
أدب وثقافة الثــــورة

ــش  يجي ــا  عم ــرب  أع ــف  وكي ــب؟  أكت ــاذا  ــش م يجي ــا  عم ــرب  أع ــف  وكي ــب؟  أكت ــاذا  م
ــي  الت ــة،  األليم ــة  اللحظ ــذه  ه يف  ــري  ــي بخاط الت ــة،  األليم ــة  اللحظ ــذه  ه يف  ــري  بخاط
ــس وتبعرث يف  ــراب النف ــا اضط ــودني فيه ــس وتبعرث يف يس ــراب النف ــا اضط ــودني فيه يس

املشاعر؟!املشاعر؟!
حمل الناعي ذلك الخرب الفاجع فأجهشت حمل الناعي ذلك الخرب الفاجع فأجهشت 
عيناي بالبكاء؛ فلقد ترجل الفارس، وانطفأت عيناي بالبكاء؛ فلقد ترجل الفارس، وانطفأت 
تلك الشمعة املضيئة يف سـماء وواقع الثقافة تلك الشمعة املضيئة يف سـماء وواقع الثقافة 
ــزان  اآلالم واألح ــدأت  وب ــة،  والعربي ــة  ــزان اليمني اآلالم واألح ــدأت  وب ــة،  والعربي ــة  اليمني
والهموم تسكن نفيس وتستويل عىل مشاعري والهموم تسكن نفيس وتستويل عىل مشاعري 

منذ سـماعي ذلك النبأ.منذ سـماعي ذلك النبأ.
ــكٍل مفاجئ األخ والصديق  ــكٍل مفاجئ األخ والصديق غّيب املوت وبش غّيب املوت وبش
ــان واألديب واملثقف والكاتب  ــان واألديب واملثقف والكاتب الصدوق، اإلنس الصدوق، اإلنس
ــام عيل بن عيل؛ فهل حقاً مات  ــتاذ/ هش ــام عيل بن عيل؛ فهل حقاً مات األس ــتاذ/ هش األس
املفكر واألديب األستاذ هشام؟ هل حقاً انقطع املفكر واألديب األستاذ هشام؟ هل حقاً انقطع 
ــق من العطاء؟! (إن املفكر  ــق من العطاء؟! (إن املفكر ذلك الينبوع املتدف ذلك الينبوع املتدف
ــه تبقى يف األرض)  ــه تبقى يف األرض) ال يـموت فعطاؤه ونتاجات ال يـموت فعطاؤه ونتاجات
خالدة لكل األجيال تنهل منها الفكر والثقافة خالدة لكل األجيال تنهل منها الفكر والثقافة 

عىل مدى السنني.عىل مدى السنني.
ــرك فراغاً كبرياً  ــام عيل بن عيل وت ــرك فراغاً كبرياً رحل هش ــام عيل بن عيل وت رحل هش
ــل ذلك العمالق  ــانياً وثقافياً وأدبياً... رح ــل ذلك العمالق إنس ــانياً وثقافياً وأدبياً... رح إنس
ــاحة الثقافية بكتاباته الرائعة  ــاحة الثقافية بكتاباته الرائعة الذي أثرى الس الذي أثرى الس
ودراساته النقدية املتميزة ومشاركاته الفاعلة ودراساته النقدية املتميزة ومشاركاته الفاعلة 
ــتاذ  ــدر لألس ــد ص ــاً)؛ فلق ــاً وخارجي ــتاذ (داخلي ــدر لألس ــد ص ــاً)؛ فلق ــاً وخارجي (داخلي
هشام العديد من اإلصدارات، منها عىل سبيل هشام العديد من اإلصدارات، منها عىل سبيل 

املثال:املثال:
ــاب  الخط ــري،  متغ ــع  مجتم يف  ــة  ــاب (الثقاف الخط ــري،  متغ ــع  مجتم يف  ــة  (الثقاف
الروائي اليمني، الرسد والتاريخ يف كتابات زيد الروائي اليمني، الرسد والتاريخ يف كتابات زيد 
ــاج، عبدالله محريز وثالثية عدن، املثقفون  ــاج، عبدالله محريز وثالثية عدن، املثقفون دم دم

اليمنيون والنهضة،... إلخ).اليمنيون والنهضة،... إلخ).
ــام يتمتع بقدرٍة فائقة عىل  ــام يتمتع بقدرٍة فائقة عىل كان األستاذ هش كان األستاذ هش

ــت والباهر  ــوره الالف ــه وحض ــار إيجابيت ــت والباهر إظه ــوره الالف ــه وحض ــار إيجابيت إظه
ــه  ــده، ويف أي مكان يرتأس ــٍب يتقل ــه يف كل منص ــده، ويف أي مكان يرتأس ــٍب يتقل يف كل منص
ــان  ــادة فيه، فهو اإلنس ــام القي ــك بزم ــان ويـمس ــادة فيه، فهو اإلنس ــام القي ــك بزم ويـمس
ــل معه يف عدن أو يف  ــروف لدى كل من عم ــل معه يف عدن أو يف املع ــروف لدى كل من عم املع

صنعاء (سواًء رئيساً أو مرؤوساً).صنعاء (سواًء رئيساً أو مرؤوساً).
ــني  ــع ب ــيس جم ــا أُن ــوم أب ــا املرح ــني إن فقيدن ــع ب ــيس جم ــا أُن ــوم أب ــا املرح إن فقيدن
صفات األب الحنون واألستاذ واملعلم الجليل صفات األب الحنون واألستاذ واملعلم الجليل 
ــنوات عمله  ــنوات عمله واإلداري الكفؤ الخبري؛ فخالل س واإلداري الكفؤ الخبري؛ فخالل س
ــات  املصنف ــاع  لقط ــل  كوكي ــة  الثقاف وزارة  ــات يف  املصنف ــاع  لقط ــل  كوكي ــة  الثقاف وزارة  يف 
ــه اإلداري الناجح  ــت أن ــة أثب ــة الفكري ــه اإلداري الناجح وامللكي ــت أن ــة أثب ــة الفكري وامللكي
ــتاذ  ــرس، كما كان مثاًال بارزاً لألب واألس ــتاذ واملتم ــرس، كما كان مثاًال بارزاً لألب واألس واملتم
ــه يف جامعة عدن،  ــم الفاضل خالل عمل ــه يف جامعة عدن، واملعل ــم الفاضل خالل عمل واملعل
ــتاذاً  ــؤوًال وأس ــام مس ــتاذ هش ــتاذاً نعم.. كان األس ــؤوًال وأس ــام مس ــتاذ هش نعم.. كان األس
ــكٍل واضٍح وملموس  ــهم بش ــكٍل واضٍح وملموس جامعياً جليًال أس ــهم بش جامعياً جليًال أس

ــا الدور الكبري  ــاٍل متعاقبة كان له ــا الدور الكبري يف بناء أجي ــاٍل متعاقبة كان له يف بناء أجي
يف بناء هذا الوطن، والعمل عىل رفعته وُسموه يف بناء هذا الوطن، والعمل عىل رفعته وُسموه 

بني األمم.بني األمم.
ــق الذي عملنا  ــام عيل بن عيل.. الصدي ــق الذي عملنا هش ــام عيل بن عيل.. الصدي هش
ــه  إدارت ــن  وبحس ــة،  الثقاف وزارة  يف  ــوياً  ــه س إدارت ــن  وبحس ــة،  الثقاف وزارة  يف  ــوياً  س
ــل املصنفات  ــيري عم ــل املصنفات وبجهوده الجبارة يف تس ــيري عم وبجهوده الجبارة يف تس
وامللكية الفكرية خاصًة، وأعمال الوزارة عامًة، وامللكية الفكرية خاصًة، وأعمال الوزارة عامًة، 
ــة وتقدم  ــارك يف نهض ــاون واملش ــم املع ــة وتقدم كان نع ــارك يف نهض ــاون واملش ــم املع كان نع
ــهم يف تطوير وتحديث  ــة، كما أس ــهم يف تطوير وتحديث وزارة الثقاف ــة، كما أس وزارة الثقاف
ــن خالل األفكار  ــة الثقافية يف الوزارة م ــن خالل األفكار العملي ــة الثقافية يف الوزارة م العملي
ــارك  ــارك والرؤى الحديثة التي كان يطرحها ويش والرؤى الحديثة التي كان يطرحها ويش

يف تنفيذها.يف تنفيذها.
ــيس) افتقدنا فيك تلك  ــاك يا أبا أن ــيس) افتقدنا فيك تلك (افتقدن ــاك يا أبا أن (افتقدن
ــك ذلك الوجود  ــة، افتقدنا في ــة الرائع ــك ذلك الوجود الحيوي ــة، افتقدنا في ــة الرائع الحيوي

ــامة الدافئة  ــايف، افتقدنا فيك تلك االبتس ــامة الدافئة الثق ــايف، افتقدنا فيك تلك االبتس الثق
ــني،  ــٍت وح ــفتيك يف كل وق ــىل ش ــمة ع ــني، املرتس ــٍت وح ــفتيك يف كل وق ــىل ش ــمة ع املرتس
ــم العطاء  ــرأي، وزخ ــك رجاحة ال ــا في ــم العطاء افتقدن ــرأي، وزخ ــك رجاحة ال ــا في افتقدن

الثقايف واألدبي الذي عهدناه دائماً منك.الثقايف واألدبي الذي عهدناه دائماً منك.
إن حزناً شديداً وإرباكاً واضطراباً يغشاني إن حزناً شديداً وإرباكاً واضطراباً يغشاني 
أثناء كتابتي لهذه األسطر املتواضعة عن قامة أثناء كتابتي لهذه األسطر املتواضعة عن قامة 
ثقافية سامقة، نحتاج إىل كتٍب ومؤلفات حتى ثقافية سامقة، نحتاج إىل كتٍب ومؤلفات حتى 
ــتحقه من تخليٍد وتقدير،  ــتحقه من تخليٍد وتقدير، نوفيها بعض ما تس نوفيها بعض ما تس
ــن أن تـمثل  ــطر ال يـمك ــن أن تـمثل فكلماتي يف هذه األس ــطر ال يـمك فكلماتي يف هذه األس
ــط ما  ــام، وأبس ــط ما ما أكنه يف قلبي لصديقي هش ــام، وأبس ما أكنه يف قلبي لصديقي هش
ــاك يا فقيد  ــتطيع قوله هو رحمة الله تغش ــاك يا فقيد أس ــتطيع قوله هو رحمة الله تغش أس
الثقافة وفقيد الوطن.. إَنّـــا لله وإَنّــــا إلـيـه الثقافة وفقيد الوطن.. إَنّـــا لله وإَنّــــا إلـيـه 

راجعــــون.راجعــــون.

٠٧
هشام علي بن علي.. ينبوع الثقافة واألدبهشام علي بن علي.. ينبوع الثقافة واألدب

ــة  ــة العربي ــن املنظم ــريا ع ــدر أخ ص
/ ــاب  كت ــرة  بالقاه ــة  اإلداري ــة  للتنمي
القياس املقارن السرتاتيجيات الحكومة 
ــط وشمال  الرقمية يف دول الرشق األوس

إفريقيا/.
- ــة لحكوم ا - نحو - ل لتحّو ا - يرصد

 "jpg.الرقمية-بالرشق-األوسط
ــار  ــاب يف إط ــذا الكت ــّد ه ــد أُِع وق

ــي يف منطقة  ــل الثان ــق العم فري
الرشق األوسط وشمال إفريقيا، 
ــة  املفتوح ــة  بالحكوم ــي  واملعن
إىل  ــتند  يس ــذي  وال ــة،  واملبدع

ــة  املفتوح ــة  الحكوم ــرشوع  م
ــادي  االقتص ــاون  التع ــة  ملنظم

والتنمية .
ــاب أن التكنولوجيا  ــد الكت ويؤك
ــرث العوامل  ــل أحد أك ــة تمث الرقمي
ــا  ــن، بم ــت الراه ــة يف الوق التحولي
ــة  الحوكم ــىل  ع ــا  تأثريه ــك  ذل يف 

ــية  ــة الفّعالة والقدرة التنافس العام
االقتصادية املحتملة.

ــودة  ــح أن جني الثمار املنش ويوض
أن  ــتدعي  يس ــة،  الرقمي ــا  للتكنولوجي

ــتخدام  ــات املتعلقة باس تكون السياس
ــزًءا ال يتجزأ من  ــا ج ــذه التكنولوجي ه

اسرتاتيجيات إصالح القطاع العام.
ويشري إىل أن توصية منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية املتعلقة باملجلس 

ــرتاتيجيات  باس ــي  املعن

ــدم  تق  ،(2014) ــة  الرقمي ــة  الحكوم
ــذه  ه ــم  تصمي ــأن  بش ــادات  إرش
ــرتاتيجيات وتنفيذها. وإىل أن دول  االس
ــط وشمال إفريقيا  منطقة الرشق األوس
ــرتاتيجيات  اس ــة  مواءم إىل  ــعى  تس
ــادئ الواردة  ــع املب ــة الرقمية م الحكوم
ــفافية  ــز الش ــة لتعزي ــذه التوصي يف ه
وتحسني تقديم الخدمات للمواطنني 
والرشكات، وتعزيز املؤسسات العامة 

األكرث إنتاجية وتنافسية وشمولية.
ــرة متعمقة يف  ــاب نظ ــدم الكت ويق
كيفية استخدام مرص واألردن ولبنان 
ــارات  اإلم ــة  ودول ــس  وتون ــرب  واملغ
ــا  للتكنولوجي ــدة  املتح ــة  العربي
ــع  ــداف أوس ــق أه ــة لتحقي الرقمي
ًما كبريًا  ــات. مؤكًدا أّن تقُدّ للسياس
ــق  يتعل ــا  فيم ــرازه  إح ــم  ت
ــل  التواص ــني  بتحس

ــتخدام  ــية واس ــاء البنية األساس وإنش
ــات واالتصاالت من  ــا املعلوم تكنولوجي
أجل توفري خدمات أكرث كفاءة. وأن هذه 
ــس الالزمة للتحّول  ــت األس الدول أرس
الرقمي يف القطاع العام بطريقة تضمن 

وصوًال أشمل للجميع.
ــتخدام  ــاب، فإن االس ــب الكت وبحس
ــدة  الجدي ــات  للتقني ــا  تنظيًم ــرث  األك
ــني  املواطن ــات  توقع ــق  يحق أن  ــن  يمك
ــكل أفضل، ويساعد يف ضمان الثقة  بش
ــامل.  ــو الش ــم النم ــة، ويدع يف الحكوم
ــتخدام  ــال، يمكن اس ــبيل املث ــىل س فع
ــا املعلومات واالتصاالت عىل  تكنولوجي
ــة إلرشاك املواطنني يف  ــرث فعالي ــو أك نح
ــة، وكذلك يف  ــات العام تصميم السياس
ــا  ــة وتقديمه ــات العام ــم الخدم تصمي
ــتخدام  االس إن  ــا  كم ــا.  وتقييمه
املعلومات  ــا  لتكنولوجي ــرتاتيجـي  االس
واالتصاالت يمكن أن يساعد مؤسسات 
ــاركة  القطاع العام عىل العمل مًعا ومش
ــات  ــني سياس ــًال عن تحس ــوارد، فض امل

حوكمة البيانات واألمن السيرباني.
ــول  ــداث تح ــاب إىل إح ــو الكت ويدع

ــايف يف اإلدارة العامة، من أجل توجيه  ثق
الخدمات والسياسات نحو احتياجات 
ــه، حيث تحتاج هذه  املواطن وتفضيالت
ــيايس  ــرتاتيجـي وس الدول إىل إطار اس
ــرتاتيجيات الحكومة  ــذ اس ــوي، لتنفي ق
ــق  ــو متس ــىل نح ــاح وع ــة بنج الرقمي
ــا إن منظمة  ــذه اإلدارة، كم ــن خالل ه م
ــادي والتنمية، أوصت  ــاون االقتص التع
ــية تمكن  ــري أدوات مؤسس ــرضورة توف ب
ــق للتكنولوجيا  ــتخدام املتس ــن االس م

عرب مستويات الحكومة املختلفة.
ــاء  ــة بن ــىل أهمي ــاب ع ــدد الكت ويش
ــية إلدارة مرشوعات  اإلمكانات املؤسس
ــات  املعلوم ــا  تكنولوجي ــج  وبرام
ــك  ــاح، وكذل ــدة بنج ــاالت املعّق واالتص
ضمان القيمة مقابل املال يف استثمارات 
ــاالت  واالتص ــات  املعلوم ــا  تكنولوجي
ــق املزايا لجميع  ــول وتحقي وإدارة األص
ــتنادا إىل أفضل  الفئات االجتماعية، اس
ــات واملعايري واألدوات القانونية  املمارس
ــادي  االقتص ــاون  التع ــة  منظم يف 

والتنمية.

 واكب الفن التشكييل اليمني األحداث  واكب الفن التشكييل اليمني األحداث 
ــهدتها بالدنا الحبيبة  ــهدتها بالدنا الحبيبة والوقائع التي ش والوقائع التي ش
خالل السنوات األخرية , وخاصة وقائع خالل السنوات األخرية , وخاصة وقائع 
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــم الع ــعودي األمريكي وجرائ ــدوان الس ــم الع وجرائ

الغاشم عىل بالدنا ..الغاشم عىل بالدنا ..
ــكييل اليمني  ــث كان للفنان التش ــكييل اليمني حي ــث كان للفنان التش حي
ــام يف التعبري عن  ــوره الفاعل واله ــام يف التعبري عن حض ــوره الفاعل واله حض
ــري وتوثيق  ــك العدوان الربب ــري وتوثيق همجية ذل ــك العدوان الربب همجية ذل
جرائمه الفظيعة وإبرازها للعالم وإظهار جرائمه الفظيعة وإبرازها للعالم وإظهار 
وحشية هذا العدوان الذي ألحق الدمار وحشية هذا العدوان الذي ألحق الدمار 
ــب  الحياة  ــف جوان ــراب يف مختل ــب  الحياة والخ ــف جوان ــراب يف مختل والخ
اليمنية  ويف مختلف البنى التحتية إىل اليمنية  ويف مختلف البنى التحتية إىل 
جانب املآيس املؤملة التي ذهب ضحيتها جانب املآيس املؤملة التي ذهب ضحيتها 
ــهدوا  ــاء الذين استش ــن األبري ــهدوا الكثري م ــاء الذين استش ــن األبري الكثري م
تحت قصف الطائرات والصورايخ التي تحت قصف الطائرات والصورايخ التي 
ــري ,والتي  ــري والكب ــني الصغ ــرق ب ــري ,والتي لم تف ــري والكب ــني الصغ ــرق ب لم تف
ــت خلفها مذابح وجرائم يندى لها  ــت خلفها مذابح وجرائم يندى لها خلف خلف
ــتبقى وصمة عار  ــانية وس ــتبقى وصمة عار جبني اإلنس ــانية وس جبني اإلنس
ــة واضحة  ــاني وإدان ــخ اإلنس ــة واضحة يف التاري ــاني وإدان ــخ اإلنس يف التاري
ــرام  اإلج ــك  ذل ــدى  م ــف  ــة تكش ــرام وبالغ اإلج ــك  ذل ــدى  م ــف  ــة تكش وبالغ
ــعودي يف حق أبناء شعبنا اليمني  ــعودي يف حق أبناء شعبنا اليمني الس الس

الصامد.الصامد.

 لقد عرب الفنان التشكييل اليمني عن  لقد عرب الفنان التشكييل اليمني عن 
ــالل اللوحة  ــدق تعبري من خ ــه اص ــالل اللوحة واقع ــدق تعبري من خ ــه اص واقع
ــكيلية  التش ــة  اللوح ــت  فكان  , ــون  ــكيلية والل التش ــة  اللوح ــت  فكان  , ــون  والل
ــع  الواق ــن  ع ــة  وصادق ــة  ناطق ــورة  ــع ص الواق ــن  ع ــة  وصادق ــة  ناطق ــورة  ص
ــدوان وقذائف  ــي تحت قصف الع ــدوان وقذائف اليمن ــي تحت قصف الع اليمن
ــراب التي تنهال من  ــراب التي تنهال من املوت والدمار والخ املوت والدمار والخ

قبل العدوان الغاشم.قبل العدوان الغاشم.
 إن هذه األعمال التشكيلية التي هي  إن هذه األعمال التشكيلية التي هي 
وثيقة دامغة ضد العدوان وصورة بالغة وثيقة دامغة ضد العدوان وصورة بالغة 
ــوالت ومالحم  ــود وبط ــري عن صم ــوالت ومالحم التعب ــود وبط ــري عن صم التعب
شبعنا اليمني الجبار ورفضه للخضوع شبعنا اليمني الجبار ورفضه للخضوع 
ــالم والتفريط بقراره الوطني  ــالم والتفريط بقراره الوطني و االستس و االستس

واستقالله وسيادته..واستقالله وسيادته..
ــون الحياة  ــومة بل ــا لوحات مرس ــون الحياة إنه ــومة بل ــا لوحات مرس إنه
ــات ألوانها  ــود.. لوح ــة والصم ــات ألوانها والبطول ــود.. لوح ــة والصم والبطول
ــك البهاء  ــموخ ومرشقة بذل ــك البهاء ناصعة الش ــموخ ومرشقة بذل ناصعة الش
ــض كل الوان  ــرشق الذي يرف ــض كل الوان اليمني امل ــرشق الذي يرف اليمني امل
ــالم والحياة املظلمة  ــالم والحياة املظلمة االنكسار واالستس االنكسار واالستس
ــرص واإلباء  ــا ألوان الن ــتلبة .. إنه ــرص واإلباء و املس ــا ألوان الن ــتلبة .. إنه و املس

واملجد والحق.واملجد والحق.
تصوير/حامد فؤادتصوير/حامد فؤاد

الحكومات الرقميةالحكومات الرقمية

لون العنفوان يف مواجهة العدوانلون العنفوان يف مواجهة العدوان

ــبــل ــك أن ــل ــع ـــرب ف ـــح ــد ال ــن ــــت ع ــا أن ــم ك
فــتــعــذُل فـــــــــراراً  ال  ــــراً  ــــك م مــضــيــت 

ــٌم ــِع ــن ــم ُم ــس ــج ـــِط ال ـــس ـــٍم أب ـــري ــل ك ــك ك
ــُل ــذب ــي يــــحــــاول إســــعــــاد الــجــمــيــع ف

ــا ــن ــأرض فــطــوبــى لــنــا طــبــع الـــكـــريـــم ب
ــل ــل ــع ــت ن وال  نـــشـــكـــو  ال  ـــــزون  ـــــزي ع

ــداً ــام ص عــشــت  ــا  م األرض  ــوخ  ــم ش ونــحــيــا 
أوُل ـــك  ـــرف ح ـــد  ـــج امل صـــفـــحـــات  عــــىل 

ـــدار مــجــاهــداً ـــت ـــاق ـــوض املـــنـــايـــا ب ـــخ ت
ــذُل ــب ــــــال ي ــس وامل ــف ــن ــل ـــــذي ل جـــهـــاد ال

ـــٌم ـــال ـــــك ظ ـــــازي ــــــك مــــظــــلــــوٌم وغ ألن
ـــدل ـــــده الـــلـــه أع ــت ذرعــــــاً وح ــق ـــال ض ف

ــــاده ن كـــربـــك  اشـــتـــد  عــلــيــك  إذاَم 
ـــســـأُل ُي ـــــر  األم يف  املـــلـــك  رب  ـــري  غ ـــال  ف

لنا ــوا  ــع ــم ج قـــد  رب  يـــا  قـــل   .. ــُه  ــم ــك وح
ـــي الــوثــقــى بــحــكــمــك نــقــبــُل ـــروت ويــــا ع

جمعهم أحـــاطـــك  إذ  مــنــه  وحــســبــك 
ُل ـــــزَّ ـــــَن ســـكـــيـــنـــُتـــه فــــعــــًال عـــلـــيـــك ُت

ــــن لــــدنــــه وأمــــنــــًة ــــداً م ــــن يــــمــــدك ج
ــه لــيــس تــغــفــُل ــن ــي ـــــْن ع ــه َم ــان ــح ــب ــس ف

أمــــورنــــا ـــــــام  زم ســلــمــنــا  الــــلــــه  إىل 
ــــىس يــتــعــقــل ــــع بــالــحــســنــى ع ــــدف ون

ـــف أنــنــا ـــال ـــح ـــت ــــــــدوان ال ــــدرك ع ــــي ل
ــُل ــرح ـــىل الـــحـــق ن ــا ع ــن ــش ــا ع ــم ـــــاة ك أب

فحينها  .. وا  اســتــمــرُّ جــــدوى  بــال  ــن  ــك ول
ـــا عــــىل الــــــرد نــجــبــل ـــن رددنـــــــا ومـــــا رم

ـــــدوان حــلــفــهــم ـــــع ثــــالثــــة أعــــــــــواٍم ل
ـــُل ـــت ـــق ــــوع ون ــــج ـــــــــــواٍم ن ــــة أع ــــالث ث

ــا ــه ــُع ــم ــــــمَّ َس ـــًة ُص ـــي ـــان ـــس نـــنـــاشـــد إن
ُل ـــَســـوُّ ـــَت ال ــُب  ــي ــط ي ــاً  ــم ــل ظ قــصــفــنــا  ويف 

ــب الــعــيــش غــايــًة ــس ــح كــــأي لــئــيــٍم ي
ـــُل يـــتـــذلَّ أســـبـــابـــهـــا  مــــن  ـــــــذلُّ  ال إذا 

........
فــحــالــهــا ــــذا  ه بــعــد  ــــــاًء  رج  .. كــفــانــا 

ـــُل ـــَم ـــح ـــة ُي ـــالم ـــس ـــال ـــــــدوُّ ب كــــــاي ع
وحــســبــنــا  .. نـــمـــوت  أو  ـــــاًال  رج ــش  ــي ــع ن

ــــّوُل ــــَع ـــر ُن ـــدي ـــق ـــه ال ـــل ــــــدرة ال عــــىل ق
كيلنا فــــاض  قـــد  قــــوم  يـــا  بــنــا  ـــا  ـــي وه

ــول ــح ــت ن ال  الــــحــــرب  ـــــــال  رح ـــد  ـــش ن
ـــــــالدي بــــــالد الــــلــــه مـــهـــمـــا تــعــرثت ب

ـــــال تــجــمــلــوا ـــــوى يـــا رج ــض أق ــه ــن ــت س
ــا ــوده ــم ص أن  ــــان  ــــم اإلي ــة  ــم ــك ح ومــــن 

ـــُل ـــلَّ ـــَك ـــاً أمــــــام الــــغــــزو نـــــٌرص ُم ـــات ـــب ث

نصٌر مكلٌلنصٌر مكلٌل
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لالنداي.. من شعر املرأة األفغانية يف الحّب والحرّب/، الصادر أخريًا عن دار أزمنة للنرش 
والتوزيع بالعاصمة األردنية عمان، مختارات من شعر الالنداي، قام بتعريبها وترجمتها من 

اإلنجليزية د.عبد الله أبو شميس ود.حنان الجابري.
ــعرّية املرشقّية  ــّي مختلف عن األنواع الش ــعر الالنداي األفغان ــميس إن ش ويقول أبو ش
املعروفة، ألنه فّن شعبّي تنظمه النساء األفغانّيات ويتداولنه فـي رسّهّن. ويضيف: ”راقتني 
ــات كثرية من  ــبكة العنكبوتية ألجد مقتطف ــىل الّش ّية، فبحثت ع ــعار الّرسّ ــا فكرة األش وقته
ــٍع إلكرتونّي. بدأت  ــورة عىل غري موق ــات الالنداي مرتجمة بالفعل إىل العربّية، منش مقطوع

قراءتها، فأعجبتني، ولفتني فـيها ذلك الحّس اإلنسانّي األصيل الحاّد“.
ــّي يقوم عىل  ــعر عاطفـ ــه، وهو ش ــوزون فـي أصل ــف م ــري مكّث ــعٌر قص ــداي ش وألن الالن
ــة من الربق أو  ــي ”رصخة من القلب أو ومض ــل، وكّل مقطوعة فـيه ه ــىل الّتأّم ــال ال ع االنفع
ــن من ترجمة ذلك بصدقية،  ــار“، وبالنظر إىل أن لغة الّنرث ”املحايدة“ لن تتمك ــعلة من الن ش

فقد تمت عملية التعريب والرتجمة مع االلتزام باألوزان العربية.
ــّي  بهاء الدين مجروح  ــاعر األفغان ــّم الكتاب تعريباً للمقطوعات التي جمعها الّش ويض
(1988-1928) من شعر النساء األفغانّيات والتي ُترجمت إىل الفرنسّية واإلنجليزّية، والقت 
انتشاراً وشهرًة ِلما تعّرب عنه من بوح جريء عن املرأة األفغانّية ومشاعرها وهواجسها، عىل 

نحو ُيقِلق الّصورة الّنمطّية عنها.
ــبعينات القرن املايض وثمانيناته.  كما يضّم الكتاب قصائد جرى نظمها وغناؤها فـي س
وتدور حول محورين أساسّيني هما الحّب والحرب، ويرجع سبب ذلك إىل أّن عدداً كبرياً من 
ــتان عام 1978،  ــوفـييتي ألفغانس ــتان بعد الغزو الس ــات ُولد فـي املنفى فـي باكس املقطوع

ومن ذلك:
”الّربيُع البديُع أتى

يمنُح األرَض ألواَنها
وهنالك فـي بلدي

تحت ناِر العدِوّ
الّشجرياُت تخلع أغصاَنها“.

ــخصّيات محورّية تدور األشعار  وفـي املجموعة الخاّصة بالحّب، ُيالَحظ وجود ثالث ش
ــخصّية زوج املرأة الذي تبغضه وتوِسُعه  ــعار؛ وش ــخصّية املرأة التي تنطق باألش حولها: ش
ــخصّية العشيق الذي يقرتب من املرأة حيناً حّد الوصال؛ ويبتعد حيناً  شتماً وسخرية؛ وش

آخر حّتى يعود رضباً من املحال.
ــاً للمجتمع الذكورّي الذي ال يرى  ــعر الالنداي يوجه نقداً الذع ويوضح املرتجمان أن ش

فـي املرأة أكرث من سلعة، وفيه أيضاً هجاء مرير للرجل، ومثال هذا:
”ُقساٌة ُقساٌة

ترون العجوَز يجّر خطاَي
إىل املضجِع

وتستفهمون عن الّرسّ فـي أدمعي؟!“.
ــعر موزون، والوزن فـيه إجبارّي، بينما يمكن  ــتونّية األصلّية ش والالنداي فـي لغته البش
ــعرّيني: يحتوي األول 9  ــطرين ش إغفال الّتقفـية. وتتكّون مقطوعة الالنداي الواحدة من س

مقاطع صوتية، ويحتوي الثاني 13 مقطعاً.
ــتحيل“، إذ إّن العروض  ــب ”مس ــة فـي التعري ــدد املقاطع الصوتي ــىل ع ــاظ ع وألن الحف
ــدٍد محّدٍد من  ــى إن الحفاظ عىل ع ــل عىل التفعيالت، حّت ــد عىل املقاطع ب ــّي ال يعتم العرب
ــب، فقد التزم  ــّرس معه التعري ــكل يتع ــاً إذ إّنه يقّيد املعنى بش ــن عملّي ــري ممك ــالت غ التفعي
ــداي؛ فمقطوعة الالنداي  ــلوب الالن ــاء املقطوعة عىل جزأين، وهو جوهر أس ــان ببن املرتجم

تتكّون دائماً من دفقتني شعرّيتني متتاليتني.
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 "jpg.األوسط-
ــار  ــاب يف إط ا الكت

ــي يف منطقة  ثان
شمال إفريقيا، 

يف ي
ــة  املفتوح ــة  وم
إىل  ــتند  يس ي 

ــة  املفتوح ــة  م
ــادي  االقتص ون 

ب أن التكنولوجيا 
ــرث العوامل  حد أك
ــا  ــن، بم ــت الراه ق
ــة  الحوكم ــىل  ع ـا 

ــية  والقدرة التنافس
تملة.

ــودة  جني الثمار املنش
أن  ــتدعي  يس ــة،  رقمي

ي

ــفافية  ــز الش ــة لتعزي ــذه التوصي يف ه
وتحسني تقديم الخدمات للمواطنني 
والرشكات، وتعزيز املؤسسات العامة 

األكرث إنتاجية وتنافسية وشمولية.
ــرة متعمقة يف  ــاب نظ ــدم الكت ويق
كيفية استخدام مرص واألردن ولبنان 
يف م
ــارات  اإلم ــة  ودول ــس  وتون ــرب  واملغ
ــا  للتكنولوجي ــدة  املتح ــة  العربي
ــع  ــداف أوس ــق أه ــة لتحقي الرقمي
ًما كبريًا  ــات. مؤكًدا أّن تقُدّ للسياس
عع
ــق  يتعل ــا  فيم ــرازه  إح ــم  ت
ــل  التواص ــني  بتحس

وبح
ــ األك

ــن يمك
ــك بش

يف الح
ــىل فع
تكنول
ــو نح
تصم
تصم
وتقيي
ــ االس

واالتص
القطا
ــوا امل

حوكم
ويد


