
أدب وثقافة الثــــورة

ــد يف  ــطورة املج ــم أس ــوم  تتعاظ كل ي
ــىل صور  ــة وكل وتتج ــذه األرض الطيب ه
البطوالت واملآثرالخالدة والتي يسجلها 
ــي املجيد الذين  ــعب اليمن ابناء هذا الش
ــك  ــود ذل ــموخ وصم ــكل ش ــون ب يواجه
ــل  ــي  واملتمث ــري والهمج ــدوان الربب الع
ــىل  ــي ع ــعودي االمريك ــدوان الس يف الع

شعبنا... 
ــوالت  يف كل  ــداث والبط ــي االح وهاه
ــعب األبي  ــت للعالم إن هذا الش يوم تثب
ــار أو  الصامد لن يهزم ولن يعرف االنكس
الخضوع ألي قوة مهما كانت وألي عدو 

مهما كانت قوته وحشوده..
كل  يف  ــد  صام ــعب  ش إرادة  ــا  إنه
ــيد نرصه  ــل كتابة نش ــات .. يواص الجبه
ــطورية وصالبته وتحديه  وملحمته األس

وعنفوانه الذي أذهل العالم أجمع.
ــة  الكلم ــت  كان ــة  البندقي ــب  جان إىل 
الحرة يف خنادق البطولة واملجد والرشف 
ــا  ومهمته ــا  ودوره ــا  حضوره ــجل  تس
ــورة والرشيفة والصادقة والهادفة  الجس
ــعب وتقف  ــل الوطن والش ــك من اج وذل
ــدو  الع ــه  ــادق يف وج ــزم ص ــم وع بحس

السعودي األمريكي الرببري .
ــا البارز  ــاعرة دوره ــة الش وكان للكلم

وحضورها وصوالتها القوية .
ــعراء الوطن تسابقوا  حيث نجد أن ش
ــهار  إش إىل  ــدوان  للع األول  ــوم  الي ــذ  من
ــه العدوان  ــالح قوي يف وج القصيدة كس
ــع مزاعمه  ــم والتصدي له ولجمي الغاش
وأراجيفه الباطلة وتحفيز الهمم والعزائم 
ــعب  الش ــود  وصم ــوالت  ببط ــي  والتغن
ــة من  ــم البطول ــر مالح ــه وتصوي وإبطال

خالل الكلمة الشاعرة املعربة والهادفة.
ــم  ــم وقصائده ــالل إبداعاته ــن خ وم
ــوالت  بط ــعراء  الش ــن  م ــري  الكث ــجل  س
وصمود شعبهم يف وجه العدوان الغاشم 
ــم إىل قذائف تعصف  .. وأحالوا قصائده
بالطغاة واألعداء وأعوانهم .. كما جعلوا 
ــجل مالحم  ــم مدونات تس ــن قصائده م

وأمجاد ومآثر الشعب اليمني ومواجهته 
ــارك  ــع املع ــجل وقائ ــا تس ــدوان كم للع
ــال  أبط ــا  يحققه ــي  الت ــارات  واالنتص
ــم  ــع الجرائ ــراز جمي ــذا إب ــعب .. وك الش
ــدوان ضد  ــوم بها الع ــية التي يق الوحش
ــدن والقرى  ــاء يف امل ــعبنا األبري أبناء ش
ــن  م ــه  ألحق ــا  وم ــع  واملصان ــدارس  وامل
ــري  ــراب وتدم ــة وخ ــة وفظيع أرضار بالغ
ــة والصحية  ــع البنى االقتصادي يف جمي

واالجتماعية والتعليمية املختلفة.
ــلة لغزو  ومع محاوالت العدوان الفاش
ــاحل الغربي والسيطرة عليه انربى  الس
الكثري من شعراء الوطن لتسجيل مالحم 
ــم  ــة يف مواجهة ذلك الغزو الغاش البطول
ــم  وكرسه ــدوان   الع ــع  مجامي ــحق   وس
وهزيمتهم  وذلك من خالل الكلمة املعربة  
ــم يف وجه  ــن ووقوفه ــاء الوط ــة أبن صالب

ذلك العدوان البغيض.
ــهد  ــذي يش ــي ال ــاحل الغرب  إن الس
ــد العدوان  ــن ض ــارات الوط ــم انتص أعظ
ــعودي األمريكي الغاشم هو الربكان  الس
ــدوان   الع ــل  جحاف كل  ــرق  يح ــذي  ال
ــر يعصف بهم  ــل من البحر األحم ويجع
ــل عليهم أمواجه الثائرة لتبتلعهم  ويرس

وتجرفهم اىل اعماق النسيان.
يف  ــوالت  والبط ــم  املالح ــك  تل ــن  وع  
الساحل الغربي  كتب الكثري من الشعراء 
ــغ تعبري عن روعة  ــد كثرية  تعرب ابل قصائ

ذلك الصمود والبطوالت املتواصلة.
َكم َفسِل ُيزَهق

*عن تلك املالحم البطولية يف الساحل 
ــاعر كريم الحنكي يف  الغربي , يقول الش

قصيدته"جبهة البحر شماخة":
ــه َثغِر  ــاِهد َعدِل، ِل ــرِب َش ــاِحِل امَغ َس

ِينُطق
ِبالَحِقيَقة؛ وَال ِيعِدل ِبَها َيشِّ َثاِني

َكم َكَتاِيب ِوَضاَعت ِفيِه؛ َكم َفسِل ُيزَهق
ــه  ــاِع ِكِنّ ــه، َض ــْق ِب ــرَى ِذي اْلَتَص ِبالِك

ُدَخاِن

ِوانَدَفن ِفيِه َغاِزي، َجنِب َخاِزي ِتَرَزّق
َواِني ِمن َدِم الَنّاِس، َساِير ِفيِه َسِري الَسّ

َواصَبِح الَعاِر ِله َمثَوى، ِوَمأَوى ِتَغَلّق
، أَو َغَرّر ِبه الَفقَر َعاني َعى الَحِقّ َال اَدّ

ــِزّ ِذي َباِت  ــِل الِع ــا اه ــوِه َي ــوِه ِيف َح َح
أبَلق..

ــزِي  ــة وِخ ــَىل الِخَسّ ــح َع ــِف ِيصِب َكي
الزََّماِن؟!

َص الله َمن ِيرَخص؛ ِوَغَىلّ ِوَوَفّق رََخّ
ُكِلّ َغاِيل ِبَنفَسه، رَغِم َجدِب املََكاِن

َما ِتِبع (آِل َنهَياِن الَخَنا)، َغِري أَخَرق
ــن  َخاِي ــِري  َغ ــة)،  الِخَياَن ــُعوِد  (ُس أو 

ِوَجاِني
ــاِت  ــه، َم ــم ِيف َموِطَن ــن ُرصُف َالجُلُه َم

أَحَمق
ِفدِو.. ِتهناِه َرصَفتُهم؛ ِوِدرِع الَهَواِن!

َجبَهِة امَساِحِل امَغرِبي! ِوَقلِبي ِتَفَرّق
َبنِي أطرَاَفها، ِمن َحيِث ِخِيلّ َدَعاِني

ِواسَتَجاَبت ُشُجوِني، َيوِم َكوِني ُموََثّق
أمَسِك الَيِدّ َمحُبوِبي.. ِوأََرَسل ِلَساِني.

عاش مقاتلني
  أما الشاعر زياد الساملي فيصور تلك 
البطوالت يف الساحل الغربي وتضحيات 
األبطال وصمودهم يف وجه ذلك العدوان 
ــار  ع يف  ــقوطه  وس ه  ــار  وانكس ــم  الغاش

الهزائم.. حيث يقول يف قصيدته:
يف الساحل الغربي عاش مقاتيل

قبائل اختالف  من  يموج  جيشاً 
ما أدراك  ما  الغربِيّ  الساحل  يف 

يف الساحل الغربي .. ظَلّ املاُء يل
جبهاتهم يف  األحــرار  عىل  سلم 

بالساحل يمدهم  القوي  وادُع 
لهم وقل  مجمعني  عليهم  عِيّد 

منازيل حماة  يا  سعيٌد  عيٌد 
أورقت للسيادة  انتصاٍر  عيُد 

تفاؤيل نخل  بالفتح  عزمكم  من 

أمامكم الــعــدو  عجز  بــه  عيٌد 
ــىض يـــراوغ يف خـــداٍع زائــل وم

عيدي هي الجبهات عزة موطني
للمتناول التاريخ  عىل  مجٌد 

عيد النصال مضت تدق طبولها
تثاقل بغري  مــجــذوٍب  حركات 

لكأنما ـــٍة  رشاه بكل  رقــصــت 
صاقل حدادة  لها  العدو  جسد 

ومثلها العدو  من  الدماء  عيد 
نادِل رعشة  عليه  الوعاء  رغو 

جبهتي فخٍر  بكل  الحياة  عيد 
مآميل بــلــوغ  أو  شــهــيــٌد  إمـــا 

 ليس التساوم من صفاتي مطلقاً
أو من خصائص صفحتي وبدائيل

إنما أميض  الحق  يف  واحــٌد  أنا 
يف الحرب أو يف الحب لست بعاقِل

أنا من تضاريس الجبال مالمحي
قد جئت بحري من جميع جداوِل

ما أدراك  ما  الغربي  الساحل  يف 
يل املاء  ظل  الغربي  الساحل  يف 

جنود الله
ــوالت وعىل  ــة املجد والبط ــا تهام   إنه
أرضها  تسجل املالحم الخالدة  وتقرب كل 
ــري وتؤكد للعالم  ــل العدوان الربب جحاف
ــذه األرض الطاهرة هي مقربة الغزاة  ان ه
ــانها..  وان أبناء الوطن هم حماتها وفرس
ــاع هائل  عن تهامة وبطوالتها يقول الش

عزيزي:
هذا النخيل جنود الله فابتعدوا

به (املناصف) سّجيٌل لكل عدو
فاتحة الفل  فيها  األرض  وهذه 

مسُد أو  العلِج  بساق  قيٌد  والفل 
وزلــزلــة ــان  ــرك ب تهامة  هــذي 

تحتشُد الذرات  بها  شرب  كل  يف 
سوسنَة املــوت  تــزف  غــاٍز  لكل 

وُترتُع الكأَس بالبرشى ملن صمدوا
لعنُتها األوغــاَد  تشتهي  قيامٌة 

والصمُد الصّماُد  ظلها  وجنٌة 
لوجّمعوا الجّن يف الدنيا لغزوتها

واملــدُد التأييد  هنا  إليها  أتى 
يظللها ســمــاوٌيّ  نــٌرص  هناك 

ينفرُد األرض  فوق  اآلن  وهاهو 
روعة ساحيل

ــاهد  مش ــت  كان ــة  املاضي ــام  االي ان   
ــاهد البطوالت  عظيمة ومتالحقة من مش
ــرة كان العيد املايض  ــذه الطاه ــي ه .. فف
ــود والتضحية  ــة والصم ــد للبطول هوعي
ــداء وبهجة لكل ابطال الوطن الذين  والف
رأوا ان العيد االروع هو يف جبهة الساحل  
ــدوان وكرس انفه..   حيث يتم مواجهة الع
وعن ذلك يقول الشاعر الشاعر/ حسن 

سالم(أبو أسد):
عيد الصمود يحُفّ روعة ساحيل

مقاتيل بقلب  خوفاً  ويزُفّني 
جبهتي ويرفد  وجعي  من  يقتات 

الباطِل جيوش  به  أدُكّ  بأساً 
العيد يف (امساحْل) ربيٌع أخٌرض

داخيل تبهج  بالنرص  وبشائٌر 
ني تختُطّ ـــزٍّة  ِع ــرتس  م ــِلّ  ك يف 

عاجٍل مقاٍل  يف  البطولة  صحف 
يف الساحل الغربي تختلط الخطى

رواحيل بني  الجبار  قوى  فرتى 
هامتي يحني  باإلف  قصفهم  ال 

الفاشِل الــرباديل  زحــف  وال  كال 
صمودنا بقاع  تهوي  أرتالهم 

مشاعيل وقــود  باتوا  وجنودهم 
فانـ الرحمن  قــوة  تجَلّت  فينا 

القاتِل املستبِدّ  جيوش  هــارت 
أنجٌم البنادِق  فوهات  العيد  يف 

باتت تضيىء دجى اشتباٍك راجِل
تحَوّلت الرجال  يداعبها  ومتى 

بساحيل الرجال  ألشباه  جثثاً 
عــزٍَّة جبهة  كــِلّ  يف  لحظاتنا 

املتواصل الوغى  ُمَتع  عىل  تميض 
مقابٌر للغزاة  الحديدة  أرض 

قائِل أصدق  الغربي  والساحل 
لجاننا تستميُت  شــٍرب  ــِلّ  ك يف 

النازِل العدو  ضــّد  وجيوشنا 
ــوًة ــّل بــارجــٍة حــشــدنــا ق ــك ول

سواحيل خفر  صيد  يا  بحريًة 
ــٌة ــص ــزاة ورق ــغ ــل لــلــه زحـــٌف ل

جاهِل بخطوة  سقطت  لجماجٍم 
أبصارنا رأْت  ــا  م حــشــٌد  لله 

الراحِل الغباِر  ذاك  سوى  منه 
يف الحرب تستبق النفوس لتعتيل

فاضِل مقاٍم  يف  الشهادة  خيل 
قصٍة أروع  ـــان  األوط وحماية 

ملناضِل الوغى  بتاريخ  ُكِتَبْت 
وصمودنا جبهاتنا  أعــيــادنــا 

قوافيل قلوب  يف  تماهى  ــأٌس  ب
تحالٍف ضَدّ  بالنرص  فاستبرشوا 

احِل. رشب الهزيمة يف كؤوس الَسّ

بحور الشعر تعصف بجحافل العدوانبحور الشعر تعصف بجحافل العدوان

والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  تعقد   
بعنوان  مؤتمرًا  العربية،  للجامعة  التابعة  (األلكسو) 
البحث  بني  للهجرة  السابع  القرن  ”مخطوطات 
مطلع  يف  وذلك  الحضاري“،  والتقويم  الببليوغرايف 

أكتوبر املقبل بمدينة الجلفة الجزائرية.
معهد  يف  ممثلًة  املنظمة  بني  بالتعاون  املؤتمر  وينظم 
املخطوطات العربية ومخرب املخطوطات وجامعة زيان 

عاشور بمدينة الجلفة.
إشكالية  يثري  املؤتمر  أن  للمنظمة،  بيان  يف  وجاء 
علمية وحضارية تاريخية ما تزال محل جدل وتتمثل 
يف السؤال: ما مصداقية القول إن عرص الذروة العلمية 
للهجرة،  الرابع  القرن  يف  كان  اإلسالمية  الحضارة  يف 
القرون  أن  يعني  مما  الحضارة؟  هذه  عطاء  تراجع  ثم 
التالية ومنها القرن السابع (موضوع املؤتمر) هي قرون 
للمساءلة“  ”قابًال  افرتاًضا  يضع  املؤتمر  لكن  الرتاجع، 
العلمية  األمجاد  قرن  هو  السابع  القرن  أن  مفاده 

للحضارة اإلسالمية يف أوج تأُلّقها.
القلب  يف  يأتي  محاور،  سبعة  املؤتمر  ويتضمن 
املحورية  بـ“النصوص  الخاص  الخامس  املحور  منها 
تناول  يتم  وفيه  للهجرة“،  السابع  القرن  ملخطوطات 
للهجرة،  السابع  القرن  لعلماء  العلمية  اإلسهامات 

وبيان كيفية تطور العلم من خالل هذه املخطوطات.
الببليوغرايف  التوزيع  املــحــاور  بقية  وتتناول 
مكتبات  يف  للهجرة  الشابع  القرن  علماء  ملخطوطات 
يف  املخطوطات  لهذه  الكمية  واإلحــصــاءات  العالم، 
املخطوطات  انتقال  ورحلة  والخاصة،  العامة  املكتبات 
بني  واملقارنة  العالم،  مكتبات  إىل  وتهجريها  وتغريبها 

القرنني الرابع والسابع من حيث منجزات العلم.

كليب  سامي  لإلعالمي  كتاب  بريوت  يف  حديًثا  صدر 
رأيت  ”الرّحالة… هكذا  الرحالت يحمل عنوان  أدب  يف 

العالم“.
عينيه  اإلنسان  ”يفتح  بالكتاب:  التعريف  يف  وجاء 
وعقلها.  بقلبها  ترى  البرش  بني  من  قّلة  لكّن  يرى،  كي 
الصحايف الحقيقي هو من تلك القّلة، عيُنه كامريته عىل 
العالم، قلُبه ميزان إنسانّيته، قلُمه يرسم فوق الصفحات 
ونبض  والجغرافيا  التاريخ  وجذور  الحارض  خطوط 
ن يمسكون ذلك القلم لديهم  الناس والحضارات. قّلٌة مَمّ
الستيعاب  واإلنساني  الروحي  النضج  من  يكفي  ما 
بكّل  تحتضن  وأن  الجميع،  تكون  أن  تجربة  التجربة. 
حواّسك أحالمهم وانهزاماتهم، أوجاعهم وأفراحهم، ما 

يقولونه وما ال ُيقال“.
كّل  كليب  سامي  احتضن  فقد  التعريف،  وبحسب 
هذا  فجاء  أسفاره.  يف  صادفها  التي  واملظاهر  الظواهر 
أصقاع  جميع  إىل  الرحالت  من  عمٍر  خالصة  الكتاب 
منسابة،  سلسة،  بلغٍة  مكثفة،  خالصٌة  وهي  العالم. 

وحميمة، خالصٌة موضوعّية من منطلق شخيص.
بأّني  أحُلم  كنُت  ِصَغري،  يف  الكتاب:  نصوص  ومن 
فوق  محّلًقا  أراني  حّتى  نومي  يف  أغــَرُق  إن  ما  أطري. 
البيوت  بني  أهبط  النجوم،  من  أقرتُب  والجبال.  املدن 
أقطف  تحليقها،  يف  الطيور  أُرافق  والغابات،  والحدائق 
من األشجار أفضل ثمارها وأينعها، أسرتيح فوق غيمة 
يتيمة يف سماء صيفّية، ثّم أنزل ألشارك الناس أفراَحهم 
وأحزانهم. كنت أنتظر مجيء الليل ألنام بغية التحليق 
إَيلّ  تحمل  أحالمي  كانت  ليلة.  كَلّ  السماء،  يف  مجّدًدا 
أيًضا  ُتبِعدني  كانت  لعلها  والغبطة.  الفرح  من  الكثري 
عن ويالت السنوات األوىل للحرب، يف بلدي لبنان. كان 
أُغِمض  الفرح.  من  مساحة  عىل  نافذة  بمثابة  حلم  كّل 
بال  سماء  صوب  وأسافر  النوافذ،  ستائر  أُزيُح   ، عينَيّ

حدود وال قيود“.

املخطوطات اإلسالمية املخطوطات اإلسالمية 
والحضارةوالحضارة

أسفار حول العالمأسفار حول العالم

٠٦Monday: 3 Tho Alqeadah 1439 - 16 July 2018 - Issue No. 19597
االثنني: ٣ ذو القعدة ١٤٣٩ه - ١٦ يوليو ٢٠١٨م - العدد ١٩٥٩٧


