
أدب وثقافة الثــــورة

املرحوم هشام عيل بن عيل لم يكن 
ــداً، تربوياً، إدارياً، برملانياً،  أديباً، ناق
ــان عرب عن  ــب، إنه إنس مؤلفاً فحس
ــلوكه  ــانية بس ــل صفات اإلنس أجم
الرفيع،  الراقي،  املتحرض  ــاني  اإلنس
ــاع وتكرب  ــربوت وأطم ــب بج ــم يص ل
ــي البرش ترفع بنمط حياته  بعض بن
ــورة  ــرياً، لص ــزاً ن ــاًال متمي ــدم مث ليق

املثقف الواعي، األديب املؤدب.
ــىل وحدة وطنه  ــي الغيور ع الوطن
يف  ــل  توغ ــتقراره،  واس ــيادته  وس
ــدم الكثري من  ــة تاريخ اليمن وق عراق
ــاته  ــه، ببحوثه ودراس ــه تراث إبداعات
ــة.. نعم إنه كما عرفه الجميع  العميق

وأحبه الجميع.
ــه مجرد  ــبة ل ــب بالنس كان املنص
ــا عنده  ــن خالله م ــة ليعطي م فرص
ويمتلكه باقتدار كفاءة، بتواضع جم 

وبنزاهة وزهد، وُخلق عظيم.
ــة  املعروف ــة  الخاص ــه  ظروف يف 
ــفتيه يف أحلك  ــارق ش ــمة ال تف البس

الصعاب.
منذ وقت مبكر ربطتني به صداقة 
ــاً باتحاد  ــة، كان يومها لصيق حميم
األدباء والكتاب املؤسسة الوحدوية 
ــق  ــة الصدي ــاً ملؤسس ــاز، رفيق بامتي
ــان  ــاوي، ال يفرتق ــر الج ــوم عم املرح
ــتعادة وحدة  ــن أجل اس يناضالن م
الوطن يوماً يف صنعاء ويوماً يف عدن 
ــجاعة  ــاً هنا ش ــاك وصوت ــا هن صوت
ــس  ــه العس ــوال ويف وج يف كل األح
ــات االتحاد  ــني.. كانت أدبي واملندس
ــاطاته  ونش ــه  وندوات ــه  وصحافت
ــوىل فيها  ــد الط ــام الي ــا هش لفقيدن
ــكل مثابرة  ــذي ال ينضب ب ــم ال والقل

وجهد.
ذكريات يف مقر االتحاد يف ساحل 
ــاركة  ــني أو يف مقايل صنعاء وبمش أب
ــود من  ــبقوه إىل دار الخل ــماء س أس
ــعيد  ــد س ــي ومحم ــه الربدون عبدالل
ــد الرييمي وعبدالله  جرادة إىل محم
ــع  ــد مطي ــني زي ــن الدماج ــل م فاض

ــده  عب ــد  محم إىل  ــم،  قاس ــد  وأحم
إىل  ــه  عبدالل ــن  وعبدالرحم ــان  نعم
ــماعيل الوريث  محمد الربادي وإس

وغريهم كرث.
ــدر يف وزارة الثقافة  ــم جمعنا الق ث
ــز  ــع أع ــيس م ــد نف ــياحة ألج والس
ــًال يف ظروف كانت هي  األصدقاء زمي
األصعب ملواجهة التحديات وإلنجاز 

وتأسيس ما يفيد.
ــوء  ــص ض ــيل بصي ــام ع كان هش
ــاً عىل كل ما  ــه الظالم حريص يف وج
ــة وحرية  ــروة الثقاف ــىل ث يحافظ ع

املبدعني وأمانة املسؤولية.
ــة يف  ــة ثقافي ــوم بمهم ــا يق حينم
ــان مختصة  ــة أو يف لج ــة ثقافي مجل
ــا أو يف أي  ــا أو عضواً فيه ــاً له رئيس
ــل أو الخارج  ــة ثقافية يف الداخ مهم
ــة واقتدار وإخالص  يؤديها بكل أمان

ويعطي فيها من ثماره الطيبة.
أتذكر منها قيامنا معاً وآخرين من 
الزمالء يف الثقافة عقب امتحان عام 
ــتثنائي فيه الكثري  1994م بجهد اس
ــتعيد محتويات  ــر لنس املخاط ــن  م
متاحث اآلثار التي ُنهبت يف عدن أو 
ــرة أو مارب والجهد  حرضموت أو امله
ــار للثقافة  ــذل إلعادة االعتب الذي ُب
والسياحة باستعادة مقارها واملباني 
ــن الجهلة  ــي أُحُتلت م ــة الت الثقافي

ــة  جمع ــد  محم ــد  كمعه ــاء  واألغبي
ــي  ــدن ومبان ــيقى يف ع ــان للموس خ
ــينما واملرسح ومقر الفنانني  دور الس
ــات الفن واإلبداع وحتى مباني  وقاع

الصهاريج التاريخية.
ــد  ــكل جه ــد ب ــارك الفقي ــم ش نع
ــدة  ع ــب  متاع ــل  وتحم ــالص  وإخ
ــن عدن  ــرض م ــس الغ ــا لنف وانتقلن
ــاحل  والس ــوادي  ال ــوت  حرضم إىل 
ــع أثري  ــارب مع موق ــرة إىل م إىل امله
ــا إىل صنعاء بعد  ــر حتى عدن إىل آخ
ــة  ــذه، ويف مهم ــة ه ــا الوطني مهمتن
ــام اإلعداد  أخرى تصدر فقيدنا هش
لها حتى أُنجزت بنجاح، وهي إحياء 
ــيس "رامبو"،  ــاعر الفرن ــرى الش لذك
ــي  ــن مثقف ــري م ــدد كب ــيء ع وبمج
فرنسا، وغريها لحضور افتتاح مركز 
ــذي تحول  ــايف يف عدن ال ــو الثق رامب
ــاد – إىل  ــل الفس ــد – بفض ــا بع فيم

فندق أو مطعم سياحي.
ــام  هش ــوم  املرح ــا  لفقيدن كان 
ــه،  ــاص يف كتابات ــلوبه الخ ــيل أس ع
ــة  ــا بعناي ــا وُجمله ــار مفرداته يخت
ــال  ــري وجم ــن التعب ــا بحس ليقدمه
ــرأ كتاباته أو كتبه  اللغة، جميعنا نق
ــا تأثريها  ــام لوحة فنية له ــا أم وكأنن
ــا يف ثقافتنا،  ــا وإضافاته يف وجدانن
وتبعث فينا التفاؤل واملحبة واألمل.

ــا،  ــن فقيدن ــداً ع ــل ج ــذا القلي ه
ــد، فقيد  ــن اليمني الواح فقيد الوط
الثقافة، فقيد اتحاد األدباء والكتاب 
ــمعة ال تنظفئ إىل  ــذي كان فيه ش ال
ــن أمثاله يف االتحاد  جانب القليل م
ــاعرة  ــتاذ محمد القعود والش كاألس

هدى أبالن.
ــاً وفقيدنا  ــن عام ــرث من عرشي ألك
ــيه دون أن يدور به ليبعده  عىل كرس
ــه  وقناعات ــة،  الوطني ــه  ثوابت ــن  ع
ــدة بل ونزاهته التي  وخصاله الحمي
ــكن  ــدون س ــوم ب ــى الي ــه حت جعلت
ــار من مكان إىل  ــه، بقي باإليج يمتلك
آخر، لم تستقر مكتبته رغم محاولته 

أن يحفظها بني جدران يف حي بعيد 
باتجاه سعوان.

ــاء  ــف أن أعض ــر كي ــا أن نتذك ولن
ــة  دول ــة  بداي ــع  م ــواب  الن ــس  مجل
ــدة والذي كان الفقيد أحدهم –  الوح

كيف أصبحوا.. وكيف أمىس هشام.
فهل يف إمكان من هم يف املسؤولية 
ــم يحصل  ــن حق ل ــوم إنصافه م الي

عليه؟! 
ــن نذرف  ــاً ذلك ونح ــل جميع نأم
ــا تعازينا،  ــقي به دموعنا عليه ُلنس

ــس  ــاب أن ــه الش ــا نجل ــا من ليتقبله
ــتاذة  ــيدة األس وزوجته املصون الس
ــادي رفيقة  ــيف ه ــس أحمد س بلقي
ــاة بحلوها  ــاركته الحي عمره التي ش
ــا، ووقفت إىل جانبه بكل محبة  ومره

وصرب وإخالص.
ــع مغفرته  ــد الله الفقيد بواس تغم

ورحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
* عضو مجلس الشورى

١٠
ــي  ــعر العرب ــهيد يف الش ــهادة والش ــة الش ــهداء... رؤي ــة الش «حماس
ــن تأليف  الدكتور خالد الكركي والذي صدر  الحديث» هو عنوان كتاب م

عن   املؤسسة العربية للدراسات والنرش ببريوت .
ــهادة والشهيد يف  وهو يعد من الكتب القليلة التي تتناول موضوع الش
ــاد الجميلة املغّيبة  ــوي  الكتاب عىل جملة من األبع ــي.. يحت األدب العرب
ــانية عرفتها  ــية واإلبداعية، فهو يعالج أنبل حالة انس يف حياتنا السياس
البرشية وهي الشهادة كحالة خاصة، فهنا ثمة عطاء ال يبحث عن بديل 
ــال الفناء الذاتي  ــن قضية ما، هي ح ــهادة أو املوت دفاعاً ع ــادي. والش م
ــدأ. وألن زمن  ــاً أو مب ــون وطن ــر هنا قد يك ــر. واآلخ ــن حياة اآلخ ــاً ع بحث
ــهادة اىل البحث  ــروج من ميدان مثالية الش ــوية" ينطوي عىل الخ "التس
عن نصف حياة أو ربما أقل من ذلك، فإن تخليد الشهداء وإعادة البحث 
ــهادة،  ــرى بها تخليد تلك الش ــة التي ج ــهادتهم، والكيفي ــني ش يف مضام

سيكون بمثابة اعطاء مدد جديدة للفكرة.
ــد الكتاب االعتبار لالبداع املتفاعل مع القضايا الوطنية والقومية  ويعي
ــالىش، وهي  ــرة تكاد تت ــد عىل فك ــك أنه يؤك ــانية، ذل ــالمية واالنس واالس
ــج مثل تلك  ــل يعال ــة االبداعية ألي عم ــن القيم ــل م ــي تقل ــة الت الهجم

القضايا، وتعتربه نوعاً من أدب التحريض والخطابة والوعظ.
فالكتاب، وعرب العدد الكبري من القصائد التي يقدمها كنماذج ملعالجة 
قضية الشهادة والشهيد من مختلف زواياها، يؤكد أن باالمكان انتاج أدب 
ــة الهموم الذاتية، وعرب معالجة قضايا  ــع خارج دائرة الغموض، وحكاي رائ
ــاب بحزام  ــهاد ش ــل طفل أو إعدام بطل أو استش ــون مقت ــة كأن تك خاص
ــقوط عدد من الضحايا يف مجزرة، كما يف  ــف أو سيارة مفخخة، أو س ناس

قانا مثًال.
ــز، عدداً من  ــي، وبحس نقدي متمي ــط الدكتور الكرك ــاب، يلتق يف الكت
ــد التي تختزن عنارص الخلود، عىل رغم كونها تعالج حاال خاصة  القصائ
ــا يف كل زمان ومكان  ــيظل القارئ يعيش معه ــا. وهي قصائد س يف ظاهره

بحثاً عن إبداع الشهادة وأرسارها الروحية.
هناك آالف القصائد التي يمكن تصنيفها ضمن القضية التي يعالجها 
ــاب، غري أن القصائد التي يلتقطها الباحث هي من النماذج الخاصة  الكت
يف هذا امليدان، التي تملك أدواتها االبداعية املتميزة. وهو ما يثبت أن الهم 
ــعر اىل مستوى النرث والخطابة، تماماً  الوطني ال ينزل - بالرضورة - بالش
مثلما يمكن القول ان معالجة القصيدة ملا يسمى هموم الذات ال يمنحها 
ميزة ابداعية إذا كانت عنارص االبداع فيها ضحلة أو ال وجود لها أساساً.

ــائل أخرى، اذ أنها اشتباك  ــأناً آخر ال تجده يف مس ــهادة ش ثم ان للش
ــهل الولوج  ــانية، ليس من الس ــفي يف الحال االنس ــي ونفيس وفلس روح
ــكان التقاط عنارص  ــا ليس باالم ــة خاصة، كم ــا أدوات إبداعي ــا دونم اليه

االبداع يف قصيدتها دونما حس نقدي متميز وامكانات ذوقية راقية.
ــق القصائد يف  ــاب، وملح ــا الكت ــزة التي يعالجه ــد املتمي ــرب القصائ ع
ــدي، يقدم رؤية  ــه اىل كتابني، األول نق ــول خالد الكركي، كتاب ــه، يح نهايت
ــوًال اىل خصوصية ابداعها وما تنطوي  ــة يف فك أرسار القصيدة وص خاص
ــياقها الرمزي وليس  ــه من ديناميكية متحركة يف معالجة الحال يف س علي
الذاتي. واآلخر هو ديوان شعر خاص يشرتك يف ابداعه عدد من الشعراء، 
ــن أروع ما  ــكل واحد منهم م ــدة املنتقاة ل ــد أو القصي ــت القصائ ــا كان ربم
ــادت به قريحته. وهو ما يؤكد جانباً آخر يف العمل االبداعي ويعيل من  ج
شأنه، ويتمثل ذلك الجانب يف تماهي الشاعر مع حال الشهادة وانتمائه 

إليها كفكرة انسانية خاصة.

الشهيد والشهادة يف األدب العريب فقيد الثقافةفقيد الثقافة

ــي  ــة الت ــروف الصعب ــم الظ رغ
ــدوان  الع ــراء  ج ــا  بالدن ــها  تعيش
ــم إال  ــي الغاش ــعودي األمريك الس
ــتمرة وبوترية عالية  ان الحياة مس
واملجتمع بكل فئاته يمارس حياته 
ــس  ــا يعك ــي ,مم ــاطه الطبيع ونش
ــة  وحقيقي ــة  صادق ــورة  ص أروع 
ــوده  ــم وصم ــعب العظي ــذا الش له
ــدوان  ــة الع ــطوري يف مواجه األس

الرببري الغاشم.
ــاحة الثقافية  ــع الس ــن يتاب وم
ــم ما أصابها  ــة يجد أنها رغ اليمني
ــتعيد  ــن تراجع إال أنها بدأت تس م
ــا  خفوته ــن  م ــض  وتنه ــا  عافيته
الوطن  ــم  ــداث ومالح ــب أح وتواك
وتطل من خالل أنشطتها الثقافية 
ــس  وتعك ــدة  واملتصاع ــددة  املتع
ــهد  ــا من زخم يصب يف املش ماديه
ــن الصامد الذي يواجه  العام للوط
ــم ويف نفس الوقت   ــدوان الغاش الع
ــة الحياة نحو طريقها  يدفع بعجل
ــار والعطاء  الطبيعي ونحو االزده

واإلنتاج.
ــرتة أن الحياة  ــد ومنذ ف إننا نج
ــض  ــدأت تنف ــا ب ــة يف بالدن الثقافي
ــط بكل  ــا غبار الخمول وتنش عنه
ــدم العديد من  ــق وتق ــة وتأل حيوي
ــري والثقايف  ــي والفك ــاج األدب النت
ــار  ــب يف مس ــذي يص ــي وال والفن
تطور الحركة الثقافية اليمنية ويف 
التعبري عن قضايا املجتمع اليمني 
ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  ومواجه

األمريكي الغاشم.
لقد شهدنا خالل الفرتة املاضية 
ــب العديد من  وحتى األمس القري
ــة  الثقافي ــات  والفعالي ــطة  األنش
ــارض الفن  ــة ومع ــددة  والفني املتع
ــة  ــز الدول ــع جوائ ــكييل توزي التش
ــع  بتوقي ــال  واالحتف ــباب  للش
ــبة  بمناس ــات  وفعالي ــم  إصداراته

ــاعر احمد دماج   ذكرى رحيل الش
ــل  الراح ــاعر  الش ــرى  ذك ــن  وع
ــب  وتوقيع العديد  محمد انعم غال
ــا  ــة ومنه ــدارات الثقافي ــن اإلص م
ــق  "العش ــة  القصصي ــة  املجموع
ــرة"  املهاج ــور  والطي ــل"  القات
ــماعيل النجار  للقاص الدكتور إس
ــاص الدكتور  ــج للق ــرات الثل و" وك
ــاب" محطات  ــد العريقي وكت احم
ــتاذ  حركة التنوير األوروبية " لألس
ــحاق .وهناك  ــد إس ــه محم عبدالل
ــطة  ــن األنش ــري م ــق الكث يف الطري
ــا  له ــيكون  س ــي  الت ــة  الثقافي
حضورها الفاعل يف الحياة الراهنة 
ــها  ــروف التي يعيش ــل الظ ويف ظ

الوطن.
ــات  ــع الجه ــن جمي ــو م واملرج
ــو  ــادرة نح ــا املب ــة يف بالدن الثقافي
ــايف وتفعيل  ــاط الثق ــف النش تكثي

ــهام الفاعل  الحياة الثقافية واإلس
يف تكثيف هذه الفعليات وجعلها  

ــدوان  ــه الع ــة يف وج ــة قوي صفع
ــف جرائمه وما سببه للوطن  وكش
ــالة واضحة  من دمار وخراب  ورس
ــن  ــذا الوط ــود ه ــربز صم ــم ت للعال
ــه  ومالحم ــويل   البط ــه  وتصدي
ــت العار  ــي  الحق ــطورية الت األس
ــعودي  ــل العدوان الس بكل جحاف

األمريكي ..
ألن الدور الذي يقع عىل املثقف 
ــة يعد من األدوار الهامة يف  والثقاف
ــدوان من  ــة الع ــدي ومواجه التص
ــعر  ــل الثقايف املستش ــالل الفع خ
لدوره الوطني الهام يف هذا الظرف 
ــه الوطن  ــه في ــذي يواج ــن ال الراه
عدواناً همجيا وغاشما  يستهدف 

استقالله وسيادته.
تصوير/حامد فؤاد

فعاليات ثقافية رغم أنف العدوانفعاليات ثقافية رغم أنف العدوان
ــانية يف  ــارات اإلنس ــن أقدم الحض ــة م ــارة اليمني الحض
ــامية  ــعوب الس ــن رحمها خرجت الكثري من الش ــم، وم العال
العربية القديمة والعربية واإلسالمية الحديثة، أنشئت هذه 
ــتجابت  ــة القديمة، التي اس ــة اليمني ــارة يف ظل اللغ الحض
ــعة لهذه  ــتقاقية لكل املتطلبات الواس بآليتها البنيوية االش

الحضارة وتطوراتها.
وكما أنها لغة أساسية أصيلة ومتطورة العتبارها واحدة 
ــة، فهي أيضاً  ــن اللغة األم املفرتض ــات املتفرعة م من اللهج
ــيل، امتد ورضب  ــذع األص ــذور الج ــعب من ج ــرع مهم تش ف
ــاعدته بيئتها الطبيعية  ــة، التي س ــذوره يف األرض اليمني ج
ــة املتطورة عىل  ــة واالجتماعية الحرضية الحضاري املتنوع
النمو والرثاء واالزدهار حتى أصبح دوحة لغوية وارفة امدت 
ــات البناء  ــردات وآلي ــا الغنية من املف ــروع بمادته ــائر الف س

واالشتقاق.
االعتماد على أسس علمية وموضوعية

ــت  ــة القديمة ليس ــة اليمني ــل بأن اللغ ــري ما قي ــىل غ وع
ــم" رداً  ــرآن الكري ــة اليمنية يف الق ــاب "اللغ ــة يأتي كت عربي
ــد مؤلف هذا الكتاب الباحث  عىل هذه األقاويل، حيث اعتم
ــة وموضوعية يف  ــس علمي ــامعي عىل أس توفيق محمد الس
ــا له من  ــائك وم ــدرايس الهام والش ــال ال ــذا املج ــه له خوض
ــك إىل ما اضطر  ــدة، معتمداً يف ذل ــب املتعددة واملعق الجوان
ــل الصايف للمصادر  ــري العودة إىل املنه ــاء اللغة والتفس علم
اللغوية القديمة املتمثلة يف اللغة اليمنية القديمة، فكان ابن 
عباس أول من نهل من تلك اللغة وهو يعود إىل تفسري بعض 
كلمات وألفاظ القرآن التي نسبها إىل لغة اليمن، وجاء مثله 
ــاووس وغريهم،  ــاك وط ــادة والضح ــري قت ــن علماء التفس م
ــم ذاتها عىل هؤالء  ــاظ القرآن الكري ــث فرضت بعض ألف حي
ــا من مواطن متعددة،  ــن واللغويني يف معرفة معانيه املفرسي
ــًى إال لغة أهل  ــد لها املفرسون جواباً أو معن ــا لم يج وبعضه

اليمن.
الموطن األول للساميني

ــة للكتاب ويحتوي  ــذا الكتاب صادر عن الهيئة العام وه
ــة مباحث يقع املبحث األول تحت عنوان "اللغة  عىل خمس

السامية اليمنية وعالقتها باللغة العربية الفصحى" يوضح 
ــادر التاريخية  ــانية واملص ــات اإلنس ــف أن الدراس فيه املؤل
ــاميني ومنها تمت  ــن األول للس ــد املوط ــأن اليمن تع ــد ب تؤك
ــمال  ــرات مختلفة عىل فرتات متعددة انزاحت نحو الش هج
ــرة العربية)  ــمال الجزي ــا بني النهرين، وش ــام وبالد م (الش

وخلف البحار (افريقيا).
ــت اللغوين  ــي جعل ــباب الت ــث األس ــش الباح ــد ناق وق
ــص إىل أنه  ــة إال أنه خل ــة اليمني ــدم عربية اللغ ــون بع يقول
ــذ مادة اللغة  ــيم أن يتم االقتصار عىل أخ ــن الخطأ الجس م
ــة فقط عن أهل الصحراء من األعراب وإهمال غريهم  العربي
من أهل املدن وخاصة املجاورة، وذلك أن مادة اللغة البدوية 
ــا ال تكاد تخرج عن الخيمة والصحراء  الصحراوية وألفاظه
ــا ارتبط بها، وتجنبوا أهل  ــل والخيل والغنم والرعي وم واإلب
ــران والبناء  ــا من ألفاظ العم ــدن والحضارة وما ارتبط به امل
ــدود والزراعة  ــارة والصناعة والس ــة والتج ــراءة والكتاب والق
واالستقرار والنهضة والجيوش والدولة والدواوين والتاريخ، 

وكل ما ارتبط بالحياة العامة للمدن.
ــك إال أن الكثري من  ــن ذل ــىل الرغم م ــف: وع ــول املؤل ويق
ــن أمثال ابن  ــن لغات اليم ــتدلوا كثرياً م ــاء اللغة قد اس علم
ــد  ــة ق ــة اليمني ــا أن اللغ ــم، كم ــدي وغريه ــور والفراهي منظ
ــة  ــة العربي ــر يف اللغ ــكاليات وظواه ــول إلش ــدت الحل أوج

الفصيحة الحديثة.
عالقة اللغة العربية القديمة باللغات األخرى

ــة اليمنية  ــي عالقة اللغ ــف يف املبحث الثان ــش املؤل وناق
ــمال الجزيرة العربية واآلراء  القديمة باللغات األخرى يف ش
ــاً أن الهجرات التي كانت تتم يف  ــي قيلت يف ذلك، موضح الت
ــمالها للبحث  ذلك الوقت من جنوب الجزيرة العربية إىل ش
ــد واألرايض الخصبة، وكذلك  ــش الرغي ــتقرار والعي عن االس
ــن جنوب الجزيرة  ــارة البخور التي كانت تتجه م طريق تج
ــة اليمنية  ــل تؤكد عم تأثر اللغ ــا هي إال دالئ ــمالها، م إىل ش
ــتعرضاً اآلراء  باللغات األخرى بل عىل العكس من ذلك، مس
ــني يف اللغة والتاريخ  ــن اللغويني واملختص ــة لكثري م املختلف

من العرب واألجانب حول هذه القضية.
خصائص مشرتكة

ــرتكة  ــث الثالث الخصائص املش ــاول املؤلف يف املبح وتن
بني العربية واللغة اليمنية القديمة والبالغة إحدى وثالثون 

ــابهة ومشرتكة، فالعرب قد عرفوا العلوم ومنها  خاصية متش
بدايات علم العربية يف أواخر صدر اإلسالم ثم العرص األموي 
ــية، فعرفوا النحو والرصف  ــعوا فيه يف العصور العباس وتوس
ــا  ــأوا له ــم أنش ــريه، ث ــتقاق وغ ــة واالش ــركات االعرابي والح
ــري أن اللغة اليمنية  ــد منذ ذلك التاريخ وإىل اليوم، غ القواع
ــيم  ــن هذه القواعد والحركات وتقس ــة حوت الكثري م القديم
ــكالم والفوارق بني املعرف واملنكر واملذكر واملؤنث وعالمات  ال
التذكري وعالمات التأنيث والضمائر والفعل واالسم واألعداد 
ــر واالدغام  ــارة والج ــماء اإلش ــداد الكرسية وأس ــا األع ومنه
واالقالب والتنوين والتفخيم والرتقيق واملّضعف، غري أنها لم 

تكن مدونة كقواعد خاصة.
ــابه  ــابهة بداية من تش ــص املتش ــف الخصائ ورسد املؤل
عدد األحرف مروراً بالحركات االعرابية والتشابه يف األلفاظ 

واستعماالت املعاني واأللفاظ.
ألفاظ متشابهة

ــف العالقة  ــتعرض فيه املؤل ــد اس ــث الرابع فق ــا املبح أم
ــك األلفاظ  ــرآن الكريم وكذل ــة والق ــة النقوش اليمني ــني لغ ب

املتشابهة بني العربية الفصحى واليمنية يف القرآن الكريم.
وما يميز هذا املبحث الجدول الذي أعده املؤلف لأللفاظ 
ــة القديمة يف القرآن  ــرتكة بني العربية الفصحى واليمني املش
ــي للغة النقوش  ــني الجذر اللفظ ــث تم املقارنة ب الكريم حي
ــوم، مع معانيها  ــا منطوقاً إىل الي ــة والذي ما زال منه اليمني
ــا يقابلها من ألفاظ ومعان وردت  ودالالتها يف نفس اللغة وم
ــذه األلفاظ  ــورة وبالتايل ورود ه ــة الفصحى املتط يف العربي
ــدر لغوي عربي موثق  ــي يف القرآن الكريم كأعىل مص واملعان
ــا بالبيئة اللغوية  ــىل ارتباطه ــدس، يدل داللة قاطعة ع ومق

العربية املحيطة بها.
ــة  املختلف اآلراء  ــس  الخام ــث  املبح ــف يف  املؤل ــاول  وتن
ــزول القرآن  ــلم عن ن ــه عليه وس ــول صىل الل ــث الرس لحدي
ــريات  ــدداً من اآلراء والتفس ــرف حيث أورد ع ــبعة األح بالس
ــبعة األحرف من األمور التي  املختلفة، مؤكداً أن معاني الس
شغلت العلماء قديماً وحديثاً فمنهم من أفرد لها املصنفات 
ــالم، كونها تمس جانباً من  ــائكة يف اإلس وهي من األمور الش

العقيدة إن أخطأ أحد فيها ال يستطيع تحمل وزرها.
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