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Yirga Alem Fiseha vists Birmigham الشاعرة يرقا أ لم فسها في برمنغهام  

This evening, "Alakhu", a collection of poems by the poet Yirga Alem 

Fiseha, was launched in Birmingham. The Eritrean poet residing in 

Germany came to the city to inaugurate that Book entitled "I Am Exist", in 

Tigrinya, which is a collection of 176 pages of medium pieces and 

contained 130 poems. 

 

 شعرية للشاعرة يرقا أ لم فسها تدشين مجموعة

 02.21.0102السبت 

 حامد ضرار

 المملكة المتحدة -برمنغهام 

تمَّ قبل قليل في مدينة برمنغهام تدشين "أ لْلَُخ"وهي مجموعة شعرية للشاعرة الإرترية يرقا أ لم فسها1 

لى المدينة لتدشين تلك المجموعة التي حمل عنوان  تفقد حضرت الشاعرة المقيمة في أ لمانيا، اإ
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صفحة من القطع المتوسطة  71."أ لْلَُخ" أ ي "أ ان موجود أ و أ ان موجودة" وهي مجموعة جاءت في 

 قصيدة1 32.وحوت 

 

وجزء كبير منها يعكس تجربتها  02.2-0222غطت القصائد فترة قاربت العشرين عامًا أ ي من 

 0222أ عوام من  1الشخصية في السجن العسكري في ماي سروا الذي قضت فيه الشاعرة حوالي 

لى هجر بالدها والعيش في أ لمانيا، وهي التي  02.2وحتى  وبعد خروجها من السجن أ ضطرت اإ

ذاعة ابان في أ سمرا1  كانت تعمل معدة ومقدمة برامج تعليمية عبر اإ
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عكست يرقا أ لم عبر قصائدها معاانة السجن ليس فقط من تجربتها، بل عمدت في كثير من 

لى تلس يط الضوء على معاانة الكثير من السجناء والسجينات ومن مختلف ال عمار  القصائد اإ

 وبأ سلوب غاية في الجمال والعمق وبلغة تتسم ابلجذالة والقوة1

وهنا نماذج لعناوين القصائد التي حاولت تعريبها من لغة التغرنيا فقط لإيصال حدث اليوم لمن يهتم 

لى الترجمة ال   مباشرة:ويهم أ مر الثقافة، لم أ حاول الركون اإ

 1 في زواج أ دانوي.

 1 حروي؛0

 1 كرر لي ما قلَت؛3

 1 ذلك العريس؛4

 1 من الذي التقاني؛2

 1 "أ ش تا"؛1
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 1 ليبقى على الدوام؛7

 1 البحث والتفتيش؛2

 1 ابتهال؛2

 1 شعر أ خي؛2.

 1 من الذي تكلم؟..

 1 عذرًا أ يها الشهيدة؛0.

 1 لقد رحلت حواء؛3.

 1 أ ان هنا؛4.

 11 أ نت موجود هناك2.
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بصوتها الإذاعي ال خاذ وصفاء لغتها، اس تطاعت يرقا أ لم أ ن تس تحوذ على عقول وأ فئدة الحضور 

يحاءات  ابلتوصيفات والوصالت الجميلة المصحوبة بتعليقاتها وتوضحياتها عن الحوادث التي جاءت اإ

ثي التجرنيا دالقصائد على خلفيتها1 امتالكها لغة خالية من التشوهات التي يعاني منها الكثير من متح

الذين تأ ثروا بلغة المدينة111 عكس ما بذلته من جهد مبدع في هذه ال مس ية الشاعرة، وما تتمتع به 

من ثقافة ووعي اجتماعي وس ياسي متقدم وبدا ذلك من خالل تصديها لتعليقات الحضور 

 وتساؤلتهم1

ول ن الحضور أ دهش ته الشاعرة بأ دائها وأ سلوبها ولقناعته من أ ن ما تقوم به يرقا أ لم والمبدعون 

لى تعزيز العمل الإبداعي الإرتري المكتوب ابلتجرنيا وكما  الآخرون من أ شكالها من جهد يهدف اإ

ل خير ا ظهر لي لإدراكهم القوي أ ن مسأ لة مواظبة الكاتب أ ي كاتب ليواصل عطاءه لبد من أ ن يجد

لبد من أ ن يجد دعمًا يتجاوز مجرد الكالم والتصفيق، أ خذ بعض الحضور ابلتقدم  -أ ي المبدع –
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لى حيث كانت تقف الشاعرة وهي تحاضر الحفل، وشوهدوا وفي لوحة رائعة وهم يضعون في  اإ

اعمة دأ طراف مالبسها وبين يديها مبالغ مالية حتى ولو كانت بس يطة، يكفي أ نهم أ وصلوا رسالتهم ال

ليها عمليًا1  اإ

لم يتوقف وعي الحضور عند ذلك الحد، بل سارعوا وشكلوا صفين، ال ول يس تلم من الإدارة 

سترلينيا الذي أ علنت عنه الجهة التي كانت تدير  نسخته بعد أ ن يدفع مبلغ الخمسة عشرة جنيهًا اإ

لى حيث تجلس الكاتبة لتقوم هي ال خرى اب وقيع على كل لتالحفل، وكان هناك صف أآخر يتوجه اإ

لتقاط الصور1  كتاب للذكرى والتاريخ واإ

 

حجام الحضور عن المساهمة  عجابيي، أ ان الذي تعودت في مواقف أ خرى ش تى، أ ن أ رى اإ ما أ اثر اإ

ذ كان في عملية الشراء لمختلف ال عذار،  بعضهم يحجم عن الشراء منتظرًا اس تالم نسخة مجانية اإ

ن يخرج خر لإعتقاده أ ن ما يتم تدشينه ل يرقى في أ  موقعة يهديها له الكاتب أ و الكاتبة والبعض الآ 

ارثية وهي كلتكون النتيجة  ،من جيبه بضعة مالليم لكونه ل يماثل ما قرأ ه بلغات أ خرى متطورة



7 
 

ليه وت تصحر والفقر الركب ليعاني الجميع حالة من ال مواكبة لغته عن راجع تخلف المجتمع الذي ينتمي اإ

لى خلق اإشكالت م  جتمعية من نوع أآخر أ كثر خطورًة1 أ قول ما الثقافي الذي يقود بدوره حتمًا اإ

لى عشرين جنيهًا بدًل  رتفاع أ صوات من داخل القاعة تطالب برفع سعر الكتاب اإ عجابيي هو اإ أ اثر اإ

عن الخمسة عشر جنيهًا المعلنة مقدمًا، مع العلم أ ن حجم الكتاب وال وراق المطبوع عليها أ قرب 

لى أ ن تكون طبعة شعبية وكان ابلإمكان أ ن ي طالب الحضور الجهة المنظمة في أ ن يكون سعر اإ

النسخة خمسة جنيهات ل أ كثر مع ذلك وقف الجميع مصفقًا تعبيرًا عن مواقفتهم 1 وبحرارة ظاهرة 

لى اقتناء المجموعة من داخل القاعة دون الإضطرار لطلبها من أ مازون1  ورضى وقناعة تسابق الجميع اإ

لى حيث وضعت  هذه الحماسة وخشيتي أ ان وبعض الجالسين معي من نفاد النسخ قبل أ ن نصل اإ

لى مناداة "تسفيت" وهو مقدم الحفل وأ حد المنظمين والهمس  المجموعة، هذه الخش ية دفعتنا اإ

ليه بأ ن يحجز لنا ثالثة نسخ111111   اإ
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ن المحتفى هدية م ،مماثلةكما أ سلفت، لم ينتظر الحضور كما تعودت أ ن أ رى في تدشينات أ خرى 

ت سمعنا تعليقافقد شراء1 ليس ذلك وحسب ما أ اثر ال عجاب، بل عن ال أ و بها ليحجموا  به

متحضرة تنم عن وضوح الرؤى وخلوها من الغبش1 فالحرص على انتشار ثقافة ما أ و لغة ما يعتد 

بها صاحبها تنعكس وتبدو للعيان في حضور حفل التدشين بكثافة والنكباب في الشراء، ليس 

فى به، بل من خالل الإيمان من أ ن التطور النوعي يتأ تى ل همية الكاتب أ و العمل الإبداعي المحت

ذ يظهر مع الوقت من العدد الكثير والهائل نوعية متطورة  عبر الغربلة التي يشهدها التراكم الكمي اإ

ليها ابلبنان1   ومجودة ومعتبرة يشار اإ
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ذا اهتم القراء،  يع أ ن و تلك وفهم الجم أ ي قراء بما يصدر من أ عمال، سواء كان بهذه اللغة أ  اعتقد اإ

 قاية خاصيتين،مراعاة وسوترعرعه تطور الثقافات واللغات أ ش به بش تل وغرس نبات، يحتاج لنموه 

ذ تطوير فسيتطلب ال مر اإ  اعتقد تمع كما في أ ي مج والثقافة المحلية يالء المهمة اهتمامًا لئقًا بها اإ

لى جدل من أ ي نوع تطلب ت  جازمًا للمرة الثالثة والخامسة بل وللمرة المليون ودون أ ن النحراف اإ

 تادة1نأ ى عن النفعالت الوقتية والنظر من خارج الصناديق المع التفكير بأ لية تحمل أ فقًا شموليًا ي 

ن مثال لي أ ظنابلتا أ مس ية اليوم، يصلح في أ ن يكون ال سلوب ال نجع ليتبع لمن أ راد النهوض  اإ

أ لية التطوير والتطور  التي تعيلتجمعات ال فراد و ابللغة أ و الثقافة التي يعتد بها ويحلم في تجذيرها، 

يي ه لها أ دوار حاسمة في هذا المنحى ف داخل ال وطان أ و في المهاجر كبر عددها أ و صغر وكانت 

عمل وفق ، لكون ال خيرة تلوحدها أ كثر في تطوير ما تريد وليس الجهات الرسميةال ساس المعول ع

عت  نتظارها حتى أ ولوايت أ و اإ بارات س ياس ية خاصة بها ليس من الحكمة تضييع الوقت في لومها أ و اإ

يالء الإهتمام المنتظر، فمن يدري فقد ل تنهض  الجهات الرسمية  تلكمتأ خرة أ و قد لتنهض تقوم ابإ

ا ول يجدي مع ذلك نفعًا التباكي وتوجيه أ صابع التهام هنوس باتها الدائمين من غفوتها ال بدية 

 وهناك1111

 


