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�إ�ضافات باعامر

اإلبحار يف محيط الصمصام
توطئة:

تدخل محاوالت اإلبداع في اليمن فضاءات استثنائية منذ أعوام ليست بكثيرة ،وبالرغم من ذلك تظل هذه المحاوالت – إال فيما ندر – كثيرة القصور
ال ترقى إلى اإلبداع الروائي المنتشر على خارطة الوطن العربي  ،ناهيكم عن المستوى اإلبداعي اإلنساني على اإلطالق.
ولقد اتخذ جنس اإلبداع الروائي في اليمن مساراً متواضع ًا منذ بدايته في العام ( )1939وحتى اآلن إذا اعتبرنا رواية (سعيد) -للمرحوم محمد علي
لقمان  ،بداية للمضمار  ،حيث مضى معظم من تاله بتؤدة واضحة يتلمسون خطاهم باستحياء جلي إلى سِفر الكتابة في هذا الميدان اإلبداعي الهام..
وعلى مدار ( 55عام ًا) تقريب ًا لم يتجاوز رصيد المبدعين الروائيين اليمنيين الـ (ثالثين رواية) – ال يرقى القسم األعظم منها إلى مستوى العمل الروائي
اإلبداعي الحق ،كما تلمسناه عربي ًا وعالمي ًا.

وبا�ستك�شاف البيان البيبلوغرايف للرواية اليمنية ميكننا
م�لاح��ظ��ة ���ش��يء م��ن ال��ن�����ش��اط امل��ل��ح��وظ خ�ل�ال العقدين
الأخريين ،حيث �صدر الكم الأك�بر من الأعمال  ،ت�ضمن
بع�ض الأع��م��ال املتميزة لكتاب مرموقني ،دخ��ل��وا عباءة
الرواية من قناة �أجنا�س �إبداعية �أخ��رى�( ،شعراء كتاب
ق�صة ق�صرية ،كتاب م�سرح  ..الخ)  ..نذكر من ه�ؤالء على
�سبيل املثال ال احل�صر :زيد مطيع دماج (ق�صة ق�صرية)
يحيى علي االرياين (�شعر)� ،سعيد عولقي (م�سرح وق�صة
ق�صرية)  ..وغريهم ،فلم�سنا منهم متيز ًا ملحوظ ًا يب�شر
م�ستقب ً
ال مبا هو اجمل.
ومع ه�ؤالء ي�أتي القا�ص �صالح باعامر ،الذي بد�أ م�شواره
الإبداعي بكتابة الق�صة الق�صرية ،ثم �صدرت له م�ؤخر ًا �أول
رواية حتت عنوان (ال�صم�صام)  ..وهي الرواية التي نحن
ب�صدد قراءتها نقدي ًا فيما �سيتبع.

م�سار بيبلوغرايف للقا�ص:

وقع �صالح باعامر ،ا�سمه الإبداعي يف �سجل كتاب الق�صة
الق�صرية خالل �سني العقد ال�سبعيني ،الذي بروز كوكبة
متميزة من املبدعني ال�شباب يف خمتلف �أجنا�س الإبداع
الأدبي والفني  ،ومتكن من �إ�صدار �أول جمموعة ق�ص�صية
له العام ( )1983حتت عنوان( :حلم الأم مينى) – التي
ت�ضمنت �أربع ع�شرة ق�صة ق�صرية هي على التوايل:
�أ�صدقاء البحر.
الهروب من الوحل
جثة تنقاد فيها الأمواج.
�أغنية
اللوحة
�إنتظار
حلم الأم مينى
رق�ص على �ضوء القمر
ر�سالة.
 10ال�شروق عند بدء ال�صعود �إىل اجلبل 11القرار الأخري 12جميلة 13عائد 14حماولة �أخرى.ويف جمموعته الأوىل هذه  ،يتطرق باعامر �إىل موا�ضيع
اجتماعية ع��دة ت�تراوح بني الرف�ض واالمتعا�ض مما هو
�سائد احيان ًا والتعاطف وامل�ؤازرة جلوانب �أخرى من منطلق
تقدي�س ال�سامي يف املجتمع ورف�ض االنحطاط والتقوقع
وامل��روق احيان ًا �أخ��رى ،من جهة نظر تت�أرجح كثري ًا بني
الت�صديق الإذع��اين للموروث الروحي والأخالقي املت�أ�صل
يف جمتمعه العربي امل�سلم ،واالنفتاح على الآخ��ر الأرقى
بحذر حم�سوب يغلب عليه االبتعاد عن اخلو�ض يف املحذور
الأخ�لاق��ي الأق��د���س -كما ت�ضمنت ه��ذه املجموعة بع�ض
الق�ص�ص التي انتقدت ب�صورة غري مواربة االنطالق اجلامح
لتجربة ال�سلطة الفتية يف جنوب اليمن خ�لال العقدين
(ال�سبعيني والثمانيني)  ..و�أختار باعامر ملوا�ضيعه تلك
لبا�س( :الوظيفة و�سلطانها ،العالقة الإن�سانية بني الرجل
واملر�أة من م�ستويات خمتلفة ،كفاح الإن�سان � ..سواء رج ً
ال
كان �أم امر�أة  ..الخ) واختار �أ�سلوب ًا تكنيك ًا ق�ص�صي ًا تراوح
بني اجليد واملقبول �إىل حدما – مع االخد بعني االعتبار
خ�صائ�ص النتاج الأول – كذلك تراوحت اللغة بني هذين
امل�ستويني .على انني ال حظت ا�ستخدام اللهجة (العامية

احل�ضرمية) يف ق�صة واحدة فقط – مما يعني عدم ميل
باعامر �إىل هذا الأ�سلوب ال�شائع يف �أقطار عربية �أخرى.
وهناك �سمات �أخرى نلم�سها يف هذه املجموعة �سوف تكون
مدار الرحى ملعظم ق�ص�صه الالحقة ..بل �ستكون مناط
ومرتكز عمله الروائي الذي نحن يف �صدده ..و�سنذكر ذلك
تف�صي ً
ال يف حينه.
مرت ت�سعة �أعوام قبل �أن يتمكن �صالح باعامر من �إ�صدار
جمموعته الثانية (دهوم امل�شقا�صي) – وهذا البعد الزمني
الكبري له تف�سري �آخر غري الك�سل الإبداعي يطول �شرحه ،ال
نرانا بحاجه �إىل تناوله هنا وا�شتملت هذه املجموعة على
�ست ع�شرة ق�صة على النحو التايل:
دهوم امل�شقا�صي
لغة الأمواج
العيك العيك
�أوراق
الإبحار يف عينيها
الرائحة
ال�شامة
الرقم املفقود
ظامئ �إىل غري ك�أ�س
اللوحة
ال�سفر �إىل زمن ال�ضوء
�صالح باعامر
يف احلو�ش رقم ()7
قطعة نقود
قطرة دم
الآلة
�إيقاعات الرحيل
ي�ستمر �صالح ب��اع��ام��ر يف جمموعته ه��ذه بااللتزام
بالثوابت الأخالقية املت�أ�صلة يف جمتمع املنطقة املنتمي
�إليها ،والتي �سبق الإ�شارة �إليها مع النزوع والتوق الوا�ضح،
�إىل الت�أ�سي�س الأكرث حترر ًا لنهو�ض حداثي – م�شروط كما
نرى – ي�ستفيد مما هو �إيجابي فاعل يف احل�ضارة الإن�سانية
ب�شمولية ت�أثريها الع�صري ولكن ت�أ�سي�س ًا على ثوابت �أخالقية
وروحية ذات خ�صائ�ص مطلقة يف الذاكرة املكت�سبة لديه..
تفعل فعلها يف تكوينه وتكوين جمتمعه الوا�ضح املحافظة،
فيتم نتيجة لذلك ت�صادم غري متعمد ولكنه حتمي بني تلك
الثوابت وذلك امل�شروع التحرري الأكرث انطالق ًا.
كتبت ق�ص�ص هذه املجموعة – كما نلم�س من خالل تواريخ
كتابتها التي ذيلت بها – بني الأعوام (1989 – 83م)
مع مالحظة �أنه �سلك طريق االختيار من بني جملة �أكرب من
الق�ص�ص لت�ضمينها هذه املجموعة.
وم��ا يهمنا ه��و بعد ت��اري��خ كتابة معظم ه��ذه الق�ص�ص
تاريخي ًا عن زمن كتابة املجموعة الأوىل (حلم الأم مينى)
وقربها بالنتيجة من زم��ن �صدور روايته (ال�صم�صام)
وعليه ميكننا �أن نعقد �شيئ ًا من املقارنة ،ومعرفة التطور
الالحق للقا�ص ت�أ�سي�س ًا على االنطالقة الأوىل.
انطالق ًا مما �سبق ميكننا ا�ستخال�ص ما يلي �إجما ًال :
ا�ستبقاء الكثري من ال�سمات املميزة للقا�ص مو�ضوعي ًا
وفني ًا التي �سبق لنا مطالعتها يف جمموعته الأوىل  ..و�سبق
ذكرها.
جند تطور ًا ملحوظ ًا يف و�سائل الق�ص الفنية ،وب�صورة
�أكرث بروزا قي تكنيك لق�ص ،واختبار اجلمل الأكرث �إيحاء،
واال�ستعا�ضة باللغة املوحية واملدلول غري املبا�شر بد ًال من
ال�سرد واحلوار الب�سيط املبا�شر.

يف جممل ق�ص�صه الق�صرية ن�ستطيع �أن منيز قوا�سم
م�شرتكة ان�سحبت على رقعة كل �أعماله ال�صادرة حتى
الآن (مبا يف ذلك رواية ال�صم�صام) بنف�س اللبو�س الفنية
واملو�ضوعية للقا�ص.
ميثل (البحر) حمور ًا �أ�سا�س ًا ملعظم �أعمال باعامر وهو
ميثل باملعاين التالية :م�صدر الرزق الأكرث �إتاحة و�شرف ًا،
فهو لذلك يكت�سب (�سموا) مطلق ًا ت��ؤك��ده حاجة النا�س
(ال�شخو�ص) مل��دار خرياته التي تت�أتى من خالل ال�صيد
والأ�سفار والتجارة واكت�شاف املجهول ..الخ.
كما تتعدد �سمات متاحة �أخرى ثانوية ،فقد يغدو �شاطئه
ملتقى للع�شاق واملحبني وم�ضمار ًا ال يناف�س لإحياء �أوقات
ال�سمر واللهو.
رمز �أعظم للم�شاق واملكاره واجللد واملواجد التي تالزم
رواده ومريديه ،ولذلك يكت�سب (�سموا) �آخر ت�سبغه عليه
املرة مزية العمل ال�شريف ال�شاق.
يوازي ويرادف يف مكانته ما حتتله املر�أة يف جوانح الرجل
من احلب وال�سمو واخل�صب اجلديل واملعنوي.
امل�شاعر نحوه ،ال تثلمها الكوارث وامل�آ�سي التي تنتج �أحيان ًا
من ركوبه وخو�ضه ..بل قد ترفع من �ش�أن موقعه اجلليل يف
النف�س -عالقة (الرجل  /املر�أة) هي الأخرى حمور �أ�سا�س
�آخ��ر ،ونلم�س م�ستويات مكانة هذه العالقة ودالالتها من
خالل:
املر�أة رفيق حياة ال غنى ،كحقيقة غريزية ال منلك تقييد ًا
لها �أو اجتنابها ..فهي لذلك �ضرورة متتلك (�سموها) من
حقيقة دورها يف الإ�شباع اجلن�سي ،وال تنق�ص هذه احلقيقة
من (ال�سمو) املح�سوب لها  ..بل �أن ذلك هو �أ�سمى ما ترمز
�إليه.
املر�أة رفيق عمل وحفز البد منه ال�ستمرار وقدة احلما�س
لدى الرجل  ..ومتثل عاطفة �سامية متعددة.
(نف�س الفقرة  3الوارد ذكرها �سابق ًا .
احرتام املر�أة من احرتام ذات الرجل وتكوينه ،وهي تعني
يف كثري من ق�ص�ص باعامر :الكفاح واملثابرة واجللد ..
بقدر ما تعني  :ال�ضعف وال�ضياع وال�شهوة املحرمة.
ثم ت�أتي الوظيفة (وهي حمور �آخر يوظفه باعامر لتعربه
�سلوكيات ف�ترة بعينها فر�ضتها ال�سلطة� ،أ���س��اءت كثري ًا
للمجتمع مبا حاولت ب��ذره من �شعارات �سف�سطائية ،غري
ذات نفع �أو مردود �إيجابي (انت�صار للعمل).
كل املحاور ال��واردة ينظمها عقد (العمل) الذي ينت�صر
له �صالح باعامر دوم� ًا ..ي�ضاف �إىل ذلك عالقات �أخرى
�أهمها ال�صداقة والعاطفة الإن�سانية ال�سامية وتفا�صيل
ثانوية �أخرى.
ي��دع��م ���ص��ال��ح ب��اع��ام��ر م��ع��ان��ي��ة ب��ا���س��ت��خ��دام مفردات
وم�صطلحات حملية ت�ؤكد �إملامه بتف�صيالت حياة املجتمع
يف منطقته ،حيث نلم�س �إحاطة جلية التنويع عنده لطقو�س
عمل البحارة وال�صيادين وعمال البحر وجمريات حياتهم
و�أهازيجهم ،وم�سميات عتادهم وعدتهم ،ومكونات �سفنهم
و�أجزائها والأ�سماء املحلية لأنواع �شتى من الأ�سماك  ..الخ
وكان �أراد الإبحار �إلينا بعظمة و�سمو عاطفته نحو البحر
ورواده  ..ما ي�ؤكد لدينا توحد القا�ص ب�أ�سمى ملعاين التي
ا�ستخل�صناها عنه ومت�سكه بها عن �سبق �إ�صرار وتر�صد.

رواية ال�صم�صام (:)11

هذا هو �أول عمل روائي للقا�ص �صالح باعامر� ،صدرت له
هذه الرواية عام (� )1993أي بعد عام تقريب ًا من �صدور

حممد نا�صر�شراء

جمموعته الق�ص�صية ال��ث��ان��ي��ة (ده���وم
امل�����ش��ق��ا���ص��ي) وت��ت�����ض��ح يف ه���ذه ال��رواي��ة
ا�ستفادته من �أعماله الق�ص�صية الق�صرية
ال�سابقة ،وهو ما �سيت�ضح الحق ًا.

بانوراما امل�شهد الروائي:

ال�سحيم و�سويلم �صديقان حميمان،
جمعتهما م�سرية ح��ي��اة متتد على مدى
زمني ي�ستهل بالطفولة وال ينتهي على مدار
الرواية.
يتماثالن يف �صفاتهما وميولهما حتى �إننا
ال نلم�س �أي تباين �أو تعار�ض لأيهما على
الإطالق :رفقه يف �سني الدرا�سة ،بدايات
عالقتيهما املبكرتني باجلن�س الآخر اللتني
انتهتا بالزواج  ،ثم رفقتهما يف حب البحر
وال��ع��م��ل م��ع� ًا رف��ي��ق�ين ع��ل��ى ظ��ه��ر �سفينة
واحدة.
ي�ستحوذ ال�سهيم وم�����س��ار حياته على
الن�صيب الأوف���ر م��ن اهتمام (ال���راوي)
ف��ي��ف��رد ل��ه م�ساحة ت��ت��ج��اوز  75%من
جممل رقعة العمل الروائي فنتتبعه – بدون
ترتيب -تلميذ ًا يف مدر�سة ابتدائية  ،جمد ًا
فيها وم��ب�رز ًا ،حمب ًا لفتاة (�سقطريه)
ا�سمها (ح�سناء) ج��اءت م��ع �أبيها �إىل
ال��ب��ل��دة – ت��ق��ع يف ح�����ض��رم��وت – حيث
ا�شتغل �أبوها حجام ًا ،تبد�أ عالقة احلب
هذه حني يذهب ال�سحيم مع والده (�أ�سمه
ال�ساري) �إىل حي خا�ص ب (ال�سقاطرة)
ويتلقى احلجامة من ابي ح�سناء (ا�سمه
�صالح با�صريرة) يلتقى ال�سحيم بح�سناء
على �ساحل البحر ومن حينها تبد�أ بينهما
عالقة �سامية وم�شبوبة تظل تالزمهما
ب�صورة ت�صاعدية حتى ال��زواج  ،ال يكدر
هذه العالقة �سوى رف�ض (ال�ساري) والد
ال�سحيم زواج اب��ن��ه م��ن ح�سناء ،حتت
مربر (و�ضاعة حمتد الفتاة ودونية مهنة
احلجامة التي ميار�سها �أب��وه��ا) ،ولكنه
يقبل الح��ق� ًا ويحتال على اب��ن��ه بالقبول
موافقة االبن على العمل معه يف التجارة
يف ال���دك���ان – ف�ير���ض��خ ال�سحيم ولكن
مماطلة الأب تطول ،وال يتم الزواج �إال بعد
�أن يتمرد االبن فيهجر �أباه ويختار العمل
يف البحر الذي طاملا تاق �إىل حتقيقه حب ًا
يف البحر ومغامراته وفتوح الأ�سفار �إىل
ع���وامل �أخ���رى جمهولة م��ع �صديق عمره
�سويلم ،ولكن الق�صة (ال��رواي��ة) تنتهي
هنا (نهاية مفتوحة) م�ؤداها كما يت�ضح
لنا حتقق احللم واملراد ،وبداية كفاح من
نوع �آخر �أراده �صالح باعامر جما ًال مفتوح ًا
عن ق�صد وا�ضح مع تتبع م�سار الرواية
تعرث على �شخو�ص �أخ��رى� ،أهمها :عائلة
�سويلم ،وحمنتها بعد فقد الأب باكر ًا� ،إثر
كارثة بحرية �أودت بحياته ،وا�ضطراره
ل�ترك امل��در���س��ة وال��ع��م��ل يف البحر حيث
تالزم مع �صديقه ال�سحيم �أخري ًا،ثم دور
املدر�سة واجلامع و�شخ�صية �أمام اجلامع
(ال�شيخ خالد باعباد)
تتمه �ص11

