
أدب وثقافة الثــــورة

ـــوُد..  ـــم ـــح م الـــعـــىل  دار  يف  ـــك  ـــاُم ـــق م
ـــوُد... ـــم ص ــود  ــم ــص ال ــب  ــع ش يف  وذكــــــرُك 

صالحاً  ــادة  ــه ــش ال نــلــت  ــد  ق الــفــضــل)  ـــا  (أب
ــــني شـــــهـــــوُد.. ــــامل ــــع ـــا وال ـــه وفـــــــزت ب

ــاء) ــش ــِه مـــن ي ــي ــؤت ــُل الـــلـــِه ي ــض و(ذلـــــك ف
ــــوُد.. ــــع ت ـــــت  أن لـــلـــفـــضـــِل  أٌب  ــــــت  وأن

ــم ــه ــال ــط ــت ـــٌة س ـــي ـــســـت ـــال ِدَمـــــــــــــاُؤَك ب
ـــُد.. ـــي ـــع ــــىل املـــســـتـــكـــربيـــن ب ــــا ع ــــداه م

ـــون جــــزاَءهــــم ـــرم ـــج ـــال امل ـــن وســـــــوَف ي
ـــال مــن قــتــِل(الــحــســنِي).. يــزيــُد!! كــمــا ن

ــا  ــم ــك إن ــل ــت ــوا مــــن بـــعـــد ق ــح ــل ــف ولـــــن ي
ـــوُد)..!! ـــع (س ــاَء  ــق ــش ال تجني  نفسها  ــىل  ع

ــــٌة وقــــريــــبــــٌة  ــــَيّ ــــم ــــت ـــا ح ـــه ـــُت ـــاي ـــه ن
ـــــــــردوُد.. م ـــا  ـــه ـــه وج يف  وعـــــدواُنـــــهـــــا 

ــتــنــطــوي  ل لـــلـــهـــالك  ــى  ــع ــس ت اآلن  هــــي 
و(ثــــمــــوُد)..!! قبلها  ــن  م طــغــت  ـــاٍد)  ــــ(ع ك

كــــذلــــك نــــجــــزي الـــظـــاملـــني بــظــلــمــهــم 
ــــــدوُد...!! ــــــع ـــا م ـــن ــــــٌل مــــن رب لـــهـــم أج

ــُه ــِل) عــهــداً بــالــدمــاِء نــخــُطّ ــض ــف (ابــــا ال
ــــن لـــــــرِب الــــعــــاملــــني جـــــنـــــوُد.. ــــح ون

ــٌد ــام ــك ص ــُب ــع ــــاُد) ش بــنــهــجــك يــــا(صــــّمٓ
ـــــــــدوُد.. ـــني ُح ـــن ـــؤم ـــوِد امل ـــم ـــص ـــــا ل وم

ـــٍة ـــاع ـــج ــــا بـــكـــل ش ــــك ــــري ــــت ألم ــــف وق
ـــــــِه شـــديـــُد.. ـــــأِس اإلٰل ــــَك مـــن ب ــــأُس وب

خـــالـــٌص املـــهـــيـــمـــِن  ــــِه  ــــل ل والُؤك 
ــــــــــوُد.. ـــه ُوُج ـــي ولــــيــــس ألرسائـــــيـــــَل ف

ــاً  ــق ــائ ع ــُة  ــن ــي ــع ــل ال أمـــريـــكـــا  فــيــك  رأت 
ــــُد..!! ــــهــــدي ـــت عــــىل مـــرشوِعـــهـــا ت ـــأن ف

ــٌة ــم ــك حــــيــــاُتــــَك إيـــــمـــــاٌن ونـــهـــجـــك ح
ســــديــــُد.. األمــــــــوِر  يف  ـــٌل  ـــص ف ــــك  ــــوُل وق

ـــلـــه عـــشـــٓت مـــجـــاهـــداً ــــىل ثـــقـــٍة بـــال ع
ـــُد.. ـــي ـــه ـــا وأنــــــت ش ـــك ـــري تــــهــــاُبــــَك أم

ــت مــــن الـــــقـــــرآِن أعــــظــــَم شـــاهـــٍد ــع ــن ص
ـــتـــجـــىل الـــــنـــــُرص والــــتــــأيــــيــــد.. بـــــه ي

ـــهـــم  ـــدوَن فـــــ( إَنّ ـــت ـــع ـــادى امل ـــم ــا ت ــم ــه وم
.. ــد  ــي ــك ي ـــــــــُه  ـــدون كــــيــــداً) واالٰل ـــي ـــك ي

أعظم بأبطال الحمى أسدالَرشى
الباذلني نفوسهم لله

الراكعني الساجدين إذا الدجى
أبدى انصياعاً للظالم الواهي

الطائعني لربهم ومليكهم
العاملني بلهفٍة وتناهي  

الفاعلني لكل ما قالوا فما
كانوا َلَعمري من أُويل األفواه

فهم الرجال البارزون إذا الوغى
َهبَّت وهم أبطاُل حزب الله

ٍة املحرزون برغم قلة ُعدَّ
يوم التقى الجمعان أعىل جاه
أعظم بهم أعظم بقائد دربهم

السيد املقدام" نرص الله"   
أعظم به ليثاً ِهَزبرَاً ضيغماً

أعظم به ِمن عابٍد أوَّاه
أعظم بكلِّ ُمجاهٍد عاَف الكرى

ومىض يقاتُل يف سبيل الله
أعظم بمن نال الشهادة وارتىض

عيشاً سعيداً يف ِجَناِن الله
يحظى بإحدى الُحسَنينِي ويبتغي

بجهادِه تمكني دين الله
هادَة مثلما أعظم بمن َعِشُقوا الشَّ

َعِشَق العدى الدنيا بكل تباهي
لم تعرف الهيجاُء ُجنَداً مثلهم

حازوا بهذا العرص نَرص الله 
َثبُتوا فثبََّت ربُّهم أقداَمهم

ه  يف وجِه ُعبَّاِد الرَّجيم الالَّ
فتلقن األعداء درساً قاسياً
وتجرَُّعوا ويالِت حزب الله 

ُمنُّوا ِبرشِّ هزيمٍة لحقت بهم
ولقوا بمرصعهم عذاَب الله 
لوا قل للصهاينة اللئام تمهَّ

لن تظفروا إالَّ ِبلعِن الله
تأريُخكم تأريُخ شعٍب مجرٍم

أنتم قتلتم أنبياَء الله  
أنتم نقضتم كلَّ عهٍد ُمربٍَم

وعصيتُم أمَر العزيِز النَّاِهي 
لستم رجاًال لستُم إالَّ سوى

أنصاِف أوأشباِح أوأشَباه 
ال تحسبوا يوماً وال تتخيُلوا

أن تهربوا من بطش أُْسِد الله
مهما ملكتم ِمن ِسالٍح فاتٍك

لن تقهروا أبطاَل حزب الله  

يف صنعاء  -   2\9\2006م.
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مبدع يجيد احرتاف اإلبداع..!!مبدع يجيد احرتاف اإلبداع..!!

--1
ــف املرسحي.. كما  ــمري عبدالفتاح.. الروائي، القاص، املؤل س
ــاد، وصبور، فهي تحتاج  ــاج أعماله اإلبداعية إىل قارًئ ج تحت
ــك مقومات وذائقة ما  ــٍد جاٍد وحقيقي.. ناقٍد يمتل أيضاً إىل ناق
ــالع وثقافة نقدية  ــٍص، واط ــد األدبي.. من تخص ــه النق يحتاج

موسوعية،.
ــلح  ــمري عبدالفتاح اإلبداعية إىل ناقٍد مس ــاج  أعمال س تحت
ــياقات وأغوار  ــة لس ــفة، وخارق ــة، وكاش ــة، فاعل ــرية نقدي بذخ
ــق وإىل أدوات  ــدي وثقايف عمي ــة ورصيد نق ــص، وإىل خلفي الن
ــاذق، املرّوض  ــاد والح ــا الناقد الج ــرية يمتلكه ــاليب وبص وأس
ــه وعالقته ببعضه  ــتغالقه وتركيباته ومعماره وبنيت للنص واس
ــا يمور فيه من  ــام تركيبه، وم ــه، ومدلوله، ونظ ــواره ومجاهل وأغ
ــكيل وبناء  ــقاطات ورموز وتش رؤى ونبض ودالالت ومعان واس
ــي إمكانياته وقدرته  ــيج وصياغة لغوية.. ناقد يعرف ما ه ونس

وتعامله مع النص األدبي..؟!.
--2

ــهلة للتناول  ــت س ــمري عبدالفتاح اإلبداعية، ليس أعمال س
النقدي السطحي والعابر، وليست قابلة لالنفتاح السهل  أمام 
دعاة ومّدعي النقد، وال هواة الرثثرة النقدية وسطورهم النقدية 

البلهاء واملصابة، بالفقر املعريف..!! 
ــٍم وعارٍف  ــاج إىل ناقد حقيقٍي، ُمل ــال إبداعية تحت ــا أعم إنه
ــه،  واتجاهات ــه  ومفاهيم ــه  ومدارس ــه  وفنون ــد  بالنق ــٍن  ومتمك
ــربة وموهبة يف تناوله وتعامله  ــب رؤى وقدرة ومعرفة وخ وصاح
ــلوبها ومعمارها  ــماتها الخاصة، وأس مع أعمال إبداعية، لها س
ــتعداد  ــف.. ناقٍد من فئة خاصة وعىل اس ــا املميز واملختل ولونه
ــالك وأغراض  للرتحال والغوص بعيداً /عميقاً  يف مجاهل ومس
ــتحق التحدي  ــد يف مغامرة تس ــري بتح ــص .. والس ــوار  الن وأغ
ــن ثراء إبداعي  ــه النص أو العمل األدبي م ــاف ما يمتلك واكتش

وفكري وفني..!!
ــف.. إن أغلب من يدعون النقد وعالقتهم به، مجرد  لكن لألس
ــطورهم البلهاء بمصطلحات  ــض" وهواة ترصيع س كتبة"عرائ
ــة بني تلك  ــورة بفجاج ــة، ومحش ــرة ومتناقض ــوّالت متناف وتق
ــم طفيليون،  ــون مثل غريهم أنه ــة..!! ويدرك ــطور الفضيح الس
ــكنهم الفراغ والبْله والوهم،  ومن ذوي اإلعاقة النقدية وممن يس
ــك هم دائماً يف منأى عن تناول  ــر النقدي واإلبداعي ولذل والفق
ــة ابتعاٍد عنها  ــتواها.. ويف حال ــة أعمال أدبية، مهما كان مس أي
وتجاهل وتغاٍض، حتى ال تظهر سوءتهم وُيكشف مدى زيفهم 
ــي، ومحاورته بلغة  ــدم القدرة عىل تناول نٍص أدب وخوائهم وع
وأداة وأسلوب ومنهج نقدٍي يتلقى النص ويستوعبه ويتلمس 
ويفحص ويكتشف مكنوناته وجمالياته ويتوقف عند سلبياته 

وإيجابياته..!!
ــاول وتقييمها.. منها الغث،  ــتحق التن أعمال أدبية كثرية تس
ومنها السمني.. ومنها ذات الجودة اإلبداعية.. ومنها ذات الركة 

والهشاشة والسطحية..
ــه ، وال عمل له، وال  ــاد ال وجود ل ــد الحقيقي والج ــن النق ولك
ــخابيط النقدية" وكرثة  ــان له، اللهم إال  بعض كّتاب "الش فرس

ــب طقس  ــح والعرائض املادحة والقادحة حس ــن كّتاب املدائ م
العالقة بني الناقد واملنقود..!!  
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ــف عن غريه من  ــمري عبدالفتاح يختل ــي واملرسحي س الروائ
ــو يكتبه بحرفية  ــب نصه اإلبداعي، فه ــاب، إنه عندما يكت الكتَّ

عالية، وبتخطيط مسبٍق، وبتقنيٍة مغايرة للسائد.
ــث نجده من خالل إبداعات نصوصه، يبحث عن القارئ  حي
ــذي يتميز بالصرب والباحث عن املعرفة، ذلك القارئ الصبور  ال
الذي يرحل مع النص وال يمّل، القارئ الذي يغوص يف مجاهل 
ــف خباياه.. القارئ الذي يحرتف قراءة األعمال  النص ويكتش
اإلبداعية الجادة واملثقلة بدالالتها وايحاءاتها ومضامينها، ال 
ــة والسهلة  ذلك القارئ الباحث عن الكتابات والنصوص الهش

والعابرة نحو النسيان.
إن سمري عبدالفتاح من فئة الكّتاب الذين ال يعقدون صداقة 
ــات القابلة للتلقي بصورة  ــيغون الكتاب مع القراء الذين يستس
سهلة وكيفما اتفق مضمونها.. قراء من أجل التسلية وتمضية 
ــات الفراغ مع نصوص وكتابات ال تغني من جوع وال معرفة،  أوق

وال تحمل يف طياتها أية متعة إبداعية أو إضافة ثقافية..!! 
ــة – قصة –  ــة "رواي ــال اإلبداعي ــد أن معظم األعم ــك نج لذل
ــمري عبدالفتاح تمتاز بميزة مختلفة  ــارد املبدع س مرسح" للس
ــة، ومتطورة  ــة الدالل ــر، وكثيف ــة الفك ــي عميق ــن غريها.. فه ع
ــة والفنية، من حيث معالجتها وتناولها ملواضيعها، ومن  التقني
ــا وبنائها  ــة املتفردة يف مالمحه ــكالها الفني ــالل قوالبها وأش خ

ومعمارها الفني.
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ــمري عبدالفتاح  ــتطاع املبدع س ــن الزمن اس ــالل عقدين م خ
ــال الروائية والقصصية  ــزة من األعم ــدر مجموعة متمي أن يص
ــيد "م" ورواية "ابن النرس"  واملرسحية، من الروايات: رواية الس
ــة " نصف مفقود" ورواية " تماس.. حياة أخرى" ومؤخراً  ورواي

رواية " فندق".
ــني املطر – رجل  ــات قصصية هي: " رن ــدر عدة مجموع وأص
القش – لعبة الذاكرة – راء البحر" باإلضافة إىل ست مرسحيات.
ــل ووعي  ــا إىل مخاطبة عق ــعى مؤلفه ــك يس ــه تل ويف أعمال
ــل تلقي النص  ــٍد معريف، من أج ــول معه يف تح ــارئ، والدخ الق
ــارئ يف رحلة  ــٍل وإرشاك الق ــز كام ــي وإدارك وتركي ــن ووع بذه

عميقة وفاعلة يف ثنايا وخبايا النص.
ــد القارئ  ــة / فكرية تخاطب وتنش ــبه بكتابة ذهني ــا أش إنه
الجاد وأخذه إىل فتنة النص وروائعه، ودفعه الكتشاف مكنونات 
وخبايا ودالالت النص والتي ال تتجىل إال لقارئ جاد تستهويه 
ــهال..  ــهال واالس ــذال واالستس ــن االبت ــدة ع ــوص البعي النص
ــون  جديرة باملتابعة والقراءة  ــوص التي تمت كتابتها لتك النص

والحياة.
--5

ــذي يجيد بناء  ــاح، املؤلف ال ــمري عبدالفت ــو املبدع س هذا ه
ــد احرتاف اإلبداع.. ويدرك  ــه اإلبداعية واملبدع الذي يجي أعمال
ــا رس  ــل يف طّياته ــي تحم ــك الت ــي تل ــة ه ــة الحقيقي أن الكتاب
خلودها ورس جمالها كما تحمل يف مضمونها اإلضافة النوعية 
والفنية املتميزة.. ويجعلها جديرة باالقتناء والقراءة واملتابعة.

إىل روح الشهيد القائد الرئيس الصماد  إىل روح الشهيد القائد الرئيس الصماد  

رحمة اهللا تغشاه -  ورفاقه األوفياءرحمة اهللا تغشاه -  ورفاقه األوفياء

الروايئ سمري عبدالفتاح..الروايئ سمري عبدالفتاح..
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قبل عدة سنوات حصل األخ أحمد محمد عامر 
ــني، وعندما  ــي الثم ــق اليمان ــر من العقي عىل حج
ــه" وعبارة  ــه إال الل ــارة "ال آل ــه عب ــه وجده في تأمل
ــت الكرام.. ــماء آل البي ــه"، وأس ــول الل "محمد رس

وعندما ذهب بالحجر إىل دار املخطوطات بصنعاء 
ــل أحد الخرباء يف  ــم تصوير الحجر الكريم من قب ت

هذا املجال، وجاء التأكيد العلمي عىل ذلك.
ــزة إلهية تعكس إبداع الخالق العظيم  إنها معج

..
ــن  ــواه م ــا احت ــم وم ــر الكري ــذا الحج ــة ه حكاي
عبارات وأسماء يرسدها لنا األخ أحمد محمد عامر 

مالك الحجر وذلك يف السطور التالية:  
ــة من األحجار الكريمة من نوع العقيق  هي قطع
ــة يف الدقة  ــجرة غاي ــا ش ــوم بداخله ــي مرس اليمان
ــه إال الله  ــا عبارة "اال إل ــال تحمل يف طياته والجم
محمد رسول الله" وأسماء آل بيت الرسول األعظم 
ــني"  ــن – حس ــيل- فاطمة- حس ــد – ع (ص) "أحم
ــالم يبلغ طولها حوايل 2.5 سم وعرضها  عليهم الس
حوايل 1.5 سم، وقد نرشت هذا الحجر الكريم يف عدة 
ــمية وصحيفة  صحف منها: صحيفة الوحدة الرس
ــورى، وذلك يف  ــوت الش ــة ص ــز وصحيف ــن تايم يم
ــا أذيعت يف قناة  ــام 2001م وعام 2002م، كما أنه ع
ــام 2003م،  ــوق الدويل لع ــرض التس ــان يف مع عجم
ــهادة يف  وقد منحت اإلدارة العامة للمخطوطات ش
ــاوية أرسال  عام 2002م تحت اطالع الخبرية النمس
ــي رجحت إمكانية  ــية مارلني والت والخبرية الفرنس

ــر وكذلك  ــذه الحج ــة يف ه ــري العربي ــة غ ــود لغ وج
ــاج  ــاف وإنت ــة الستكش ــة العام ــن الهيئ ــهادة م ش
ــط بأن هذه الحجر طبيعية وذلك بطلب من  النف
ــخ 12 /11 /2003م وعىل كل  ــة بتاري وزارة الثقاف
ــذه الحجر الكريمة  ــة ه حال العمل جاري يف دراس
ــتى جوانبها الرشعية والعلمية والجولوجية  من ش
وذلك عرب املتخصصني يف هذه املجاالت، ولألحجار 
الكريمة أهمية وخواص تكلم عنها كثري من الخرباء 
ــن أهمية هذا  ــق، وتكم ــال ومنها العقي ــذا املج يف ه

الحجر الكريم بصورة خاصة أنه تجسد فيها عدد 
من األحاديث النبوية منها ما ييل:

ــوا  ــم (ص) "تختم ــول األعظ ــث الرس 1 - حدي
ــه بالوحدانية  ــهد لل ــر ش ــه أول حج ــق فإن بالعقي
ــة  ــده باإلمام ــة ولول ــيل بالوصي ــالة ولع ويل بالرس

ولشيعتهم بالجنة".. رواه الحاكم يف مستدركه 
ــملها  ــجرة ش 2 - أن هذه الحجر تحتوي عىل ش
حديث النبي (ص) : قوله " يا عىل نحن من شجرة 
ــن  ــة فرعها وأنت لقاحها والحس ــا أصلها وفاطم أن

والحسني ثمارها والشيعة ورقها" رواه الطرباني"
3 - املتأمل يجد أن اسم أحمد واسم عيل يف هذه 
ــم واحد وهو ما ّرصح به النبي  الحجر مقرون يف اس
ــيل يف التوراة  ــا ع ــمك ي ــمي واس ــه "اس (ص) بقول

مقرون يف اسم واحد" كتاب املصابيح.
ــني عىل إمكانية  ــر يجعلنا نقطع باليق وهذا األم
ــر، وذلك ألن  ــري العربية يف هذه الحج ــود لغة غ وج
ــيدنا موىس  ــاب التوراة هو الكتاب املنزل عىل س كت

عليه السالم وهو بالقلم العربي.
4 - عند تظليل فروع الشجرة تتحول إىل سفينة 
وتجري باسم الله وهذا يحقق حديث النبي (ص) 
"آل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن 

تخلف عنها غرق وهوى،، رواه مسلم 
ــاه  "فأنجين ــاىل  تع ــه  قول إىل  ــا  بن ــود  يع ــذا  وه

وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعاملني"
ــر الكريمة  ــذه الحج ــر ه ــع اآلن إىل تصوي نتطل
ــة يف هذا  ــث يف الدول املتقدم ــكوب الحدي بامليكرس
ــكوب  ــر األوىل بامليكرس ــا وبالتصوي ــال،إذ أنن املج
العادي وجدنا كلمات كأنها خطت بقلم، ولكن عند 
ــكوب  ــن تصويرها بامليكرس ــاء الله م ــن إن ش التمك
ــاء الله  ــدث عنها إن ش ــم التح ــوف يت ــث س الحدي

..هذا والله املوفق .
ــرتاه كأي  ــر فصاحبه اش ــذا الحج ــا رشاء ه وأم
ــن يكمن الرس  ــخص يقوم برشاء حجر كريم ولك ش
يف اكتشافها وذلك لم يكن ليكون إّال بعون إلهي .     

١٩٧٧٢ ــدد  الع  - ــر ٢٠١٩م  يناي  ٧ - ــادى األوىل ١٤٤٠ه  ــني: ١ جم االثن
Monday: 1 Jumada Alawla 1440 - 7 January 2019 - Issue No. 19772


