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عرف املنولوج عنــد األغريق يف بالد 
القدمية باملنولوجســت ويعني  اليونــان 
الغناء الفكاهي الســاحر املعرب عن املرح والرسور ويتغنى به اشخاص يحبون هذا 

اللون.
واقام منتدى الباهيصمي باملنصورة ندوة عــن املنولوج لفرتة ازدهاره يف كل 
من عدن ولحج وابــني وحرض الندوة مجموعة من الفنانــني واملهتمني باملنولوج 
وحرض من لحج االستاذ احمد فضل نارص مدير عام مكتب الثقافة بلحج واألستاذ 
فيصــل مليكان ومن ابني الفنان عوض احمد ومن عدن العديد من األدباء واملهتمني 
باملنولوج الذي غاب عن الساحة الفنية يف 

املجمل.
يف  املنولوج  املشــاركون  واستعرض 
عدن من خــالل اغاين الفنــان عمر غابه 
الناس  الذي اســعد  والفنان فؤاد الرشيف 

وادخل يف نفوسهم البهجة والرسور.
خالل  من  املنولــوج  ازدهر  ابني  ويف 
اغاين الفنان عثامن عبد ربه وله ديوان من 
اغاين املنولوج كتب مقدمته االستاذ عياش 
الشاطري واول اغنية للفنان عثامن عبدربه 
)منولوج( "أمي العزيزة وابوي" من كلامت 
الفنان صالح  والحان  الحسيني  احمد عباد 
الفنــان عثامن عبدربه  نارص كرد وعاش 
فرتة يف لحج وارتبــط بالفنان صالح كرد 

والشاعر احمد عباد الحسيني.
املنولوج يف  يعطــوا  املشــاركون مل 
لحــج حقه واعتــربوا كل األعامل املقدمة 
عبارة عن فلكلور شعبي مثل اغنية )عشق 
الطفر( للشاعر مرسور مربوك والحان واداء الفنان الدبايش وكذا اغنية )شل الشلن 
وارصفه ســنتات( وغريها من األلحان واألغاين املرحة التي تحمل كلامتها منولوج 
وادائها فلكلور كام يعتربها املشاركون، غري انهم اتفقوا ان اغنية )يابنت الناس هبي 
ليــش او هبيلش( من كلامت احمد عباد الحســيني والحان الفنان صالح كرد واداء 
الثاليث املرح )الحسيني ومحمد قائد صالح والعطيفي( الذي قدمت يف مسارح عدن 

ولحج ونالت الشهرة واألعجاب واعتربت هي اغنية املنولوج الصحيحة.
شــكرا ملنتدى الباهيصمي عىل ندواته وتقييمه لكل األعامل األدبية والغنائية 
والثقافية وهنا نقول لكل الشــباب املوهوب من رضورة االهتامم باملنولوج واعادته 
للســاحة الفنية ولحج مليئة باإلشــعار التي تصلح الن تكون منولوج فيها اشعار 

االستاذ فضل ماطر ومرسور مربوك وقوري والقمندان وغريهم.

الوطن ليس قطعــة خبز مبللة بدم 
ودموع..

الوطــن ليس طوابري عــىل قارعة 
الفــراغ تصفق للزعيم حــني مير ويده 

مبللة بدم انتصار مخز.
الوطن ليس كومة شباب يف شوارع 

الضياع نسوا ما درسوا من تخصص.
الوطن ليس نقطة جزية يف مشفى 

يبيع أرواح البرش برخص فادح.
الوطــن ليــس ترانيــم الخنــوع 
ال  بســالم  الطريق  تعرب  يك  والخضوع 

يدوم أبدا
يتقاتل  حرب  ســاحة  ليس  الوطن 

األغبياء يك ينترص األغبياء جدا جدا.
الوطن رصاصة يراع وســنبلة يأكل 
الطري ال يفزعــه صوت الرصاص وطفل 

مل يسمع مرادف اليتم والحرمان.
الوطــن دار نرش لكاتــب مل يكمل 

الصفحة األخرية.
الصمت  موسيقا  من  شارع  الوطن 

فقط قرع أقدام عادت من جنات العمل.

عدن "األمناء" خاص:

عقدت االمانة العامــة التحاد ادباء 
وكتاب الجنــوب الثالثاء يف مقر االتحاد 
بالعاصمة عدن اجتامعها الدوري برئاسة 
الدكتور جنيد محمد الجنيد رئيس االتحاد.
واطلع االجتــامع عىل تقرير االمني 
العامة لالتحاد،  االمانة  العام بني دوريت 
كام اســتعرض تقرير االمني العام بشأن 
خطة عمــل االمانة العامــة خالل العام 
النصف  2021م، وما تم تنفيذه منها يف 

االول من العام واملتبقي من مهام الخطة 
لتنفيذها خالل النصف الثاين.

القضايا  االجتامع جملة من  وناقش 
االتحــاد خصوصا  املتعلقة بنشــاطات 
قضايا فــروع االتحــاد يف املحافظات، 
حيث ناقــش واقر الئحة شــعبة وادي 
االتحاد يف  لفــرع  التابعة  حرضمــوت 
املحافظــة، كام صادق عــىل قرار امانة 
فرع االتحــاد يف محافظة لحج بتعيني 
اتحاد  لفرع  رئيسا  ابراهيم  عادل  االستاذ 
ادباء وكتاب الجنــوب يف املحافظة بدال 
الله،  الرئيس السابق املغفور له بإذن  من 

الفقيــد الدكتور محمود مهــدي كرد – 
رحمة الله عليه.

القضايا  وناقــش االجتامع كذلــك 
املتعلقــة مبجلة )فنار عــدن الثقافية( 
تعزيز واســتمرارية  العمل عىل  وكيفية 
اصدارها  منذ  املجلة  الذي حققته  النجاح 

تحت ارشاف اتحاد ادباء وكتاب الجنوب.
يف  العامة  االمانــة  واســتعرضت 
اجتامعها عددا من املتفرقات واملستجدات 
املتعلقــة بالواقع الثقايف الجنويب واهم 
الثقافية  بالنشاطات  املرتبطة  املقرتحات 

املرتبطة بالجنوب وفنونه وثقافته

�لوطن�أبو قا�سـم جمننهــــم �أغنية �ملنولوج يف منتدى �لباهي�سمي

�المانة �لعامة الحتاد �دباء وكتاب 
�جلنوب تعقد �جتماعها �لدوري

�حتاد �أدباء �جلنوب باأبني 
ُينظم �سباحية �سعرية ن�سائية

جهزت املعلمة "شــميم" وسائل درس 
اليوم، وقد أتيت مبكرا ألســتمتع بخطواتها 
وهي متسح السبورة، وتقوم بتلك االلتفاتات 
الجميلــة التي تعجبني، قبــل أن يصل عمر 

فتدنو منه.
كانت صالة شــقة شــميم هي الفصل 
بعينه، وكان عمر يســكن مــع أرسته يف 
ليتلقى  الصباح،  ينزل يف  العلوية،  الشــقة 
الدرس معنا، وكانت إنتصار أصغرنا، تجلس 
يف الصف األول، ســمراء تتكلــم مع أمها 

صافيناز بالهندية.
أخريا اكتمل العــدد، وكنت أجلس قبالة 
شــميم متاما، أتابعها وهي ترشح الدرس، 
الذي ســيعطى لنا يف املدرســة يف العام 

القادم.
 تقوم شــميم بدور املعلمة، وتحاول أن 
أنيقة،  املعلامت، فتبدو  زًيا يشبه زي  ترتدي 
وتنفتــح أمامي كوى الجــامل، فأطل منها 

عليها.

ومتثل إنتصار شــقيقة شــميم البنت 
املشاغبة يف الفصل، وكثريا ما تجعل شميم 
تخــرج عن طورها، بيد أين أســتمتع بهذه 
املشــادات بينهام، وأنا أرى عن قرب ترضج 
وجنتيها، وكيف يعلو صدرها الصفري ويهبط 

فأتنفس الجامل منذ صباي.
يف ذلك اليوم كان الدرس مختلفا، وقفت 
التضحية،  شــميم وقالت كلامت قليلة عن 
وكانت تلتفت إىل عمر بني الفينة واألخرى، 
وقالت شميم: إن أعظم تضحية هي تضحية 
الحب. وراحت تقرأ الدرس من كتاب املطالعة 
وأنا أرحل يف عينيها، ملتمســا طريقي إىل 

دروب الحب ألول مرة.

أبو قاســــم فدااااك الكـــون كلــــه يا مجننـهــــم
شــموخك عجــن يعجنهــم ويحرمهــم مــذاق العيد
مهابــــه انت والصـــورة بتحرقهــــــم وترعبهــم
ياقائــدي تصعيد يقولــوا عــن مســدس حرضتــك 
بيـزلــــزل فرائـصهـم الخــــوف  الحـــد صار  لهذا 
عـــويل إعالمهـــم ميال مواقــع نــــت انـدرويـــد
امــر يزعجهم بكاء ورصاخ مـــن صــورة مســدس 
حــدث ايقــظ مضاجعهــم ومــن بلقيــس بالتحديد
القنـــــاص نقهـرهم الثانيــة مــع  الصورة  اريـــد 
ـدي تنكيـــد يف تنكيد َـّ ونجعــــل عيـدهـــم يا سيـ
جعلنـا صورتــــك داخـل مواقــــعنا تطــاردهـــم
بالفيس غردنــــا بهــــا تغـــريـــد عىل صفحاتنا 
عملنــا فيهـــا استفتــاء شعبــــي عام اخرسهــم
لجمنا بـــــه مواقعهـــم دراويـش الفتـــن والكيـد
تامرهم الشــعب بعـــدك حيــث  الشعـــب كل  زعيم 
وإعالمـــــه وقواتـــــه بال رشطـــًا وال يف قيــــد
جنــــودك ايهــــا القائـد متـى ما شئـــت تـوجدهم
عىل اعــال اهبة اســتعداد فاطلبهـــم متى مــا تريد
عيــــال الكـاهنـــة واذنـــاب كاهنهــم وبلسنهــم
َّهم عبــــره لذاك اللـــص والعــربيــد سنجعـــل منـ

أبني "األمناء" خاص:
نظم اتحاد أدبــاء وكتاب الجنوب فرع أبني، الثالثاء، 
صباحية شعرية مبقره يف مدينة زنجبار، وسط حضور 

عدد من الشعراء.
واستعرضت القصائد الشعرية، معاناة املحافظة من 
الخروقات واالنتهاكات والحــروب، إىل جانب املوروث 

الشعبي الذي متيزت به.
ونالــت القصائد التــي قدمتها بعض الشــاعرات 

املوهوبات خالل الحفل، إعجاب الحضور.
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