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أدب وثقافة
الثــــورة

مع توديعنا لعام 2017م واستقبال العام الجديد 
من  متالحقة  مشاهد  أعيننا  أمام  تمر  2018م 
مشاهد الساحة الثقافية اليمنية التي أحيطت 
خالل السنوات املاضية بظروف قاسية ومريرة 
واصلت  ذلك  رغم  ولكنها   , نشاطها  من  حدت 
ومع  املتعددة.  وفعالياتها  وتألقها  ديموتها 
الغاشم  األمريكي  السعودي  العدوان  رشاسة 
وتواصله  العدوان  ذلك  وهمجية  بالدنا  عىل 
ومني  الخبيثة  أهدافه  تحقيق  يف  فشل  أنه  إال 
صالبة  أمــام  واالنــهــزام  والخيبة  باالنكسار 

وصمود شعبنا اليمني العظيم.
وسجل شعبنا عىل مختلف  الجبهات العسكرية 
العديد  والسياسية  واالجتماعية  واالقتصادية 
التي  والبطوالت  واألمجاد  االنتصار  مالحم  من 
الشعب  هذا  وتماسك  وصالبة  إرصار  عكست 
الجبار وإرصاره عىل مواجهة العدوان الهمجي 
بها  يمر  التي  القاسية  الظروف  ورغم  وسحقه 
بوطننا الحبيب نجد إنه خالل عام 2017م كان 
من األعوام التي شهدت فيها الساحة الثقافية 
الثقافية  واألنشطة  الفعاليات  من  العديد 
والفنية املختلفة والتي عكست صمود وفعالية 
الجبهة الثقافية والواقع الثقايف اليمني يف وجه 

العدوان.
الفعاليات  من  الكثري  2017م  عام  شهد  حيث 
وقضاياه  الوطن  هموم  حملت  التي  الثقافية 
العطاءات  من  بالكثري  الثقايف  املشهد  ورفدت 
واالنتاجات الثقافية والفنية املميزة واملبدعة يف 
العاصمة ويف العديد من محافظات الجمهورية 
والفنانني  واملثقفني  األدباء  من  كبرية  وبمشاركة 

يف مختلف املجاالت.
والفنية  الثقافية  الفعاليات  تلك  يراجع  ومن 
كانت  أنها  أقيمت خالل عام 2017م يجد  التي 
وتوحدهم  اليمني  الشعب  أبناء  تالحم  تربز 

العدوان  ملواجهة  واحــد  خندق  يف  ووقوفهم 
ومقارعته وتعريته. 

إنها فعاليات عابقة بالوطنية واالنتماء العميق 
والتصدي  وهمجيته  البغيض  العدوان  وفضح 
له واإلعالن للعالم بأن الشعب اليمني صاحب 
الرتاثي  واملخزون  والثقايف  الحضاري  الرصيد 
قضية  وصاحب  ينكرس  ال  شعب  هو   , العريق 
فال  والتحدي  الصمود  مقومات  من  ويملك 

يتصوره أي كائن.
الفعاليات  من  الكثري  شهد  2017م  عــام  إن 
قصف  ورغــم  القاسية  الظروف  رغم  املميزة 
املتالحقة  املــؤامــرات  ورغــم  الغاشم  العدوان 
إقامة  يف  الفعاليات  تلك  وتمثلت  الوطن  عىل 
املعارض والندوات واملهرجانات الثقافية والفنية 
الجوائز  توزيع  وحفالت  الكتب  توقيع  وحفالت 
من  العديد  وافتتاح  املرسحية  العروض  ويف 
التي  سواء  التشكيلية  والفنون  الكتب  معارض 
أقامتها وزارة الثقافة ومؤسساتها املختلفة , أو 

املؤسسات الثقافية األهلية والخاصة .
لكنها   , قليلة  كانت  الفعاليات  تلك  أن  صحيح 
يف  العظيمة  دالالتها  ولها  ومتميزة  هامة  كانت 

هذه الظروف التي تمر بها بالدنا الحبيبة .
وتبعث  املجيد  الوطن  أجل  من  فعاليات  إنها 
حضارته  عن  يدافع  اليمن  أن  العالم  إىل  رسالة 
وكيانه وسيادته واستقالله بالبندقية وبالثقافة 

واإلبداع والفن والفكر.
شكراً لكل من أسهم يف رفد املشهد الثقايف خالل 
الجديد  العام  يشهد  أن  ونأمل  املنرصم  العام 

املزيد من الفعاليات والعطاء املتجدد. 

ــد عبده  ــب عيل أحم ــب والكات ــدم األدي ق
ــات النقدية يف كتابه  ــم عدداً من الدراس قاس
ــي" وهي  ــاورة النص األدب ـــ" مح ــون ب املعن
دراسات يف البنية والداللة، حيث مزج يف هذا 
ــة حديثة وكذلك  ــاب النص القديم برؤي الكت
ــص الجديد والحداثي الغامض، كما مزج  الن
ــاً للرواد  ــه الشعر والرسد، متطرق يف صفحات

والشباب من املبدعني.
ــي الكتاب الذي يحتوي عىل خمسة  يعط
ــام املبدع  ــور وإسه ــن تط ــورة ع ــول ص فص
ــي يشهدها  ــة اليمنية الت ــص يف النهض والن
ــورة لتأثر املبدع  ــاالت ويعطي ص يف كل املج
ــة املتنوعة وامتالك  ــي باملذاهب األدبي اليمن
ــة الخصائص املميزة للمذاهب األدبية  ناصي

املختلفة.
ــالل هذا اإلصدار إىل  وسعى املؤلف من خ
ــي ينرثها  ــة للهموم الت ــورة متقارب إيجاد ص

النص اليمني يف ثنايا النسيج اللغوي.
عالقات إبداعية

ــني  ــف دراست ــدم املؤل ــل األول يق يف الفص
ــرواد وهما الشاعر  لنصوص مجموعة من ال
ــر  والشاع ــح  املقال ــز  عبدالعزي ــور  الدكت
ــه الربدوني، يف الدراسة األوىل  الراحل عبدالل
استعرض املؤلف من خالل قراءة أولية حول 
ــح وصنفها إىل ثالثة  ــة يف شعر املقال الصداق
ــن" ويؤكد أن هذه  ــي "صداقة الوط أقسام ه
الصداقة الكثيفة الجارفة يف نصوص املقالح 
تمثلت بالهم الوطني واالنتقال من التخلف 
ــوء  بالض ــاق  واللح ــاوزه  تج إىل  ــل  الشام
ــم  العال ــه  علي ــق  يتساب ــذي  ال ــاري  الحض
ــاة  ــراز معان ــا إب ــدة منه ــت دالالت ع وعكس
ــا ورشاسة املعركة  ــل الثورة وبعده الوطن قب
ــدع عن الثورة  ــني النور والظالم، وبحث املب ب

باعتبارها حقيقة الحياة الكريمة.
ــة العالقات  ــي صداق ــي ه ــف الثان والصن
ــا الخطاب  ــاب فيه ــي ينس ــة والن الشخصي
دالالت،  ــدة  ع ــس  ليعك ــوح  بوض ــداح  وين
ــة اإلبداع،  ــي صداق ــف الثالث فه ــا الصن أم
ــدع عىل من  ــق) اطلقها املب ــة (الصدي فصف
ــذا يتجىل كما يشري  ــرف ومن ال يعرف وه يع
ــو عبارة  ــه األصدقاء الذي ه ــف يف كتاب املؤل
ــر واإلبداع عرب  ــن ذوي الفك ــن مجموعة م ع
ــوص التي رسمها لهم  ــور وكانت النص العص
ــي والفكري منهم  ــات باملنجز اإلبداع اعرتاف
الذي أثرى املشهد األدبي والفكري والنقدي 
وما زال مؤثراً إىل اليوم ويستقي منه املتلقي.
ــة الثانية فكانت حول التحول  أما الدراس
وامليالد لقصيدة "ذات يوم" للشاعر عبدالله 
ــذا  ــل يف ه ــف أن املتأم ــرى املؤل ــي وي الربدون

النص والذي يبدأ بالبيتني التاليني:
أفقنا عىل فجر يوم صبي 
فيا ضحوات املنى أطربي

أتدردين يا شمس ماذا جرى؟
سلبنا الدجى فجرنا املختبي.

يلحظ القارئ قدرات شعرية فريدة فضًال 
ــة واألسلوب  ــة الرسالة املتوائم ــن مقصدي ع
ــة  متنوع ــارات  وإش دالالت  ــس  يعك ــذي  ال
ــوم"  ــوان "ذات ي ــد أن العن ــة، ويؤك ومتماثل
يشري إىل العمومية والغموض والرمزية التي 
ــل املتلقي  ــص وحتى يص ــاق الن ــا سب يفكه
ــال الفكر يف النص  ــون النص، فإعم إىل مضم

دعامة القراءة النقدية الواعية.
حداثية اإلبداع اليمني

ــف يف الفصل الثاني تطور  استعرض املؤل
ــورة الشعرية منذ العرص الجاهيل حتى  الص

ــة  ــورة الحديث ــد أن الص اآلن ويؤك
ــس  يعك ــاً  فن ــت  أصبح ــي  الت
القدرات اإلبداعية التي يمتلكها 
ــح أقل  ــه أصب ــدع، فالتشبي املب
ــة باعتباره يقدم  ــور الفني الص
ــني  طرف ــني  ب ــة  املقارن ــىل  ع
ــاً-  أيض ــد  و"يع ــني  منطقي
ــة"،  الشاعري ــىل  ع ــًال  دلي
خاصة إذا تمكن املبدع من 
بنائه يف البنى، استجابة 
يف  ــري  والتأث ــة  للتجرب
ــا يقال  ــارئ، وهو كم الق

ــورة وسيدها وهو  ــاد بداية الص النق
ــة الجاهزة  ــة التقليدي ــن الوظيف ــف م "نخف

ويعرب عن الخلفية النفسية للمبدع.
ــات لعدد من  ــل دراس ــدم يف هذا الفص وق
ــني رواد يف  ــاء يمني ــة ألدب ــال اإلبداعي األعم
ــا كالتايل: التجريدية  الشعر والقصة، نورده
ــال  ب ــوردة  (ال ــوان  دي يف  ــا  أنموذج ــز  والرم
ــود، هدى أبالن  ــب محمد القع ــة) لألدي قبيل
ــاليش  ــاءة"، الت ــف انحن ــا "نص يف قصيدته
ــي  عم ــو  (بن ــم"  "هيث ــص  ن يف  ــان  والذوب
ــدة "مقامات  ــراءة يف قصي ــاع سبعة) وق سب
ــاع سيف بن ذي يزن يف شعر  فردوسية" وقن

الدكتور املقالح.
مسارات إبداعية

ــني  ب ــث  الثال ــل  الفص ــف يف  املؤل ــل  يتنق
ــن الشعر إىل  ــددة م ــة متع ــارات إبداعي مس
ــر مرة أخرى،  ــة ومن ثم يعود إىل الشع القص
ــر النسوي  ــة حول الشع ــدأ بدراس حيث يب
ــه  ــذي أبدعت ــص ال ــد أن الن ــث، ويؤك الحدي
ــدرة شعرية  ــة عكس ق ــل األنثى الرقيق أنام
ــدة، مما ولد  ــاة واح ــاء من مشك ــدة، وج فري
ــا مع حلمها  ــة املرأة ورصاعه إشارات لقضي
ــص الحديث الذي  ــاء الن ــا يف فض ومجتمعه
ــن رؤى متعددة  ــاح مجاًال رحباً للتعبري ع أت

تهم املرأة.
ــف  ــام املؤل ــدم اهتم ــن ع ــم م ــىل الرغ وع
ــه لبعض املجموعات  ــة إال أن تصفح بالقص

القصصية اليمنية فوجئ باملستوى الناضج 
لبعض املبدعات الالتي وصلن إىل درجة من 
النضج الكبري يف هذا الجنس األدبي، خاصة 
ــذه املجموعات القصصية تناولت أكرث  وأن ه
ــواء كانت اجتماعية أو سياسة  من قضية س
ــيص  قص ــرتاف  وباح ــة  عاطفي أو 
الجوانب  ــاً  مبهر، مستعرض
ــة  ــال اإلبداعي ــة لألعم الفني
ــذا  ــات يف ه ــن املبدع ــدد م لع

املجال.
ــذا  ه يف  ــف  املؤل ــرد  أف ــا  كم
ــوان "كتاب  ــل يف دراسة دي الفص
ــور  الدكت ــر  للشاع ــاء"  صنع
عبدالعزيز املقالح وركزت الدراسة 
حول جماليات العالمة السيميائية 
ــص  تفح ــد  وبع ــوان،  الدي ــذا  ه يف 
ــة اتضح للمؤلف كما يقول: إن  ودراس
ــن االستفهامات وتظهر  هناك الكثري م
وراء السياق العام ويف البنى النصية للديوان 
ــدالالت  ــن ال ــري م ــوي الكث ــه يح ــة وأن خاص
ــس للملتقي  ــاب يعك ــارات، وأن الخط واإلش
ــة  الفني ــاد  باألبع ــان  والزم ــان  للمك دالالت 

والجمالية والتاريخية.
حديث القديم وتأثر الحديث

يف الفصل الرابع يتطرق املؤلف إىل النص 
الجماهريي ويوضح أن النقد ظل باحثاً عن 
ــا..، وبدأت  ــل الجماهري نوعاً م ــال وأغف املج
تظهر يف املشهد الثقايف دراسات جديدة هي 
ــي ال تتنازل  ــص الجماهريي وه مهتمة بالن
عن نخبوية النص بل ترمي كما يظن املؤلف 
ــؤاًال: ملاذا  ــري وتضع س ــرتاب من الجماه لالق

هذا النص ذائع جماهرييا؟
ــن  ــدد م ــف لع ــة املؤل ــالل دراس ــن خ وم
ــل معلقة عمرو بن  ــد الجماهريية مث القصائ
ــوم وذلك لتوضيح النص الجماهريي من  كلث

بدايات الشعر العربي الجاهيل.
ــة تأويلية  ــذا الفصل دراس ــدم يف ه كما ق
لقصيدة (الحرصي القريواني)، واستعرض 
ــة يف النصوص  ــح الرومانسية األوروبي مالم
ــم  ــو القاس ــدة أب ــالل قصي ــن خ ــة م العربي
ــرث الشعراء الذين  ــي، الذي كان من أك الشاب
ــب  املذه ــذا  ه يف  ــداع  اإلب ــة  ناصي ــوا  امتلك

الجديد.

سعادة الحضور وآالم الغياب
ــة  ــل لدراس ــذا الفص ــف ه ــص املؤل خص
ديوانني للشاعر الدكتور عبدالعزيز املقالح، 
ــدم دراسة  ــث ق ــاب األم، حي ــا كت ــان أهمه ك
ــذي يمثل - كما  ــذا الديوان ال ــة له مستفيض
ــذة الحضور وألم  يقول املؤلف- رصاعاً بني ل
الغياب، ويشري املؤلف إىل أن خطاب الديوان 
يعطي للمتلقي عدداً من الدالالت واملضامني 
منها الذات الرافضة للحقيقة املاثلة أمامها، 
ــن الطمأنينة واألمن  ــل فضاًء م ألن األم تشك
ــل  ــل األم مث ــان، وأن رحي ــادة والحن والسع
ــب والعطف  ــاً للحلم والح ــاب غياب يف الخط
ــر تعاني  ــرك املشاع ــال كما ت ــاً للجم وغياب
ــرح والكآبة  ــل والرتحال والف ــرى يف الح الذك

املواقف الحياتية املختلفة.
ــة إىل أن الغياب  ــذا الدراس ــص يف ه ويخل
ــراق يكشف  ــوت أو الف ــان بسبب امل ــواء ك س
ــان روح بالروح  ــرأة، وذوب ــان الحياة بامل ذوب
ــع الروح  ــي وتتسامى م ــي تعط ــة الت الرقيق
ــاً للمشاعر  ــروح فكان موت ــون ال وتدرك مكن
أو  ــة  املادي ــواء  س ــاة  الحي ــورة  لص ــوًال  وتح

الفكرية وتغلل لآلالم واملشاعر لدى املبدع.
التعبري عن آالم المبدع

ــاب إىل أن  ــذا الكت ــف يف ه ــص املؤل ويخل
ــن آالم املبدع  ــّرب ع ــي املتنوع ع ــص اليمن الن
ــات الشخصية والعالقة  تجاه الذات والعالق
ــت  وكان ــاص،  واألشخ ــن  والوط ــع  باملجتم
ــم الوطني  ــت والحل ــي تواكب ــوص الت النص
ــداث التي مر  ــدة لألح ــدة وراص ــرآة مجس م
ــة،  ــداث الوطني ــل األح ــن وبمراح ــا الوط به
ــاه آمال  ــي تج ــدع اليمن ــة املب ــت رؤي وعكس
ــاع التي  ــة أو تردي األوض ــن الحضاري الوط
ــن،  ــة يف الوط ــة الحضاري ــق الحرك ــد تعي ق
ــوص اليمنية دالالت العالقات  وأعطت النص
ــوا عرش املشاعر أو  باألشخاص الذين تربع
الذين وسعوا جراحات الذات فكانت الصورة 
ــم كًال حسب مكانته الرفيعة أو النقيض  ترس
ــة للرسالة كانت مرآة  منها، وامللفت أن الرؤي
ــول الحضاري  ــادة املبدع يف التح ــة لسع دال
ــدالالت  ــة ال ــة كثيف ــة الداخلي ــت األبني فكان
ــرسور باللحاق بالركب الحضاري  بالفرح وال

والشعور الطاغي باآلالم للتخلف.

عام ثقايف يف مواجهة العدوان املبدع اليمني وتأثره باملذاهب األدبيةاملبدع اليمني وتأثره باملذاهب األدبية

ــاب ”يف املمر األخري“ للناقد  يأتي كت
ــادر مؤخراً عن  ــاب  الص ــي أبو شه رام
ــات والنرش  ــة للدراس ــة العربي املؤسس
ببريوت،  ُيعنى بدراسة خطاب الشتات 
الفلسطيني أو ”الرسدية الفلسطينية“ 
ــه  وبوج  ،(Palestinian Diaspora)
ــور  منظ ــن  م ــن  ولك ــة،  الرواي ــاص  خ
ــة  التقليدي ــم  املفاهي ــاوز  يتج ــد  جدي
ــات عىل  ــَرصت الشت ــاً ما ق ــي غالب الت
املنظور املكاني، والقانوي، والسيايس، 
ــىل الخصائص املميزة  ــوف ع دون الوق
ــا  بتكوينه ــاص  خ ــه  وبوج ــة،  الكتاب

املتعالق باملنظور ما بعد الكولونيايل.
ــاؤالت تطال  ــق الكتاب من تس ينطل
ــات ما بعد  ــني يف الدراس ــع فلسط موق
ــاق يدعو  ــذا السي ــة، ويف ه الكولونيالي
ــي مصطلح ”الشتات“  الباحث إىل تبن
بديًال عن مصطلح ”املنفى“ من منطلق 
أن األول يعّد أكرث تعبرياً عن إشكاليات 
ــة،  ــة الفلسطيني ــاً للحال ــالع تبع االقت
ــورات األنرثوبولوجية  ــاً للمنظ وتطبيق
ــات  فالشت ــة.  والثقافي ــة  واالجتماعي
ــة  كارثي ــار  آث ذات  ــة  جمعي ــة  حال
ــان  اإلنس ــا  سيم وال  ــان،  اإلنس ــىل  ع
ــات، وأوطان  ــع، القابع يف املخيم املقتل
ــح  مصطل أن  ــني  ح يف  ــة،  االستضاف
ــة، غالباً  ــل بذوات فردي ”املنفى“ يتص
ما تستفيد من وضعية املنفي، أو صفة 
ــد تفصيًال  ــف“ الذي يع ــي املثق ”املنف
ــرياً يف حكاية الشتات الفلسطيني  صغ
ــة 1948. ومن هنا، تنبثق  الذي بدأ سن
ــن  ــّد م ــذي يع ــاب ال ــذا الكت ــة ه أهمي

ــات األوىل التي تتغيا التأسيس  الدراس
ــاص بالشتات الفلسطيني  لخطاب خ
يف الدراسات األدبية والنقدية املعارصة 

من منظور ما بعد كولونيايل.
ــن  ــة م ــاب يف 365 صفح ــاء الكت ج
ــن أربعة  ــو يتكون م ــع الكبري. وه القط
ــض عىل اكتناه  فصول، ومدخل. وينه
ــات الفلسطيني  ــن الرواي ــدد كبري م ع
ــاء  ــالف أو آب ــات األس ــن كتاب ــدءاً م ب
ــة، ليشمل كتابات  ــة الفلسطيني الرواي
ــال الفلسطينية؛  ــل مختلف األجي تمث
ــن إميل  ــل م ــاء ك ــرض أسم ــذا تح وله
ــربا  وج ــي،  كنفان ــان  وغس ــي،  حبيب
إبراهيم جربا، بالتجاور مع أعمال لكل 

ــه، وسحر خليفة،  من إبراهيم نرص الل
وليىل األطرش، وجمال ناجي، ومحمد 
ــة حبايب، وسامية  مهيب جرب، وحزام
ــي  وربع ــة،  العيس ــة  وأسام ــىس،  عي
ــوزان أبو  ــون، وتيسري خلف، وس املده
ــدة  ــة واح ــة إىل رواي ــوى، باإلضاف اله
ــور،  عاش ــوى  رض ــة  العربي ــة  للكاتب
ــاور تعكس إشكاليات  وذلك ضمن مح
ــن  م ــي  الفلسطين ــات  الشت ــاب  خط
ــا أسس  ــريات الشتات كم ــق تنظ منط
ــم روبن  ــن املنظرين، ومنه ــدد م لها ع
ــران، بالتجاور مع  ــم ساف ــني، وولي كوه
مرجعيات أساسية يف الخطاب ما بعد 
ــد، وهومي  ــإدوارد سعي ــايل، ك الكولوني

ــال،  ب ــا  وآني ــز،  وليام ــك  وباتري ــا،  باب
وأشكروفت.

يتتبع الكتاب يف فصوله األوىل مفهوم 
الشتات معرفيا، وتاريخيا، عالوة عىل 
ــاذج الكتابة  ــم طيف واسع من نم تقدي
ــاب  ــق خط ــن منط ــة ضم الفلسطيني
ــل الرابع  ــا يف الفص ــات، وال سيم الشت
ــالت والتموضعات  التمثي يتأمل  الذي 
إىل  ــة  باإلضاف ــة،  والنفسي ــة  الثقافي
ــات  ــربز مصطلح ت ــث  ــة حي اإلنساني
ــروج، ورمادية  الذاكرة، واالقتالع، والخ
ــة، واملتخيل،  ــة، واللغ ــة، والهجن الهوي
ــة،  االفرتاضي ــم  والعوال ــة،  واإلزاح
ــف، والعوالم  ــاب األجيال، والتكي وخط

ــة، واملقاومة… ضمن تموضعها  البيني
ــذي يصوغ تكوين خطاب  اإلنشائي ال
ــة  بمواجه ــي  الفلسطين ــات  الشت
الخطاب الصهيوني الذي استطاع أن 
ــات الذي  ــاً خاصا بالشت ــاً وعي يصوغ
ــن  ــًال ع ــار، فض ــري استثم ــره خ استثم
ــة ومعرفية  ــه النزياحات وظيفي تعرض
ــذه التجربة عىل  ــادة من ه ــدف اإلف به

املستويني الثقايف والسيايس.
ــري للكتاب:  ــالف األخ ــىل الغ جاء ع
ــي  الفلسطين ــات  إشكالي ــت  كان ”إذا 
ــع والجغرافية، فإنها  تتصل بقيم الواق
تشمل أيضا أنظمة الخطاب والتعبري، 
ــد الفلسطيني  ــن أن يفق ــق م ــة قل فثم
ــرث، والّتشظي، أو  ــة التبع ــه نتيج صوت
ــاً للقبول  ــاج، واألخري يعد رشط االندم
ــر، ومع  ــاة يف وطن اآلخ ــن أجل الحي م
ــي  ــاج ه لالندم ــة  ــأّي محاول ف ــك،  ذل
ــذات، يف حني أن  ــني وال ــة لفلسط خيان
ــر  ــة لآلخ ــد خيان ــاج يع ــض االندم رف
ــّد  ــذي أم ــة)، أو إىل ال ــدول املضيف (ال
ــذا  ــاة. وهك ــل الحي ــي بُسب الفلسطين
أو يف  ــر…  املم ــي يف  الفلسطين ــم  يقي
عالم بيني محدود… هّش… وإىل أن 
ــى اللغة، واملايض،  ــني العودة ستبق تح
ــال،  ــق االرتح ــازع، وقل ــني، والّتن والحن
ــة كامنة يف وعي  ــا فلسطني املتخيل كم
ــني الذين اخترب جيل منهم  الفلسطيني
ــك جيًال ُولد  ــني أن هنال االقتالع، يف ح
فيه، ولعل هذا الّتوصيف هو منزع لكل 
ــام،  ــا أق ــة أينم ــي وفلسطينّي فلسطين

وحيثما حل وارتحل“.

السرد والشتات الفلسطينيالسرد والشتات الفلسطيني
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األعظم واسمك  بجودك  أسالك  رب  يا 
وارحــم اليمن  أبناء  ال  النرص  وعجل 
ويتوهم يحلم  ال  لسلمان  ــوا  ل ــو  وق
نهزم أو  لــه  نخضع  أن  وهيهات  كــال 
أجــرم أو  ــدوان  ــع ال يف  تــمــادى  مهما 
تندم فيه  سلمان  يا  يــوم  من  بد  فال 
والعلقم ــر  امل ــآيس  م نسقيك  وفــيــه 
سيتحطم الله  بفضل  الجزيرة  ودرع 
ــاء حــوم ــم ــس ــو ال ــار يف ج ــي ـــل ط وك
مــريــم ــوا  ــغ ــل وب ــــرام  م يل  ــوا  ــغ ــل وب
محرم بال  تخرج  املرة  كيف  لها  لوا  وقو 
العم ــات  ــن ب ــا  ي ــــالم  اإلس ــذا  ــك ه ــا  م
نفهم كــلــنــا  لــلــتــحــالــف  ـــوا  ل ـــو  وق
دعم الــذي  ــا  ــام وأوب سلمان  غــري  مــا 
ونتقدم بانميض  الــلــه  ــىل  ع ــا  ــن واح

وتحمينا وتحرسنا  يّمنا  تحفظ 
وعافينا نحبه  ــىض  ق ــد  ق مننا  ــن  م
سيثنينا ــه  ــدوان ــع ب ــه  ــن اب أو  ـــه  إن
اعادينا ال  نــركــع  أو  الـــذل  نقبل  أو 
مبانينا هــــّدم  وإن  ودمــــر  ــل  ــت وق
بأحذينا ابــنــك  ــع  م بــتــنــداس  وفــيــه 
نواحينا مــن  املنايا  ــأس  ك ونسقيك 
أيادينا عىل  سعود  وآل  سلمان  ملك  مع 
ومنجينا حافظنا  الــلــه  ــه  ل ــوا  ــول ق
معالينا من  ستعدم  ـــارات  اإلم بنات 
وتــؤذيــنــا ترجمنا  الــجــو  يف  وتــطــري 
تبيدينا لك  بيسمح  والعرف  السلف  وال 
يالقينا ــن  ل الــتــحــالــف  أن  ــرف  ــع ون
تشتينا ــل  ــي ارسائ يف  الكفر  ودولـــة 
أراضينا من  الغاربي  املعتدي  وندحر 
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