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ملاذا، إذا هَجد القلُب، تصحو زُليخاُه يف 
 هالة من حننْي

وتدخل يف مطلع النوم والهة ليلتي ، ثم 
توقظني ، وهي ترتكني ملمَس الفجر هامئة 

 مثل طيف حزين ْ
 وترتك يل زهرة من بخوٍر ، وسلة حّب، 

وخوخا؟!..
 ) .. لقدكنِت عاشقة يا زليخا ، 

 وكان من الزاهديْن ( 
وتبيك محاورة ً ظلّها ـ إذ يسائلها ، فيثري 

 الشجون ْ
******** 

ـ ـ أراودت يوُسَف عن نفِسه يا زليخا؟ 
ـ ـ أجل ؛ 

 ولقد هم .. لكنه فجأًة ، مال عني وأبدى 
 شموخاً ومات بعينيه ماغرِّين من بصيص ْ. 

 ــ أراودته أنت ؟!
ـ ـ راودته ؛ 

 فرأى ما رأى ، وأراَد املحيص 
 وقد كنت غلقت قلبي عليِه ، 

 وأبواب داري 
 وهيأُت للحب ناري 

 فام اسطعت ، سابقته الباَب
 واشتعلت يف دمي جمرة ، فقددت القميْص 

 وكان الفتى سحره يف متنعه ، رسه يف القميص 
 فلم يبق يل من هواه سوى مزقة يف يدي ..

 وأنكفأت أخرياً 
ـ ـ أراودت نفَسِك عن يوسف يا زليخا ؟ 

 ــ كثرياً ؛ 
 ولكنني ما استطعت سوى أن أراوده . 

 يا ليوسف !
 لو كان قلبي قميصاً ، وألقيتُه فوق عينِه ، 

 هل كان يرتد يل عاشقاً وبصرياً ؟..

هل كان يحمل ما كنت أحمل من لهفة ال 
 تكّف ، 

 وحّباً أسرياً 
 وقد هم .. قد هم 

 لكن برهانه الغامض املستحيَل
 أحال الهوى حرسًة ، وأحال دمي أملاً وسعرياً 

 وخفٌت ، فطوقت خارصيت بالبكاْء 
 ــ وكدت له ؟ 

ــ كدَت ، حتى لقد كدت ــ وييل ــ لو مل 
 يكن 

 رسه يف القميص ، 
 ولو مل يكن قلبه كالهواء 

 ــ أأحبِت حتى القميَص ؟ 
ـ ـ وتهوى الذئاب قميص الفتى ، 

 والعيون التي هجرت ماءها رقرقات الضياء ْ

 وكل النساء اللوايت عشقن ، اللوايت قطّعن 
 أيديهن غداَة أطّل ـ 

 اللوايت قطعن أكبادهن عىل رشفة يف املساْء
وأسندن وجناتهن عىل خفقات املخدات 

 يحلمن 
أن سيجيء الفتى ، ثم يلقي القميص عىل 

 باب 
 ليالتهن

 ويدخلها ليلة .. ليلة .. كالبهاء ْ 
 .... وتبقى العيون مترشدة كالعواْء 

 ويبقى الفتى حلامً ال يجيُء 
 فتبيك النساْء 

 ويأيت الخيال مبحض قميص ميزقنه .. 
 وينمن أخرياً 

 ــ أما زلت تهوينه 
ــ وأقول لطائفة كل أغنية : هيَت لَْك ! ثم 

 أبيك كثرياً 
فقد حصحص الحق – قد كنت خاطئة ، 

 وفتاَي 
 َملَْك . 

 ــ وتبكينه يا زليخا ؟ ...

 *** 
 ... وتنساب حويل ساقية من أنني ْ

 لقد كنْت عاشقًة يا زليخا ، وكان من التائهني ْ 
وقد كنت حاملة ً يا زليخا ، وأخطأ تأويل 

 قلبِك ، 
 فاختلطت يف هواه الظنوْن وقد حصحص 

 الحب ، فلتهديئ .. واغفري يا زليخا ، 
 يعد لذراعيك معتذراً ، إذ يعود من التائبنْي 

 ويسفح أرساره بني كفيك مرتبكاً ، مثل 
 عادته يا زليخا ، 

ويدخل من قبلٍة ، ُمدخل العاشقني ْ

 شعبيات رؤيا زليخا

 عبدالباري الناشري كريم الحنكي

الشعر في زمن Gangnam  style وأكثر خمس قصائد عربية قراءًة على اليوتيوب

ُطـلـيـفـِـس
ومضات

ابتسام 
المتوكل

سوسن 
العريقي

محيي 
الدين جرمة

بسام 
الحروري

بكل  املنرصم  للعام  القارئ  يف  يثري  وماذا  يعني  _ماذا 
 style Gangnam أحداثه أن يبلغ عدد مشاهدات أغنية
لعام  اليوتيوب  إحصائيات  آخر  يف  كام  مشاهدة  املليار 
للعام  الشهرية  الصحف  بعض  تسمية  درجة  إىل    ،2012
املنرصم بعام جانجام استايل، وأن يرصح األمني العام لألمم 
كوري  رجل  أشهر  لقب  بخسارته  مون  يك  بان  املتحدة 
أسئلة  الظاهرة  هذه  تثري  قد  ساي؛  الشهري  املغني  لصالح 
كثرية قد تشغل خرباء الثقافة الحديثة، ولكن ماذا لو أثار 
هذا  الرواج للفنون البرصية الراقصة واملغناة_ بغض النظر 
تبويب  لهم  يوجد  ال  الذين  الشعراء  الفنية_  القيمة  عن 
خاص يف اليوتيوب امليلء بتبويبات كثرية  كالرياضة واألزياء 
وغريها من اهتاممات إنسان القرن الواحد والعرشين؟ أمل 
الفن املسيطر عىل اهتامم  التاريخ هو  الشعر طوال  يكن 

كل رشائح املجتمع يف كل األمم.
_ يف الوطن العريب اكتسح مقطع فيديو لشباب سعودي 
أغاين  جانب  إىل  الشهرية   ستايل  الجانجام  رقصة  يقلد 
ومقاطع ساخرة أخرى سوق اليوتيوب التنافيس واملجنون 
وللعلم فإن كلمة )جانجام( هي كورية وتعني الجنون أو 
الفوىض.ال أدري هل ستعمر هذه األعامل الفنية!.. طويالً 

أم أن املجد الفني صار رهيناً إلحصاءات اليويتوب!.
_أين الشعر العريب من كل هذا وهو الذي صمد أمام 
انحسار جامهريية الشعر الحدايث إىل درجة الذهول الشهري 
قدم  كرة  ملعب  مدرجات  امتالء  هالهم  فرنسيني  لشعراء 

يف تونس بالجمهور الذي احتشد لسامع نزار قباين. ونفس 
محمود  الحدايث  الشاعر  لجامهريية  النقاد  انتاب  الذهول 
درويش.كان هذا يف الثلث األخري من القرن العرشين فام 
الواحد  القرن  من  الثاين  العقد  يف  الشعر  جامهريية  خرب 
الشهري عىل اإلنرتنت) يوتيوب( حاول  املوقع  والعرشين؟. 

اإلجابة ملن يثقون برأيه:
محمود درويش أبرز شاعر عريب يف القرن العرشين. مل 
تتجاوز أكرث قصيدة له مشاهدًة  يف موقع اليوتيوب  حاجز 

النصف مليون مشاهد!. 
ظننت نزار قباين األعىل مشاهدة إال أن فيديو قصيدة 
ركيكة ادعت اسم نزار قباين تفوقت عىل قصائد نزار نفسه 
بعدد مشاهدات بلغت عددها 2,879,909. والسبب يرجع 
إىل الصور التعبريية املرافقة للقصيدة واملؤثرات املوسيقية 
القصيدة. قصيدة نزار الشهرية  والصوتية األكرث ركاكة من 
) أكرهها( بصوت املمثل تيم الحسن الذي مثل نزار قباين 
يف املسلسل الذي يحمل اسمه؛ بلغ عدد مرات املشاهدة 
1,648,939 لتحل يف املرتبة الخامسة بعد قصيدة الشاعر 
يف  حلت  والتي  القدس(  )يف  الربغويث  متيم  الفلسطيني 
 1,315,217 بلغت  مشاهدة  مرات  بعدد  الرابعة  املرتبة 
وقد القت هذه القصيدة هذا االنتشار بعد إلقاء الشاعر 
خمس  بعد  الشعراء  أمري  برنامج  يف  لها  بإلقائه_  _املميز 
الثالثة  املرتبة  يف  أردنية.  جريدة  يف  نرشها  من  سنوات 
بلغت  مشاهدات  بعدد  أنت(  )أحبك  نزار  قصيدة  تأيت 

1,648,939 ورغم قلة مشاهدي الفيديو األصيل للقصيدة 
إال أن نارش القصيدة أضاف لها صورا ومؤثرات أعلت من 

عدد املشاهدين الذين ال يبحثون عن الشعر فقط.
الشعراء  عن  جامهريية  يقل  ال  الذي  النواب  مظفر 
عرب  تنترش  كانت  التي  السياسية  بقصائده  السابقني 

كاسيتات قصائده املمنوعة؛ ال تتجاوز فيديوهات قصائده 
بجامهريية  الخرباء  أحد  أن  إال  مشاهد  مليون  النصف 
اليوتيوب أعاد نرش القصيدة الشهرية) يف الحانة القدمية( 
عىل اليوتيوب مع صورة المرأة شبه عارية قفزت بالقصيدة 
إىل املرتبة الثانية بعدد مشاهدات تخطت املليونني بعدد 

مرات املشاهدة.
لكسب  ودأب  _بجهد  فيحصدها  األوىل  املرتبة  أما 
الجخ  هشام  الشاب  املرصي  واالنتشار_الشاعر  الجامهري 
الشعراء  أمري  برنامج  ألقاها يف  والتي  )التأشرية(  بقصيدته 
ماليني  الثالثة  تخطت  مشاهدات  بعدد  2011؛  عام 
مشاهدًة. مل يفز الجخ بلقب أمري الشعراء إذ نالها الشاعر 
اليمني عبد العزيز الزراعي برتجيح النقاد وبشعر قوي فنياً 
حسب رأي النقاد . وترجع شهرة القصيدة والشاعر عىل حد 
سواء لطريقته املرسحية يف إلقاء القصائد وانتقاء مواضيع 
لقصائده تتناول قضايا األمة امللحة بطريقة عاطفية تصل 
مقابالته  يف  يعلن  نفسه  الجخ  هشام  العادي.  القارئ  إىل 
أن هدفه إيجاد سوق للشعر وإعادة جامهرييته رافضاً أن 
تنرش قصائده يف ديوان ورقي يجمعها ورافضاً كل عروض 

الفنانني أن تغنى قصائده.
أغنية  ننتظر؟  ماذا  الجديدة  السنة  ولجنا  وقد  واآلن 
لعبد  أو  الجخ  لهشام  قصيدة  جديدة،  رقصة  صاخبة، 
العزيز الزراعي؟...فلننتظر جميع الفنون رشط أن تخلو من 

)جانجام(.

يف الشارع الذي ال يفيض
 إال إىل نفسه

يف برهة
تقطع فيها

 ما بيني وبينه
يف سقف الشارع
يف سياق اللحظة

ها أنا ألقن خارصة الرصيف
فن الشهقة

وأذر عىل الغبار
مذاقاً تلتاع له ذّراته

 حينام أسمح لهزامئي
 أن تفيق من خرابها 

أدرُك أنني أمتدد يف مكامن 
 الفراغ 

الفراغ الذي يلوك أحزاين 
 ِبَنَهم ،

 ويرتكني يف أشد حاالت بؤيس 
 أتشظى ..

 كيف يل
وأنا املسيَّج بركاٍم من 

 االحتامالت 
 تغزوين الحرية 

 فأدلف من بوابٍة واحدة 
 وأنىس 

 أن البحار التي تؤويني 
لها نوافَذ طليقة

ُق يف أطفاِلِ ُعيونِه يُحدِّ
كهدفٍ  رخيصٍ  

َوسهلٍ  / كنعنعٍ  ناِزٍف 
ُمَصاٍب ببنُدقية صيٍد

 عىل رصيٍف بارٍد 
 اليُذوق ِطِحِينية حياة 

ُمفرتَضة
 يشهد ُمَر َمرَاياه

 األّمارة بُحسن الشوِك

حني يفتح املساء
أقنعة الورد

ننام خلسًة كاألطفال
ونخبئ وجوهنا

مبهورين
من قمٍر مرتبك

 اليوْم عندْه طَلَْفَسْه
قا َسرَبَْت ..........

 
ِحْجَنْة وإال َمْجرَفَْة..

 ،،،ويومْه يْجَزْع ساعتْه
 قاته سعى قامته

 ومداعته
 مكانها ِبَجْنبُه

 بوري طلع
 بوري نزل
 عىل األقل

 يف الشاجبه مكيِّف
 يجلس يقول:

 باكر خالص شخفف
 كله تعب

 وهذا الغالء يكلف..!!
 وكل يوم

 وكدمته بجيبه
 قالِْه سنه

 يجزِِّعه َحرَافة
 ال به معه مهرة
 ال به طافة ..!!

 وكل ثامنة:
 ميكنك وليمة

 سعود فرح
 وفاطمة يتيمة ..!!

 وصلعته
 كْل مالها تشايص

 قال: ما أحسنه
 قانا نعم شلص
 من صلعتي ..!!
 وآيب أنا يب اليص.

 اليل يشوفه
 يحسبه يفكر

 ال ال
 من خلقته

 يدوره برأسه
 شعمل كذا ..

 وإال كذا ..
 شاروح كذا ..

 وإال كذا ..
 الله املهم شدبر ..!!

 ومكانها
ه  واملسبحة بيدُّ

 وآيب أنا حايل نََكْد ِبَزْربَة ..!!
 وذا الكمر مو من كمر زؤبَّة ..؟!!

 وآيب أنا حايل أمانة صعبة .!
 بالطلفسة قا جزعه

وجزع له.

هزائم

 صنعـــــاء تنتظـــر مسرحــــًا  
_أعطني خبزاً ومرسحاً أعطيك شعباً صالحاً...عبارة نسمعها كثرياً وال 
نشعر بها حتى أصبحت خاوية من أية داللة مرتجمة يف الواقع مثلها 

مثل عبارة )النظافة من اإلميان( التي نلمس داللتها يف شوارعنا بل 
ونشتم روائحها العطرة كل يوم!.

_ عدن رائدة الفنون يف شبه  الجزيرة العربية تكاد أن تخرج من 
مرسح الفنون، بدور السينام املقفلة  ومبعهدها الرائد)معهد جميل غانم 

للفنون الجميلة( والذي يخلو من قسم املرسح هذا العام أو من طالب 
هذا القسم،وال ننىس مرسحها الوطني الذي صار أطالالً ينتظر مرثية من 

وزارة الثقافة!.
_بعض الفرق الشبابية املرسحية التي تيضء بإمكانياتها البسيطة 

املشهد الفني يف مجتمع ترىب عىل فكرة أن الفن ترف زائد عن حاجة 
اإلنسان. هذه الفرق تستحق كل تقدير وتستحق كذلك الدعم الرسمي 

املتمثل برؤية شاملة للنهوض باملرسح.
_خطوة مبرشة قامت بها جامعة صنعاء بتخصيصها قاعة جامل عبد 

النارص كمرسح دائم للعروض املرسحية حيث سيكون مفتوحاً للجامهري 
من خارج الجامعة. أال يستدعي هكذا مرشوع املقارنة املرشوعة بني 

جامعة صنعاء وبقية الجامعات اليمنية التي تقفل قاعاتها طوال السنة 
أمام العروض الفنية وال تفتحها إال للحفالت الرسمية؟

_ %50 من مرشوع املرسح املنتظر أُنجز والكثري من متطلبات 
النهوض باملرسح تنتظر البدء.وكذلك صنعاء تنتظر عرضها القادم.
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