
أدب وثقافةالثــــورة

مآسي الهجرة.. سرد بلغة األلممآسي الهجرة.. سرد بلغة األلم
ــدودي / الصادر عن  ــرب ح ــاب / مع يف كت
ــة بالقاهرة  ــة للنرش والرتجم / دار صفصاف
ــد  ــة يرص ــة واإلنجليزي العربي ــني  باللغت  /
ــة، ومعاناة  ــآيس الهجرات القرسي القارئ م
ــيما األطفال والنساء وكبار  أصحابها، ال س

السن.
 يحوي الكتاب قصص مصورة عن مآيس 
ــت وطأة  ــوء تح ــة واللج ــرة الجماعي الهج
ــة العربية املليئة  ــن املنطق ــرب والفقر م الح
بالرصاعات إىل أوروبا وتدور القصص حول 
ــاد وطن جديد  ــروب ومحاولة إيج رحلة اله
ــدة واملحن التي  ــرتاب يف الهوية الجدي واالغ
تتعرض لها األرس الهاربة سواء يف البحر أو 

يف املخيمات أو يف األوطان الجديدة.
ــم  ه ــاب  الكت يف  ــاركون  املش ــون   والفنان
ــن  ــت م ــارد كاليس ــان وراينه ــوس أكرم تيت
أملانيا، أحمد حسام ومحمد وهبة من مرص، 
ــويرسا،  ــارا مويل من س ــي وبارب ــا مارت جولي

وفيال تيتافاينني من فنلندا.
وتحمل القصة األوىل من الكتاب عنوان / 
ــس نجوم / ويرصد  مخيم كوركوس… خم
ــارد  ــي راينه ــس األملان ــان الكوميك ــا فن فيه

ــم كوركوس  ــت، تفاصيل زيارته ملخي كاليس
ــمال العراق  ــام ٢٠١٣، وهو مخيم يقع ش ع
ــاع  يف  ــن األوض ــني م ــني هارب ــم الجئ ويض

سوريا. 
ــاة يف املخيم بأدق  ــف راينهارد الحي  ويص
تفاصليها كما يصف معاناة البرش الهاربني 
ــوت محتمل ويقول إن  ــن موت مؤكد اى م م
ــي أن تعيش يف خيمة  ــاة يف مخيٍم تعن الحي

ــام القابلة  ــن الخي ــات م ــا املئ ــاورك فيه يج
ــام  ــارك يف حّم ــت، وتتش ــرتاق يف أّي وق لالح
ــار تضطر  ــات األمت ــك مئ ــن خيمت ــد ع يبع
ــرة وطريق  ــة ممط ــًال يف ليل ــتخدامه لي الس

ممتلئة بالوحل.
ــروب أرسة  إىل  ــز األحداث حول ه وتتمرك
ــن األكرب  ــجل االب ــمال العراق، حيث يس ش
لهذه األرسة بكامريا هاتفه املحمول لحظات 

مغادرتهم لبيتهم الذي ال يعرف ما إذا كانوا 
ــيعودون له مرة أخرى أم ال بينما يتناول  س
ــة راينهارد  ــة تجرب ــر من القص ــزء اآلخ الج
ــة  ــم يف صورة تقريرية من خالل ورش باملخي
الرسم التي أعدها ألطفال املخيم ورسومهم 
ــط به  ــياج املحي ــم والس ــل املخي ــي احت الت

جزءاً كبرياً منها.
ــال تيتافاينني  ــان الفنلندي في وكتب الفن
ــا يف عيون  ــدي الخفية.. أوروب ــه / األي قصت
ــة  ــول “ يف اللغ ــي / ويق ــري رشع ــر غ مهاج
ــيئة تعني العيش  ــة هناك كلمة س الفنلندي
عىل طريقة الجئ، يتم استخدامها من ِقبل 
ــرب أو  ــدون أن الح ــذي يعتق ــخاص ال األش
االضطهاد هي األسباب الوحيدة الصالحة 
ــر والجوع واليأس  ــرة، كما لو كان الفق للهج

أعذاراً هينة “ .
ــه  يعاني ــا  م ــني  تيتافاين ــتعرض   ويس
ــاد  االضطه ــن  م ــا  أوروب يف  ــون  الالجئ
ــتغالل يف املجتمع الغربي  والتهميش واالس
ــخصيات التي قابلها  ــالل بعض الش من خ
ــبانيا بمشاركة  خالل رحلته إىل املغرب وإس
ــاب  ــتينان، ومنهم ش ــو جونش ــب مارك الكات

ــًال يف حياة  ــرب إىل أوروبا أم ــن املغ ــر م هاج
ــباب بلدته  ــريه من ش ــه وألرسته كغ أفضل ل
ــوض ”الحراقة“ التي ال بد من  وكتجربة لخ

تجربتها إلثبات الرجولة.
ــرق  ــي لح ــوم مغرب ــي مفه ــة ه  والحراق
ــرية من الرحلة، إال  الطريق إىل املحطة األخ
ــف الخديعة يف نهاية هذه الرحلة  أنه يكتش
ــرض املهاجريني غري الرشعيني ألصناف  بتع
ــدي وتحولهم  ــط النفيس والجس من الضغ

اىل سلع مستَغَلّة يف سوق الجريمة.
ــة إصابة عدد  ــدث الفنان عن كيفي  ويتح
ــة التوتر املزمن  ــري من املهاجرين بمتالزم كب
ــوال  لأله ــة  نتيج ــيس)،  (أوليس ــدد  واملتع
ــية الرتحيل يف  التي القوها يف رحلتهم وخش
ــذي يدفعهم لالختباء من  ــت، األمر ال أّي وق
ــدى الحياة وما  ــنوات وربما م ــع لس املجتم
ــعور بالغثيان  يرتبط بذلك من كوابيس وش

والصداع والهالوس ونوبات الهلع .
ــات  والحكوم ــدول  ال ــان  الفن ــل   ويحّم
ــة  ــبب يف صناع ــؤولية التس ــة مس األوروبي
ــة الهجرة غري الرشعية، ويدلل عىل ذلك  أزم
ــبانيا عندما  ــراءات التي اتخذتها إس باإلج

ــريات العمال املغاربة  فرضت قيوًدا عىل تأش
ــال قبل ذلك  ــا كان العم ــام ١٩٩١، فبينم ع
ــافرون بطرق رشعية لعدة أشهر من كل  يس
ــّري األمر ولم  ــودون لعائالتهم، تغ ــام ثم يع ع
ــبانيا، ومنذ  ــتطيعون دخول إس يعودوا يس
ــارة البرش يف منطقة  ــك الفرتة انترشت تج تل
ــبانيا من  ــارق، وصار َمن يدخل إس جبل ط

العمال املغاربة ال يعود لوطنه مرة أخرى.
كما يتضمن الكتاب قصة عنوانها ”حافة 
املركب“ تدور حول واحدة من أكرث الحوادث 
ــام ٢٠١٦، وراح  ــهدها ع ــاوية التي ش املأس
ــخاص الذين  ــن األش ــا العرشات م ضحيته
ــم  محاولته يف  ــط  املتوس ــر  البح يف  ــوا  غرق
ــورة غري  ــرص إىل إيطاليا بص ــن م ــرة م الهج

رشعية.
ــي القصة حالة أرسة مرصية تحلم   وتحك
ــد رحلة معاناة  ــرة إىل إيطاليا، وترص بالهج
ــن إخفائهم يف  ــني، بدًء م ــا مع املهرب أفراده
مزرعة دواجن ثم نقلهم يف شاحنات مغلقة 
ــوًال اىل املركب الذي  ــة وص ــة عطن ذات رائح
ــة،  ــواحل اإليطالي ــم للس ــم لينقله ينتظره

والذي يغرق بهم جميًعا.

ُقــل لــإلمــارات والــفــأِر (اإلمــاراتــي)
السماواِت أمِر  من  اليوم  عاِصَم  ال 

عزائمها ت  شــَدّ إن  األعــاصــري  إَنّ 
للمسافاِت حــســابــاً  ُتقيم  فلن 

إذا  .. الجناح  مكسور  بشعبَك  فانزح 
الجناحاِت ُممتَدّ  اليمانُيّ  ــاَء  ج

بَلٍد إىل  تـــأوي  ال  ـــَة)  (مـــَكّ ــري  وغ
العاتي نـــا  رِدّ مرَمى  تحت  فُكلها 

ِبُكم ُيحيُط  تصعيٌد  اآلن..  الساِحُل 
ــاِة ــزَج ــا غــري ُم ــَنّ ــُة الــــرِدّ ِم ــاع وس

غضباً املدى  بعيداُت  إليُكم  َحَنّت 
البعيداِت بالصواريخ  فاستبرشوا 

! بمغِربها  أو  ُكنُتم  األرض  بمِرشِق 
املساماِت بني  من  نهُجُم  كــاملــوِت 

طائرٍة ــاِك  ــَبّ ُش مــن  ــــارََك  ِدي وِدّع 
اآلتي إعصارنا  من  ُيدِنيَك  فالوقُت 

ُيناِطُحها من  أتاها  الناِطحاُت.. 
السحاباِت فوق  من  األرض  ُمزلِزُل 

عواصمكم يف  ُيــمــيس  الــلــه  بــقــوة 
(الحيدِرَيّاِت) األيادي  رِبّ  سبحان 

* * *
وقد الحوار..  أبــواب  يفتُح  الشعُب 

ــواراِت ــح جــاَء املـُــَفـــَوُّض يف كــل ال
زيارتِه يف  غصباً_  ــُب_  ــرََحّ املُ جــاَء 

املجرَّاِت معشوُق  الشمس..  ُمعاُنُق 
.. ممشوُق الُخطى.. أِنٌف ُمهفَهُف القِدّ

الفضاءاِت ـــاُن  ُرَبّ  .. الكِفّ  ُمَجَنُّح 
ــَداً ــِق ــَتّ ُم الــقــرآن  داخـــِل  مــن  يطُري 

ـــاِت) (املـــأِرِبـــَيّ بالليايل  ـــراً  ـــَذِكّ ُم
وَقَفت بِه  إعجاباً  الدفاعات  حتى 

كالوصيفاِت وعـــادت  بجانبيِه.. 
من سفِح (صنعاء) أُِمّ املعجزات مىض

االنتكاساِت أُِمّ  ظبي)  ــو  (أب إىل 

ُيغلقها جاَء  بل  فاِتحاً..  جاَءَها  ما 
الُفتوحاِت ــاِل  ب يف  ليَس  فِمثُلها 

* * *
بدولتِه مجنوناً  ــُر  ــاِم ــق ُي ــن  م ــا  ي

بالخساراِت ُمحاطاً  أراَك  ـــي  إِنّ
ُمعادلٌة املوتى..  مركب  يف  أنــَت  ها 

الُغواياِت درِب  يف  الحَلّ  أضــاَعــْت 
ِبنا فهَي  (إرسائيل)  صوب  ترتموا  ال 

!! اإلحتماالِت  بني  النفس  مذعورُة 
مسألٍة كـــِلّ  يف  عقلُه  ــداً  ــاِق ف ــا  ي

؟ الِعقاالِت  تحت  ما  برِبَّك..  ِيلْ  ُقْل 
ـــرٍَف َت ويف  أمـــٍن  يف  ـــالدَك  ب كــانــت 

ــاِة ــواس م أو  ــــزاٍء  ع ــني  ب والـــيـــوم 
بِه تفخرون  بنٍرص  عــاَدْت  الحرب  ال 

كــاإلمــاراِت ظّلت  ــــاراُت)  (اإلم وال 
ُمنتِحراً  .. الِبدِء  قبل  ُحكمَك  أنهيَت 

للنهاياِت ــاٌب  ب (التصهنُيَ)  إَنّ 
صاحبها لسَت  حرباً  نفسَك  لَت  حَمّ

ــاِت ــَك رِجــــاٌل لــلــُمــِهــَمّ ــدي ومـــا ل
وُســقــَت ُجــنــدَك أشـــالًء بــال هــدٍف

ــداواِت ــع ال أدنــى  بيننا  تُكن  ــم  ول
معركٍة خوض  عن  ــاِرصاً  ق تزل  ولم 

الرصاعاِت هذي  من  أصغُر  أنَت  بل 
) ُيميس بني قبضِتهم من (يطُلُب الِجَنّ

الحماقاِت أهِل  من  املــوُت  أقرب  ما 
* * *

ــٍة هــاوي شــطــَر  ـــــَوٍلّ  ُم ـــَت  أن اآلن 
الذاتي تدمريَك  ُمسرتِسًال  تعيُش 

يدمركم كي  شعبي  طــاَل  ِعدوانُكم 
الصناعاِت ــِب  رك يف  نحُن  ونرتقي 

موِكبنا أقــدام  من  النمل  خشية  يا 
الحضاراِت وجــه  يف  الرمل  وخيبة 

شجاعتكم األرسى  عىل  تستعرضون 
اإلقتحاماِت عند  ــاُر  ــع ال ــم  ــُت وأن

أخزى العصابات.. أرقى من دويلتكم
ُقِبّحَت.. لم تبلغوا أخزى العصاباِت !

أرُض (اإلمارات) صارت من حماقتكم
مرمى الصواريخ.. أو مرمى الشماتاِت

* * *
ُنحاِربُكم أن  حقاً  لنخجُل  ـــا  إَنّ

بالَهراَواِت اجِتياٌح  يكفي  كان  إْذ 
تقتلُكم ــريان  ــن ال مــن  الطائشاُت 

الــِعــيــاراِت ــاِء  ــط أخ صــيــُد  كأنُكم 
ُمرتزٍق قلَب  أصاَبْت  أصــاَبــْت..  إذا 

إْن أخطأْت.. فهَي يف رأِس (اإلماراتي)
* * *

لنا أنــَت  الله  سبيل  يــا  ــٌة..  ــرام ك
ــاراِت ــس امل كــَلّ  ت  غـــَريّ منظومٌة.. 

فمن  .. املعجزات  طريق  التوِيلّ  إَنّ 
(الوالياِت) زلزلنا  (الوالية)  وحي 

سَطعت آياُتُه  من  ـــَك..  رِبّ ُسبحان 
يف َخلِق شعبي.. ويف َخلِق السماواِت !
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الحديدة
تباريح  خاطري  يف  تتأرجح  عشقا  أذوب 
يا  إليك  يشدني  كياني  يف  املتجسد  الشوق 
صنعاء كلما هبت من الشط النسيمات العليلة، 
الرشق  نحو  تحلق  وهي  عبريها  الجو  يعطر 
اإلعصار  فيجتاحني   الشم  الجبال  تعانق 
يف  يفجر  الجبار،  وهيجانه  املتالطم  بموجه 
يا  إليك  فأعزم  األبدي  العشق  بركان  مهجتي 

صنعاء الرحيل.
وما إن أبدأ خطوات املسري فإذا بشوق البقاء 
الطفولة  ومرتع  ميالدي  ملهد  أحشائي  يدعدع 
يعزف  وهو  املوج  خرير  أتجاهل  ولن  والصبا 
ألحان البطولة والفداء يف سواحل املجد الثائرة 
الجبال  أحضان  يف  ارتمى  حتى  املسري  وأوصل 
الشم الشامخة شموخ صنعاء الصامدة صمود 
وهكذا  "الحديدة"  البحر  معشوقة  مدينتي 
أعيش يف شوق دائم إىل البحر تارة وتارة أخرى 
إىل الجبل وكالهما سطرا للكون أمجاد السعيدة.
أتدرون ملاذا أتتيم أنا عشقاً بهاتني املدينتني، 
وأمنع  ــوى  وأق أشمخ  ألنهما  ــاذا؟  مل أتــدرون 
الجبابرة  أذلت  البسيطة  وجه  عىل  مدينتني 
أضحوكة  وجعلتهم  أنوفهم  ومرغت  والطغاة 

العالم.
فاشمخي إذاً يا معشوقة البحر كما شمخت 
كما  واالرتزاق  العمالة  أرباب  تمج  وهي  صنعاء 

يمج البحر الجيف املتعفنة.
فساحلك الغربي محرقة الغزاة واملستعمرين 

ومقربة للمرتزقة والخونة والعمالء.
وكل  وطائراتهم  ومدرعاتهم  فجحافلهم 
والفرنسية  األمريكية  واملخابرات  الخربات 
سقطت  واالرتــزاق  العمالة  وألوية  والربيطانية 
أمام شموخك وشموخ واستبسال رجال الرجال 
اليمن  وأبناء  الشعبية  واللجان  الجيش  أبطال 
لم  الذي  األسطوري  الصمود  هذا  يف  األوفياء 
هذا  الحديث  التاريخ  معارك  يف  مثيل  له  يشهد 
ترنو  العالم  أحرار  أنظار  جعل  الذي  الصمود 
إليك عرب شاشات القنوات الفضائية يف مختلف 
اإللهية  املعجرة  هذه  تتأمل  وهي  العالم  بلدان 
الكنائس  أجراس  ودقت  املآذن  لها  كربت  التي 
الصمود  ومالحم  للبطوالت  واحرتاما  إجــالًال 
جبهات  وجميع  الغربي  الساحل  يف  اليمانية 
القتال وحتى املحللني السياسيني والعسكريني 
حقا  هو  هذا  أن  شهدوا  األمريكيني  واإلعالميني 

شموخ الرجال واألوطان.
ألقوى  ــد  وأك أرعبهم  ــذي  ال الصمود  هــذا 
ولو  إرسال  بعدم  قرارها  صواب  العالم  يف  دولة 
جندي أمريكي واحد إىل األرايض اليمنية ولهذا 
جندت الوكالء والوكالء جندوا املرتزقة والخونة 

واملتاجرين بالعرض واألرض .
الوحيدة  املدينة  هي  املدينة  أيتها  وأصبحت 
الشامخة يف العالم تتهاوى أمامك عواصم البغى 

وناطحات السحاب وقصور الرجس التائهة.
إرادة  "الفيتو" ضد  التي تفرض  أمريكا  فهذه 
حول  ال  عاجزة  تقف  أجمع  العالم  ــرارات  وق
قرارها  ضد  الساحيل"  "الفيتو  أمام  قوة  وال  لها 
كرست  التي  الشامخة  املدينة  أيتها  باجتياحك 

إرادة أمريكا أمام مرأى ومسمع كل العالم.
الباسلة  الحديدة  أيتها  أمامك  تنكرس  أمريكا 
األوفياء  وأبناؤك  الشعبية  ولجانك  بجيشك 
رسالة  أقــوى  ترسلني  شامخة  دومــاً  ستبقني 
سطرت بالدم من الساحل الغربي إىل هذا العالم 
املنافق البغيض وإىل كل الدول املتآمرة والخانعة 
واملرتزقة  الخونة  جميع  وإىل  واملطبعة 
اليمن-  هنا  صوتك  بأعىل  تصدحني  والعمالء، 
ومدارس  أكاديميات  هنا  الغزاة-  محرقة  هنا 
منتهون  أنتم  فهل  معتربون  أنتم  فهل  النضال، 

وإن العاقبة للمتقني.
(آلل  تقولني  الفاسدة  األرسة  هذه  تخاطبني 
الذل  ولكم  أهله  ألننا  الشموخ  لنا  نعم  سعود)، 
واالنكسار أنتم وحلفاؤكم وأعوانكم مرغنا أنوفكم 
يف الرتاب يف الساحيل الغربي ويف جميع جبهات 
البحرية  وأبطال  أسود  خرت  البحر  ويف  القتال 
الجو  ويف  املتهاوية  ومواقعكم  بوارجكم  تدك 
الشهب  الله  سخر  فقد  والثبور،  الويل  أذقناكم 
الشياطني،  أيها  لكم  رجوما  وجعلها  اليمانية 
إىل  أنفسكم  رميتهم  فقد  إذا  منا  ستذهبون  أين 
الهالك، فو الله إنها لعربة يفر معسكر كامل من 
معسكراتكم أمام اثنني من أبطال اليمن هناك يف 

الحدود الشمالية.
التي  الوهمية  االنتصارات  سوى  لكم  وليس 
املجازر  وتلك  املضلل  الفاسد  إعالمكم  يفربكها 
العديدة قصف طائراتكم لألحياء السكنية وقتل 
األبرياء من الرجال والشيوخ والنساء واألطفال 
واملدارس  الجوامع  وتدمري  منازلهم،  يف  اآلمنني 
رؤوس  فــوق  العزاء  وقاعات  واملستشفيات 
ومرتادي  والطالب  واملصلني  واملرىض  األبرياء 
انتصاراتكم   جل  هي  هذه  واملتنزهات،  الطرقات 
مملكتكم  ونهاية  نهايتكم  بشائر  هي  وهــذه 

الفاسدة.
اليهود  يتوىل  من  مصري  دائما  هو  ــذا  وه
وكيانها  أمريكا  واالستكبار  الرش  وطواغيت 
قوى  من  لفهم  لف  ومن  البغيض  الصهيوني 

االستكبار واالستعمار يف هذا العالم.
املنتقم  الجبار  العزيز  الله  فولينا  نحن  أما 
نارص املتقني ورسوله سيدنا ونبينا محمد صىل 
والتسليم  الصلوات  أفضل  آله  وعىل  عليه  الله 
وقدوتنا كل القادة الفاتحني واألبطال املجاهدين 
الشهداء  سيد  رأسهم  وعىل  الصالحني  واألئمة 
الله  ريض  الحسني  عبدالله  أبي  املتقني  وإمام 
الزمان  هذا  ومجاهدي  وعظماء  أجمعني،  عنهم 
ويف مقدمتهم صوت األمة الثائر وسيفها املقاوم 
الله  املقاومة وقائدها سماحة حسن نرص  سيد 
األمني العام لحزب الله اللبناني أيد الله بنرصه.. 

آمني.
وقائد مسريتنا القرآنية املباركة وزعيم قيادتنا 
السيد  الكبري  املجاهد  الحكيمة  السياسية 
الله  صدق  الذي  الحوثي  الدين  بدر  عبدامللك 
فصدقه ونرصنا به ونقول له أميض بنا يا سيدي 
فأقالمنا وبنادقنا وأرواحنا وأوالدنا وأموالنا فداء 
لكل شرب وحجر يف هذا الوطن الحبيب ونعاهدك 
الله وأنصاره ما  يا سيدي بأننا سنضل سيوف 

بقينا وبقي الزمان.
وسيعلم  العزة  ومنه  العزة  فلله  أكــرب..  الله 

الذين ظلموا أي مقلب ينقلبون.
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