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تقرير ثقايف

”األمناء” كتب/ عبداهلل سعيد 
احلاوي:

 

 الورقــة األوىل محمد جمعة 
خان والنص الفصيح:

الراحل  الكبــر  الفنان  لعــل 

أبرز  من  خــان(,  جمعة  )محمد 

)إن مل يكم  الغنائيــن,  الفنانن 

ابرزهــم( يف التغنــي بنصوص 

فصيحة وضع لها الحانًا تنطق 

وتبقى  الجــال  و  بالروعة 

عىل الدوام ال ُتبىل وألياطلها 

النصوص  النسيان ومن هذه 

النتظر  جالكم  لغر  »عيني 

ال  خاطــري  يف  وســواكم 

عنكم  قلبي  صــرت  يخطر 

فأجابني ال صر يل ال اصر 

سكنتي  يامن  حنانيك  وكذلك 

الفؤاد وحملــت قلبي جميع 

الرزايا.. وغرها.

وال مــراء يف أن الحــان 

جمعــة(,  الفنان,)محمــد 

اليها  املستمعن  تشد  ستظل 

دون أن ميلوها وستظل أسم 

)محمد جمعة( راســخًا يف 

القلوب  مســتوطنًا  االذهان 

والنفــوس التــي طربت له 

أغانيه  وســتظل  والزالــت 

الله.. رحم  ترتدد إىل ما شاء 

الله الفنــان )محمد جمعة( 

صوتــًا رخا قــل أن يجود 

الزمان مبثلــه ونغًا متفردًا 

ليس له شبيه وسيظل محمد 

 , فذة  غنائية  مدرسة  جمعة 

تعلم منهــا فنانون كثرون 

خالدًة  مدرسة  ســتظل  نعم 

مرشقــة ومتوهجــة تدخل 

نفوس  ايل  والرسور  البهجة 

محبي الفنان )محمد جمعة( 

وتحية لكل من يسعى ويعمل 

دون كلــل لالهتام بالرتاث 

الغنايئ محمــد جمعة وهي 

دعوة مــن قلب محب أطربه 

كثرًا هذا املبــدع الراحل إىل 

الثقافــة يف محافظة  إدارة 

الثقافة  ووزارة  حرضمــوت 

واىل كل مــن يهمهم شــأن 

والراحلن  االحياء  »املبدعن, 

»لجمع تــراث الفنان جمعة 

عالوة  لتكرميه  مهرجانًا  وإقامة 

عىل تأســيس متحف ويســمى 

مســتحق )محمد جمعة( وكلمة 

حق نقولها اخرًا هي االن الفنان 

الكبــر الراحل )فيصــل علوي( 

أبدع اميا إبداع حتى تغنى بأغنية 

مطلعها:  التــي  جمعة(  )محمد 

بسالك يا عاشور عن الحال البلد.

تحيــة للراحلــن املبدعــن 

وفيصل  جمعة  )محمد  الكبرين 

بواســع  الله  علوي(، وتغمدها 

رحمته وغفرانــه, فقد كان لها 

واالمتاع  البهجة  إدخال  فضل يف 

والحبور اىل نفوس املستمعن.

األقالم  غياب  الثانيــة  الورقة 

النسائية:

الصــح تطالعنا بن  كانــت 

الحن والحن, مبواضيع تخطها, 

)شــياء  مثل  نســائية  قــالم 

سمرة  العطاس،  هدى  باســيد، 

باحيدان(...الخ ولكن هذه األقالم, 

توفقــت ومل نعــد تقــرأ لها اال 

كتابات قليلــة ومحدودة لواحدة 

او اثنن عىل األكرث, ورمبا كانت 

الكاتبة )هدى العطاس( هي اكرث 

وابرزها  كتابة  النســائية  األقالم 

كتاباتها  وتتميز  االســتمرار  يف 

والواقعية..  باملوضوعية والصدق 

ويبقى سؤال ينتظر جوابًا مقنعًا: 

ما أسباب انقطاع وتوقف األقالم 

والريب  الكتابة؟  عن  النســائية 

الســؤال  اجابة عىل  أن خر  يف 

الصحف بكتابات  أن تطالعنا  هي 

لألقالم النسائية التي توقفت عن 

الكتابة.. اليس كذلك؟!.

يف  املخترص  الثالثــة  الورقة 

تاريخ حرضموت العام

يشــر املؤرخ األستاذ محمد 

عبد القادر بامطرف )رحمه الله( 

يف  اليمن  غزوا  القرامطة  ان  إىل 

التي تالشت  عهد دولة بني يعفر 

الغزو  393هـ وقد كان هذا  سنة 

القرمطي  الفضل  برعاية عيل بن 

وهو ذو شخصيه شاذة برزت عىل 

مرسح االحداث، وكان اول ظهور 

الله  لعبيد  يف يافع بصفته داعيا 

املهــدي من ذريــة عقيل بن ايب 

من  الفضل  ابن  متكن  وقد  طالب 

فالتف  والصالح  بالزهد  التظاهر 

حوله اناس كثرون ثم اســتطاع 

جمــع امــوال طائلة ســخرها 

السياســية  واالطاع  الفنت  يف 

فراح يغــزو االقاليم اليمنية ويف 

يف  قدمية  مدينــة  )املذيخــرة( 

تهامة التي جعلهــا قبضة ملكه 

الذي لخصه  االباحي  نرش مذهبه 

يف قصيدة مشهورة منها قوله:   

خذي الّدف يا هذه وأظريب

                                                    وغني 

هذا ذيك ثم اطريب   

تــوىل نّبــي بنــي هاشــم                                 

وهذا نّبي بني يعرب    

رشعة                                مــى  نبــي  لــكل 

وهاتا رشعة هذا النبي

فقد حــط عنا فروض الصالة                      

وفرض الصيام فلم نتعب 

اذا الناس صلــوا فال تنهيض                       

وان صوموا فكيل وارشيب 

وال تطلبي السعي عند الصفاء                     

وال زورة القر يف يرثب 

وال متنعي نفسك من املعرسن                    

من االقربن او االجنبي 

الغريب                           لهــذا  حللــت  مباذا 

ورصت محرمة لالب 

أليــس العــراس ملــن ربــه                          

واسقاه يف الزمن املجدب 

وما الخمر اال كاء الســاء                      

يحل مقدس من مذهب.

بامطرف  األســتاذ  ويشــر 

ان دولة  آخــر إىل  يف موضــع 

وادي  يف  نشــأت  مقيص(  )ابن 

األول  النصــف  من  حرضمــوت 

من القرن الثالــث عرش الهجري 

)1786م(، وقد أجمع دعاة 

العلوين عىل  االصالح من 

تعديد  دولة  أنشاء  محاولة 

الحق إىل نصابه وقد وقع 

الشــيخ  اختيارهــم عىل 

بن  الله  عبــد  بــن  )عمر 

اليافعي  االحمدي  معيص( 

لدولتهم  امــرًا؛  ليكــون 

الدولة  لكن هــذه  املرجوه 

عىل  ميض  ومل  انهــارت 

قيامهــا عامان وفيها قال 

بن  عبدالله  السيد  وزيرها 

ايب بكر عيديد من قصيدة 

طويله:

الهياج                 لهاث  رأيت  وملا 

حسبتك فحاًل وانت خيص 

ترقع فانك مثل النساء                 

من  عقديــن  لــك  وصغ 

بصبص 

لقد نهــا الله من دولة                   

تربت عىل الدجر والحنبص 

اىل قوله فخلوا البنادق 

ألربابها         وشــلوا بديل 

البنادق عيص 

وقولوا عىل الله ينصف 

لنــا          ويرجــم اعدائنا 

بالحيص.

كلات  الرابعة  الورقة 

لها وقع ومعنى

هي  النــرث  قصيــده 

االرض البكــر التي تنتظر 

القادمن عىل خيول الحلم 

واجنحة االبداع.

الورقــة االخرة ابيات 

متفرقة

*من العداوة ما ينال ك 

نفعه         ومن الصداقة ما 

يرض ويومل.

)ابو الطيب املتنبي(

*ماكنت أثر ان ميتد يب زمني       

حتى ارى دولة االوغاد والسفل

)الطفرايئ(

*وقادرين اذا ما ساء طبخهم         

او قرصوا فيه قالوا للذنب للحطب

)صاحب املقامات الحريري(.

قاله  ما  نقول  الختام  -مساك 

بنجامن فرانكلن: “اما أن تكتب 

تفعل  أو  القراءة  يســتحق  شيئًا 

شيئًا يستحق الكتابة«.

تفا�شيل دعوة لكل من يهمه �شاأن املبدعني )االحياء والراحلني(
اأوراق يف الأدب والثقافة


