضرة ذوق  إرضاء أجل من الموقعين ذلكما في المشرقتين لصورتيهما

  المنع   ذاه   على   سترد  أنها   توقَّعأ   لكني  .الصغيرة إبنتي الخبر هذا ستستقْبُل كيف أدري ال

  موقعها   بأن   تخبرهم   الدنيا   أطفال   لكلِّ   الكترونية   رسائل   بإرسال   لإلشمئزاز   والمثير   األحمق 

   !! احيبِإ ...  موقع   كونه   اليمن   في   ممنوع   هذا 
 

 2002 يناير 31  عدن
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  … التشاؤم   بعد   ما
         

  صيدلية «  بين   شارعنا   أركان   أحد   في   ، حفظه اهللا ورعاه،نيديالر   الحاج   يقطن 

  زرائب   من   القريبة  » يناير   13   مجزرة «ِ ل   المواجهة   الجهة   في   ، » المعري   مكتبة « و  » سقراط 

 .الشهيرة  » عثمان   الشيخ   سيلة «  كباش 
 تذهلني إعجاب، بكّل عدة كتابات في رددتُها اطالم التي الرديني، الحاج نظريات 

 آخر من تيسر ما أمامه أللوك مرة آخر زرته عندما. باستمرار توقعاتي وتخالف دوما

 والفقر، التخلف من متقدمة أغوار في غرقها تواصل التي )6 (»تنكا« جمهورية يوميات

أمامها البشريةُ تركض ية« بخطىره7 (»م( ت ال فيماحتُ« نفكسو«) أمام )8 الحي 

 قبل ما مرحلة يعيش الذي العالم سبقت تنكا أن لي أكّد! ذلك بعكس تماما أقنعني… القيوم

 الدرك عذاب في تتلظّى القيامة، يوم بعد ما مرحلة اليوم هي تعيش فيما القيامة، يوم

 !جهنّم من األسفل
  بحذافيرها،   أقرها   الكمبيوتر   أن   لوال   هذه،   ردينيال   الحاج   نظرية  ً مجازا   آخذ   أن   كدتُ

 .الرديني   الحاج   ةمعيلْبَأ   والالمتناهي   القديم   وإعجابي   الصارخ   ذهولي   زاد   مما 
 علي برمتها، الرديني الحاج نظرية أكّد الذي الكمبيوتر مع حواري لكم أنقل أن قبل 

 والسياسات األشخاص تقويم في الكمبيوتر رأي صار قليلة سنين منذ أنه إلى أوال أشير أن

. فيه مصلحة وال قبلية وال مزاجية وال عاطفة ال رأيا كونه االعتبار بعين يؤخذ والمشاريع

 السيرةُ تُقدّم أن مثال يكفي. شخصية اعتبارات ألي يخضع ال مجردا رقميا علميا رأياً

… قسم أو كلية أو مؤسسة رئيس منصب النتخابات للمرشَّحين يةاالنتخاب والمشاريع الذاتية

 وانتاجاته المرشَّح مؤهالت البرامج هذه تُحول لكي متخصصٍة، كمبيوتر برامج أمام

 إلى) … المستقبلية خططه االدارية، وشفافيته أولوياته المنشورة، أبحاثه المنفّذة، مشاريعه(

 محدد تقويٍم باعطاء ومعادالتها صيغُها تنتهي قيقةد رياضية معايير حسب مجردة، أرقام

 …دقيق مجرٍد مفنٍّد رأي بناء على عنه فكرة يمتلكون ال الذين المنتِخبين تساعد للمرشَّح،
  للسياسة   تقويمه   إلى   ألنصت   الكمبيوترية   البرامج   تلك   أحد   أحاور   أن   حاولت

  : الحوار   هذا   فكان   عاصمتها،   هندسة   لكلية   ميدانية   زيارٍة   عقب   تنكا   في   التعليمية 
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  للبرنامج   تشغيلي   بدء   إثر   الكمبيوتر   شاشة   سألتْني   ياسيدي؟،   تريد   ماذا  -

 . » االلكترونية   التقويمات «  شؤون   في   المتخصص 
  تتعلّق   أرقام   ضوء   في   تنكا،   جمهورية   في   ليميالتع   للوضع   الكترونيا   تقويما   أريد  -

 .عاصمتها   هندسة   بكلية 
 الكلية؟   تلك   طالب   عدد   كم   أوالً   لي   قْل !  سيدي   يا   حاضر  -
 .طالب   ألف   من   أكثر  -
  وما   ومشاريعهم،   دراساتهم   في   يستخدمونها   التي   الكمبيوترات   عدد   كم !  حسنا  -

 نوعها؟ 
  … 3   بانتيوم   نوع   من   لالستعمال،   صالحة   كمبيوتر   11   حوالي -
  التي   الكمبيوترات   هذه   كل   أن   إعلم.اآلن   حتّى   مثلها   أر   لم   حالة   إنها !  ياللهول  -

  !!» صالون   سيارة «  ربع   نم   أقّل   تُكلّفُ   طالب   ألف   من   أكثر   يستخدمها 
 لم. إطالقا المقارنة تلك ببالي تخطر لم إذ الكمبيوتر، رد عند كثيرا إرتبكتُ  

 الدولة منحتْه مدني أو عسكري أو قبلي لئومس ألي أقول أن في الرغبة ذلك قبل تراودني

 والتطور، عليمالت من أقدس يا،جوالتكنولو العلم من أهم الدولة عيون في أنه صالون سيارة

   ! المدلُّل   وعشيقها   فؤادها،   ربيب   حدقيها،   بؤبؤ   إنه …  والمستقبل الحاضر من أثمن
 سنويا تالحقت التي الميزانيات مجموع من الكمبيوترات هذه سعر نسبة ما! عفوا -

 اللكترونيا التقويم برنامج سألني الكمبيوترات؟، هذه فيه إشتُريتْ سنة أول منذ الكلية، في

 في أتوه بدأتُ أن بعد فيها، مغازلة وال هوادة ال التي الرقمية األحكام ساحة إلى ليعيدني

  ! تحصى   وال   أساسا   تُعد   ال   التي   تنكا،   وليئمس   صالون   سيارات   لعدد   تقريبي حساٍب
 ليست هنا ميزانياتال. تردد دون الكمبيوتر قاطعتُ ،!الكلية ميزانية تماما أجهل -

 والمدرس الطالب وضعها في يساهم التي الديمقراطية العالم دول ميزانيات مثل شفّافة

 من الطلبة محتاجات شراء في كلّاً الستخدامها مقترحاتهما معا يقدمان! مشترك بشكل

 .غير ال وأجهزة معدات
 إذا ياسيدي لحديثا أواصل أن يمكنني ال. حاد بشكل الكمبيوتر رد ،!جداً آسفٌ -

 إجمالي من الكمبيوترات هذه سعر نسبة أحسب كيما الميزانيات تلك مبالغ أرقام أعرف لم

 …المضنية وحساباتها تقويمي فصول بقية معك أواصل أن قبل المبالغ، تلك
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  : قلتُ   .الحوار   مواصلة   آمال   الكمبيوتر،   أعصاب   تهدئة   حاولتُ 
  هذه   تُشْتر   لم :  بسيط   لسبٍب   الميزانيات،   تلك   أرقام   لمعرفة   يزيياعز   ضرورة   ال -

  ! أجنبية   دولة   من   هدية   إنها   .ميزانية   أي   من   الكمبيوترات 
! الكمبيوتر شاشة إكتسح  رهيب صمتٌ: »فعماها عينَه يكحل أن يريد« كمن كنت 

 »رباالت« رائحة. المركزية وحدته تهوية فتحات من يتسلّل بدأ أزرق دخان مثل ما شٌئ

 إنبعثت أليفة وغير مزعجة داخلية حشرجٍة صوت. الخارجية صفيحته جوانب بين تحترق

 عندما )9 (»اشترغ« قد الكمبيوتر لعّل. مضطرب سريع وتواتر بعنف أحشائه من فجأة

 أدنى من كلية ينمحروم طلبٍة حاجات شراء في تُستخدم لم الميزانيات تلك أن أدرك

 أجل من ياجوالتكنولو العلم امتالك على يتسابق خارجي  عالٍم وسط المعرفة، وسائل

  الشاشة   على   تاركا إذن، دون االلكتروني، التقويم برنامج انخسف ثم. المستقبل امتالك

  : التفاوض   تقبل   ال   ختام   مسك   عبارة   القاحلة 
 لجمهورية التعليمية السياسة تقويم عن سيدي يا كمع الحديث مواصلة أرفض -

! أنغامه على وأتبرمج فيه أستِحم الذي المنطق يستوعبها ال إشكاليةٌ تنكا: بسيط لسبب تنكا،

 ثمة أن غير… التقويمية ومؤهالتي التحليلية مقدراتي نطاق عن كلية تخرج آلياتها

في للتعليم ما عداء هناك أن إما: )6 (تنكا »نامس«و تنكا فهم في تساعداك ربما تانفرضي 

 مقدمة في سباقة تنكا تعيش ربما أو الدنيا، مؤخرة في تظّل أن في جبارة ورغبة تنكا

 االسفل الدرك مرحلة التاريخ، بعد ما مرحلة البشرية، الحضارة بعد ما مرحلة في الدنيا،

 !جهنّم من
  ! دينيالر   الحاج   اتونظري   ديني،الر   عمرالحاج   اهللا   أطال 

           
  2002فبراير 
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  »طاحْلِبالتِّ« و»احسَّالِو«أرآيولوجيا 
  

التابع للمركز الوطني للبحوث العلمية ) ت.و.م ()8 (عن مختبر الوساح والتبلطاح

، ظهر مؤخرا بحث علمي عميق واسع، في كتاب )ا.د.ع.ب.و.م(والدراسات االستراتيجية 

: حول مفهومي الوساح والتبلطاح«: م الكبير، تحت عنوان صفحة من الحج397من 

  .، لفريق من كبار باحثي المختبر»دراسة اركيولوجية

الوساح : ثمة شيئان حقيقيان وحيدان في الحياة«: تتصدر الدراسة عبارة

ثمة شيئان حقيقيان وحيدان «:  عبارة تيودور جوتييه الشهيرة، المستوحاة من»والتبلطاح

، بعد تغييرها قليال على نمط كثير من التغييرات المجازية » الشغف واالرادة:في الحياة

: ثمة شيئان حقيقيان وحيدان في الحياة«: المعروفة التي مورست على هذه العبارة مثل

  ...»العشق والصراع الطبقي

االكتفاء بسرد القضايا ) من باب الوفاء لمفهومي الوساح والتبلطاح(أود هنا   

لفكرية التي عالجتها أجزاء الدراسة، دون عرض أو تلخيص اإلجابات الجوهرية واألسئلة ا

  .العميقة التي تضمنتها، ألن ذلك يتطلب مني مجهودا فكريا يخون ذلكما المفهومين

  مسح أولي: الوساح والتبلطاح: الجزء االول

  :يتكون هذا الجزء من خمسة أقسام تناقش األسئلة التالية

   فلسفي لنظرية الوساح والتبلطاحمدخل: القسم االول

ما هو التعريف العلمي للوساح والتبلطاح وجدلية العالقة بينهما؟ ما هي أصناف *) 

ومستويات الوساح والتبلطاح؟ هل يمكن الحديث عن منهجية الوساح والتبلطاح أم أن 

  منهجيتهما تكمن قبل كل شيء في ال منهجيتهما؟

قيقة بين التوسيح والوساح من ناحية، والبلطحة ماهي الفروقات التكنيكية الد*) 

من باب التبسيط التوسيحي اذا جاز القول، وحتى ال أبذل (والتبلطاح من ناحية اخرى؟ 

عمدا، في تلخيصي لهذه الدراسة العلمية،  جهدا يخون مفهومي الوساح والتبلطاح، لن أميز

ناحية اخرى، وسأستخدم كال بين الوساح والتوسيح من ناحية، والبلطحة والتبلطاح من 

الزوجين كمترادفات لغوية ليس إال، رغم التمايز العميق في مدلوالتهما النظرية الذي 

  ).حددته الدراسة بتفصيل ميكروسكوبي شديد الدقّة
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 سابق على البلطحة، وهل التوسيح ضرورة حتمية للبلطحة؟ أم  هل التوسيح*) 

هل : او بعبارة مرادفة أو يتبلطح بدون توسيح؟ ح بدون بلطحة ؟للمرء أن يوس مكنهل ي

، دون سوار الصينيه والوصول مباشرة الى مقام التبلطاحاألز خرق المراحل وتجاويمكن 

  البدء بالوساح؟

هل التبلطاح أرقى وآخر مراحل الوساح؟ ماذا ينتظر المرء بعد الوساح *) 

  ... أم الصبيان؟)11 ( التصردان؟)10 (اللّخاج؟: والتبلطاح

  األبعاد البيولوجية ـ االجتماعية للوساح والتبلطاح: القسم الثاني

 ة، من ناحيأةبين الوساح والمر اجتماعية ـ هل هناك عالقة بيولوجية*) 

هما المختلفين في حياتهما يوالتبلطاح والرجل من ناحية اخرى؟ هل يرتبط ذلك بسلوك

الرجل وتبلطاح المرأة في ضوء آخر  كيف نفسر مع ذلك وساح االجتماعية والبيولوجية؟

  نتائج علم البيولوجيا وعلم النفس الذهني؟

  الوساح والتبلطاح في التراث الثقافي والشعبي: القسم الثالث

ذهنية ل؟ هل ثمة خلفيات فكرية  للتوسيح  والبلطحةماهي الجذور التاريخية *) 

 عجاز التوسيحي  والبلطحياإل في تراثنا الحديث والقديم؟ كيف نفهم لتوسيح  والبلطحةا

  في التراث الديني؟ 

  هل خراب سد مارب جاء نتيجة للوساح فقط، ام للتبلطاح فقط، أم لكليهما معا؟*) 

 نموذج فلكلوري ألحد اصناف » وغدا أمراليوم خمر«: هل عبارة امرئ القيس*) 

قد  ! تنفرجياشتدي أزمةُ،«: التوسيح؟ ماهي اوجه اختالفه مع نموذج التوسيح الصوفي

 »!)12 (لبماذا كثرت مهامك، تمدد تحت الكُ«: ؟ وهل المثل الشعبي»!آذن ليلِك بالبلِج

  مدخٌل وحثٌ شعبي على ممارسة التبلطاح دون المرور بمرحلة الوساح االنتقالية؟

  العولمة وثقافة الوساح والتبلطاح : القسم الرابع

تصدير «ولي متعولم؟ كيف يلزم ما مستقبل الوساح والتبلطاح في واقع د*) 

 لمواجهة ثقافة العولمة؟ ماهي الشروط الضرورية لعولمة الوساح »الوساح والتبلطاح

  والتبلطاح؟

  الوساح والتبلطاح في العمل السياسي: القسم الخامس

  ؟ ام العكس؟ التبلطاح اكثر يساريةفي حين انسلوك يميني   التوسيحهل*) 
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ميال  بان عضو الحزب االشتراكي اليمني اكثر هل يمكن االختزال والقول*) 

اعضاء الساعات االولى للمؤتمر : المقصود هنا(تمر الشعبي للتبلطاح؟ وان عضو المؤ

بمقدرتهم خيرة للمؤتمر الشعبي عضاء الساعات االأاح؟ فيما يتميز اكثر ميال للوس) الشعبي

 اح؟اح والتبلط بين الوس»الزجزاجي«ل الخارقة على التنقُّ
  :خرىأجزاء البحث األ

نقد : الجزء الثاني: بعد الجزء األول من البحث، تبدأ األجزاء األكثر تفصيال وتعقيدا

: الوساح والتبلطاح من منظور مختلف، الجزء الرابع: العقل التوسيحي، الجزء الثالث

 غير أن علي اآلن التوقف السريع عن... الوساح والتبلطاح، استنتاجات واستشرافات

مواصلة التلخيص حتى ال أبذل مجهودا فكريا إضافيا آخر يخون بشكل جلي وفائي ألعظم 

  .الوساح والتبلطاح: إنجازات العقل اليمني

  

  

 2002عدن، منتصف ديسمبر 
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  مقابلة أجراها األستاذ محمد عبدالوهاب الشيباني
  

ي الى هل كانت ترم.  مباشرة بالفرنسية98 في عام »الملكة المغدورة«اصدرت 

 ول االمر؟أقارئ الفرنسية دون القارئ العربي 

  

بكل بساطة، كانت الفرنسية حينها . لم تكن ترمي لقارئ ينتمي للغة معينة بالتحديد

عندما بدأت كتابة تلك الرواية في : االداة االمثل واالوحد الذي امتلكه لكتابة تلك الرواية

االدبية بالفرنسية، وكل كتاباتي العلميه النصف االول من التسعينات كانت معظم قراءاتي 

كانت مقدرتي بالكتابة بالعربية حينها ضامرة كثيرا وبحاجة الى . بالفرنسية او باالنجليزية

على الرغم من تعلمي أول كلمة بالفرنسية في . كثير من القراءة إليقاظ الكلمات الضائعة

سريع بحرية التعبير في تلك ، عند وصولي لفرنسا، اال انني ذبت اعجابا بشكل 76عام 

اللغة، بانفتاحها وتطورها الدائم، بغنى تجربتها الروائية العريقة، واتساع  قنواتها 

. أجد لذة مميزة بقراءة الرواية بالفرنسية يوميا) ومازلت الى االن(كنت حينها . التعبيرية

  .  بالفرنسية»الملكه المغدورة«ذلك هو السبب الوحيد لكتابة 

  

 »همسات حرى من مملكة الموتى«:  بسنتين ظهرت المجموعة القصصيةبعد ذلك

  ما تفسير ذلك؟. بالعربية مباشرة

  

في النصف الثاني من التسعينات عدتُ من جديد للقراءة األدبية بالعربية بجانب 

إتّسعت رغباتي التعبيرية حينها وشعرتُ بلذة هائلة بممارسة تفاعل . الفرنسية بتواٍز وتناغم

غتين، والكتابة أيضا بالعربية مباشرة السيما أنها لغة طفولتي التي غرس والدي في الل

ما أحلم به احيانا هو أن اكتب . حبها منذ الصغر، والتي اعشقها ايضا بقوة ال مناص منها

تختلط في ذلك النص فقرات وجمل اللغتين بشكل مغٍن ! يوما نصاً واحدا باللغتين معا

رلللغة االكثر رغبة !) لمدة كلمة أوعبارة، أو فقرة أو فصل، ال أدري(م أترك القل: وح

  .للتعبيرعن الحدث واالكثر استجابة للتفاعل معه
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. الرواية مملؤة بالخصوصيات المحلية والتفاصيل التي تنهل احيانا من الغرائبية

 يمني هل كان لذلك عالقة باصدارها بالفرنسية كوسيلة من وسائل البحث عن قارئ غير

...) امين معلوف، الطاهر بن جلون، جمال الدين بن شيخ(كما فعل روائيون معروفون 

الذين سوقوا اعمالهم التي قامت على استحضار الرموز والحكايات المحلية في بلدانهم؟ 

وهل الكتابة لقارئ اجنبي نوع من انواع التسويق الفلكولوري لشعوب تعتقد دائما انها 

  اكثر اهمية منا؟

  

ثمة بالطبع . »شعوب تعتقد دائما انها اكثر اهمية منا«اختلف كثيرا مع عبارة 

يزداد . أقليات متعصبة في كل أصقاع الدنيا تظن ان شعوبها افضل شعوب اخرجت للناس

بروز وخطورة  تلك االفكار مع زيادة عنصرية وتخلّف والديمقراطية االنظمة التي 

ا للروايات التي تحدثتَ عنها، يبدو لي انها لم تهدف التسويق اذا استثنينا ذلك وعدن. تتبناها

الفلكولوري، بقدر انها قبل كل شيئ تأثرت ايجابا بالرواية الفرنسية واتساع رقعة 

غالبا ما يرتبط الخوف من التطرق لتفاصيل الذات بذهنية . الموضوع التي تنشغل عليه

 تتنفّس تلك االقالم االدبية التي تحدثتَ عنها التحريم السائدة في مجتمعاتنا الشرقية، بينما

في واقع اكثر حرية، يبحث فيه المثقف عن التوغل في المناطق المظلمة النائية في الذات، 

فيما يتعلق بي، . اكثر من انهماكه بلوك المواضيع التي ال تعكّر مزاج المراقب السياسي

  . معالم الذات الجمعيةاعتقد ان الغوص في الذاتية يساهم بامتياز في رسم

  

ثنائية الداخل والخارج هل أسندت بعض مشاريعك الكتابية بمعنى الداخل 

  كموضوع والخارج كثقافة؟

  

ألن هذه النظرة ال تخلو ربما مما يشبه الفصل التعسفي بين الداخل ! الى حد ما فقط

، كما سيكون فالداخل ثقافة ايضا، والخارج أيضا مادة خامة رائعة للموضوع. والخارج

ما أحلمه دوما هو أن تنكسر كلية مثل هذه . ذلك مثال في الجزء الثاني من رواية دمالن

الحدود القسرية، وتتفاعل كل الثقافات، كل األعراق، وكل المواضيع، في فضاء كوني 

  .شديد االمتزاج
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ينته معاينة الشئ من خارجه إلعادة إنتاجه ككتابة هل تتيح للكاتب فرص أكثر لمعا

  من الداخل؟

  

كثيرا ما يضرب المثل، عند الحديث عن المعاينة من الخارج، بالبيضة ! بالتأكيد

التي يستطيع مشاِهدها من الخارج رؤيتَها وسبر معالمها بشكل أفضل من الكتكوت الذي 

غير أنه يجدر التخفيف هنا أيضا من شدة الفصل بين الداخل والخارج ! يحيا بين جدرانها

يلزم في . فال تكفي المعاينة من الخارج إلعادة االنتاج. ل الجمارك بينهما، كما اظنوافتعا

ثمة شيئ من . تقديري كثيرا من االنصهار بالداخل والتسكع في أقبيته لمعاينته حقا

ال يعرف متعةَ الهرش غير «: الصواب في قول صديق عزيز عميق في تجربته الحياتية

  !»المصابين بجرب القطط

  

الروائية (نشغال الكتابي على موضوع التعارض سمة بارزة في أعمالك اال

فهل مثل هذا النوع من الكتابة أكثر تعبيرا عن أفكار ال تستوعبها الواحدية ) والقصصية

  واالتساق؟

  

لعّل االنشغال على التعارض وسيلة تعبيرية فقط، ال تنفي الوسائل األخرى بقدر ما 

ك هذا عالقة قوية بالسؤال السابق وانهماكك بمتابعة ظواهر غير ان لسؤال. تتكامل معها

  تهيج وتستثير موضوع التعارض »رؤية البيضة من خارجها«فلعّل . الثنائية والتعارض

كوسيلة تعبيرية تسمح احيانا، أكثر من غيرها، باجالء شدة التدهور والدمار واآلالم الذي 

  .اع المرعب للهوة التي تفصله بالخارجيعانيه الداخل حاليا، واظهارازدياد االتس

  

 تحدثت عن لحظة تشطّر الواحد الى ثالثة لهم »69ابجد «في حديثك عن نص 

السؤال هو كيف يكون الواحد في آن مواطن مطحون، عالم متعالي، . تميزاتهم الخاصة

  ؟»الجفاف االخير«وامرأة ال تقترب على االقل من االمرأة التي تجئ بعد 
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كنت اشتغل حينها في :  في لحظة صراع ذاتي مؤلم»69ابجد «كتبت الحقيقة 

موضوع بحث علمي هام، وكان ثمة عمل أدبي يؤرقني عدم اكماله،  وتسكرني الرغبة 

حاولت تفكيك تلك اللحظة المرهقة جدا، او تفكيك . القوية في تكريس الوقت للخوض فيه

االساسية وتكويناتها القعرية، بعض مالمح الذات الى حد ما، من خالل فصل ميولها 

تم في ذلك النص اعادة توحيد هذه . ورسم  تناحراتها وتعدد عشقها وشراكتها الحميمية

العناصر االولية وضمها في ديكورمنظمة قاعدية سيريالية تقع في احشاء الواقع وفي قممه 

  .ديكور فني قبل كل شيئ. االولمبية في نفس الوقت

  

 رسمتَه بمواصفات روائية »آخر حسرات نادر الغريب« نادر الغريب في نص

هل سنفاجأ باصدار هذا العمل، . صرفة، ورسمت فضاءات المكان فيه بشكل روائي جلي

  بالطبع بعد تطويره، برواية، خاصة وان هذا المشروع يمتلكك؟

  

 أشبه برواية صغيره، او »آخر حسرات نادر الغريب«أتفّق معك في ان نص 

اود ان . ال تخلو كل قسمات ذلك النص من النفَس الروائي، كما قلت. بمشروع رواية

 ألنه لم ينشر بعد في المجالت الثقافية »الحكمة« او في »الثقافية«ينشر ذلك النص في 

اليمنية المتخصصة، وال يعرفه من لم تصل له نسخة من المجموعة القصصية التي حوته، 

بالفعل، اتمنى حقا ان اجد يوما الوقت الكافي إلعادة . أقصد االغلبية الساحقة من القراء

  .كتابة هذا النص، الذي أحبه كثيرا، لتحويله الى رواية كاملة

  

مامدى ... دائما ما تُطرح مسألة نظرية وهي ان النص المنتج هو سيرة لمؤلفه

 في واحدة من مستويات القراءة فيها هي »الملكة المغدورة«صحة اعتقادي في ان 

 ونادر »الملكة المغدورة« مؤلفها مذابة بسيرة مدينة؟ كما أن ثمة بين عدنان في سيرة

 عالقة المرئية يحسها القارئ لكنه ال »همسات حرى من مملكة الموتى«الغريب في 

  !يستطيع تحديدها بالضبط او لمس عالقاتها بالكاتب نفسه
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ا من ميولي وسيرتي فيما يتعلق بي ثمة بالتأكيد شذرات م! سؤال عميق في نظري

الشخصية في كل شخصيات اعمالي االدبية، رجالها ونسائها، الطيبين والشريرين على حد 

السواء، من ناجي وعدنان ونادر الغريب، الى حشوان نفسه، مرورا بهند وكل اعضاء 

غير ان االكثر اهمية وخصوصية في تجربتي الشخصية ... 69ابجد : المنظمة القاعدية

: اقول.  بيني ككاتب وأهم شخصيات اعمالي االدبية»طوبولوجية« عالقة هو ان ثمة

طوبولوجيه، من وجهة نظر ان ما يهمني هو اجالء الموقع الهندسي لتلك الشخصيات 

لكن ال يجب نسيان . بالنسبة للكاتب، اكثر ما يهمني إجالء موقع الكاتب وسيرته الحياتية

 خُِلقت بكل حرية، وإن خُلقت لتبدو في عين أنها قبل كل شيئ شخصيات روائية خيالية

عالقتي بكل تلك الشخصيات تختلف طوبولوجيا من . القارئ شخصيات واقعية حقيقية

 مقاطع حقيقية قليلة من »الملكة المغدوره«اذا كنتُ أشارك ناجي في . شخصية ألخرى

لغريب في  ونادر ا»الملكة المغدورة«تجربته الحياتية الخاصة به، فإن عدنان في 

 هما القطبان المتناقضان القصيان اللذان ال اريد ان »همسات حرى من مملكة الموتى«

اكونهما، او باالحرى احلم، ان كان لي ان احلم، بموقع صغير في منتصف الطريق 

عدنان انغرس في الواقع اكثر من الالزم، لم يغادره في حين كان عليه ان يغادره، . بينهما

، »!متعة هرش المصابين بجرب القطط«من بطش الواقع، وبحث عمدا عن ظن انه اقوى 

في حين ابتعد نادر الغريب كلّية عن الواقع، انفصل عنه وتناساه . ودفع ثمن ذلك غاليا

كالهما رائعان أعشقهما كثيرا، . تماما، وكتب لنفسه بذلك نهاية تراجيدية تشبه نهاية عدنان

  .يلكنهما خارقان متطرفان في تقدير

  

وما هي تلك العالقة الطوبولوجية بوجدان في رواية دمالن التي ظهر جزئيها 

  االول والثاني مؤخراً؟

  

ما حدث له في عالقاته باآلخرين هو عكس ما ! وجدان هو نقيضي الهندسي بامتياز

الغريب في . كالنا توأم سلبي لآلخر ليس إال. حدث لي تقريبا في كل شيئ، جملةً وتفصيال

، ان سيرتي الذاتية ربما كانت ستأخذ نفس منوال سيرته، لو لم أتخذ في حياتي االمر

لذلك أجد حالياً . قرارين تمرديين صغيرين في الرابعة عشرة وفي بداية الدراسة الجامعية
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لذّة هائلة عند كتابة دمالن، ال سيما في تصور وخلق نقيضي الحميم، أقصد ذلك المخلوق 

 شبيها جدا له،  لوال اختيارات وجودية ال تستحق الذكرهنا، جعلَت الذي ربما كنت سأصير

  .ال يمنعني ذلك من عشق وجدان بشكٍل ال حد له. حياة كّل منا معاكسة تماما لحياة اآلخر

  

كيف ينبغي في رأيك قراءة الرواية بشكل عام في ظل تعدد مستويات القراءة 

  وتنوع انماط المسافات الطوبولوجية؟

  

 في »سيرة ذاتية«اءة الرواية بكل تجريد طالما ال توجد حرفيا كلمة يلزم قر

ينبغي في غياب ذلك عدم الربط التلصصي بين الكاتب من ناحية والراوي وبقية ! غالفها

. شخصيات الرواية من ناحية اخرى، ألن الرواية ليست تقريرا سياسيا او محضر اجتماع

هي في رايي مغامرة تهدف الى توسيع  . هي قبل وبعد كل شيء عمل فني خيالي حر

ناهيك ان الرواية . الواقع وتجاوزه، او باالحرى تعميق االنتماء اليه بانتحال هويات خيالية

الحديثة تجد لذة وخصوبة كبيرة في الدمج المتالعب بين الواقع والخيال، وفي الخلط 

ق الواقع بشكل خيالي أعني، باختصار شديد، في إعادة خل.  بينهما»الزجزاجي«والتنقّل 

تحاول بعض الروايات الفرنسية الحديثة أحيانا بلوغ أقصى نهايات هذه الحرية، مما . حر

فكلما زاد مثال تمويه القارئ عبرخلط شذرات من . يغني كثيرا مفهوم الرواية في تقديري

االحداث الواقعية والسيرات الذاتية من ناحية، مع أحداث وسيرات خيالية من ناحية 

اخرى، كلما زاد تخبط القارئ وربشته وايقاعه في شرك البحث الدائم عن ماهية كل حدث 

ومستوى خياليته، وكلما زاد ايضا توريطه وإشتراكه في خلق الرواية وإمتاعه في قراءتها 

شخصيا، أفضل هذا النوع من القراءة الديناميكية، وال أميل كثيرا للنص الذي ... وتمثّلها

  .  فيه دور المشاهد الستاتيكي ال غيريكون للقارئ

  

وماهي تقويمك للقراءة اليمنية كما لمستها في تفاعلك مع القارئ او الناقد 

  اليمني؟
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قراءة اليمني في نظري مشبعةٌ باالنفعاالت اللذيذة والتفاعالت المتأججة التي ربما 

ابي بقوِة ودقِة بكل صدق، ال اعرف كيف اعبر عن إعج. تكون أقصى ما يحلم به الكاتب

. وصفاء عدٍد من تلك القراءات اليمنية الحميمة، وتوحدها مع بعض النصوص المنشورة

فأحيانا تصل . لكن القراءة المجردة ما زالت تقليدا لم يتعود عليه كثير من القراء في اليمن

الرغبة الجامحة للقارئ بالتوحيد بين سيرة الكاتب وسيرات بعض شخصياته الرئيسة 

ناجي وعدنان ووجدان الى درجات مثيرة للضحك، السيما ان لهذه الشخصيات سيرات ك

مختلفة تماما ويستحيل ان يكون الكاتب في نفس الوقت كل هذه الشخصيات البالغة التباين 

 استغربتُ كثيرا جداً ان يقرأ البعض شخصية وجدان وكأنها سيرة ذاتية  .واالختالف

 لفرنسا، في حين ان شخصية الكاتب، والده ووالدته للكاتب لمجرد أن وجدان سافر

 ...معاكسة كلية لشخصية وجدان، والديه وأحداث حياته... وأحداث حياته

 إذا استثنيتُ هاتين الظاهرتين األكثر بروزا في القراءات اليمنية التي لمستُها 

، )نسبي للقراءة المجردةالتفاعلية القوية الدافقة، والغياب ال-أقصد ظاهرة القراءة االنفعالية(

سأقول ان بعض القراءات ال تخلو احيانا من النظرة القبلية الضيقة، او من النظرة 

إذ ينسى كثيرون غالبا ان الثقافة .   السائدة لمفهوم الثقافة وعالقتها بالسياسة»الدونية«

 بتحويلهم يمارسون عكس ذلك تماما . غاية بحد ذاتها  في حين ان السياسة وسيلة ليس إال

يتضايقون حينها عندما يمارس المثقف دوره الحقيقي وهو . الثقافة إلى أداة لخدمة السياسة

يتفاعل بحرية، خارج دائرة المصالح السياسية اآلنية، مع كل مواضيع الحياة دون طلب 

  !فيزة من أحد، منطلقا من أن على المثقف أن يضع أنفه في كل مكان، كما قال سارتر

  

  2002مبر ديس 1      

  



 55

  

  ى بعد عمر الجاوي وجاراهللا عمر؟ماذا تبقَّ
  

. أدري لماذا ال أميل شخصيا، منذ الصغر، إلى االقتراب من رجال السياسة ال

أفضل لسبب غريب تغيير الشارع إذا رأيت فيه أحدهم، السيما إن كان من تلك العينة من 

 ممارسة المومسات لمناسك السياسيين الذين ال تختلف كثيرا ممارستهم للسياسة عن

  .الدعارة

المرة الوحيدة التي استضافني فيها احد المسؤلين مؤخرا لم تساعدني كثيرا على 

قل من ساعة لم أعش يوما ما ساعة أ بعد )2 (ِهغادرت جلسة قاِت. تغيير ميولي الفطرية

الشمئزاز، بمثل كآبتها، تاركا له ولحاشيته جبال قاتهم التي تراكمت أمامي بشكل يثير ا

شاكرا له في أعماقي المادة األدبية الخامة التي منحني إياها خالل تلك الساعة، وممتنّا له 

  .على مساعدته القيمة لي لمعرفة بعض أسباب غرق هذه البالد في قعر التخلف واالنهيار

كنت أحلم شخصيا بلقائهما . عمر الجاوي وجاراهللا عمر كانا، هما، من طينٍة ثانية

عبرتُ كثيرا عن إعجابي الهائل باألول، .  بحسرة كبيرة الستحالة ذلكمر اليووأشع

وأرسلت للثاني قبيل زمن وجيز رسالةً شخصية كانت في نواياي مستهال للقائه والتعبير له 

عن إعجابي بذكائه وثقافته المميزين، بديناميكيته الملحوظة، بتاريخه النظيف والخالي من 

ب والتلون واالنتهازية، وبنضاله الصادق للتغيير الحقيقي في هذا البلد الدم والغدر والنه

  .الذي التهمه الفساد والتخلف والتطرف وغياب مشروع نهضة جاد

هاهو، قبل أن يتحقق مرادي، يسقط ضحية الغدر الذي يعربد على هذه األرض منذ 

 وجبنا، تلك التي ال تجيد تنغرس في قلبه براثن قوى الظالم الشيطانية األكثر سفالة. زمن

لم تكتف ... غير قتل العزل، اغتيال المبدعين،  لجم الحريات، وتعذيب األبرياء

رصاصاتهم الجهنمية باإلطاحة بأحد أهم رموز التنوير والتقدم في هذا البلد، بل دفعت 

ين جريمتها غداة ذلك إلى أقصى نهايات العار والرذيلة وهي تسفك دم األطباء األمريكي

األبرياء الذين لم يكن لهم ذنب غير تفانيهم في عالج شيوخ وأطفال هذا البلد المنكود، 

  ...وتكريس حياتهم لزراعة الخير والسعادة واإلنسانية ال غير
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ماذا تبقى بعد عمر الجاوي وجاراهللا عمر غير سؤاٍل عميق ومشهد تراجيدي ارتسم 

  إلى األبد في الذاكرة الجمعية؟

  :السؤال

ي األسباب السياسية واالجتماعية والتاريخية والعقائدية التي تحول بشرا إلى ما ه

  شياطين ال تعرف غير سحق كل ما هو نير وجميل في حياتنا، كل ما هو طيب وإنساني؟

  :المشهد

فارس ثاقب النظرات، ألمعي المحيا، يصرخ بثقة ورجولة رفضه للعنف والتخلف 

  .والفساد من على منبر مؤتمر

  . ثالوث رصاصات غدر تتوجه نحوه، تزدحم في قلبه الرهيف

 بين عدسات الكاميرا يجرجره رجالن ينقصهما )13 (»ينجعث«جسد منبطح هزيل 

يعبران بارتباك وسرعة صالة المؤتمر الكبيرة، يصعدان سلّمها، يتّجهان ... سرير إسعاف

، )13 (»الجعث«يرا على بالجسد الدامي صوب شارٍع يقع في عاصمة وطٍن اعتاد كث

  .وطال بحثه هو اآلخر عن سرير إسعاف

رجٌل ثالث يهرع نحو السلّم ليلملم شيئاً من جسد الفارس الذي تحاول قدماه التباطؤ 

  . والبقاء بجوارنا قليال

  . لمدة لحظٍة أخيرة

  .نصف لحظة

  . لمدة قُبلٍة أخيرة

  . نصف قبلة

 زمن فاسٍد صار القابض فيه على مبادئ لمدة كُسٍر عشري النهائي الِصغر من

  .التنوير والتقدم كالقابض على جمرة

  

  2002صنعاء، أواخر ديسمبر 
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  مقابلة أجراها األستاذ صالح الدين الدآاك

  
  ) الصفحتين القادمتين النص على انظر،2003ينقل النص من الثقافية مايو (

  
pdf.28p/Articles/TextesArabes/fr.free.abdulrab://http  
pdf.29p/Articles/TextesArabes/fr.free.abdulrab://http  
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  رتها األستاذة الرا نجيب الظراسيمقابلة أج
  

   ! هو اسم روايتك األخيرة، حدِّثنا عنها في كلمتين»دمالن«) 1

حياته ملحمة من الفشل والهزائم رغم . دمالن حكاية طويلة راويها وجدان قحطان

تسيُل حياته بين أصابعه عبثاً . أنه ال يخلو من بعض المواهب وكثيٍر من الصفاء والحب

لعله . )11 (»ة صاردينعلب«في ديكور ممتع ومضحك أحيانا، تنتهي به في هاوية، في 

هي أيضاً حكاية حياة صاحب وجدان ومحنته . في ذلك يشبه الغالبية الساحقة من اليمنيين

 »المجد«تقوده حياته إلى ...  نصف ُأمي، كسول جعفر الدمالني، قبلي السلوك،: الوجودية

تكتظ . دنع: هي أيضاً حكاية حياة سوسن، مأساة تتناغم على ايقاع مأساة مدينتها. والقمة

الرواية أيضاً بشخوص كثيرة أخرى هامة أبرزها األستاذ نجيب، بنسيج من القصص، 

وبأماكن عديدة متباعدة تنتقل جغرافيا من بحيرة مانيارا في تنزانيا إلى سانت مالو في 

تنتقل . فرنسا مرورا بعدن وصنعاء ومدن كثيرة أخرى بعضها خيالية بحته مثل تنكاء

تنقسم الرواية إلى ثالثة أجزاء تدور أساساً .  فجر السبعينات وتنتهي اليومالرواية زمنيا من

تبدأ الرواية في الفصول األولى من الجزء األول برحلة غريبة ال .  عوالم مختلفة3في 

  ...تنكشف أسرارها إال بعد مئات الصفحات في نهاية الجزء الثالث

  

  ؟»دمالن«وماذا عن إسم ) 2

ة خيالية غريبة تقع في سفوح جبال الهماليا، واسم منطقة هو من ناحية اسم مملك

العالقة بين المملكة والمنطقة عالقة عميقة متداخلة متعددة . خيالية متخلفة تقع في اليمن

  .الجذور في الرواية

  

في دمالن يتداخل الخيال مع الواقع، حدِّثنا عنهما وعن البرزخ الذي ) 3

  .يفصلهما

غير أن المدن واألماكن والرموز االجتماعية . ة بحتهأحداث وشخوص دمالن خيالي

الحق أني . والمنعطفات الزمنية الرئيسة التي تشكِّل مسرحاً للرواية مستوحاة من الواقع

أريد أن يشعر القارئ أن كلَّ ما يدور كأنه وجد حقاً، أريد أن يسقط في مطب متابعة كل 
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 شخوصاً وأحداثاً خيالية »أموضع« باختصار شديد حاولت أن. ما حدث كأنه حدث حقّاً

غير أن . بحتة في مسرح من طوبات الواقع، حاولت بكلمتين أن أؤثِّثَ الواقع بالخيال

الخيال هو ماكنة صناعة دمالن الرئيسة، وتستشهد أول صفحات الرواية بعبارة اينشتاين 

ة لي عالقة جديدة لعلَّ مشروع دمالن أرسى بالنسب... »الخيال أهم من المعرفة«: الشهيرة

بعد . مع الخيال كجوهر للعمل اإلبداعي، ومع الكتابة الروائية كخلق خيالي قبل كل شيء

تجربة دمالن اقتنعت أكثر من أي وقت مضى أن كتابة أية روايٍة تدور في فلك سيرة 

ربما يكون .  األدبية في آخر التحليل»المحاضر«واقعية يظل خلقا أدبيا محدودا، نوعا من 

 جميالً جدا، جذَّاباً جداً، لكنه ال يطلق عنان الخيال وال يفتح كل أبواب الخلق »حضرام«

  .مثل اإلبداع المترع بالخيال

  

  ما وجه الشبه والفرق بين وجدان وحبيب تحديداً إذاً؟) 4

حبيب من قريب أو بعيد،  إن لم يكن كل : وجدان، والكاتب: ال عالقة بين الراوي

لعلَّ مأساة وجدان الكبرى انه لم يتمرد في حياته من . ر تماماواحد منهما عكس اآلخ

أحداث حياة وجدان مخترعة تماما وال عالقة لها بما . يوماً»ال«قريب أو بعيد، ولم يقل 

ِعشته، ابتداء من أدائه خُطب الجمعة في طفولته إلى خدمته العسكرية، مروراً بكل أحداث 

، وانتهاء بعودته لليمن )يها ساعات قليلة بشكل عابرالتي مررتُ ف(حياته في سانت مالو 

لم يمنعني ذلك من تمرير بعض أذواقي الحياتية هنا . )11 (»علبة الصاردين«ونهايته في 

: غير أن حبيب موجود في الرواية ببدايات اسمه الحقيقي. وهناك بإسمه وعلى لسانه

  .س، في دور ثانوي جدا.ع.ح

  

واية نوع من الذكاء إلرباك القارئ وإرغامه على في الر! كذلك اسم والدك) 5

  .الحيرة بين الحقيقة والخيال

الشيخ قاسم، معلِّمه، اسم والدي ظهر مرة واحدة، عند الحديث عن . أصبِت كثيرا

بالطبع، ال توجد أي عالقة بين قحطان . والِد المثقَّفين الرائعين عبد الباري ونورالدين قاسم

، ووالد الكاتب الذي كان شغوفا بالمعرفة والعلم، )الذي كان ضحال معرفيا(والد الراوي 



 60

ل كاف والذي ربما استطاع أن يعيرني شظايا من ذلك الشغف، لن أستطيع شكره بشك

  .عليها

  

  أهذا رأيك؟. المرأة في دمالن حاضرة بشكل تقديسي تقريباً) 6

سوسن، تيماء، ايزا، : المرأة حاضرة جدا بشخوص جوهرية في دمالن أهمها

الحب المفقود، أو أزمة العالقة العاطفية كما أالحظها في المجتمع اليمني ... نسرين، أريج

ة في كل األحوال على رفع المرأة إلى مكانها تصر الرواي. هي أحد أهم أبعاد الرواية

  أليست الجنة تحت أقدام األمهات؟. جنس العطاء، الجنس األرقى: الجدير بها

  

ماذا أفاد كلٌّ منهما اآلخر . العالقة بين الكمبيوتر واألدب واضحة في دمالن) 7

  فيها؟

رنامج اآللي الب: »شهرزاد«الفصول المتعلقة ب. هناك تفاعل كبير بينهما في دمالن

لعل تلك الفصول استخدمتْ بطريقة أدبية علوم ! لكتابة الروايات األدبية، مثاٌل على ذلك

عالقة الراوي مثالً ببرنامج شهرزاد وتفاعله . البرمجة والذكاء الصناعي لهدف روائي

معه بدأت بتغذية البرنامج باألحداث والمواد الخام لصناعة الرواية عبر البرنامج وانتهت 

صار الراوي يغير من نفسه كما صاره في الرواية التي اخترعتها . كما تعلمين بكارثة

المشاعر « هنا لجديد البحوث العلمية المتعلقة ب)14 (»ةزمغَ«ثمة ! شهرزاد

في . ، أحد أهم مجاالت علوم الكمبيوتر»الذكاء االصطناعي« في علوم »االصطناعية

، »أريج مرجان«الراوي، على طريق مغامرة بحثه عن الجزء الثالث من دمالن أيضاً لجأ 

بشكل عام، . للكمبيوتر في هذه الفصول صاع وباع. »الموسيقى االلكترونية«إلى استخدام 

أظن أن الكمبيوتر بقدر دخوله الحياة من أوسع أبوابها، يدخل األدب من أوسع أبوابه 

  .أيضاً

  

  ة المجتمع؟هل تؤمن باألدب من أجل األدب أم األدب لخدم) 8

سأجيب على هذا السؤال بنفس الطريقة التي سأجيب عليه لو استخدمِت كلمة 

هل تؤمن بالرياضيات من أجل الرياضيات أم الرياضيات «: الرياضيات بدال من األدب
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، ال »البحتة« هناك قضايا وإشكاليات مفتوحة لألبحاث في الرياضيات »لخدمة المجتمع؟

تسعى . وفائدة مادية، تشغل منذ قرون أدمغة الباحثينعالقة لها بأي تطبيق عملي 

السياسات التعليمية الرأسمالية الحديثة إلى عدم دعمها بحجة انه ليس لها مجاالت تطبيقية 

ألن للرياضيات قضاياها النظرية . أرفض شخصيا مثل هذه االختيارات. ومردود مالي

كذلك حال الفن عموماً . لرياضياتالبحتة وقضاياها التطبيقية وكالهما ضروريان لتطور ا

. خدمة المجتمع: ال ينبغي أن يكون هدف الكتابة األدبية نفعي بحت. واألدب بشكل خاص

غير أن ذلك يصعب غالباً دون أخذ . لعلَّ تطوير األدب كأدب بحد ذاته هو الهدف األنبل

لة للنقد، لإلسعاد، الحياة والمجتمع كمادة خامة للعمل األدبي، دون استخدام الكتابة كوسي

. لإلمتاع، للرفض، للتعبير عن كلِّ أوجه حياة اإلنسان و معاناته وأخيلته وهمومه وآماله

يصعب أن يتطور األدب كأدب دون اإلصغاء لهموم واستيهامات اإلنسان، ودون التسكّع 

  .في أحشاء الواقع ودهاليزه المظلمة

  

  ما هي طقوسك في الكتابة؟) 9

 الوقت الكافي المكرس للكتابة األدبية بحكم أنها هواية إضافية الحق، ليس لدي

ال أكتب عادة إال في عطل األسبوع واإلجازات وبعض . بجانب عملي الرسمي الجامعي

غير أن أفكار معظم ما اكتبه يختمر غالباً في رحلة قطار، أو في لحظات تسكّع . الليالي

عن العمل الذي اكتبه، اثناء كتابته، مع زوجتي أتحدث غالبا . مشيا على األقدام في إجازة

نضحك أحياناً، واستفيد من تعليقاتهن ومالحظاتهن كثيرا في الغالب، إن لم ! وابنتيي

هناك باقة . أحب التفاعل مع اآلخرين أيضاً أثناء الكتابة. يسعفنَني أحياناً بفكرة هنا وهناك

اء مشروع أي عمل ِلسماع كيف من األصدقاء األعزاء أتفاعل معهم كثيرا بعد انته

استقبلوا النص وكيف عاشوا لحظة قراءته، وقد شكرتهم كثيرا في صفحة شكر خاصة في 

أحاول، دون أن يشعروا، أن أكتشف من تعليقاتهم الفقرات التي تحتاج . نهاية دمالن

 على كلمات »التمليس«أجمل لحظات الكتابة بالنسبة لي هي لحظات ... إلعادة صياغة

  ...ص النهائي، الذي أبحث فيه أساساً عن موسيقى معينة، عن نكهة معينةالن

  

  ما الجديد أدبيا وعلميا عند حبيب عبدالرب سروري في األيام القادمة؟) 10
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  علمياً، هذه أجندة األيام. أدبياً، حتى نهاية الصيف ليس لدي مشروع غير القراءة

عن دكتورته التي اشرف عليها في ) كازاكوفميكائيل (سيدافع أحد طلبتي : القريبة القادمة

المانية، سأتوجه في األسبوع الذي يتلو ذلك إللقاء -روسية- ابريل امام لجنة فرنسية9

  ...محاضرة في مؤتمر دولي عن هندسة البرمجيات في البرتغال

  

  2004ابريل 
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   الخطاب اإلعالميعن بعض أنماط
  

  البرهان المفقود: الجزء األول

  

التي أسستها قرون التنوير في أوربا ورفع (ز ما يميز العقلية الحديثة لعلَّ أبر

هو مقدرتها على النقد والتفكير بكل حرية، وعدم قبولها أية ) سمكَها التعليم الحديث

لذلك، في الديار التي اعتنقت . معلومات أو معارف أو ادعاءات غير مبرهنة وممحصة

نعومة أظافره، كيف يحيط م طالب، أهم ما يتعلمه منذ مبادئ تلك العقلية الحديثة، يتعلَّ

 ال تسمح بمرور ما يصلها من معلومات وأطروحات وأفكار »ورقة ترشيح«دماغه ِب

تتحول ورقة الترشيح تلك، مع مر السنين، إلى سياٍج . دون برهان منطقي أو عملي قاطع

ئماً إلى الملموِس والمبرهِن علمياً، حصين متمرٍس على منهجية البرهنة، على االستناد دا

على الرفض واستخدام النقد الدائم بمنهجية، وعلى الفصل بين التاريخ واألسطورة، بين 

  ...المجاز والحقيقة، بين الواقع والخيال

في الشرق عموماً وفي اليمن بشكل خاص تمارس الثقافة الالعقالنية الموروثة 

 منذ المهد، تعلِّمه قبل كل شيء كيف ال يفكر بشكل والتعليم السائد وصاية على الطالب

تعوده على اإليمان بالخوارق . حر، وكيف يستقبل ما يتلقَّنه دون أدنى نقد أو تمحيص

 على هضمها بكثير »فيزيولوجياً«يكبر وقد جبل . والغرائب والعنتريات واستقبالها بنهم

زمن كما يحتاج المرء لمخدٍر تعود عليه منذ من التلذذ، ثم يميل ويحتاج لسماعها مع مر ال

  .سنين

أعترف مع ذلك أن تجنُّب التمحيص والهروب من البحث عن البرهان لذيذٌ ِلذَّةَ 

الكسل، ال يتطلَّب أكثر من هز الرأس عالمةً على التصديق والتوكُّل على شيطان التسليم 

ن الجد واألرق والصرامة الفكرية، في حين يتطلَّب البحث عن البرهان كثيرا م. األعمى

يكفي تذكُّر مخاطر رحلة كريستوفر . ويحتاج إلى إرهاق الذهن والمغامرة الشاقة أحيانا

بحثاً عن طريق جديد للهند يبرهن (كولومبس في االتجاه الغربي من المحيط األطلسي 
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 ومغباته، التي تحدى خاللها المجهول) عبره ضمنياً بشكل عملي نهائي كرويةَ األرض

... زوابع المحيط وأمواجه، أمراض طاقم السفينة وخوفهم من الموت في رحلٍة بال شاطئ

ية أما التعود على عدم البحث عن البرهان فيؤدي إلى عقل! والتي أنتهى فيها باكتشاف قارة

ها وإيمانها الساذج بكل شيء، وتشتد حاجتُ) 8( »ِوساحها«يزداد يوماً بعد يوم كسلُها و

  .ِلسماع ادعاءات وبطوالت أكثر فأكثر العقالنية وغرائبية

يكفي تصفُّح بعض المجالت والصحف اليمنية لرؤيتها متخمةً بادعاءات تُقدم دون 

سأستعرض هنا بعض مقاطع . أدنى برهان، وبمعلومات وخوارق ال يقبلها المنطق والعقل

يثا في بعض تلك الصحف، أصنِّفها مختارة من بعض مقاالت ثقافية وتاريخية قرأتها حد

  .في نمطين اثنين

  )فوق الواقعي(النمط السيريالي ) 1

 »الخبابير«النمط األول سيريالي في ادعاءاته، ال يجد صعوبةً في تقديم أكثر 

الواقعية ومخالفةً لقوانين الطبيعة والبيولوجيا دون الشعور من قريب أو بعيد بأنه يلزم 

  .ة ذلكتبرير وتفسير وبرهن

أقدم كمثاٍل أوٍل على هذا النمط مقاٌل قرأته في صحيفة رسمية يمنية على طائرة 

 القادمة من باريس لصنعاء، قدمه الصحفي متحدثا عن اكتشاف ألحد الباحثين »اليمنية«

: عنوان المقال زلزال ينسف خمسة قرون من تاريخ العلم المعاصر. عمدته وزارة الثقافة

  !»ال تدور حول نفسها ومركز الكون حركتهاألرض «

ربما هي جميلة مجازيا، لكن ال . »مركز الكون حركته«لم أفهم هنا معنى عبارة 

ثم هي . محل لها من اإلعراب جغرافياً وهندسياً كون المركز نقطة أو موضع مكاني محدد

األرض ال «: قاقبل كل شيء غامضة جدا ألنها تتلو وتتناقض مع عبارة غير مجازية إطال

  ! تثير دوران الرأس حول نفسه تماماً»تدور حول نفسها

أو نفي أي من (لعله بديهي جدا أنه ال يكفي نفي أن األرض تدور حول نفسها 

المعارف الجوهرية، من نفس المستوى، التي برهنها العلم وهضمها منذ قرون ككروية 

ٍة شخصيٍة محضة، دون قراءة وتوضيح لرغب...) األرض، قانون الجاذبية، نظرية النسبية

في النماذج والقوانين الفيزيائية، في البراهين النظرية ) إن كان هناك خطًأ(موقع الخطأ 
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التي أثبتت ذلك والذي يتأسس ... ومعادالتها الرياضية، وفي التجارب العملية الملموسة

  .عليها العلم الحديث

 سلسلة من األعمال العلمية لنفي دوران األرض حول نفسها يلزم الخوض في

العريقة السيما منذ نيكوال كوبرنيك قبل خمسة قرون، مرورا بالبراهين النظرية التي 

، حتى اإلثباتات العملية )المعادالت الرياضية ِلكيبلر، قانون الجاذبية ِلنيوتن(فسرت ذلك 

 سماء البونتيون في ، والتي توجها البرهان الشهير ِلليون فوكو تحت1736التي تلتها في 

 الذي سمح لجمهرة مشاهديه يومذاك، بواسطة تجربة فريدة، 1851 مارس 31باريس في 

  !رؤية دوران األرض حول نفسها للعين المجردة

:  جداً)7 (»مهريةٌ«السيما أنها (يصعب هكذا منع األرض من الدوران حول نفسها 

قوانين الفيزيائية والرياضية التي تحكم ودحض ال)  كيلومتر في الساعة1660تدور بسرعة 

الكون وتفسره والتي لم تصل لها البشرية دون عناء وتفكير طويل، لمجرد الرغبة 

ناهيك أن ذلك . الشخصية الخالصة بذلك، دون فهم هذه القوانين أو ربما دون قراءتها

ذي يعني أنهم ، ال»يدعو علماء العالم للمجيء لليمن ليشرح لهم ذلك االكتشاف«المقال 

يبدو لي أحيانا، السيما عندما أقرأ عبارات كهذه، ! يعمهون في خطأهم منذ خمسة قرون

إال اليمن ال ... كل شيء في هذا الكون يدور، يدور، يدور«صحة ما قاله أحدهم بأن 

  »!يدور فيها إال الرأس

 قال فيه مقاٌل آخر من نفس هذا النمط السريالي، نُِشر في صحيفة ثقافية جادة،

قال قصيدته األولى متأثراً بنسيم الصباح في «: الصحفي بالعنوان الكبير عن طفل يمني

  :هذه هي القصيدة. »الثالثة من العمر

  والعلم وعدي والكالم بياني    العيد فرحي والصيام حياتي 

  واهللا يحفظ قائدي ورئيسي    والعلم في هذا الزمان ضروري

ألني ال أشك أنه يعرف أن نمو الدماغ البشري . ال ألوم هنا إال الصحفي فقط

ليس مكتمالً بعد بيولوجيا في ) لكل أطفال الدنيا، في اليمن وخارج اليمن(واتصال خالياه 

الثالثة من العمر، وان االحتكاك بالمحيط االجتماعي والتعلم منه، الذي يلعب دورا جوهريا 

  .لعمر في طوره الجنينيفي تشكيل الذكاء وتوهجه، مازال في الثالثة من ا
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الطفل في هذا السن، أي طفل كان، ال يستطيع ألسباب بيولوجية حتى ربط خيوط 

يبدأ ذلك في أسرع الحاالت في الرابعة من العمر حسب البيانات اإلحصائية التي (الحذاء 

، ال )تُقدمها دروس تعليم بيولوجيا الطفل، وحسب ما يالحظه الجميع في أي منزل كان

يبدأ التمييز في عباراته بين الصباح والظهيرة في الخامسة من العمر ( مفهوم الزمن يدرك

، التي أوحى »والعلم في هذا الزمان ضروري«: ، ناهيك أن عبارة مثل)في الحد األدنى

 »الزمان« و »العلم«بها نسيم الصباح، على حد تعبير الصحفي، تقتضي استيعاب مفاهيم 

الوصول، بعد مسٍح وتحليٍل جغرافي عالمي شامل، إلى استنتاج  معاً، و»الضرورة«و 

ذلك «يقضي بأنه لم يكن العلم ضروريا، إلى الدرجة التي هو عليها اليوم على األقل، في 

 الغابر، الذي استطاع طفل الثالثة دراسة عالقته بالعلم والتحديد الضمني لموعد »الزمان

وما إلى ذلك من ...  الذي صار فيه العلم ضرورياً الحديث»هذا الزمان«نهايته وبداية 

معلومات ومفاهيم واستنتاجات أكبر بيولوجياً من دماغ طفل في الثالثة من العمر، مهما 

  .كان جمال النسيم في اليمن وروعة زقزقة عصافيره في صباح ذلك اليوم الملهم

الثة من العمر باإلضافة إلى ذلك، يعرف الصحفي العزيز أن قاموس الطفل في الث

، التي أعترف أني أجد »البيان«محدود جدا وان مدلول كلمٍة مثل ) في أي ثقافة ولغة(

صعوبة في استخدامها في سني المتقدم هذا، يخرج عن نطاق قاموس أطفال الثالثة من 

غير أني ال أشك إطالقا أن ذلك الطفل السريع الحفظ، اللطيف، الجرئ، المتألق ... العمر

 كل التشجيع والدفع واالهتمام كمعظم أطفال اليمن المحرومين من كل شيء تقريبا، يستحق

وأن والديه المعدومين، المكافحين من أجله، يستحقان كل المساعدة والدعم واالهتمام، وأنه 

عندما يكبر سيقول لوحده شعرا حقيقيا مترعاً باألخيلة واألحاسيس الطليقة، تتفجر فيه لغةٌ 

ال عالقة له بهذه األبيات غير الموهوبة إطالقاً من وجهة نظر ... فكار بال قيودجميلة وأ

  .شعرية

  )15( »السلْبطَة«نمط برهان ) 2

 رغم ،لصحف المحليةلعل هذا النمط أقل سذاجةً من النمط األول وأكثر رواجاً في ا

 أن عليه أن لثاني ا كاتب هذا النمطعرفُي). 22(التي تنتمي للنمط األول  وفرة المقاالت

، أقصد تمرير ذلك على »السلبطة«يلجأ إلخفاء عدم وجود برهان إلى . يبرهن ما يقوله

وكما يقول أساطين الطب والعلوم في العالم بأن «ذمة آخرين، عبر عبارات من قبيل 
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 مرضا منها السرطانات 80كونها إعجازا علمياً يعالج « »...الِحجامة موسوعة طبية كاملة

وأكد عالم أوربي ما قاله الباحث اليمني بأن األهرام «، أو »...ري والضعف الجنسيوالسك

  ...»مبنية من اإلسمنت

وكما يقول العلماء األمريكيون «من نافل القول هنا أن عبارات من نمط 

 ال تسمن وال تغني من جوع، إذا ما قيلت دون ذكر أسماء هؤالء العلماء، »...واألوربيون

ألن (ن أي بحٍث في أي مؤتمٍر علمي دولي أو كتاب قالوا ذلك وفي أي صفحة م

االكتشافات الهامة تنشر كتابيا في مراجع موثوقة محكَّمة، ال عالقة لها بأي حديث شفوي 

ماذا يفسر رواج : أتساءل)... أقل التزاماً بالدقة، وأكثر ميالً للترويج والمزاجية واإلثارة

 دون »...وكما قال«سمح الصحف لعبارات من طراز هذا النوع من المقاالت؟ وكيف ت

أدنى مرجع كتابي دقيق، إلى درجة أن هذا النمط التعبيري صار وسيلة ناجعة يومية 

  لتمرير أية عبارة يصعب هضمها؟

كمثٍل على ذلك أذكر مقاالً ظهر مؤخراً بالخط العريض على غالف صحيفة ثقافية 

معبد « يتحدث عن » وأكبر معبد في التاريخ القديمأعجوبة الدنيا الثامنة«: جادة، بعنوان

: ، الذي تطلق عليه التسمية الشعبية اليمنية»معبد القمر« في مأرب في اليمن، أو »عوام

 الذي تطلق عليه التسمية »معبد بران« والذي يقع على بعد كيلومتر من »محرم بلقيس«

  .»عرش بلقيس«: الشعبية

 الذي ال يوجد بلد تقريبا لم يستعمل فيها »لدنيا الثامنةأعجوبة ا«ِلأترك جانبا تعبير 

 في »أعجوبة«يوما ما، والذي لعله استعمل يوماً ما في مدينة واحدة للحديث عن أكثر من 

ألترك هذا التعبير جانباً ألنه صار باليا اليوم بعد ! نفس تلك المدينة كلهن أعجوبات ثامنات

 سبعاً »عجائب الدنيا«د أعرف إن كان عدد ما تسمى كثرة لوكه، السيما أيضاً أني لم أع

أو سبعين، من فرط االختالفات اإلقليمية والدعايات السياحية واإلضافات المتكررة، ناهيك 

... »األراضي السبع« و»النفوس السبع« و»األمانات السبع« و»العجائب السبع«أن 

  .»الدوخات السبع«تصيبني دائماً ب 

 مفيدة أيضاً من وجهة نظر »أكبر معبد في التاريخ القديم« ال أظن أن عبارة مثل

الترويج السياحي ألنها غير صحيحة، وقد تؤدي إلى إثارة قرف القارئ العربي والغربي 

 الذي يتحدثُ عنه الكاتب العزيز شُيد في حوالي القرن الثامن »معبد عوام«ألن . سريعاً
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 إذا  جداً صغيروهو لذلكيقول في نفس المقال،  كما ، متر مربع600قبل الميالد ومساحته 

  .مشديدة الِقد قورن بمعابد شهيرة أخرى ما

لهذين السببين بالذات ال يمكن مقارنته مساحةً وقدماً، على سبيل المثال فقط، بمجمع 

 قبل الميالد وبلغ أوج 2000معابد الكرنك الذي بدأ إنشاؤه أيام الدولة الوسطى في سنة 

 قبل الميالد، والذي يضم مجموعة 1250أيام الملك رمسيس الثاني في ازدهاره في 

معمارية ضخمة من المعابد المشحونة بآالف النقوش، بقطيع مهيب من تماثيل أبي الهول 

 مترا، 3.37المصفوفة أمام بعض الواجهات، بمئات األعمدة التي يبلغ قطر بعضها 

 طن، بصروح وهياكل وبهوات 300ه  مترا ووزن32بمسلَّات عمالقة يبلغ طول بعضها 

والتي ال يتواجد بعضها في المتاحف المصرية ... عديدة، بآثار دينية متنوعة بكميات هائلة

الذي تزدحم فيه عشرات اآلالف من القطع األثرية (فقط كالمتحف الفرعوني بالقاهرة 

سروقةً في مهداةً أو مقتلعة وم(، بل تطفح )اآلتية من مختلف معابد وقبور ملوك مصر

خارج مصر لتمأل قاعات شاسعة في متاحف عديدة في فرنسا السيما اللوفر في !) الغالب

باريس، بريتيش موزيم في لندن، المتحف المصري في برلين، متحف الفاتيكان في 

وتسمق مسلَّاتها المصرية القديمة العمالقة في قلب أهم مراكز أكبر عواصم ... روما

كورد على ضفاف الشانزليزيه في باريس، في ساحة الشعب على في ساحة الكون: الغرب

 في ساحة السلطان احمد في اسطنبول، قرب جسر واترلو  ضفاف ساحة أسبانيا في روما،

على ضفاف التاميز في لندن، وفي سنترال بارك في نيويورك حيث تقبع المسلّة الشقيقة 

  ... التوأم ِلمسلَّة لندن

وين ثقيلة جدا كهذه دون ألبوم صور زاخٍر تتكُئ عليه، ألن ال يكفي أيضاً كتابة عنا

اآلخرين يقدمون ألبومات كاملة تكتظ بمئات الصور لمحتويات معابدهم دون أن يتحدثوا 

أخاف أن تضر عبارات كهذه بالترويج ... عن أعجوبات ثامنات أو عن أكبر المعابد

  .الحقيقة العاريةالسياحي ألنها تعطي األولوية للعاطفة الجامحة على 

رواق خاص للملكة بلقيس يربط قصرها «كما أن الحديث في ذلك المقال عن 

ألنه يخلط بين التاريخ من ناحية والمجاز .  ال يفيد الترويج السياحي إطالقاً»بالمعبد

 من ناحية أخرى، وذلك منذ أن »ملكة سبأ«الرمزي واألسطوري الكثيف المحيط بقصة 

  . في التاريخ، في فصول التوراة في القرن السابع قبل الميالدجاء ذكرها، ألول مرة
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 قد استحوذت فعال األدب والفن وفجرت قرائح »ملكة سبأ«الحقُّ إذا كانت قصة 

يهودية، مسيحية، وإسالمية : بأشكال فنية غنية، وبصيغات دينية(المخيلة االنسانية 

عة رموز تفاصيل تلك الرحلة التي لرو...) عربية أو حبشية: متنوعة، وباختالفات قومية

قادت ملكة حضارة البخور والعطور، عابرةً كثبان بالد العرب، نحو الملك النبي سليمان، 

حاملةً الهدايا العطرية الزكية التي َأسرتْ دوماً إعجاب اإلنسان، قبل عودتها إلى موطنها 

قصة الهدهد الذي ) 1: كثيرةتلك الرحلة التي أضاف لها القرآن الكريم أبعاداً ... النائي

قصة الجني ) 2" لغة الحيوانات"أخبر باكتشافه للملكة سبأ الملك سليمان الذي كان يتحدث 

 الذي حمل قصر الملكة من موطنها إلى القدس بأقل من لمحة بصر، والذي غلب مناِفسه

السر الذي ) 3 »فقط«الجني الذي كان سيأتي بالقصر قبل أن يقوم الملك سليمان من مقامه 

اكتنف بيولوجيا ساقَي الملكة، الذي ظن بعضهم أنهما ساقا بقرة كما يقال، والذي أستطاع 

إذ قام قبل : الملك سليمان، بحكمٍة أريبة، أن يجعل ضيفته المهيبة تكشفهما أمام المأل

وصولها بتمريد مدخل قصرها بالقوارير، واضعاً فوق طبقٍة من الماء طبقةً زجاجية 

 نحيفة، لم تدركها الملكة التي رفعت بسبب ذلك أطرافَ ثوِبها لئال يبلِّلَه الماء، واقعةً شفافة

ذكاء وتألق جاللة تلك الملكة وهي تجيب ) 4! هكذا في الفخِّ الذي نصبه لها الملك الحكيم

  ...»أهذا قصرِك؟«:  بعد أن سألها الملك»!كأنه هو«: ببالغة عالية

ذه القصة كَِعبرٍة رمزيٍة مجازيٍة عميقة تتحدث عن وجود يبدو لي أنه يلزم قراءة ه

حضارة متينة رغدة ذكية، تقع في جنوب الجزيرة العربية، يحكمها ملوك شديدو الثقافة 

  .حضارةٌ أحنت هامتها مع ذلك إجالالً للملك الجبار النبي سليمان. والبالغة

بين التسمية الشعبية غير أن الحديث عن الملكة بلقيس، ككائن تاريخي، يخلط 

والحقيقة المجردة، بين التاريخ واألسطورة، وسوف يمطر صاحبه بوابل من األسئلة 

لماذا لم يتَحدث عن ملكة سبأ أي نقٍش يمني قديم علما بأن الحضارة : التقليدية من نمط

 أي نقش اليمنية كانت كتابية رائعة وغنية جدا بما تركته من نقوش؟ لماذا لم يتحدث عنها

في أي حضارة مجاورة؟ لماذا لم يوجد أي نقش يتحدث عنها أو حتى عن سبأ في عصر 

الملك سليمان في القرن العاشر قبل الميالد؟ أين يوجد قبر وقصر الملكة بلقيس؟ لماذا لم 

يذْكَران في أي نقش كان؟ لماذا لم تتحدث كل النقوش القديمة إال عن ملوك سبئيين رجال 

وما إلى ذلك من األسئلة الكالسيكية التي ... د؟ متى أطلق تاريخيا إسم بلقيس؟قبل الميال
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يستخدمها المؤرخون للفصل بين األسطورة والحقيقة، والتي تُلِزم على األقل التريث في 

األحكام عند الحديث عن الملكة بلقيس ككائن تاريخي، بانتظار أن تحمل النقوش القادمة 

 اضاءات وإجابات، سلبية أو ايجابية، حول حشدٍٍ كبيٍر غامض من التي سيكشفها المستقبل

  .مثل هذه األسئلة المفتوحة

ويجمع «:  بعبارات من طراز»معبد عوام«أما إنهاء موضوع ذلك المقال عن 

علماء دراسة اإلنسان واللغات القديمة والمؤرخون العرب والمستشرقون أن حضارات 

سوميرية واألشورية والكلدانية بين تركيا والعراق وسوريا، البابلية في العراق، وال: الشمال

المهاجر من : والكنعانية في فلسطين، واالكسومية في الحبشة، كلها شيدها إنسان واحد

ال أدري .  فيبدو طافح الخيال»جنوب الجزيرة العربية في القرن أربعة ألف قبل الميالد

ليمنيون واألجانب االعتراف بجهلهم شبه أين وجد هذا اإلجماع في حين يكرر المؤرخون ا

 فيه، كما »حانبين«الكامل بتاريخ اليمن قبل القرن الثامن قبل الميالد فقط الذين ما زالوا 

توضح أبحاثهم، بسبب صعوبة الموضوع والحاجة الطبيعية لمزيٍد من الدعم والتنقيب 

نقوش وأثريات مختلفة والبحث المضني، لمزيٍد من االكتشافات االركيولوجية لحفريات و

  ...تجلى كل األسرار الدفينة النائمة في بطون هذه األرض

للترويج السياحي يلزم، بدل ذلك، الحديث عن كيف كان يعيش اليمنيون القدامى، 

كيف كانت عاداتهم وتقاليدهم ونظام حياتهم وطقوس أديانهم ورؤيتهم للعالم وتفاعلهم مع 

 ألن ذلك يخاطب عقل القارئ أكثر من عبث الحيرة ...الحضارات المجاورة والمعاصرة

. كأعجوبة ثالثة أم رابعة!) الذي لم يره القارئ بعد(واالستفسار أمامه عن وضع المعبد 

ألن القارئ نفسه لن يبخل عند رؤيته بأم عينيه بوضعه في مقدمة كل األعجوبات قاطبة 

  .إذا لزم األمر

ما يتناسب طرديا مع حجم الصور التي يلزم أيضاً أن يكون حديثنا متواضعا دائ

نقدمها لما تُخرجه بطون األرض من آثار، ألن اآلخرين ال يشغلون أنفسهم بتصنيف 

  .األعجوبات بقدر ما يقدمون مئات الصور واألفالم المذهلة التي ال تحتاج لنفخ أو تعظيم

 وإن مازلنا نعرف ثم نحن ال نحتاج إلى المبالغة في الحديث عن حضارتنا الغابرة،

عنها القليل فقط، ألنها كانت فعال حضارة هامة متطورة فذة، ذات نشاط تجاري 

واقتصادي وثقافي بارز، تركَتْ لغةً متطورة ونقوشاً وكتابات ثرية مذهلة، وبنتْ مدناً 
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لعلها كانت فعال العصر الذهبي في تاريخ ... حضارية وأنظمة ري رائدة وسدا عظيما

بلداً أضحى :  أما نحن المعاصرون فيبدو أننا خلقنا أعجوبةً ال تحتاج إلى برهان.اليمن

اليوم من أفقر بلدان العالم وأشدها تخلفاً رغم أنه يمتلك موارد بشرية واقتصادية وطبيعية 

  !وبترولية وسياحية متميزة

  

  2004مايو   
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   الخطاب اإلعالميعن بعض أنماط

  

  ئب، البرهان الحاضرالغاالبرهان : الجزء الثاني

  
 

سأحاول هنا مواصلة الحديث عن أنماط البرهنة، ليس في الخطاب الثقافي  

أشعر لذلك، منذ البدء، أنني كمن . والتاريخي كالمرة الماضية، ولكن في الخطاب السياسي

 ألني ال أعرف شيئاً في السياسة، ال أحب مواضيعها وال خطابها »يمشي فوق بيض«

هاأنذا إذن . عر دوماً بالترنح والضياع في أراضيها الرخوة وزقاقها المشبوكةغالباً، وأش

»شَأرل فقرةُ، أتقطَّر»حغير أن ثمة خواطر ومالحظات ...  عرقاً، قبل أن أنهي كتابة أو

سآخذ أمثلتي . أحب قولها مع ذلك حول منهجية البرهنة في نماذج معينة من ذلك الخطاب

  .ب العراقهذه المرة من أدبيات حر

ليس هدف الموضوع إذن الطعن في ظهر صدام حسين رغم ديكتاتوريته وجرائمِه   

حرب «الجماعية وإقحامِه العراق في حروب خاسرة وهزائم متالحقة، وال التنظير حول 

 األمريكية التي ال تختلف كثيراً عن الحروب االستعمارية التقليدية التي تُدخِّن »التحرير

هب االقتصادي والعنجهية، والتي أضافت لها صور التعذيب األخيرة في فيها روائح الن

  .سجن أبو غريب مناظر تثير التقزز والغثيان

نمطان من طرائق البرهنة في الخطاب السياسي الذي الحظته في بعض أدبيات   

  .تلك الحرب أثاراني كثيراً، وأود التعليق حولهما قليالً

  »علي جبهه«نمط برهان ) 1

مثٍل على هذا النمط أسرد هذه الفقرة من مقابلة مع سياسي يمني يقص فيها معركةً كَ

شارك فيها، كما يقول في حديثه، لتحرير مطار بغداد تحت قيادة فارٍس تقدم على دبابة بال 

غطاٍء جوي، قتل آالف األمريكيين في غضون ليلة واحدة استعاد خاللها المطار، عاد بعد 

يقول السياسي اليمني . داد، صفّى على طريقِه تسعة دبابات أمريكية كانت هناكذلك إلى بغ

  :واصفاً قائد تلك المعركة بالحرف الواحد
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ألنه عندما أحس الرئيس صدام بأن مطار بغداد ُأحتل، قاد معركةً تاريخية بنفسه، «

ل فاجأت وفي اللي. وقاد كتيبة من كتائب الحرس، وكانت أول دبابة يقودها صدام حسين

األمريكان عاصفة كبيرة من الغبار، حيث باركت السماء فعل األرض بغبار لم يشهد له 

وخرج صدام حسين بدبابته بال غطاء . العراق مثيالً وشكَّلَتْ غطاء جويا للدبابات العراقية

حيث كان الواحد منا ال يستطيع أن يرى «:  ثم يواصل بعد ذلك بالحرف الواحد»...جوي

ففوجئ األمريكان بالدبابات العراقية وبالفدائيين يحيطون بهم من كل . ترينأبعد من م

:  ثم يواصل بعد ذلك بالحرف الواحد»...زاوية، ولم يخرج أحد من األمريكان من المطار

وعندما قام صدام حسين في اليوم الثاني من تصفية المطار وأبوغريب، ورجع على «

ه المنصور في حي الجامعة وصفى الدبابات جسر نفق الشرطة إلى وسط بغداد باتجا

األمريكية التي كانت هناك وعددها ثالث دبابات، وصفى الست دبابات التي كانت في 

ساحة االحتفال، شعرت أمريكا وبريطانيا أنها خسرت معركة كبيرة جدا، وأن عليهما 

  »...ابلاستخدام كل أنواع السالح االنشطاري وغير االنشطاري، والصواريخ وأم القن

الحق أنه يتوجه، . اختلف تماماً مع الذين يقولون أن هذا الخطاب مثير جداً للدوخة

فهو ال يتوجه إلى القارئ الذي يشترط . في األساس، إلى نمٍط معيٍن من القُراء ليس إال

وجود الحد األدنى من البرهان في أي خطاب، أو القارئ الذي يحتاج ألن ترافق هذه 

لفقرات اإلعجازية لقطةَ كاميرا لذلك القائد العسكري فوق دبابة بال غطاء، يسير بجانب ا

آالف القتلى المرصوصين الذين صفاهم بيوم واحد قبل أن يضيف لهم تسع دبابات في 

صباح اليوم الثاني، السيما وأن ذلك القائد كان يحب الصور كثيرا جدا، وامتألت شاشات 

ال . ل أنواع صوره في مواضع تحد صدامية دون خصٍم أمامهوصحف بلده ليل نهار بك

لماذا لم يسمع أن عائالت هذه اآلالف المؤلفة : يتوجه ذلك الخطاب إلى قارٍئ سيتساءل

التي صفِّيت في تلك الليلة الليالء تستنكر وتتظاهر شأنها شأن الموتى الرسميين الذين كان 

لت تلك الدبابات التسعة إلى العاصمة؟ ماذا عددهم يوم ذاك بضعة مئات فقط؟ كيف وص

كانت تعمل هناك؟ من أين مرت؟ وأين كان سيقضي سائقوها ليلتهم بعد أن صفّى ذلك 

لو لم يصفِّهم هم أيضاً بعد ..) في فندق؟ في العراء؟(القائد قاعدتهم الخلفية في المطار 

عسكري آخر، متخصص بقيادة الدبابات عودته المظفَّرة من المطار؟ ولماذا لم يستطع أي 

  ...وإطالق قذائفها ولديِه تجربة يومية طويلة في ذلك، تصفيتهم مثل ذلك القائد؟
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 ما على الصعيد السردية، السيمع ذلك أن ذلك الخطاب ال يستحق التأثيم كلي أِصر

رافية األدبي على األقل، ألنه يأسر القارئ بديناميكيته وحركته السريعة وتصويره لجغ

ثمة مجهود قصصي فيه يستلهم مواده . وديكور المكان والزمان بأسلوٍب فني مثيٍر رائع

الخامة من أعماق الميثولوجيا األقوى تأثيراً وتأجيجاً لعواطف القارئ، واألكثر رواجاً في 

ما  اللذين تحدثْتُ عنه»نمط السلبطة« و »النمط السريالي«بعكس (فهو . المخيلة الشعبية

يحرص على إعطاء برهان مفصٍل في الزمان والمكان ِبدقٍّة هائلة، ) في الجزء األول

الرقمية الدامغة، غير أنه برهان تلفيقي ال مخرٍج بعناية وعبقرية، مملوٍء باألعداد والدالئل 

إذ ال تختلف هذه المعركة المملوءة بالتصفيات، في بطولة قائدها، عن معارك ... غير

وال تختلف عن قصص .  بن شداد إال باستخدام الدبابة بدال من الحصان والسيفعنترة

 العدني الشهير، وطريقِة سرِده المملوء بتفاصيل الزمان »علي جبهه«ت الخارقة ِلالبطوال

، »علي جبهه« بتواضع حجم البطوالت الخارقة ِلوالمكان وتقلبات الطقس واألمواج، إال

، »أحمد شوربان«ال تختلف أيضاً عن قصص . ة ببطوالت ذلك القائدمع كلِّ ذلك، بالمقارن

وغيرهم من األبطال الميثولوجيين الشعبيين المشهورين في مناطق ... »علي سرنجيلي«

غير أني أخشى أن ال يستطيع ذلك الخطاب . »علي جبهه«يمنية أخرى، من نفس نموذج 

ألن األبطال الشعبيين الميثولوجيين، . اكتساح إعجاب العامة اليوم بنفس درجة أيام زمان

من عنتر إبن شداد إلى علي جبهه، كانوا محظوظين حينها ألنهم عاشوا وماتوا قبل زمن 

 عبء ثقيٌل السيما عندما يلزم أن »البرهان بالصورة«الكاميرا الرقمية الذي صار فيه 

  .يرافق الخطاب أحياناً

  نمط برهان آخر صرخات الميديولوجيا) 2

فهو أوالً ال يلجأ للكلمة . مط الثاني يختلفُ شكالً ومنهجاً عن الخطاب السابقالن

فالخطاب الذي سأقدمه كنموذج .  مثل الخطاب السابق، ولكن للصورة»وسيلة تعبيرية«ك

ال أقصد في البدء أن . لهذا النمط الميديولوجي جاء عبر صورتين سأتحدث عنهما بعد قليل

اذا كانت ثمة أحياناً . رية، هي أفضل من الكلمة في تقديري، كالالصورة، كوسيلة تعبي

عبقريةٌ في اختيار لقطة وسيناريو الصورة، تضاهي عبقرية اختيار الكلمة إلى حد ما في 

بعض األحيان، فأنني أميل بشكل قاطع ونهائي إلى حضارة الكلمة التي تتطلّب غالباً 

  .لضغط على زر الكاميرامجهوداً فكرياً وثقافة عامة أكبر من ا
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. غير أن ثمة مقامات يلزم أن تكون مقاالتها بلغة الكلمة وأخرى بلغة الصورة

مشكلتنا كما يبدو أحياناً أن كلماتنا تطفح عندما تنقصنا الصورة كما أشرت في الجزء 

. ، ونلجأ للصورة عندما ال تسعفنا الكلمة»أعجوبة الدنيا الثامنة«األول عند الحديث عن 

قصد هنا على سبيل المثال كتاباً ظهر مؤخراً عن عدن، لعلّه أقرب أللبوم صور منه أ

 رئيس مجلس دراسات«لدراسات اجتماعية وتاريخية عن تلك المدينة، السيما وأن كاتبه«.  

صورتا الخطاب الثاني الذي أنا بصدده استوعبتا جديد الميديولوجيا كفرٍع من علوم 

على ...) الكلمة، الصورة(سائل الخطاب القديمة والمعاصرة االجتماع يدرس تأثير و

الصعيد البسيكولوجي الفردي، وعلى صعيد الثقافة الجمعية، السيما شروط ووسائل انتقالها 

بل لعل . وعبورها من جيل إلى جيل، كموروث وِقيٍم ورؤى تؤثر على الالوعي والسلوك

 »الفعالية الرمزية« حديثة تقيس كمياً تلكما الصورتين اتكأتا على دراسات ميديولوجية

لوسيلة كل خطاب، ومقدار وصوله بأبلغ أثر وبأسرع وقت وإلى أوسع مجموعة من 

  .الناس

   ما هما إذن تلكما الصورتان، ماذا تبرهن كلٌّ منهما، وبماذا توحي؟

 »القمل«الصورة األولى تقدم ذلك القائد قاعداً على كرسي، أمامه طبيب يبحث عن 

 الجراثيم تهاجم: ال تبرهن تلك الصورة في الجوهر أكثر من حقيقة بديهية فجة. في رأسه

أو مواطنون ...) بوش، صدام( القذرة، أكانوا رؤساء  األوكارجميع البشر الذين يسكنون

تَُؤثِّم هذه الصورة في نظري مخِرجها وآخذها أكثر من أن تُحقِّر ذلك ! بسطاء أيضاً

 عن  وال يزيد نُبالًألنها تبرهن أن مخِرج الصورة ال يقلُّ عنجهية. لكرسيالجالس على ا

كالهما بعيدان كّل البعد عن نبِل صالح الدين األيوبي مثال . ذلك القاعد على الكرسي

وسموه الرفيع كانسان وكقائد عسكري، السيما في تعامله مع الخصم إن كان مريضاً أو 

  .سجينا

هي أكثر دهاء وإبداعاً وإن خلت من األخالق السياسية مثل أما الصورة الثانية ف

بكلِّ وداعٍة ) فاغر الفاه (»مفَغِّي«تُقدم الصورة ذلك القائد وهو . الصورة األولى تماماً

ورقٍّة واستسالم، أمام طبيب بقفّاٍز أبيض يحمل أنبوبة مختبر نحيفة، يأخذ عينة من حمضِه 

كان يلزم بيولوجياً أن ال يكون ذلك إال من فمه بالتحديد هل ! من فمه بالتحديد(النووي 
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: لبرهنة أنه هو! لبرهنة هِويته) وإن جرت العادة أن يكون ذلك في الغالب من الفم؟

  !»سيف األمة وحامي الحمى«

تستخدم : ال تنتمي هذه الصورة المذهلة ذات الفكرة البسيطة إلى أي بالغة تقليدية

دية أتت طازجة من آخر االكتشافات البيولوجية، مثل الحمض عناصر ورموز غير اعتيا

  !ها هو البرهان. البرهان: فكرتُها المعلَنة تتلخص في كلمة واحدة... النووي، الجينوم

  هل كانت هناك حاجة ماسة لبرهنة أنه هو؟

ال أظن كثيرا، ألن ذلك القائد لم يكن غائبا منذ سنين ولم يكن نادر الصور، لم يكن 

لماذا جاءت تلك الصورة إذن؟ أذلك ... جهول النبرات الصوتية حتى يمكن خلطه بآخرينم

بسبب هوس البحث عن البرهان القاطع الذي يتعلمه المرء في الغرب منذ طفولته؟ ال 

 تلك الصورة تكمن في كونها تعطي انطباعاً )16 (»حرافة«لعلَّ ! أعتقد ذلك بشكل مطلق

ثم هي، بعكس . »من هو«ي حين هدفها غير المعلَن أن تبرهن  ف»أنه هو«بأنها تبرهن 

الخطاب األول، ليست انتقائية في اختيار القارئ التي تتوجه له، ألنها تتوجه للجميع بدون 

استثناء، باختالف قومياتهم وثقافاتهم، أكانوا من الساخطين من ذلك القائد أو من المؤمنين 

هدفها، كما يبدو، أن . بها خارج بعض أفراد عشيرتهببطوالته، إن ظل هناك من يؤمن 

  :تبرهن شيئين على األقل

أنه وصل إلى يد خصومه حياً رغم معرفته أن ) مثل الصورة األولى(تبرهن أوالً 

قاعدة اللعبة األزلية في الحرب مع الخصم هي أن ال تصله حياً أبداً إن وصل إلى عقر 

 التي تعودتَ كثيراً عليها، لن »!بالروح، بالدم«و بهتافات دارك، ألنه لن يستقبلك بالورود أ

من أجل ذلك تحاشى مختلف القادة الذين وصل خصومهم إلى عقر . يحني هامتَه الستقبالك

انتحر من انتحر برصاصة في الرأس، قاوم في قصره من : دارهم هذه النهايات الوضيعة

وفاً بالعلَم من خَرج، هرب إلى الجبال قاوم حتى آخر لحظة، لم يخرج من قصره إال ملف

فقد كان بإمكانه، ) الذي كان أكثر من تحدثوا عن الشهادة والكبرياء(أما هو ... من هرب

 يخترق بها أقرب ثكنة عسكرية »دبابة بال غطاء«إذا أراد، أن ينهي حياته على 

  .البطولة واإلعجازلكنه عاد إلينا، بدل ذلك، بتلك الصورة غير الممتلئة ب... أمريكية

لم يرفض فتح : تبرهن ثانيا، وبشكٍل خاص، أنه كان عكس ما أوهمنا به تماماً

أنا ابن جال وطلّاع «: فاهه، لم يعض األنبوبة الطبية، لم يكن إسماً على مسمى، لم يصرخ
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ضاه، بكل  أن يستسلم فاتحاً فاهه ِلوحدِه وِبِرَلفض... »!الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني

، كما تريد أن تقوَل تلك الصورة أوالً وأخيراً بكلمٍة »!فَغَّى«. وداعة وبشكل يثير الشفقة

يعرفون جيدا أن كلَّ . ليس غريبا للبسيكولوجيين سلوك كهذا. واحدة وبشكٍل غير معلَن

م  الذين يلجأون إلى البطش والغدر والعنف واإلبادة الجماعية لمواطنيه»النمور«أولئك 

عندما يحتمون في رأس السلطة، يتحولون، أتوماتيكياً وبشكٍل ال يخطر على بال، إلى 

تساءلتُ كثيرا عندما رأيت تلك الصورة إذا ... نموٍر من ورق عندما تضيع عنهم مقاليدها

كان كبير القادة العرب في الديكتاتورية، كبيرهم في البطش واإلذالل ِلشعبه، بهذا 

  لخصم، فكيف صغارهم؟االستسالم والخضوع ل

لعلّها رغم تعاستها أفضل . غير أن تلك الصورة مفعمةٌ باإليحاءات الذهنية الغنية

 فيها كان الملك. ألنها كانت صادقة، بال ماكياج. نسبياً من كلِّ صوِرِه الرسمية الزائفة

و يطلق النار  الشهيرة وهِهأفضلُها في كلِّ األحوال على صورِت. عارياً كما هو على حقيقته

نحو السماء فاتحا الطريق لجيش القدس والفدائيين، والحرس الجمهوري، والجيش 

التقليدي، وكلِّ جيوشه الجرارة التي كانت، مثل بقية الجيوش العربية، معدة في الواقع 

لتركيع شعوبها وتخويفها وإطالق الرصاص الحي حول أي مظاهرة تقوم بها ضد ارتفاع 

أكثر من كونها معدةً للصمود ساعات أمام أي غاٍز أجنبي، ناهيك عن ... أسعار الخبز

  . على حد تعبيره»تحرير فلسطين من النهر إلى البحر«استعدادها ِل 

كانت صادقةً جداً صورتُه األخيرة بنظراتها المرتبكة القلقة المتشبثة بالحياة 

نت جذابةً رائعةً شديدةَ التعبيريِة كا. كنظرات العامة والمساكين منّا، كنظراتنا جميعاً

واإللهاِم للفنانين واألدباء، ِبشعرها األشعث الطليق بلون الملح والفلفل، وبنبتات شعيراتها 

الوسامة الخُلقية  من انتظام القسمات والمتناثرة ِبحرية على بشرة وجٍه لم يخل يوماً

 بوهيمي جاء من عصر غابر، لعلّها كانت أشبه بصورة مغامٍر... الطبيعية المتميزة

 على حد تعبير إبن الفارض، حكيٍم هرمسي أو مجنوٍن أو »حادي أظعان يطوي البيد طي«

شاعٍر جاهلي، عاشٍق يبحثُ عن أطالل ديار معشوقته في باديٍة قصية، قاطِع طريٍق أو 

 إبادته الجماعية سارٍق هارٍب من العدالة، طفٍل تمرد على سادتِه الذين حموه وصمتوا على

  ...ألكراد شعبه واضطهاده المريع لكل مواطنيه، ثم عاد إليهم خاضعاً واطئ الرأس
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تمنّيتُ أن ال يصاب بأذى، أن يحاكم بشكٍل مستقلٍّ . رحمتُه ِبشدة بعد تلك الصورة

. رائمهتمنّيتُ أن ال يقتَل أو يعذَّب رغم بشاعة ج. وعادل في عراٍق مستِقلٍّ حر ديمقراطي

ه أن النفس البشرية، أية نفس، لم تخلق للتعذيب م هو وأمثالُأن ال يمسه أحد بسوء، ِليتعلَّ

  .والقتل مهما كانت بشائع جرائمها

.  على دبابة بال غطاءه صورتُلم تصل بعد. هذه هي صورته الحاضرة في أذهاننا

 الحاضرة أن ثمة مسافة هائلة بانتظارها الطويل تبرهن الصورةُ.  أبداً كما يبدولن تصَل

نفس المسافة التي تفصل المجد الكاذب عن الحقيقة . بين البرهان الغائب والبرهان الحاضر

نفس المسافة التي تفصل رجالً كان يفوز في االنتخابات مثل بقية القادة العرب . البائسة

فاقاً عندما تجرَأ في آخر ُأحيي فيه مع ذلك كونه أقلَّهم ن( في المائة بكثير 90بأكثر من 

، الذي سيوفِّر ِلبعِض مسئولي التخطيط االنتخابي %100: انتخاباته إعالن الرقم األعظم

للرؤساء العرب عناء الجدل االستراتيجي البيزنطي حول أفضلية إعالن الفوز برقٍم أقرِب 

حد ، وهاهو يغادر العرش بهدوء، دون أن يرثيِه أ%)99.9999999أو ِل % 90ِل 

نفس المسافة التي تفصل رجال رأى . تقريباً عدا نفر من عشيرته وبعض أتباعه هنا وهناك

دكتور «، »أديب األدباء«، »مزيج من نبوخذ نصر وصالح الدين األيوبي«مطَبلوه أنه 

، وهاهو »أعظم من أنجبتهم هذه األرض«، جلَّلُوه دون توقّف، نعتوه ِبفخَّموه... »الدكاترة

نهى األشهر األخيرة من حياته في وكٍر ال تنبعث منه رائحة الكبرياء واألمجاد قد أ

  .والمالحم

  

  2004مايو 



 79

اذا اختُِزَل مقدار جودِة حياة اإلنسان على هذه المعمورة في ثالثة كلمات كثيفة جدا، ثقيلة جدا، فلعلها هذه 

تثير في هذه .  Human Development Indicator (H.D.I)،)ب.ت.م(مؤشر التنمية البشرية : الثالثة الكلمات

  .الكلمات الثالث خليطا من االحراجات واالرتباك واألسى ألسباب سأبوح بها بعد قليل

  

  اليمن آما أحكيها إلبنتي
 

يلزمني أن ُأذكِّر في البدء أنه يتم حساب مقدار هذا المؤشر من قبل خبراء األمم 

دة، انطالقاً من الثالثة األبعاد الرئيسة األكثر جوهرية المتحدة كلَّ عام، في كل بلٍد على ح

مستوى ) 3مستوى التعليم الذي يتلقّاه ) 2مستوى دخله ) 1: في حياة اإلنسان في ذلك البلد

النتيجة الختامية لهذا الحساب كسر عشري بين الصفر والواحد، يطْلَقُ . الخدمات الصحية

صمم هذا المؤشر .  هذه المستويات الثالثة في كل بلدب، يحدد متوسطَ مجموِع.ت.م: عليه

كلما ارتفعت قيمة هذا : كترمومتٍر يقيس مقدار سعادة أو شقاء العيش في هذا البلد أو ذاك

المؤشر كلّما ازداد رغد وتنور وجودة حياة اإلنسان هنالك، وكلما انخفضت كلما اقتربت 

  .حياته كثيرا من عذاب جهنم

تُرتَّب ) يشبه نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي(لمتحدة تقريرا سنويا تُقدم األمم ا

 الذي 2004احتلت النرويج في تقرير عام . ب فيها.ت.فيه دول العالم حسب ارتفاع م

واحتلت سيراليون الدرجة ) 0.946(تليها السويد ) 0.956(ظهر مؤخراً الدرجة األولى 

المجموعة :  إلى ثالثة مجموعات177ر دوَل العالم ال يقَسم التقري). 0.273(األخيرة 

، تليها المجموعة 0.8ب فيها على .ت. دولة ال يقل م55العليا المتطورة التي تضم 

 وتنتهي بالكامرون ) 0.796( دولة تبدأ ببلغاريا 96الوسطى األقل تطورا والتي تضم

التي » المعذَّبين في األرض«تليها المجموعة السفلى ضعيفة التنمية، مجموعة ). 0.501(

كما قال » نصِف حياة«وكأن سكّانها يعيشون بأقل من  (0.5ب فيها على .ت.ال يزيد م

  . دولة منها اليمن36، والتي تضم )الشاعر

بديهي أن هذا التقرير يزخر بمواضيع جوهرية ذات أهمية قصوى ينبغي الخوض 

 غير أن اليمن ال تحب الحديث كثيرا عن .فيها طويال ونقاشها وتقليبها في كلِّ االتجاهات

هذا التقرير السنوي شأنها شأن الطالب الفاشل سنويا والذي يتحاشى بدهاٍء وثبات الحديثَ 

  .عن نتائج سنِتِه الدراسية
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ب ومع ابنتي الصغيرة تفجرتْ عندما بدَأتْ األخيرة أولى دروس .ت.مشكلتي مع م

لم تُلِزمها مدرسةُ الجغرافيا بحفظ . دادية الفرنسيةالجغرافيا هذا العام في مدرستها اإلع

وإنما بدَأتْ مدرستها ) تستطيع أي ببغاء ترديد ذلك(أسماء عواصم العالم عن ظهر قلب 

ب وكيفية حسابه، قبل أن تقدم خارطة متكاملة للعالم، تظهر فيها كل .ت.بشرح مدلول م

يكون أخضراً فاتحاً : ب فيها.ت.جم بدقة قيمة مدولة على الخارطة ملونةً بلون خاص يتر

ب في تلك الدولة من الواحد، يكفهر تدريجياً كلما نقصت قيمة ذلك .ت.عندما يقترب م

المؤشر قليال، ليميل إلى اإلحمرار إذا نقصت قيمته كثيرا، ثم يتحوُل أحمرا فاقعا حالكاً إذا 

كتلة الدول ضعيفة : خطوتين من جهنمانتمت الدولة ِلكتلة الدول التي تحيا على بعد 

  .التنمية

  :بدَأتْ مشكلتي مع ابنتي عند عودتها من المدرسة قائلة

  !بابا، لون اليمن في خارطة العالم أحمر جدا -

 .، رديتُ عليها!فال اهللا وال فالك! قولي خير -

فيها أرتني لتوضيح ذلك عناوين مواقع تعليمية لألمم المتحدة على االنترنت، تُقد م

كل التقارير السنوية مصحوبة بمنحنيات رسومات بيانية تُبسط لإلنسان العادي، وللطالب 

أعترف أنني تعلَّمت كثيرا من . الصغير بشكل خاص، العديد من المؤشرات االقتصادية

تلك المواقع بفضل اإلمكانيات التفاعلية التي توفرها مثل رسم ومشاهدة منحنيات تلك 

كل بلد على حدة أو لمجموعة بلدان في نفس الوقت، بغية دراسة تطور تلك المؤشرات ل

  ...المؤشرات أو المقارنة بينها منذ بداية التسعينات حتى اآلن

تصببتُ عرقاً . حككتُ شعر رأسي طويال ونحن نتصفح تلك المواقع على الكمبيوتر

 درجة 2004م ب لعا.ت.خالل ساعات عصيبة اكتشفت فيها أن اليمن نال في جدول م

 دولة إذا أخذنا مؤشر الفقر لوحده فقط، وأنه 20 دولة، وأنه اآلن أحد أفقر 177 بين 149

، يحصد »نصف حياة«منذ بداية التسعينات يترنح كسيحا بين دول كتلة العائشين بأقل من 

أرقاما أكثر فأكثر قياسية في سوء التعليم وارتفاع األمية، في زيادة عدد المطحونين تحت 

خط الفقر، في بؤس الخدمات الصحية ومعدل وفاة األطفال قبل سن الخامسة، في تدهور 

أعترف أن بعض تلك الرسومات البيانية المقاِرنة أضحت بالنسبة لي ... أوضاع المرأة

أشبه بكابوس، السيما ذلك الرسم البياني الذي ظهر عندما حاولنا أن نقارن بين تطور 
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 1992يبدو من خالله جليا أن مستوى الفقر في اليمن في عام . الفقر في اليمن وبنجالدش

كان أفضل بكثير من مستوى بنجالديش الشديدة الفقر حينها والذي ظلَّ منحنى خطِّها 

 بدأ 1992بعد . البياني أفقيا إن لم يتحسن قليال قبل أن تغدو اليوم في الكتلة الوسطى

جامحاً ِل » يشخُطُ«نحو األعلى، ) 7(» رييه«منحنى الرسم البياني للفقر في اليمن 

ثم استمر . 1997 منحنى الرسم البياني للفقر في بنجالديش في عام )17 (»يدحشَ«

يواصل ارتفاعه وكأنه يريد أن يخترق علياء شاشة الكمبيوتر، أن يغادرها، أن يضرب 

  ...الرقم الكوني القياسي بسرعٍة نموذجية

أبحث عن دولة خائرة جدا يمكن منطقيا مقارنتها كيما أخفف من حرجي بدأتُ 

طن في رأسي ِبخُبث اسم . »!ثمة من هو أسوأ من اليمن«: باليمن، آمالً أن أقول البنتي

: بلٍد شقيٍق جدا، عزيٍز جدا، طيٍب جدا، ال تخلو حياته من المطبات الهوائية هو اآلخر

 في جدول 139 تحتل رقم خاب ظني سريعا، خذلتني السودان وأنا أراها! السودان

، تتقدم على اليمن بعشرة درجات نظيفة سمحتْ لها باالنتماء إلى 2004ب لعام .ت.م

بدأتُ أشعر تجاه السودان بالحسد والغيرة ! الكتلة الوسطى، قبل النيبال والكامرون مباشرة

  !هذه المرة

أرتني . في حوارنالم أدر ما أقله إلبنتي، قبل أن تبدأ اللحظات األكثر تراجيدية 

موقعا آخرا لألمم المتحدة يحوي أسماء أهم عشرين دولة في العالم تُصدر البترول بكميات 

!  باإلضافة إلى تسع دول أخرى بينها اليمن11كبيرة، تضم دول منظمة االوبيك ال 

فعال استغربتْ حينها كثيرا وطلبتْ مني أن أثبت لها أوال أن مؤشر التنمية في اليمن هو 

بهذا السوء، وأن أفسر لها ثانيا كيف يمكن أن يكون مؤشر التنمية بذلك المقدار في بلٍد ذي 

ملكات اقتصادية وسياحية نادرة ناهيك إذا كان له دخٌل بترولي محترم وثابت منذ سنين 

  !عديدة

كعادتي حاولت تصفُّح أسماء هذه الدول العشرين التي لم تبخل عليها السماء برزق 

افق باحثاً فيها عن دولة تؤانس اليمن ضمن كتلة المعذبين في األرض، آمالً أن أقول د

كانت هي ! انجوال!: وجدتُها، وجدتُها. »!ثمة من هو أسوأ من اليمن«: البنتي هذه المرة

الدولة األخرى الوحيدة التي تنتمي لتلك العشرين الدولة البترولية والتي تقع مع ذلك في 

  .بين في األرضكتلة دول المعذَّ



 82

لم يسعفني الحظ كثيرا ألن أحد المواقع التي تصفحناها شرح لنا أن أنجوال عاشت 

لم يكن للمقارنة محٌل إذن، .  سنة إال في هدنتين مجهضتين27حديثاً حربا لم تنقطع منذ 

الهي، كيف يمكنني أن . ولم يعد لي في انجوال هي األخرى أمٌل يخرجني من هذه الورطة

أن تمتلك دولةٌ ما هذا المستوى المتدني في التعليم : لفتاة صغيرة هذا اللغز المرعبأفسر 

والصحة والدخل الشهري لمواطنيها فيما تمتلك موارد ثابتة وثروات متنوعة هامة؟ جاءت 

جاءت كاستعارة رمزية عميقة ال ! »سيارة صالون«: لنجدتي هذه المرة سيارة إسعاف

  .أكثر وال أقل

لم أجد صعوبة أن أثبت لها أن التعليم في اليمن .  في الحديث عن التعليمجاءت أوال

ليس مشروعا وطنياً ذا أهمية تستحق الذكر شأن تلك الدول التي تضع ميزانيته أعلى من 

ضربتُ لها مثال مما شاهدته بأم عيني في كلية الهندسة بجامعة العاصمة . ميزانية الدفاع

ثَمنُها يساوي ربع سيارة ( كمبيوترا 11: ثتُ عنه كثيرا حينها وتحد2002اليمنية في بداية 

ناهيك أن تلك الكمبيوترات لم تُشتر من ميزانية الدولة وإنما !  طالب1100ل !) صالون

  .كانت هدية من دولة أجنبية

ال نبأ من بلد المليون عقيد «: عن الصحة كان مقال األديبة الرائعة نبيلة الزبير

حكت فيه بكلمات . في صحيفة التجمع في الصيف الماضي خير شهادة» حدواألديب الوا

تدمي القلب كيف حملت جسدا صدمته سيارة في حادث شخصي، بحثا عن جهاز تخطيط 

اكتشفَتْ بعد جد جهيد أن هناك جهاز تخطيط واحد في كل . دماغ لفحص أثر الصدمة

 لمن ليس له صاع وباع من سائر اليمن يقبع في مستشفى عسكري يستحيل الوصول إليه

بلد «بذلَتْ الغالي النفيس لالقتراب منه قبل أن تكتشف ان ذلك الجهاز اليتيم في . الرعية

  !عاطال... حسب تعبيرها، كان» المليونين سيارة صالون وجهاز التخطيط الواحد

 هل تعرفون من الذي مات في هذا«: قرأتُ البنتي عبارات نبيلة الزبير المرعبة

كان في يدي وأنا أجري من شارع الى شارع، ومن فكرة " الوطن"الحادث الشخصي؟ 

، وقع على األرض وتشظَّى إلى مئات "الوطن"كان في يدي . لفكرة، ومن خوف لخوف

  ...»الغصااااات

  ! قاطعتني ابنتي بعاصفة من ثالثة أسئلة جديدة أشد فتكاً
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نفسها في حديثك عن التعليم وحديثها » سيارة الصالون«لماذا فرضتْ استعارةُ ) 1

كم تصرف المؤسسات اليمنية لشراء ) 3لماذا هذا التعذيب للمواطن؟ ) 2عن الصحة؟ 

  ...سيارات الصالون؟

بين سيارات الصالون : كان الرد على السؤال األول سهال ومرعبا في نفس اآلن

تشتري ! صالونسماء اليمن تمطر سيارات . واليمن عالقة ال توجد في مكان آخر

ال . فيها آخر الموديالت من السيارات الفاخرة الباذخة بكميات غير معقولة» الدولة«

! تشتريها للمؤسسات واإلدارات الحكومية الكبرى لكن لمسئولي هذه اإلدارات شخصيا

تتناسل سياراتهم وقصورهم ! يكفي أن يغير أحدهم مسئوليته لتنضاف له سيارة جديدة

قد يصعب تصديق هذا . مجانا، بشخطة قلم، وبأعداد من المخجل ذكرهاوقطع أراضيهم 

  !الكالم خارج اليمن، لكنه حقيقة يعرفها الجميع في اليمن المعاصر

لعل : قلتُ لها ما معناه. كان الرد على السؤال الثاني أقل حسماً وأكثر هالمية

تعذيب « جداً بحجة أن الرغبة في تعذيب المواطن اليمني نابعة أساساً من نوايا نبيلة

الذي » !جوع كلبك يتبعك«لتطبيق شعار : وقد تكون ألسباب أقل نبالً! »المؤمن رحمة

ال صوت يعلو فوق «صار شعار المرحلة ورمزها البغيض اليوم، على أنقاض شعار 

  .السيئ الذكر» صوت الحزب

. ف كيف أرد عليهلم أعر. أما السؤال الثالث فقد كان بالنسبة لي في غاية الصعوبة

فتَّشتُ كل مواقع انترنت اليمنية ألبحث عن معلومات تسمح لي بحساب تكلفة كل سيارات 

اتصلتُ بكل معاريفي واصدقائي داخل ! عبثاً: لمسئوليها» الدولة«الصالون التي أهدتها 

 سؤال كهذا يمكن توجيهه: كان ردهم جميعا واحداً. وخارج اليمن بحثا عن العون والنجدة

في الدول الديمقراطية التي تمارس الشفافيةَ االقتصادية وتمتلك مراكز إحصاء مستِقلَّة تقوم 

في تلك . باإلجابِة المرقَّمة والرقمية على كل األسئلة التي تخطر أو ال تخطر على البال

 !»بقْشةً بقْشة«الدول يعرف كل موظف تفاصيل مصروفات قسمِه اإلداري ومؤسستِه 

 من أكثر المواضيع )19 (»المغَل« أو »الخزنة«ا في اليمن فموضوع صرفيات  أم)18(

  .الشائكة حساسية وغموضاً
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خزنة : متنوعة وبألوان متعددة» خزنات«ألن ثمة، كما قال الراوي، . وتعقيداً أيضاً

خضراء يسهل الحديث عنها، وخزنة حمراء ال يعرفها إال كبار الرؤوس في السلطة، 

  !... بنفسجية تسيل منها كل سيارات الصالون، وال يعلم بها إال علّام الغيوبوأخرى فوق

            

  2004سبتمبر 
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  !»َصْفْع«واٍد غير ذي 
 

ه في سراديب ودهاليز أخبار السياسة في اليمن حتميةٌ ال مناص منها لمن التي

ةً قصوى ثمة حدثٌ، على سبيل المثال، أجد صعوب.  كيلومتر مثلي6000يفصله عنها 

تحوُل الواجهِة االعالمية للمعارضة : في استيعابه أو حتى االمساك به من شقٍّ أو طرف

زاد . باسم المؤتمر الشعبي العام، الحزب الحاكم في اليمناليمنية إلى ناطق رسمي 

 بأعقاب البنادق الذي ضرب الالحدثُ تشعبكاً وتراجيدية عندما سمعتُ قبل أشهر بحادث

تألمتُ كثيراً ألنه ليس ثمة ما هو أشنع من استخدام . عض أعضاء حزبهبه من بحلَّ 

  .العنف والسجن والقمع في مواجهة الكلمة

وتقلبات مناخاتها ومفاتن السياسة شعبكات ال أعرف شيئا في : أعتذر كثيرا

في أي بلٍد خارج اليمن ان يتحول انسان ما اطالقا  أعرف أنه يستحيُل يلكنمغرياتها، 

كما  ،مثلما يستحيُل. لى ناطق رسمي باسم الحزب الحاكمإن واجهة اعالمية للمعارضة م

ال أستغرب مع ذلك أن . أن يصفع أعضاء حزٍب ما الناطقَ الرسمي لحزبهمأتصور، 

يحدث في أي بلٍد كان، في نفس الوقت، هاذان الحادثان العجيبان الذي ال يخلو أولهما 

  . والبشاعةمن الهزل وثانيهما من الجرم

ثم ازدادت أخيراً هذه األحداث كافكاويةً وتشعبكاً عندما وقعتُ بالصدفة على خبر 

 وجهها االخباري على انترنت يقدم فقراٍت من رسالٍة »ايالف«قديم في ارشيف موقع 

 قبل أشهر إلى األمين العام ِلحزبه متَّهماً فيها تدبير ذلك الحادث من قبل الناطق الرسمي

 .»بقايا العقلية الشمولية«عناصر قيادية في فرع ِحزبه في عدن، أسماها في رسالته 

 أوامرها ويخالف يتتعامل مع من يعص«يقول في رسالته أن تلك العناصر صارت 

مصالحها بالضرب بأعقاب البنادق والتهديد بشنقه الحقاً، بعد أن كانت ـ عندما كانت 

، »تفي بالعقوبات اإلدارية والحزبية في مرحلة التشطيرتقود الشطر الجنوبي سابقاً ـ تك

ليه تلك العناصر، والذي إفي إشارٍة منه إلى الحزب االشتراكي اليمني الذي كانت تنتمي 

واٍد «هذا الحزب الذي صار . كان ينتمي إليه الناطق الرسمي هو أيضاً وإلى وقت قريب
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يعلن انضمامه إلى الحزب  حسب تعبيره الشهير وهو يستقيل منه و»غير ذي زرع

  .الحاكم، متولِّياً بعد ذلك بقليل منصب متحدثه الرسمي

أعترف أني أضيع عند قراءة الخطاب السياسي بشكٍل عام، بل أِملُّه في الغالب، 

 في منطق هذه خلٌللعلَّ هناك أوالً . غير أن هذه العبارات تبدو لي معقَّدةً بقدٍر ال حد له

 ه، التي اتهمها المتحدث الرسمي للحزب الحاكم بتدبير ضرِب»صابةالع« الرسالة ألن تلك

عقليتها « من ه في»تطهرت«و دخلت الحزب الحاكم و»حزب العقلية الشمولية«ت غادر

بقايا العقلية «ات اتهامله توزيع  يجوزال افهم كيف . كما أظنسنين  قبلَه ب»الشمولية

 .ق بعدها متأخراً جداً السووصلوهو الذي عليها  »الشمولية

، »واٍد غير ذي زرع«عدا ذلك ال أدري حقا اذا صار الحزب االشتراكي اليمني 

، حسب شهادة الناطق الرسمي للحزب »صفْع«واٍد غير ذي  لكنه ربما كان ومازال

يام الشمولية بالعقوبات الحزبية واإلدارية أ كان يكتفي في عز  ذلك الحزبالحاكم، ألن

 اذا »نَكْع« أو واٍد غير ذي !ان كنتُ غير متأكٍد جداً من ذلكويشهد هو نفسه،  كما فقط

 رئيس التحرير السابق ِلصحيفة إثره »نَكَع« الذي يتذكَّرنا السيناريو الهيتشكوك

كما يعرف الناطق نهايةٌ مريعة ستظلُّ، ... ، الصحفي المعروف عبداهللا سعد»الشورى«

، من أسرار ما أسماها هو نفسه  على األرجححادثة ضرِبِهالرسمي للحزب الحاكم، مثل 

ناهيك ان جريمة االعتقال .  التي يبحثُ عنها»الحلقة العنكبوتية المجهولة«في رسالته ب

الراهن لرئيس التحرير الحالي لصحيفة الشورى، الصحفي القدير عبدالكريم الخيواني، 

لمفكِّر الرائع أبوبكر السقاف في كما أوضحه مقال األستاذ وا (»قتله البطئ«وضربه و

ال يمكن أن يحيكها إال نظام عميق الجذور في ) »الثوري«عدد نهاية نوفمبر من صحيفة 

 .فتك البطئفنون القمع وال

 لغِز )20 (»زغاطيط«خالصة القول، شعرتُ بدوخٍة رهيبة وأنا أتخبط في 

 ويرى أن »اً غير ذي صفعحزب«متحدٍث رسمي لحزٍب حاكم يسمي حزباً معارضاً (

 هذو صفع«حزب غير أنه أصبح ذا صفٍع بسبب عناصر جاءت اليه من الحزب . »حزب

لغز محير غامض المعنى، ال يخلو أيضاً من عراجين لفظية !...) الغير ذي صفع

: محشبكة ذكَّرتني ِبلُغِز مدرسي في المدرسة االبتدائية األستاذ العزيز عبده علي بعيصي
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ذا الشمس غابت واتغطلمطلست، وجاء عباد اهللا المتغطلمطلسون، واتغطلمطلسوا فيها ا«

 .»فاصبحوا كلهم متغطلمطلسين

 بشكل مبكر،  في احدى الصحفيلزم القول ختاماً أنه قد أصاب كثيرا من كتب

 أن  ما معناهإلى الناطق االعالمي باسم الحزب الحاكم،  المعارضةمنذ أن تحول واجهةُ

جميعهم دمى متكافئة من وجهة : من ضربوه التي ال تفرق بينه وبين (»قة العنكبوتيةالحل«

 ِبنَهم ألنه سيكون، بالضرورة ستسدخدمه)  طالما اصبحوا كلهم متغطلمطلسيننظرها

 كما يقولون بالفرنسية، سخياً جداً في سب قديِمِه المعارض وفي تلميِع »بقوة األشياء«و

ٍة جداً نموذجيخاتمةٌ غير : قبل أن ترميِه كعقِب سيجارة  سريعا،هستستنزفُ وجديِده الحاكم،

هو بعد أكثر من ثالثة عقود من ذلك ها و،مبدعاً متألقاًمتفوقاً بدأ حياته مرموٍق لمثقٍف 

منذ أكثر من نصف سنة دون أدنى  مضروب ناطق رسمي حسب العرض والطلب،

حلقٍة عنكبوتيٍة ...  عنيفتشه الحزبية،  من رئاسة تحرير صحيفت، مزاحعدالة

  ! والقمع، وادي العنكبوت»النكع« في وادي الصفع و»!مجهولة«

  

  ...واٍد غيِر ذي                                         مغَرد ِب

  

  2004ديسمبر   
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   من منظوٍر مختلف »لن « و  »لم «
  

 الفعَل  »يجِزم «فهو . جديات نَحِو سيبويه حرفُ جزٍم ونفٍي وقَلْب، كما تقول أب »لم «

 مدلولَه زمنياً من فعٍل  »يقلب « معناه، و »ينفي «المضارع لفظياً ِبتسكيِن آخِر أحرِفه، 

  .مضارٍع يحدثُ في الحاضر إلى فعٍل حدث في الزمن الماضي

فس الطريقة ولكن  اللفظي وصورتُه المرآتيةُ العكسية، يشتغُل بن »لم «، توأم  »لن «

كمثاٍل . ينفي الفعل المضارع، ينصبه، ويقلب حركته باتجاه المستقبل: في زمٍن مضاد

 تنفي  »لن يسافر عمر « عبارةٌ تنفي سفر زيٍد في الزمن الماضي، و »لم يسافر زيد «: بسيط

  .أنه سيسافر في المستقبل

خنا األجالء يجهلون اختالف مدلول ال يخفَى على َأحٍد تقريبا أن بعض كبار شيو  

، محَل االثنين عندما يتحدثون، رغم أنهم محاطون  »لن «الحرفين، ويستخدمون أحدهما، 

. ِبهالٍة من المستشارين الثقافيين واإلعالميين ذوي المستويات اللغوية والثقافية الرفيعة

طري آنذاك، أكثر من اعتملَتْ في خا.  أني كنتُ ممتعضاً من ذلك حتى وقٍت قريبأعترفُ

لكني بعد حدٍث سأرويه بعد . مرة، رغبةُ لوِم بعِض هؤالء المستشارين على هذا التقصير

قليل أحجمتُ عن ذلك شاعراً أن ثمة حكمةً عميقةً وأمانةً فكريةً في عدم تمييِز شيوخنا بين 

 أو عزِم مستشاريهم على أيقنتُ أيضاً أن هناك عذْراً، مقبوالً مقَدماً، ِلعدم جرأِة! الحرفين

  .خوِض مغامرِة تفهيِم هذه البديهيات اللغوية لشيوخهم األفاضل

الحلقة األولى، قديمةٌ . الحدثُ الحاسم الذي أوصلني لقناعاتي الجديدة تم في حلقتين

نسبياً، تعود ِلزيارٍة سابقٍة للمغرب، خالل لقاٍء ودي مع أحد طلبتي القدامى وأنا أعود 

، الذي ُأطلقَ عليه إسم شاب مغربي  »عويطة « من الدار البيضاء إلى الرباط بقطار حينها

كنت ُأعبر حينها لتلميذي وصديقي . شهير نال الميدالية الذهبية لبطولة العالم في الجري

كم هي المسافة  «: عن إعجابي ِبجودِة ودقَِّة القطار المغربي، عندما أربكني بالسؤال التالي

   »زمنية في القطار بين عدن وصنعاء؟ال

صفعني هذا السؤال، والحقُّ يقال، وكأني أكتشف ألوِل مرة أنه ال توجد سكك   

ال أدري حتى اآلن إذا كانت هناك دولةٌ أخرى ذات موارد طبيعية . حديدية في اليمن
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لة ألن وسي! ودخٍل بترولي محترم مثل اليمن، بمساحة وعدد سكان اليمن، دون قطار

مواصالت السكك الحديدية الحديثة أضحت اليوم أكثر الوسائل راحةً ورخصاً، وأفضلها 

يربطُ قطار ال : على سبيل المثال. إطالقاً للسفر الداخلي الطويل أو الخارجي أحيانا

T.G.V مرسيليا بقلِب باريس خالل ثالث ساعات فقط بسرعة األسرع في العالم، قلب ،

بط قطار االوروستار وسطَ باريس بوسِط لندن خالل ساعتين  كم في الساعة، وير360

 كم في الساعة، مخترقاً أثناء رحلتِه أحشاء بحر المانش الذي 320ونصف فقط بسرعة 

ناهيك أن السرعة المبرمجة لقطارات السنين القادمة تبدو . يفصل فرنسا عن بريطانيا

  ... خيالية في الغالب

،  »الوقت من ذهب «ي متذكِّرا أن عبارة غرقْتُ في شرودي بعد سؤال رفيق

اليمن التي تعج مع ذلك بأكشاك، ! المتداولة في كل أنحاء العالم، جملةٌ غير مفيدة في اليمن

تنهدتُ في ! ِلبيِع أكوام هائلة من كلِّ أنواع الساعات تتناثر في كلِّ سوٍق وركٍن وساحة

 هالمي جدا، غير محدد، ال يخضع لقوانين الزمن اليمني قرارة نفسي وأنا أتذكَّر أن

 ثانية مثل بقية دول العالم، بل 300الخمسة دقائق اليمنية ال تساوي . الفيزياء التقليدية

  .زمناً ضبابياً تتراوح مساحته بين برهٍة بحجم بضعة دقائق وزمٍن النهائي ِبعرِض األبدية

 يمنية، بأسعار ال تتجاوز أسعار رحالت ثم بدأتُ أحلم حينها برحالت قطارات

الباصات، تتوجه من صنعاء ِلعدن خالل ساعٍة ونصف، أو من عدن للمكلَّا بأقلِّ من 

ساعتين، وبقطارات أخرى تهيم من تعز إلى سيئون، من يافع للحديدة، من الغيظة إلى 

دران زجاجية، بهيجِة امتَأل رأسي ِبمحطَّاِت قطارات شاسعٍة جداً ذات ج... كوكبان

... اإلضاءة، أنيقة الحانات والمقاهي، تعلو واجهاتها ساعاتٌ حائطيةٌ ضخمةٌ مهيبة

محطّاتٌ تمتلُئ بقطارات حديثة تقي المرء من غيوِم دخان الشاحنات والناقالت والتاكسيات 

ج حلمي أكثر ثم تأج. وحوادث اصطداماتها التي ال تعد وال تحصي) 21(  »المكَرضحة «

فأكثر وأنا أتخيُل القطار اليمني الصنع مصمماً بنفس رومانسية وثراء القطار الميثولوجي 

 الذي يتوجه من باريس إلى البندقية، ومن باريس إلى اسطنبول عبر  »اورينت اكسبريس «

كبار الكتاب ذلك القطار الذي ألهب مخيلةَ بعض ... ِفينَّا وبودابست وبالد البلقان

سافرتُ في . والسينمائيين مثل اجاتا كريستي وهيتشكوك واتخذوه ديكوراً لبعض أعمالهم

خيالي بقطاٍر يمني الصنع، رومانسي جداً، اخترق جبال مناخة، سواحل الخوخة والمخا، 
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تذوقْتُ في إحدى عرباته ...  باتجاه البريقة وساحل أبين متقدماً نحو أعماق حضرموت

 ومشروباٍت  »كَِبِد بطٍّ مسمن «لوثيرة ما لذَّ وطاب من كافيار ومحارات قواقع بحرية وا

ألتوقَّفَ عن الحلم وأعود ِلسرِد هذا الحدِث البائس ! اللعنة... كوثريٍة عليها خاتم الصفوة

  ...الذي جعلني أكتب هذه الخاطرة المنكودة

قبيل أيام   روايته دارتْ أيضاً في المغرب،الحلقة الثانية من الحدث الذي أنا بصدِد  

حكى لي رفيقي العزيز، الذي بدا لي أخيراً أكثر . ليس إال، مع نفس صديقي وطالبي القديم

نُكْتَةً متداولة في المغرب، وكأنه يواصُل بها حديثنا  معرفة بأحوال اليمن المعاصر،

  .الماضي الذي انقطع في لقائنا السابق

الكاً كان يتجوُل في السماِء فوق كوكب األرض، يرافقُه روح تقول النكتةُ إن م

إنساٍن فارق األرض قبل قرون طويلة ولم يسمع عما حلَّ بها من تطورات طوال تلك 

أجاب الروح على . طلب المالك من الروِح أن يخمن اسم كلِّ بلٍد يحلِّقان فوقه. القرون

طورات االجتماعية واالقتصادية التي غيرت بنيان البلدان  من فرِط الت »!ال أدري «: الدوام

وعندما مرا فوق بلٍد تُحرثُ فيه األرض كما كانت . االتي كانا يتجوالن في فضاءآته

تُحرثُ قبل آالف السنين، نساؤه ملفَّعاتٌ بالسواد، ال صوت فيه يعلو فوق صوت القبيلة، 

قتصاديٍة تحتيٍة قوية، يجثم عليه الفقر والجوع والسلُّ يخلو من سكٍك حديديٍة ومن بنيٍة ا

والجرب والثأر والمواجهاتُ والعاداتُ القبلية وشيوخٌ آتون على التو من القرون 

  ... »!إنها اليمن! إنها اليمن «: صاح الروح... الوسطى

نية التحتيِة لم أتجرأ أن ُأضيف لمعلومات تلميذي العزيز وهو يتحدثُ عن فقر الب  

خالل هذا العام، الذي كانت صنعاء !) في لبنان(اليمنية أن وزارة الثقافة اليمنية طبعتْ 

في حين كان يجدر منطقياً .  كتابا400ً، حوالي  »ِبالِحشْمة «خالله عاصمة الثقافة العربية 

ألنه، ! ذلك في اليمنالبدء ِبشراِء مطبعٍة حديثٍة ِبجزٍء من كلِّ تلك التكاليف لطباعتها بعد 

إذا كان شراء سمكٍة يضمن لك العشاء ليلةً واحدة  «: كما يقول مثٌل صيني عميقٌ وقديم

  . »!فقط، فَِشراء صنَّارٍة ِلتَعلُِّم اصطياِد السمك سيضمن لك العشاء طوال العمر

 في اليمن، وليس كان مدلوُل النكتة المغربية أن الزمن تجمد: َألعد ِلبيِت القصيد   

لماذا : تساءلتُ بعد سماع تلك النكتة! فيها فرقٌ جوهري ملموس بين الماضي والحاضر

؟ أليس في عدم تمييِز شيوخنا بينهما احترام أمين  »لن « و »لم «يلزم إذن التمييز اللفظي بين 
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 شيوِخنا األجالء وألني شديد اإلعجاِب ِبحكمِة وعمِق... ودقيقٌ ِلفيزياء الزمن اليمني؟

وعدائهم الغريزي لكُلِّ تغيٍر وجديد، فقد بدْأتُ أتساءل إن لم يكن وراء دمِجهم اللغوي 

مشاريع عميقة ومآرب فطينة ال تُدركها  للماضي بالحاضر وتجميِدهم للزمن اليمني

اً فقط، بل  لغويعانق الماضي والمستقبللعلهم ال يريدون أن يت! نظراتنا السطِحية البسيطة

عندئٍذ بدأ يساورني الشك أن أحد شيوخنا باحثٌ بيولوجي عبقري يخفي ! بيولوجيا أيضاً

هويته بذكاء وهو يِعد ِبِسرية، منذ سنين، خطّةً علميةً رهيبةً تهدف دمج الماضي 

ألشرح ! روينوكأنه يريد أن يبتكر برهاناً جديداً لنظرية دا! والمستقبل بيولوجياً أيضاً

  :بهدوء ما خطر ببالي

 التي  »لوسي «من المعروف، كما يلزمني أن ُأذَكِّر أوالً، ان الهيكَل العظمي للسيدة   

والذي اكتَشَفَ الباحثُ ايف كوبين وبعثَتُه رفاتَها في ( مليون في اثيوبيا 3.2عاشت قبل 

ن التطور البيولوجي لالنسان تقع بين تُمثُِّل مرحلةً انتقالية م) 1964حالٍة ال بأس بها، في 

 Homo Sabiensهومو سابيانس سابيانس : الذي يسمى علمياً(مرحلة االنسان الحديث 
Sabiens ( البيولوجي قبل مئتي ألف سنة فقط، ومرحلة األصول الذي اكتمل تشكُّلُه

لها هيكل السيد  ماليين سنة، والتي ينتمي 7البيولوجية البدائية األولى التي تعود لحوالي 

 سنوات في 3 مليون سنة واكتُِشفَ بقايا هيكِلِه العظمي قبل 7 الذي عاش قبل  »توماي «

 ماليين سنة واكتشف رفاته قبل سنين 6 الذي عاش قبل  »اوروران «تشاد، وهيكل السيد 

  .من ذلك، في كينيا

 كانت تأكُل العلَفَ  ألنها من ناحية »منزلٍة بين منزلتين « تنتمي  ِل »لوسي «السيدة 

مثل أناس مرحلة األصول البيولوجية البدائية األولى، ومن ناحية أخرى كانت تمشي على 

قدمين مثل اإلنسان الحديث، وإن كان تركيبها التشريحي يختلفُ قليالً عنه، ألن دماغَها 

لى األمام، كان ِبنصِف حجم دماغ اإلنسان الحديث تقريباً، وظهرها كان معطوفاً قليالً إ

السيدة لوسي بنتُ مرحلٍة انتقاليٍة . السيما في أعاله، مما كان يجعلها تستقيم بصعوبٍة ما

طويلة استغرقَتْ بضعةَ ماليين سنة نهض في نهايتها اإلنسان الحديثُ على قدميه مشرئباً، 

. ضموناًعمودياً، ِلينتص دماغُه، بفضل ذلك، فوق جسِدِه آخذاً موضع التاج، شكالً وم

لزم طوال تلك . تنوعتْ خالل تلك المرحلة مواد اإلنسان الغذائية بعد أن بدأ يأكل اللحوم

الفترة التفاعُل والتكيفُ مع تَغَيراٍت جيولوجية شهيرة عرفتها أفريقيا، مهد البشرية، ال 
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ولوجيا هياكل التي يمتلك علماء البي(خالل تلك المراحل الطويلة ... مجال للحديث عنها هنا

لم ) عظمية وجماجم عديدة تنتمي لسلسلِة منعطفاتها الزمنية التي تزداد تشعباً يوماً بعد يوم

 الكروي اليوم الحجم حجماً ومن االزدياِد تعقيداً ليكتسب من النمو يتوقِّف الدماغُ البشري

 بفضلها اإلنسان  »تََأنْسن «لتي الهائل والملكات االستنباطية والتجريدية التي ال نظير لها، وا

الحديث، حفيد توماي واوروران، ِليستوي اليوم، واحداً أحداً، على عرش مملكة الحياة في 

 التي نحياها جميعاً ونحن نعيش اليوم لحظةً  »رواية الحياة «إلى نهاية ... كوكب األرض

  .النهائية الصغر من إحدى فصولها الالمتناهية

أيضا أن هذه النظريات البيولوجية التي ظهرت قبل أكثر من قَرن من المعروف   

 والتناسخ الجيني واالكتشافات العلمية الكبرى،  »دوللي «صارت اليوم، في عصر النعجة 

لعلَّ ما ينقصها، في نظري، هو برهان عملي أريب باهر، ال يخطر على . مسلَّماتٌ علمية

  !ذه األحداث البيولوجية، من جديد، على أرض الواقعبال، يعاد بفضلِه خلقُ كلِّ ه

مشروع في أوج انطالقته اليوم منذ أن ! هذا هو مشروع شيخنا البيولوجي المدهش  

بعد أن (على جميع المحافظات اليمنية ) 2(بدأت الدولةُ اليمنية تعميم تناوِل علَِف القات 

سبوع، ليصبح تناوُل القاِت اليوم وخالل جميع أيام األ) كان غائباً عن بعضها كحضرموت

ها الفقريبؤرةَ الحياة اليومية اليمنية وعمود.  

   المعرفي هعليها مشروع ات شيخنا البيولوجي العبقري، الذي يقوملعلَّ فرضي

الخطير، تكمن في أن التناوَل المكثَّفَ ِلعلَِف القات والقرفصةَ خالل ساعات طويلة يومياً 

ريها البعض »منتديات «أو (اٍع في مٍة دائريٍة )  كما يسماً، عبر حركٍة زمنيسيؤدي منطقي

 هأدراج ة، النحناء العمود الفقري شيئاً فشيئاً في الخاصرة وفي أعلى الظهر، ليعودعكسي

سينكمش الدماغ خالل ذلك الوقت . رويداً رويداً نحو هيئِة العموِد الفقري للسيدة لوسي

 قليال، لَيستعيد الجسد كلُّه، في نهاية المطاف، نفس الهيئِة التشريحية التي امتلكتها قليال

ِبكائناٍت ) المختبر الكبير ِلشيِخنا البيولوجي الرائع(عندها ستَتَأثَّثُ اليمن . جدتُنَا لوسي

  ...عديدٍة من نفس فصيلة لوسي

ل البعيدة، البعيدةُ جداً، عن باحٍث بيولوجي ثم سيأتي اليوم الذي ستتحدثُ فيه األجيا  

باحٍث ... ، القبيلةَ والمجتمع المدني، الماضي والمستقبل »لن « و »لم «: خارق وحد كلَّ شيئ
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 اإلنسان، ناحتاً بذلك على أرض الواقع برهاناً فذَّاً  »حيونَِة «عبقري ال مثيل له تمكَّن من 

  !ِلنظريٍة علميٍة شهيرة

  

 2004ديسمبر     
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  ؟» مايو22« إلى »َعَدن«: ها األسبوعي ملحِقسَم ا اللوموند الفرنسيةهل سُتغيِّر صحيفُة
  

في كثيٍر من اللغات األوربية التي تمتلك عدداً وفيراً من أحرف الِعلَّة تُكتَب كلمة   

تعني . Aden): ِبنصب الدال(، ويكتَب اسم مدينِة عدن Eden): ِبتسكين الدال(عدن 

 فيما تُطْلَقُ الثانية على اسم المدينة »الفردوس، مرتع الهناء والسعادة والسالم«: األولى

في ذاكرِة ومعارِف سكَّان ) بالمقارنة بأسماء المدن اليمنية األخرى(اليمنية األكثر حضوراً 

  .الكرة األرضية

يقةً بدتْ ِبفضلها، ذات ثمة أسباب كثيرة أضفَتْ على اسم مدينِة عدن دالالٍت عم  

 من ضمن تلك األسباب  »...متنفَّساً انسانياً، ملجًأ ثقافياً، ساحةً كوسموبوليتيةً وارفة«يوم، 

ناهيك أن عدن . موقع عدن الجغرافي الذي سمح لها أن تكون يوماً ما ثاني ميناء في العالم

هرع عمتنو بشر هنَعشاسع ص مدني ألحضانها من كلِّ قفاِر في الجوهر نسيج همعظم 

وأوديِة وجباِل اليمن، ومن رقعٍة أوسع من ذلك بكثير تمتد من شرق أفريقيا حتى جنوب 

بشر ذاب جميعه في متونها، تمدن في أرجائها، وتفانى في خلِقها وتشكيِلها، . شرق آسيا

  .وِلد فيها أم لم يولد

تنوعة ِلدالالت عدن في المخيلة االنسانية، لعلَّ منها ثمةَ أيضاً أسباب رمزيةٌ أخرى م

 من ترسيمات »ِللهروب«لُجوء كُتَّاٍب كباٍر إليها، مثل بول نيزان، الذي اختارها مالذا 

 الذي افتتحه صديقُه جان بول »عدن«: حياتِه البرجوازية الرتيبة، وكتب فيها كتابه الشهير

ولعلَّ في مقدمتها أيضاً سنواتُ الحياة العدنية الطويلة، . رٍة جداًسارتر بمقدمٍة طويلٍة وشهي

في أواخر القرن التاسع عشر، التي عاشها شاعر ِبعظمِة رامبو، وخلَّدها بعبارات حنين 

  .أخيرة ِلعدن وهو على فراش موِتِه في مرسيليا

التي تركها اسم عدن َألسرد اآلن بعض أمثلٍة معاصرٍة تُجلي الوقْع والدالالت الرمزية 

  :في المخيلة الثقافية اإلنسانية الراهنة

 Adenملحقٌ أسبوعي شهير اسمه ) أهم الصحف الفرنسية(ِلصحيفة اللوموند  )1

يمكن تصفُّحه على الموقع )  التي تختلف عنها كتابةً ونطقاً ومدلوالEdenًوليس (

، يقدم في حوالي عشرين صفحة برامج fr.lemonde.aden://http: التالي
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 ثقافية »خرجات«النشاطات الثقافية والفنية األسبوعية في باريس ومقترحات ب

 . والهيام بعيداً عن روتين الحياة اليومية»ِللهروب«وفنية 

مين، ، تُصدر منذ عاAdenثمة مجلةٌ فرنسية حولية ثقافية متخصصةٌ جداً، اسمها  )2

 للمقارنة بين أعمال الكاتبين نيزان 2004كُرس آخر أعدادها في أكتوبر 

 .وسايمنون

 le Festinثمة مهرجان باريسي سنوي في بداية يوليو يستغرق أسبوعا، اسمه  )3

d’Aden ،»من جميع أنحاء العالم، »مأدبة عدن فيه سبعون فيلماً تتوافد عرضي ،

 .نية السينمائيةومن مختلف األصناف والحقب الزم

: انظر(أطِْلق اسم عدن، على مشروِع تعاوٍن علمي دولي  )4

net.africADEN.www://http ( انطلق في القمة الدولية لمجمتع المعلومات

.  في سويسرا2003انعقدت في ديسمبر التي ) wiss/int.itu.www://http:انظر(

يهدف المشروع تحديثَ التعليِم في الدول النامية باالستفادة من مختلف وسائل 

 .الثورة الرقمية، السيما انترنت

قرار تغيير اسم تلفزيون عدن : سأكتفي بهذه األمثلة فقط ألدخل صلب الموضوع

  ! مايو22إلى تلفزيون 

 والتي عبرتْ عن »األيام«الرائعة التي نشرتْها صحيفة تابعتُ كثيراً من المقاالت 

السخط الجماعي من ذلك القرار، السيما مقال صاحب الكلمات األنيقة والمواهب 

أبرز .  يناير الماضي18الدافقة المتجددة، األستاذ القدير نجيب يابلي، في عدد الثلثاء 

يمِن الكامُل عن الثورة الرقمية حسب غياب ال: األستاذ نجيب في مقالِه مفارقةً مؤلمة

 ِلمعالم مدينة عدن، »الثورِة الترقيمية« ذلك بتفجيِر »تعويضها«االحصائيات الدولية، و

لعلَّ ما يزيد إذكاء هذه !  مايو22عدن، وحولته إلى :  ِباسِمها التاريخي»أطاحت«التي 

ها هو أن اسم عدن الذي يراد طمسه المفارقة المحمومة وإضفاء الطابع السيريالي علي

ُأختير دولياً، ِبفضِل الداللة الرمزيِة العميقة التي يستحضرها في !) في عقر داِره(

الوجدان اإلنساني، ِليكون اسم المشروِع التعليمي الذي تحدثتُ عنه قبل قليل والذي 

كلٌّ في : اليمن والعالم« مثاٌل ال غير يكشف كيف أضحتْ مقولةُ!:  دولة13يضم حاليا 
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 مسلَّمةً تحوم أطيافها المقِرفَة ليَل نهار »!اليمن ِبِشقْ، والعالم ِبِشقْ« أو »!فلٍك يسبحون

  .في حياتنا اليمنية المصطخبة بالمفارقات المدهشة

 قطِّعِبسلوِك مجنوٍن ي طمِس اسِم عدن أشبه بعد كلِّ هذه المقاالت واألمثلة يبدو قرار

رفع اسِم عدن في : ألنه النقيض النموذجي للقرار الذي يلزم اتخاذه! بعه بالسكينأصا

بتاريخها المدني العريق، ببنيتها وتطلعاتها (مقدمِة الواجهات اإلعالمية لليمن، ألنها 

أكثرها مقدرةً ) المفتوحة على العالم، بظالِلها وأصدائها المتغلغلة في الالوعي االنساني

ليس ذلك بغية . لى دغدغة وكسب المجتمع الدولي وجذبِه البنَّاِء للتفاعل مع اليمِنع

 امِة عجِزها عن مخاطبة المجتمع الدوليتها ودوخروج اليمن من عزلتها وهامشي

ينسجم والروح (تقديم عدن كمشروٍع إنساني : فحسب، بل ألسباب أكثر جوهرية

تلعب فيه دور وعاٍء جغرافي ِلتالقِح الثقافات وتعايِشها ) ديةالمطلقةَ ِلهذه المدينة األب

مشروع يساهم على صعيٍد واسع في إعادة صياغة الترسيمات الكونية السائدة . التعددي

لعلّي أحلم كثيرا وأنا ... »األقوى اقتصاديا هو المهيمن ثقافياً«التي يفرضها منطقُ 

، التي »سينما بلقيس«تذكَّر في هذه اللحظة بالذات أكتب هذه السطور األخيرة ألني أ

كانت مرتعاً ثقافياً وفنِّياً نابضاً في عدن حتى مطلع التسعينات تقريبا، والتي أضحت 

مغلقةً : أفضَل تلخيٍص لما آل إليه الواقع الثقافي في عدن كما رأيتها في آخر صيف

 جائعةٌ شائخةٌ منكودةٌ تسبح في »مةٌغَنَ«مهترئةً مهجورةً مقفرة، تضطجع أمام بابها 

  ...»سابِع نوِمها«

أتمنى في األخير أن يكون قرار السلطِة الحاكمة ِبطمس اسِم عدن ناتجاً فقط عن 

جهٍل ثقافي ِللمدلول اإلنساني الكبير ِلهذا االسم الخالد، وأنه سيلْغَى سريعاً اليوم بعد 

 إذا كان هذا القرار نابعاً فعالً عن رغبٍة دفينة في أما. موجِة الرفِض العاِم التي تواجهه

وهم كثيرون، (، عدن، فال أظن أن الغيورين عليها »ثغِر اليمن الباسم«إخراس 

سيتوقفون عن ) كثيرون جدا، من خارج أبنائها في الغالب، ومن معظم أبنائها بالتأكيد

 المشتقَِّة من اسمها، ADENiumمثل فصائل أشجار (ألن عدن . رفضِه لحظةً واحدة

وارفةُ الظل، معمرةٌ طويلةُ البقاء، ال تموت )  كما تسمى أيضاً»ورِد الصحراء«أو 

  .بسهولة
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عنوان . 2005، فبراير »الرواية والتاريخ«ورقة مقدمة لملتقى القاهرة الدولي الثالث لإلبداع الروائي تحت عنوان 

  .لمعاصر في اليمن كمادٍة خاٍم في بعض الروايات الحديثةالتاريخ االجتماعي السياسي ا: الورقة

  

  !الجديدة، والقلعُة تحكُم الجبل-الرشوُة تحكُم القلعَة القديمَة
  

1  
يهتم الروائي والمؤرخُ، على حد سواء، برصِد وتناوِل تجارِب حياِة الناس 

 بمنواِلِه الخاص وعلى يشتغُل كلٌّ منهما عليهِا. واستيعاِب سياقاتها وظروِفها ومصائِرها

يميُل المؤرخ إلى النظر إليها بشكٍل تقريري تقني ماكروسكوبي، يبحث فيها : شاكلٍة مختلفة

فيما ينزاح .  إذا جاز القول»صيغ رياضية«عن ترسيمات وقوانين واتجاهات عامة، عن 

  .نالروائي للبحث فيها عن شيٍء آخر، أكثر اتساعاً وضيقاً وعمقاً في نفس اآل

في تعاملِه مع التجربة اإلنسانية يتوقَّفُ الروائي على نماذج معينة من الناس 

يختارها بانتقائية أو يخلقها ِبحرية، يسلِّطُ أضواءه على خصوصياتها الميكروسكوبية، 

يتموضع في لحظات حياتها ِبتَأن وإسهاب، يغوص بعيداً في الوعيها ومخيلتها 

ينة، ينسج معالمها من تشكيالت ومالبسات تفاعِلها مع محيطها الخارجي، واستيهاماتها الدف

  ...من أصداء حواراتها المكتومة، من يوميات معاناتها وخبايا أسرارها الدفينة

تنبثقُ من . غير أن ثمة تكامالً جوهرياً بين الخطاب الروائي والخطاب التاريخي

دونهما معاً ال تكتمل .  أكثر دقّةً وشموليةتواشجهما صورةُ التجربِة اإلنسانيِة بشكٍل

إذ يصعب االكتفاء مثال بصورٍة تشريحيٍة ماكروسكوبية لبيولوجيا الجسد دون : الصورة

كما يستحيل، على سبيل المثال أيضا، إدراك وسبر . دراسٍة ميكروسكوبية لجغرافيا خالياه

  !خصيتيهأغواِر الحياِة الجنسية للرجل باالكتفاء بدراسة خاليا 

في المجتمعات المتخلفة أو غير الديمقراطية، التي يقَدم فيها الخطاب التاريخي 

الرسمي عادةً، عندما يقدم، انتقائياً مزيفاً أو كاذباً تماماً، تتضاعفُ أهميةُ الرواية كوسيلٍة 

ستطيع ي. حاسمٍة إلنقاذ الذاكرة الجماعية من الضياع ولكشِف زيِف صيغِتها الرسمية

الروائي في هذه الظروف إجالء صورٍة أدق وأصدق وأعمق للتاريخ المزيف، المسلوب، 

أو الخفي، من خالل اللجوء إلى اإليحاء والتجريد والرمز، من خالل استلهام 

من خالل التعامل الروائي الفني الشيِق  ،Autofiction أو الخيال الذاتي  Fictionالخيال
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فذلكِتها، حبِكها، إعادِة خلِقها، تمويِهها، تغييِر مواضعها : والشخوصالخلَّاق مع األحداث 

  ...المكانية أو الزمانية

الذي عصفتْ به التقلُّبات السياسية (تراكمتْ في جوِف المجتمع اليمني المعاصر 

واالجتماعية، واصطخبتْ حولَه األحداثُ الدامية على إيقاعات الخيانات والغدر السياسي، 

تراكمتْ في جوِفِه مادةٌ تاريخيةٌ ...) مته اإلنكسارات والهزائم االجتماعية المتواليةوالته

لكنها تظلُّ . خام هائلة لم تَستثِمر الروايةُ اليمنية بعد إال مضغةً بسيطة من مأدبتها الوفيرة

في رأيي، رغم حداثتها وِشحِتها، أدقَّ عدسة تكشفُ بصدق وإخالص خبايا حياة الناس 

وتعقيداتها في مجتمٍع مسيٍج بقيود القبيلة، موبوٍء بالفساِد والمظالم، ينهشُه الفقر واألمية 

  .والتخلف والعنف

  
2  

  

سأتطرقُ هنا بشيٍء من التفصيل إلى روايتين متميزتين تهتمان كثيرا بالتاريخ 

 »ردةو«رواية : الحديث في جنوب الجزيرة العربية بشكل عام، واليمن بشكل خاص

سأختتم موضوعي .  للدكتور علي محمد زيد»زهرة البن«لصنع اهللا براهيم، ورواية 

صورٍة «بالحديث، باقتضاٍب شديد بالضرورة، عن تاريخ السبعينات في جنوب اليمن ك

، وعن تاريخ الثالثة العقود األخيرة من الحياة »الملكة المغدورة« في روايتي »خلفيٍة

  .»دمالن«: ي اليمن كَِديكوٍر فني متنقٍِّل في روايتي األخيرةاالجتماعية والسياسية ف

  :زهرة البن

تدور أساساً في حقبة زمنية تبدُأ ) 1998دار الكنوز األدبية،  (»زهرة البن«روايةُ 

إذا كانت الرواية تنسج في .  في شمال اليمن وتنتهي بعيدها بسنين قليلة1962قُبيل ثورة 

أحمد، خالل تلك السنين، فإنها ترسم في باطنها عناصر من : لهاظاهرها أحداثَ حياِة بط

  .التاريخ االجتماعي والسياسي لهذه السنين بمهنيٍة وعمٍق وشفافية

 غلِّفُ بعضها « األول هو السجن، أو السجون التي »زهرة البن«لعلَّ هوسي

، سجون  الرابض فوق جبل قرية أحمد، بقيةُ سجون العسكر»سجن القلعة«: »بعضاً

حياةُ أحمد تنتقُل في الرواية ... العادات والتقاليد، سجون التربية الدينية، سجون الحرمان
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 أثناءها تعريفاً طوبولوجياً متميزاً »الفَرج«من سجٍن إلى سجن، يأخذُ المفهوم الفلسفي ِل

أال يقول . مشنقتينالمسافةَ الجغرافية التي تفصل بين ِسجنين، بين : إنه بتحديٍد دقيق. جدا

  ؟»!من مشنقٍة إلى مشنقٍة فرج«: مثٌل شعبي عميقٌ استهلَّ الكاتب به أوَل عبارٍة في روايته

القبر « أو »سجِن القلعة«يبدأ أوُل سجون أحمد في طفولِتِه، ِبصحبِة والِده، في 

قٍة اختلقها أحد شيوخ ، تحت مبرِر تهمٍة ملفَّ»المعلَّق في مكاٍن ال يلتفتُ إليه حتى الشيطان

كم أبدع الكاتب في صفحات طويلة ِبوصِف يوميات حياة ذلك السجن . »أمير المؤمنين«

هاهو والد . تتوالى السجون بعد ذلك! وتفاصيله الجغرافية والتاريخية بشكل ال أجد له مثيالً

رها حتّى حول معشوقتِِهِِ، زهرة، يرفض رغبتَه في الزواج منها، بشكٍل مهين، دون استفسا

يهرب .  المعمِد بالدم ألن يكونا لبعضهما البعض مدى العمر»عهِدِهما الوثني«ذلك، رغم 

يجد أحمد نفسه فيها، ِلكَسِب . أحمد بعد ذلك ِلعدن التي ظلَّتْ في كلِّ الرواية الملجَأ، األمل

عليه رويداً رويداً، ِلتحولَه قسراً قوِتِه، بائع سكريم في بيت أرملٍة محرومٍة تضيقُ الخناقَ 

هاهو إذن يهرب من هذا السجن الجديد ليشتغل حارساً في شركة شحن ! إلى زوجها

  .انكليزية

صوت «عرف فيها الراديو، . في عدن وجد أحمد  نافذتَه المفتوحةَ على العالم

وراً كما كان متمرداً جس... ، صوت النعمان، صوت الزبيري، صوت عبدالناصر»العرب

على الدوام، هاهو يشتِعُل حماساً في رأِس المظاهرات ِليدخَل هذه المرة سجن االنكليز، 

  !أحضاِن سجِن قريِتِه من جديد... قبل أن يهرب منه إلى

يحاول إثرها قيادةَ مظاهرٍة في القرية لتهديم .  وهو في قريته1962تندلع ثورةُ 

تكشفُ لنا الروايةُ هنا :  يحيطُون به في منظٍر ساخروحدهم األطفاُل! عبثاً! سجن القلعة

مدى الرضوخ واالستسالم الذي أرسته قرون طويلة من ثقافة القهر والعبودية في نفسية 

المواطِن البسيط الذي ذاق مع ذلك، في نفِس ذلك السجن، كلَّ ما ال يخطر علي بال من 

ب التاريخي الرسمي يفضُل غالباً الحديثَ إذا كان الخطا. إهاناٍت وتعذيٍب وويالٍت وأهوال

 فالحقيقةُ التاريخيةُ تشرئب »الغليان الجماهيري لإلطاحة باإلمامة ومخلفات اإلمامة«عن 

لسنا هنا : في الرواية، ال غير، صافيةً صادقةً تُجلي جذر المأساِة وداءها الثابتَ حتى اليوم

ما !  وهم يتوجهون ِلتهديم سجن الباستيل، sans-culottesأمام مشهد عديمي السراويل،
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هاهو الشاووش، القائد الحقير ِلسجِن القلعة وسفَّاحه البشع، : حصل بعد ذلك أبشع بكثير

  »!القلعة ما زالت جاثمة فوق صدر الجبل«! يعين من جديد قائداً للسجن باسم الجمهورية

 زواِج زهرِتِه من العجوز »افساخ«يتمكَّن أحمد بعد ذلك من استخداِم الرشوِة ل

الذي زوجها بِه والدها قسراً ورفضتْ أن يمسها على الدوام، رغم كل ما حلَّ بها من 

. ِبفضِل الرشوِة يتزوج أحمد بزهرة في دقائق، دون حفل أو فرح. ضرٍب وإهانات

ن يستطيع أن يتمالك م: »!الجديدة، والقلعةُ تحكم الجبل-الرشوةُ تحكم القلعةَ القديمةَ«

أنفاسه أمام هذه العبارة الكثيفة العميقة جدا التي تُلخِّص يمن الخمسينات والستينات مثلما 

  !تلخِّص ِبدقٍَّة شديدة يمن اليوم؟

يسافر أحمد بعد ذلك بشهور قليلة للدفاع عن الجمهورية ضمن الحرس الجمهوري 

يهرب بعد ذلك إلى صنعاء . أسير حربيسجن من جديد ك. إبان الدعم العسكري المصري

- كم هي دقيقةٌ ريشةُ الروائي. سجناً كبيراً، ال أكثر وال أقل: التي يكتَِشفها ألول مرة

صاحِب دكتوراة (لعلَّ ريشةَ المؤرِخ ! المؤرخ وهي تصفُ حياةَ صنعاء غداة الجمهورية

ن كبِح جماِح انزياحها لتوثيق لم تَستَِطع أحيانا م) »تاريخ المعتزلة في اليمن«الدولة حول 

التفاصيل الصغيرة في حياِة الحرِس الجمهوري، في وصِف يوميات المتطوعين، في حبِك 

عمر، : اهتمام أحمد بالبحث عن المفقودين والسجناء الذين كان بينهم رفيقُ حياته وسجوِنه

، في تأريِخ في رسِم تفاصيل دخولِه اإلعجازي مكتب الوزير ولقاِئه به لهذا الغرض

تفاصيل زيارته ِلمكتب الرئيس هو نفسه وحديثه معه، في سرِد سلسلِة االنكسارات 

هانحن بعد كلِّ ذلك نمتلك ... والهزائم التي تحطِّم آمالَه وتقفُ أمامه في نهاية كلِّ مساعيه

 وأعمقَ صورةً صادقةً دقيقةً ِلواقِع تلك اللحظات التاريخية، صورةً أدقَّ وأنظفَ وأصدقَ

  ...من كل الخطابات التاريخية التقليدية

كشفَ له غرامه «! يشتِغُل أحمد حينها في شوارع صنعاء كاتباً لشكاوي المواطنين

بكتابة الشكايا أن الظلم يتناسُل كما تتناسُل األرانب والفئران والصراصير، وأن ال شيء 

. كأنما بِنيتْ على أسٍس من ظلم. عةيعادل المظالم في وفرته في هذه البالد حتى وال المجا

لماذا ال يخرج الناس رافعين شكاويهم في أيديهم أو فوق ظهورهم؟ الشاكون أكثر من 

بينه وبين الظلم وكثرة الشكايا ! المشكو بهم مع ذلك، والمظلومون أكثر من الظالمين

. ة العدل صلةُ رحمبينه وبين وزارة الداخلية ووزار. لوالها لَمات جوعاً. رابطةٌ غريزية
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وزارة : لو كان بامكانه القترح أن تُدمجا في وزارة واحدة تسمى. يدين لهما بكسب عيشه

  ...»الظلم

  :وردة

  تاريخ   رميم   »وردة«صنع اهللا ابراهيم في روايته    حييي  ٍ عمانية   مقاتلٍة   يوميات   حول

  .خياناتها   وأغدر   أحالمها   أجمل   لىع  ً افني   ويستولي   واليمن،   عمان   ثورات 

  وردة   المقاتلة   يوميات   فصول  الكاتب   فيه   يمزج   بعاد،األ   ثنائي   روائي   فضاء »  وردة «

  .اليوميات   تلك   عن   البحث   مغامرة   بفصول 

مكن ، ي»وردة«تحت هذه العناوين الفرعية نشرتُ في صحيفة الحياة قراءةً ِلرواية 

 الذي ظهر »عن اليمن، ما ظهر منها وما بطن«: الحصول عليها كاملة في كتابي األخير

حديثاً في مؤسسة العفيف الثقافيه بصنعاء، والموجود نصه كامالً على انترنت على هذا 

   fr.free.abdulrab://http: الموقع

  :»دمالن« و »ةالملكة المغدور«

 التي ظهرت بالفرنسية عن دار »الملكة المغدورة«: لست هنا بصدد تقديم روايتي  

 وترجمها إلى العربية الدكتور علي محمد زيد، ونشرتها دار 1998االرماتان في 

 480 التي ظهرت بالعربية مباشرة، وطُِبعت، في »دمالن«المهاجر، أو روايتي األخيرة 

نص الروايتين يوجد . 2004كبير، في دار العفيف الثقافية في ابريل صفحة من القطاع ال

  .كامالً على انترنت، في نفس الموقع السابق

كلُّ ما أود اإلشارةَ إليه هو أن التاريخَ االجتماعي والسياسي المعاصر في اليمن   

األول من  في النصف »الملكة المغدورة«تدور معظم أحداث . شديد الحضور في كلتيهما

مسرحها الخلفي زاخر بتفاصيل حياة هذه السنوات التي لم . السبعينات في عدن أساساً

لعلَّ كثيراً من تفاصيل حياة تلك السنوات قد انطمرتْ . يكتب تاريخُها الحقيقي بعد

 الذي تجثم عليه اليوم آالم وأعباء جديدة تجعلُه وضاعتْ من ذاكرِة المواطِن اليمني أسير

ال أبالغُ كثيراً إذا قلتُ أن مجرد الحديث عما مر قبَل عقوٍد . الجري اليومي وراء اللقمة

  .قليلة أضحى في تقدير المواطِن المطحوِن الجائِع اليوم نوعاً من الترف

التي يختلطُ في متن مشروِعها (أما مساحةُ التاريِخ في روايتي األخيرة دمالن   

. فتضم الثالثةَ عقود األخيرة من تاريخ اليمن) خياُل بالخياِل الذاتي بالواقعالروائي الكبير ال
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تنْجلي خالل عقودِه الثالثة كلُّ فصوِل طفولِة . التاريخُ فيها ديكور متنقٌِّل ثابتٌ متغير

تنجلي فيها أيضا فصوٌل هامة من . ويومياِت ومصائِر الشخوِص البارزين في الرواية

  .التاريخ: ها المبطَِّن األوليوميات بطِل
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لعلَّ دار الحجة محاِسن الذي سأحكي تفاصيلَه بعد قليل صورةٌ مكثَّفةٌ دقيقة ِلمنهج النظام السياسي اليمني 

  .ِعبرةٌ صارخةٌ ِلأولي األلباب... الراهن، و

  

  َمْن، ما ظهَر منها وما بَطْنعن الي
  

لعّل تلك الشذرات هي كلُّ . رة الحجة محاِسنيلزمني أوالً أن أسرد شذراٍت من سي

. ما أعرفه عن تلك السيدة الغريبة األطوار، وكلُّ ما يعرفه عنها أيضا معظم سكّان الشارع

كان منزلُها القاعي في شارعنا القاعي بالشيخ عثمان متميزا جدا في الستينات من القرن 

طالؤه األخضر الناصع . صغير» نقٍف« أو جداره الخارجي يخلو من أي خدٍش: المنصرم

يتوسطُه باب أنيقٌ مزخرفٌ بأسالك خشبية دقيقة ذات تصميٍم . منقوشٌ ِبمهنيٍة مرموقة

يعلو الباب شريطٌ ِبعرِض الجدار، ال يزيد ارتفاعه عن شبٍر واحد، منقوشٌ . هندسي جذّاب

  .بالطالء األحمر، تُطرزه رسوم ورديةٌ رقيقة

لكنه كان أوالً وأخيراً واجهةً . ن ذلك الجدار بال شك أجمل جداٍر في الشارعكا

الغرفة الوسطى (» دارِتِه«غرائبيته تبدأ أوالً من . ألغرِب منزٍل في كلِّ المدينة كما أعتقد

تكون عادةً مفتوحةً على السماء ِلتسمح بتهويِة تلك . في المنازل التقليدية في الشيخ عثمان

منزِلها مسقوفةً باالسمنت » دارةُ«كانت ). ل التي تصليها الشمس طوال السنةالمناز

المسلّح، مغلقةً تماماً، مما يعني أن ذلك المنزل فرن لِِمن يتجاوز عتَبته، وإن لم يتجاوزها 

غير أن ينبوع غرائبيته هو ربةُ ذلك . يوماً أحد كما كنّا نالحظ في تلك السنوات العتيقة

لحجة محاِسن نفسها، التي ظلَّت بالنسبة لي لغزا محيرا لم أستطع تفسيره حتّى البيت، ا

  .اليوم

نجحتْ . لم تغادر الحجة محاِسن منزلَها لحظةً واحدة، لم تستقبل فيه أحداً يوماً ما

تماماً في عدم خلق عالقة بأي منزل مجاور، ناهيك أن كلَّ جيرانها اعتبروها دوما امرأةً 

زائرها الوحيد كان شابا مجهوال يأتي بين الفينة والفينة . ةَ األطوار يستَحسن تجنُّبهاغريب

من شوارع بعيدة أو ربما من قرية نائية، حامالً كيساً يحوي بعض المأكوالت كما كنت 

كان يدقُّ الباب حينها ِبعجل، يسلِّمها الكيس . أفترض، ثم يغادر الشارع بخطى سريعة

 وهي تفتح بابها باتساع شبرين ال أكثر يسمحان لنا بتلصصية واندهاش اقتناص ما ِبصمت
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جسد نحيفٌ ممشوق، وجه دقيقُ المالمح جميُل : تيسر من هيئِة تلك السيدة الغريبة

كانت تبدو لي شخصياً، وأنا أرمقها بنظرات خاطفة، . القسمات رغم بلوغِه سنّاً متقدماً

ثمةَ أسرار . يسكن في وجِهها بقايا جماٍل غابر. رشيٍق هشٍّ محنٍَّط بالغبارامرأةً ذات جسٍد 

مختفية في نظرات عينيها الواسعتين الصامتتين العميقتين، المظللتين بأجفاٍن بلون 

  ...الرماد

عدا تلك اللحظات، كنا نراها أيضاً كلما تجرأنا لعب كرة القدم أمام باب منزلها في 

جف حينها وهي تفتح بابها سنتمترات قليلة تُطِلقُ منها نظراٍت شوكية نرت. وسط الشارع

تخشى كثيراً أن . تمنعنا دوما من االقتراب من منزلها أو الركض على تخومه. رادعة

نهرب سريعا عند . نجرح نافذتَه ِبكُرٍة طائشة، أو أن نلوثَ واجهتَه ِبشذرات غباٍر طائر

أما إذا حاولنا تجاهلها ونحن في أوج تفاعلنا . ن آخررؤيتها لنواصل اللعب في مكا

وذوباننا في مباراة كرة القدم، فيكفي سماع صوِتها المتميز الغريب، ذي النبرات الشبيهة 

  .بمواٍء وحشي حاد، كي نهرب على التو وكأننا نسمع صوتَ ميٍت يتسلَُّل من مقبرة

ٍل وتأويالت كثيرةكان منزلُها ذو الجدار الخارجي البديع مثاركنّا واثقين تماماً .  جد

وأوصدتْ بابه على الجميع ألنه يكتظ ِبكنوٍز كثيرة » دارِته«أنها أحكمتْ إغالق سقِف 

» الدارة«ترتَص في : كانت قناعتنا جميعا واحدةً ال شريك لها. تخشى أن يكتشفها أحد

  ...ثير من الحلى الثمينةالمغلقة صناديق مصفوفة زاخرة بالجواهر والذهب وك

تسلَّلتْ رائحةٌ : ذات يوٍم في نهاية الستينات صحا سكّان شارعنا في أوج رعبهم

كان . اضطرت سيارة البلدية فتح المنزل قسرا. مشينة من منزلها تشبه رائحةَ جسٍد متحلِّل

 من ، وسط أكداس»الدارة«مريعاً ومرعباً أن يكتشف الشارع جسداً مرمياً في وسط 

لم يكن . المهمالت المتراكمة، يحدق بعينين جاحظتين في العدِم المعلَِّق في السقف المغلق

كان خاليا من أي سرير أو ثالجة أو تلفزيون أو مصباح كهربائي أو : المنزل كما ظنناه

غرقُ لم ينَظَّف منذ دهر، كان ي. كان بالتأكيد أفقر وأسوأ منزٍل في المدينة. دوالب صغير

اضطرت سيارة البلدية أن تعود بسبب ذلك عدة مرات ِلتتظيفه تماماً وإفراغه . في العتمة

من طبقات األتربة التي تخلَّلتها هياكل فئران، علب صدئة، قشور فواكه متعفنة، وأنواع 

  ...أخرى من القاذورات ال أطيق ذكرها
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رغَِد جناِنه ورضواِنه، ِبجدارِه ظلَّ منزل الحجة محاِسن، رحمها اهللا وعوضها من 

أرادتْ إخفاء بؤِسها . الخارجي الجميل األخّاذ وفقرِه المدقع، بالنسبة لي، مفارقةً مذهلة

  .واكتئابها االنتحاري الفظيع خلف ذلك الجدار المتألق السعيد

من ذلك، تتوارى من ذاكرتي » سنين ومنين« ذلك المنزل، بعد ُثم بدأتْ ذكريات

قبل أن تخالجني من جديد في السنوات األخيرة وأنا أرى يوميات السياسة ...  فشيئاشيئا

ففي السنوات األخيرة التي ازداد . اليمنية تستلهم برنامج عمِلها من مفارقة ذلك المنزل

خاللها الفقر في اليمن، وصارت تضرب أرقاما كونية قياسية في وفيات األطفال قبل 

في ضعف التعليم وسوء الخدمات الصحية، في ارتفاع ممارسة الفساد الخامسة من العمر، 

من عاٍم ِلعام بسرعة مدهشة، متَسمرةً في أسفل قائمة الدول ضعيفة التنمية حسب 

اإلحصائيات السنوية التي تقدمها األمم المتحدة؛ في نفس هذه السنوات لجَأتْ الدولة 

تناسلَتْ المبادرات اليمنية لحلِّ : »ل الحجة محاِسنمفارقة منز«إلظهار الوجه اآلخر من 

لم تبخل الدولة بتقديم مذكرات رسمية النتشال أوضاع الجامعة العربية، ! مشاكل العالم

ِلحلِّ مشكلة فلسطين، وأخرى ِلحلِّ مشكلة العراق وِللعِب دوِرها » خارطةَ طريق«صممتْ 

دول العربية المتاخمة إلسرائيل بأن تفتح حدودها في إعادة إعماره، لم تتورع عن طلِب ال

لم يبق لها إال أن تُقدم خارطةَ طريٍق حاسمة ِلحلِّ ... للقوات اليمنية ِلردع العدو الصهيوني

  ...مشكلة قبرص

في هذه السنوات األخيرة صارت مفارقة منزل الحجة محاِسن تراودني كلَّ مرة 

في اليمن، وأسمع رداً اتوماتيكيا صار بالنسبة لي أشبه أتَّصُل تلفونيا بصديق أو زميل 

لم أواجه يوما خطّا مفصولًا عند (» ...تم فصُل الخطِّ من ِقبِل اإلدارة مؤقتاً«: بكابوس

ثم زاد ...) االتصال بأي زميل أو صديق خارج اليمن، في دولة عربية أو غير عربية

: نافلةً جداً» مؤقتاً«شهر إلى شهر وصارت كلمة سماع ذلك الرد االوتوماتيكي األصم من 

أضحت تلفونات بعض األصدقاء الذين اعتدتُ االتصال بهم منذ سنين عديدة، مقطوعةً منذ 

 فيه فواتير أشهر متوالية، لعدم مقدرِة أصحابها على تسديد فواتير الكهرباء، في بلٍد تلتهم

وإذا حدث أن عاد الخطُّ ألحدهم بعد . الكهرباء أكثر من نصف الراتب الشهري أحياناً

أشهر طويلة، فثمة مفاجآت جديدة بسبب الماِء الذي صار هو اآلخر متزايد االنقطاِع في 

ذلك ما . ِلحلِّ كلِّ مشاكل العالم» خرائِط طُرِقِه«يمِن هذه األيام الذي ال تنقطع نافورة 
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 يالتلفوني بعد دهر» ةالقلُّوع«حدث عندما اتصلتُ أخيراً ِبصديٍق في ح أجابني . عاد خطُّه

ذهب، كما قال قريبه، ِلحي المعال بحثاً عن الماء الذي . قريب له بأنه لم يكن في المنزل

قبل أن يضيف ذلك الصوت الرخيم ِبنبراٍت تُمزقُها ... كان مقطوعاً عن القلُّوعة حينها

والده الذي وافته المنية هذا " غسل"ذهب بحثا عن الماء ألداء طقوس «: الحسرات

  »!الصباح

، ألسباب »مفارقة منزل الحجة محاِسن«مند منتصف أكتوبر الحالي، لم تَعد 

سأشرحها بعد قليل، مجرد استعارٍة عابرة تغازلني كلما رأيتُ التناقض الفاحش بين 

كانت الحجة . لرسميالذي يغلِّفه به اإلعالم ا» الجدار الخارجي«الواقع اليمني و» دارة«

كنتُ مدعواً، في ثُلثِه . 2004محاِسن، مع ذلك، آخر من كنت أفكِّر بهم في بداية اكتوبر 

للمؤتمِر األردني ) الذي يوافق موعد المعرض الدولي للكتاب في فرانكفورت(األول 

 بلٍد كنت مسرورا جداً بتواجدي في. العلمي األول في علوم وهندسة الحاسوب في األردن

عربي فتي، يهتم حقّاً بالعلم ويضع التعليم في قلب ميزانيته ومواردِه المالية ومشاريعِه 

  .المستقبلية

) بدون أسالك كهربائية (WiFiجامعةُ البلقاء التي نُظِّم بها المؤتمر تمتلك شبكة 

 سنتمتر مربع يمكن االرتباطُ بشبكتها الالسلكية، من أي. متطورة وانترنت مفتوح للجميع

الحظتُ بإعجاب أن قاعات جامعة البلقاء تزخر بكمبيوترات حديثة . في الحرم الجامعي

لعلّها ليست بعيدةً جداً من الحد األدنى المتداول في .  طالب3تقترب من معدل واحد لكل 

، على كمبيوتر لكل طالبين، والذي يتم تجاوزه حاليا، حيث بدَأتْ فرنسا: الدول المتقدمة

 سنوات يهدفُ تمليك كلِّ طالٍب جامعي كمبيوتراً 3سبيل المثال، مشروعاً يستغرقُ 

شخصياً محموالً يستطيع وصلَه السلكياً من أي مكان بشبكة كمبيوترات جامعته وبشبكة 

ة  في كلي2002ربما يكون نافعاً أن أذكِّر من جديد ما رأيتُه بُأم عيني في بداية . االنترنت

.  طالب100 طالب بمعدل كمبيوتر لكل 1100 كمبيوتر، ل 11: هندسة جامعة صنعاء

كانوا !) »سيارِة صالون«الذي يساوي ثمنُهم ثمن ربِع ( كمبيوترات 11ناهيك أن أولئك ال

  !هديةً من دولٍة أجنبية وليسوا من ميزانية الدولة

مر :  في منتصف أكتوبر»مفارقة منزل الحجة محاِسن«ِلأواصَل حكايةَ عودة 

المؤتمر العلمي كما ينبغي حسب األعراِف والتقاليد العلمية، وشجعني وشجع كلَّ من دعوا 
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، على )ما يقارب المائة(أو من شاركوا به ) عشرة بروفيسورات من أوربا وأمريكا(إليه 

 الرؤيةَ التعليمية التعاون والعمل المشترك مع بلٍد يمتلك، في هذا المضمار على األقل،

 أكتوبر باتجاه فرانكفورت 9غادرتُ المؤتمر في . الحكيمة والممارسةَ اليومية الصائبة

كنتُ واثقاً أن صنعاء، المنسيةَ في . ألعيشَ آخر يومين من أيام معرض الكتاب الدولي

 معرِض ضواحي الكرة األرضية، ستستغلُّ كونَها العاصمة الثقافية للعالِم العربي، ضيِف

 ها في الغالب، إن لم تكتسحهالً أمام العالم الذي يجهُل اسمهذا العام، للتعريِف بنفِسها أو

  .اكتساحاً، وِلرفِع راية العالم العربي بأكملِه ثانيا كما يمليه دورها بالضرورة

 3الحقُّ أني قررتُ منذ فترة أن ال ُأفَوتَ هذه الفرصة التي ربما لن تتكرر قبل 

كنتُ قد حجزتُ منذ أشهر غرفةً في فندٍق أمام مدخِل المعرض مباشرة، وجهزتُ . ونقر

حقيبةَ سفٍر إضافية فارغة، جرجرتُها معي إلى األردن، مصمماً أن أمألها بكلِّ الكتب 

كان هدفي هو أن أردم . اليمنية التي ستُعرض في قاعات كتب عاصمة الثقافة العربية

الكتب اليمنية التي تعانيه مكتبتي المنزلية، ِبفضل هذه الحقيبة الميمونة النقص المزري في 

  .التي لم أكف عن تخيِلها مزدحمةً ِبكتٍب متنوعٍة ستجاور وسادتي في ليالي الشتاء الطويلة

 أكتوبر، إال وهرعتُ أقود حقيبتي الفارغة 9ما إن وصلتُ الفندق في ظهر السبت، 

. نت قد ضعتُ في أروقتِه بعض مرات في السنوات السابقةنحو مركز المعرض الذي ك

 في المائة من حجم المعرض 90توجهتُ مباشرةً إلى قاعات الكتب التي تُشكِّل حوالي 

رمقتُ على . العالم العربي: الهائل، وبشكٍل خاص إلى قاعات كُتُِب ضيِف المعرض

اٍت عديدة لكلِّ الدول العربية، باحثاً طريقي كلَّ دور النشر العالمية المعروفة، عبرتُ قاع

. كما يسميها من أراد ذلك» ها الثقافيةعروِس عواصم«صمِتها الثقافية، أو عن قاعات عا

لم يكن لها متراً مربعاً واحداً في . » الثقافة العربيةعروس عواصم« أجد قاعةً واحدةً ِللم

  !المعرضكلِّ 

الفارغة، إلى عمارِة عرِض األفالم، ثم إلى توجهتُ، وأنا أجرجر عجالت حقيبتي 

! عبثاً... خيمِة المنتجات الحرفية، علِّي أجد قاعةً استثنائيةً ما ِلكُتُِب عاصمِة الثقافة العربية

لكني وجدتُ في خيمة المنتجات الحرفية قاعةً جميلةً لليمن، يشرفُ عليها ثالث شباب 

أعجبتُ بدماثة . لشعبية بشغٍف ونشاٍط وتفانرائعون يبيعون الجنابي والحلل اليمنية ا
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أخالقهم، بطيبتهم، وأيقنتُ مثل كلِّ زوار تلك القاعة أن صنعاء ستظلُّ إلى األبد عاصمة 

  .الجنابي العربية

. عدتُ في ذلك المساء للفندق وحيداً مع حقيبتي الفارغة، يلتهمني الهم والغم

اذجة، وأنا أحس أن هذه الحقيبة اإلضافية سخرتُ من نفسي كثيرا ومن فرط أحالمي الس

التي عبرتْ قارتين ذهاباً وإياباً متنقِّلةً بين عدة مطارات وتاكسيات وفنادق، ستعود إلى 

حاولت أن ُأخَفِّفَ عن نفسي مرددا بأني سألتقي غداً بعدٍد كبيٍر من . قواعدها فارغة

  ...، سنتحدثُ ونمرح طويالًاألصدقاء األعزاء، من اليمن ومن دوٍل مختلفة

كانت ثمة مرارةٌ يصعب إطفاؤها وخيباتٌ يصعب تبديدها في مساء ذلك ! عبثاً

حاولتُ الهروب من كربي بتشغيِل كمبيوتري المحمول في غرفة الفندق . السبت الكئيب

استغرقتُ في اإلجابة على . »لوحة مفاتيح أحرفه«وبالدقدقة المتطرفة الهوجاء على 

ايمايالت الشغل واألصدقاء، تجولتُ مطوالً في عدٍد من مواقع انترنت لقراءة الصحف 

إستحوذ انتباهي فجأة هذا الخبر في موقع ... ومعرفة أخبار األسبوع المنصرم

 اكتوبر 11من المقرر ان يفتتح نائب رئيس الجمهورية يوم االثنين «: اليمني» مؤتمرنت«

 الذي تنظمه مؤسسة البحث العلمي اليمنية 2004 السابع لعام العلوم الدولي أعمال مؤتمر

الجدير ذكره أن  . عالٍم، وباحٍث من مختلف دول العالم800بصنعاء بمشاركة أكثر من 

 اكتوبر مؤتمراً صحفياً برئاسة 10مؤسسة البحث العملي اليمنية ستنظم في مساء األحد 

إدارة المؤسسة، سيتم من   مجلسالمستشار السياسي لفخامة رئيس الجمهورية، رئيس

  »...بهذا الخصوص خالل المؤتمر اإلجابة على جميع استفسارات وأسئلة الصحفيين

لم أفهم في البداية لماذا تُقحم السياسةُ . شعرتُ باالستغراِب والضيق أمام هذا الخبر

بما في ذلك  (كلُّ المؤتمرات العلمية الدولية. وممثِّلوها الرسميون في المؤتمرات العلمية

تُنَظِّمها مختبراتٌ علميةٌ جامعية دون ) المؤتمر العلمي الذي عدتُ منه على التو من األردن

 الفتتاح المؤتمر، أو ِلرعايته، أو ِلعقد مؤتمٍر صحفي رسمي خُِّل أي مسئوٍل سياسيتَد

 ما أعرفه في أكثر من ثمة شيء في هذا المؤتمر العلمي ال يشِبه من قريب أو بعيد. حوله

 مؤتمراً علمياً دولياً شاركتُ فيها، مساهماً أو مدعواً أو مقرراً أو زائراً أو منَظِّماً، 130

منذ منتصف الثمانينات، وإن كنت أعترف أن المؤتمرات العلمية العربية التي حضرتُها 

  .تُعد بأصابع اليد
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مر العلمي السابع أو ِلساللته الستّة، ثم بحثتُ عن موقٍع على االنترنت لذلك المؤت

ليس هناك موقعاً على : علِّي أطَِّلع على أوراِقِه وعلى أسماء اللجنة العلمية المشرفة عليها

! االنترنت لذلك المؤتمر يسمح باإلطالِع على أعماِله ومعرفِة أسماء لجنتِه العلمية الدولية

ث عن مؤتمٍر علمي جاد دون هذه األوليات يصعب في هذا العصر تصور إمكانية الحدي

  .التي تحترمها كلُّ دوِل الدنيا منذ سنين كثيرة

ازداد ذهولي وربشتي وانا أتابع أخبار ذلك المؤتمر السابع، عبر الصحف اليمنية 

 سبتمبر مثال، الخبر 26من صحيفة  1156رقم الحكومية على األنترنت، وأقرأ في العدد 

 الذي أختتم فعالياته مساء امس 2004ركون في مؤتمر العلوم السابع رفع المشا«: التالي

بالعاصمة صنعاء بنجاح كبير برقية شكر وتقدير لموحد اليمن وباني نهضته الشاملة فخامة 

الرئيس علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة واهتمامه الكبير بمختلف 

كثر من أ اكتوبر الجاري بمشاركة 13- 11ترة فعاليات المؤتمر الذي انعقد خالل الف

 وعبرت البرقية عن عظيم الشكر لفخامة الرئيس على ، دولة25عالم وعالمة من» 800«

مجددين العهد .. دعمه الالمحدود للمؤتمر ولمؤسسة البحث العلمي اليمنية وللعلم والعلماء 

الفكري وبما يعود على في المضي قدماً نحو بذل المزيد من الجهود واالنتاج العلمي و

يات التهاني والتبريكات آسمى أرافعين .. الشعب اليمني بالسعادة والتقدم واالزدهار 

متمنين لفخامته ..  من اكتوبر المجيدة 14ال لثورة 41 البمناسبة احتفاالت اليمن بالعيد 

  ».دوام الصحة والسعادة ، وللشعب اليمن المزيد من التقدم واالزدهار

ناهيك أني كنتُ ! »علمي«ُأصدق إمكانية إصدار برقية كهذه من مؤتمٍر الحق، لم 

نحو بذل تتجدد فيها العهود في المضي قدماً «أظن أن اللغات الخشبية الفضفاضة التي 

أعرف مع ذلك أن بالغة مثل هذه . قد انقرضت اليوم من قاموس البشرية» ...المزيد من

تخدم في المؤتمرات السياسية الدعائية التي ينظِّمها بعض البرقيات كانت ومازالت تُس

غير أن صدور برقيٍة كهذه مٍن . الحكّام العرب، السيما في عهِد صدام حسين بشكٍل خاص

  .حدثٌ فريد لم أكن أتصوره بكلِّ بساطة» علمي«مؤتمٍر 

يٍة كهذه، رغم لم تخطر، في المؤتمر العلمي األردني على سبيل المثال، فكرةُ برق

ِللدول المجاورة أضحت اليوم من أهم الموارد االقتصادية في » تجارة بيع التعليم«أن 
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ذلك بالطبع ِبفضِل االهتمام الحقيقي بالتعليم فيه، منذ عهد الملك حسين الذي كان، . األردن

  .كما يعرفُ الجميع، بليغاً، متعلِّماً، مدني السلوك، متميز الثقافة

 اقتنعتُ، وأنا أقرأ هذه البرقية وأرمقُ حقيبتي الهوائية التي عادت إلى فرنسا هكذا

أكثر جوهرية من مجرِد استعارٍة » مفارقة منزل الحجة محاِسن«كما خرجتْ منها، بأن 

  .ها لسوء الحظِّ أدقُّ ما يلخِّص سياسةَ اليمِن المعاصرلعلَّ. مؤقتة

  

  2004اكتوبر 
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