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منوت اأو فوق الرثى 
أبني "األمناء" بسام احلروري:نحيا كراًما

ضمن ســعيه واهتامماته بتوثيق الفنون 
الشــعبية والرتاث، نظم اتحــاد أدباء وكتاب 
الجنــوب فــرع أبــن الثالثاء مبقــر فرعه 
بالعاصمة زنجبــار فعالية ثقافية فنية حملت 

عنوان )مسارات الدحيف.. النشأة والتطور(.
الدكتور ســعيد  الفعالية  وتناول خــالل 
محمــود بايونــس يف املســتهل البدايــات 
االفرتاضية لنشأة هذا الفن وتخلقات مساراته 
تكويناته  بوتقــة  لتصــب يف  تلتقــي  التي 
الشــعبي  اإلنســاين  الطابع  ذات  الجوهرية 
الراقص واملرح املكتســب مــن البيئة املحلية 
الساحلية ذاتها من خالل املساجالت التي تؤكد 
بطقوســه  ميارس  فرائحيا  لونا  الدحيف  بأن 
املختلفة التي تؤدى ما بن الرقص والســجال 
الفني والشعري وكذا تداخالت مراحل التقسيم 
التاريخي وإنشاء فرقة الدحيف ومشاركتها يف 

شقرة وعدن ولحج إبان حكم الرئيس ساملن.
وأوضــح بايونــس يف معــرض حديثه 
بأن شــعر الدحيــف يظل غامضــا مجهول 

النشــأة- كالشــعر الجاهيل- وهــذا الجهل 
ســمح لالفرتاضات أن تطفو عىل الســطح، 
البحــري ملدينة  املوقع  فبعضها ينطلــق من 
شقرة، وبعضها ينطلق من أوزان شعر الدحيف 
العلمي  ورقصاته". مشريا إىل أن: "االستدالل 
املتاح يعتمد عىل أقــدم النصوص التي قدمت 
هذا الفن ال سيام وأن أقدم شعر الدحيف يعود 
إىل الســلطان عبد القادر بــن أحمد الفضيل 
وزمنه يعود إىل ٨٠ - ١٠٠ عام وذلك من خالل 
بعض الفرضيات يف ذات املجال لعل أهمها أن 
شــعر دان الدحيف من األوزان املستحدثة يف 
الشــعر العريب والتي شاعت يف نهاية العرص 
العبايس مثل: )الدوبيت، واملواليا، والكان كان، 

والزجل، والقواما(".
كام تناول مضمون الرمز البحري يف فن 
الدحيف وكذا الدالالت اللغوية للفظة )دحيف( 
كالدحف والزحف وامليــل والدحاف التي تعني 
السري عىل مهل، مستعرضا أهم رموز الدحيف 
من الشــعراء الذين وثقوا لهذا الفن سواء كان 
هذا التوثيق ذاتيا أو جامعيا كالشــاعر سامل 
أبو بكر باســحيم،  محمد لصبع، والشــاعر 
والشــاعر عمر عبد الله باســحيم، والشاعر 

عمر محمد باضاوي، معرجا عىل إشــكاليات 
التوثيق والتدويــن لهذا الفن والتي القت قبوال 
عند البعض واعرتاضا عند بعضهم مثمنا الدور 
الذي لعبته جمعية شــقرة الثقافية مبا يخص 
التوثيق والتأطري من خالل اإلسهام يف طباعة 

الكتب التي اختصت بالدحيف.
وشكر األستاذ وضاح العزاين الذي أسامه 
مبكتبة الدحيــف املتنقلة لدورة يف حفظ هذا 
املوروث الفني والتوثيق له، والذي ألقى بدوره 
قصيدة للشــاعر ابو بكر باســحيم تضمنت 
دحيفيات مؤنســنة لبيئة الشــاعر الساحلية 

مستعرضا قيمها الجاملية.
بعدهــا أتيح مجــال املناقشــة يف ذات 
الله قيسان  املوضوع حيث نوه األســتاذ عبد 
رئيس الفرع وامللحن محمد اليافعي إىل أهمية 
الشــعبية كاللوعة والهبيش  الرقصات  توثيق 
والســمرة ورصد جوائز تحفيزية ملســابقات 

تقام يف هذا الجانب.
قدم محاور الفعالية األســتاذ نبيل النمي 
املســؤول املايل بالفرع، وحرضهــا عدد من 

األدباء واملهتمن بفن الدحيف.

حلج/ األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
عقــدت اإلدارة الثقافية بالهيئة التنفيذية 
للقيادة املحلية النتقــايل محافظة لحج أمس 
االربعاء لقاًء تشاوريا مع اإلدارات الثقافية يف 

املديريات. 
القيادة  انعقــد مبقر  الذي  اللقاء  وتطرق 
املحلية باملحافظة إىل تنســيق العمل الثقايف 
يف إدارات املجلس مبــا يخدم الهوية الثقافية 

الجنوبية يف جميع مديريات املحافظة . 
املحافظة  انتقــايل  رئيس  نائب  وشــدد 
محمد أحمد العامد عىل رضورة العمل بالروح 

الوطنية وخدمة الواقع الثقايف الجنويب. 
مشــددا عىل تفعيل العمل الثقايف املعزز 
للهويــة الجنوبيــة بعد ســنوات طويلة من 
تعرضها ملحــاوالت طمــس والحاقها بهوية 

العربيــة اليمنيــة كفرع لهــا، ضمن خطط 

يتعلق  ما  كل  استهداف 
بالجنوب.

 مــن جانبــه أكد 
األستاذ عبده سعيد كرد 
مدير اإلدارة الثقافية أن 
اللقاء  الهدف من هــذا 
أهمية  عىل  التشاوري، 
املعدة،  الخطــط  تنفيذ 
وإبراز املوروث الشعبي، 
والرتكيز عــىل الكوادر 
الثقافيــة وإرشاكهــم 
الكنوز  وجمع  رصد  يف 
مختلف  يف  الثقافيــة 
مديريــات  مناطــق 

املحافظة.

محمد باسنبل

اليوم كانت الحرارة مرتفعة بشكل ال يطاق، 
كانت الكهرباء منطفئة ساعة القيظ، أحسست 
بدماغي يســيح من فرط الرطوبة الزائدة التي 
متلكت املكان عنوة، أحببــت أن اخفف وطأة 
ذلك ففتحت باب بيتي وافرتشت الصالة، لويت 
يدي وأســلمتها رأيس املتفصد، ووجهت أنفي 
جهة فتحة الباب، رأيــت رصصوًرا، نعم أظنه 
رصصــوًرا أو هكذا بــدا يل.. وال أعلم لَِم كان 
رافًعا قرنيه الطويلتن تجاهي. طبًعا طويلتان 
مقارنة بحجمه القصــري. نعم، كان رصصوًرا 
قزًما، ذا عينن صفراوين وشاربا أفطح. نعم، 

أفطح أو هكذا بدا يل، وال أعلم لَِم كان متحفًزا 
لقتايل، رغم حجمي الضخم وفتويت وساعداي 
العريضتن القويتن، ورأيس اململّح، نعم كنت 
مفتــواًل وهو قزم ومع هــذا كان يغرز عينيه 
بعيني متحديا وكأنه يدعوين لقتاله. نعم، هذا 
ما حصل ولكني كنــت ذا بصرية، فكيف أقاتل 
رصصوًرا ذا قرنن طويلتن وعينن صفراوين 

وشاربا أفطح واألدهى واألمر أنه قزم!
نظرت إليــه. نعم، هو رصصــور، غبي، 
متحفز يف هذا اللهيــب املميت، قابع يف حر 

الشمس دومنا حركة.
قررت أن أنهي هــذا األمر. نعم، مل يبَق إال 

هذا الرصصور يك يحط رأسه برأيس.

قررت، ســأقتلع قرنيــه الطويلتن أوال، 
الصفراوين وانتزعهام  ثم ســآيت عىل عينيه 

انتزاعا، وأحطم جسده الهش بسبابتي هذه.
مددت يدي يك أصنع به ما نويت، حرّكت 

أحد قرنيه فانقلب.
لقد كان ميتا!

دمعت إحدى عيني أو هكذا بدا يل.
إن هــذا الحر أعمى بــرصي. نعم، أعمى 
ا، وذا  ، وفتيًّ برصي وبــتُّ أرى نفيس ضخــامً

ساعدين عريضن قوين!
واألدهى واألمر إين أرى نفيس ذا بصرية.

نعم، نعم،
إن الحر...!

سالم خص  اهــــــل  املبادئ  والقيم
وأجمل  تحية  للجنوبين  عـــــــام

يف كل  جبهات  الوطن  توصل  لهم
وكـــــــل قائد  توصله  واجمل  سالم

وخص مـــن  يحمل صفات  املحرتم
ومستعد    ألجــــــل  تنفيذ  املهام

فيهم  ثقتنا  والثقة   توجــــــد   بهم
هم درعي  الواقي  ورمحي والحسام

حب الوطـــــــن  والدين  يجمعنا بهم
من يستحقون الوفـــــــاء  واالحرتام
من لبى الواجب  وبالصف التحـــــــم
عاألرض ترجـــــــم   عنفوانه والكالم
يف كل جبهة صامدة طـــــــوىب  لهم
بالجيش والنخبة  وقـــــــوات الحزام

لألمر  قالـــــــوا  أيها  القائد  نعـــــــم
منوت أو فـــــــوق  الرثى  نحيا كرام
يوم النداء ضميت  سيفي والقلـــــــم

من أجل   يتحقق   هدفنا  واملـــــرام
حرب القلم من عادته  شحذ  الهمـــــــم

والسيف يحسم  موقفي عند  الصدام
لو صّيحت  بيحان لحــــــج املعتصم

واستنفر الضالــــــع إذا  صاحت شبام
وابن يعانق ساحـــــــل املهرة  وضم
ويف عـــــــدن  بعد  التحية  والسالم

هيا بساحات الوغى  نلحـــــــق بهــــم
بعد  الطوارئ  نعلن  استنفار  عــــــام

للزحف قـــــــل  للقائد  العمالق تــــــم
نسقي العدو  من  كأسنا  علقم  وسام

يا كل ثائر مــــــن سبات النوم قـــــــم
حان الفداء لو قلت يل طيب  متـــــام.
عالعهد  هــــــل  ما زلت  باقي والقسم
وملتزم   حسب  اللــــــوائح  والنظام

الليل هـــــــات  البندقية  واحتــــــزم
وداخـــــــل الجعبة نبالك والسهــــــام

يف حرضموت الواد يوم الحسم ثـــم
حــــــرام يبقى جيش  بن لحمر حرام

ما فيش رجعــــــة للـــــــوراء  كال ومل
شعبي  لغري  الله  ما صىل  وصــــــام

ال تستمع رشعية هــــــادي  والقــــــزم
وال حكــــــومة ضائعة بن الركــــــام

أو  يزعجك  ترصيح  خّدام الحـــــرم
من عادته وقت  الطلب  يصحى ونام

الكل  يعرف  سريتك   منذ   القـــــدم
وموقعك بن  األمـــــم  نوعي  وهام

جنوب ما عمــــره  تراجــــــع   وانهزم
والصقر  لن يخىش خفافيش  الظالم

ما نرتيض غري الهـــــــوية والعلـــــــم
بعد التحية يف  عدن  مسك  الختام

كلمات/ حن�ش ثابت علي احلاملي:

ثقافة

فعالية ثقافية عن فن )الدحيف( باحتاد اأدباء اجلنوب باأبني

ثقافية انتقايل حلج تعقد لقاًء ت�شاوريا مع الإدارات باملديريات

هكذا بدا يل


