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"األمناء" كتب/ أحمد مليكان:

صالح كرد.. امليالد والنشأة
صالح كرد مــن مواليد محافظة لحج 
اللحجية،  الســلطنة  حــارضة  بالحوطة، 
حــارة الكرود، يف مطلــع الثالثينيات من 
الذكور  الثاين من  املايض، وكان هو  القرن 
وعنده أخوات ست، تلقى تعليمه األول يف 
كتاتيب الحوطة والتحق بعد ذلك باملدرسة 
بدأ صالح كرد مشواره  العريقة..  املحسنية 
مــع الوظيفة يف إدارة املاليــة بأبني التي 
وكان  الفضلية  بالســلطنة  كانت معروفة 
الجهــاز اإلداري  املنتســبني معه يف  من 
للسلطنة ســامل ربيع عيل ومحمد مرشد 
ناجي، وانتقل صالح كرد بعد ذلك إىل السلك 
الكتايب يف محكمة لحج وكان معه زميله 

عبد الخالق مفتاح الشاعر املعروف.

أرض حلج وعراقة الفن
تنشــأ املجتمعات الحرضية يف السهول 
وعىل ضفاف األنهار والوديان، حيث الخرضة 
الفن حــال رؤية الوجه  واملاء وتزهر عيون 
الحسن، وكان األمري القمندان من أبرز عيون 
أول فرقة موســيقية وهي  الذي كّون  الفن 
املدرسة التي تخرج منها قمم إبداعية بحجم 
فضل اللحجي ومحمد سعد الصنعاين، وبعد 
وفاة القمندان عام 1943م، حمل الراية بعده 

مبدعون كبار.
شهدت لحج ظهور فرق موسيقية، حيث 
ظهرت يف خمســينيات القرن املايض )ندوة 
الجنوب املوسيقية بقيادة الفنان فضل محمد 
اللحجي( و)الندوة املوسيقية اللحجية بقيادة 

الفنان الكبري صالح نــارص كرد( الذي تتلمذ 
عىل يد الفنان محمد سعد الصنعاين.

تأسســت الندوة املوسيقية اللحجية يف 
منتصف الخمسينيات وكان لها لباس خاص 
ومالفت شــغل واحد ولون واحــد وأحزمة 
)اكامر( لــون واحد وكشــائد عوذيل تربط 
عىل جبني الرأس وشــعار النــدوة اللحجية 
)العود( وكان قائد العــود محمد الرسحاين 
وقائد الكامنات صالح نارص كرد ومن عازيف 
الكامنات أحمد ســامل مهيــد وفضل خرض 

مخرب وعوض حيدرة.
ومن ألحان كرد غنى الفنان فيصل علوي 
وهي أول أغنية غناها فيصل علوي )أســألك 
بالحب يا فاتن جميل(، من كلامت احمد عباد 

الحســني وهناك أعامل كثرية قام بتلحينها 
الفنان صالح كــرد وكان يلتزم بدقة الوعود 
التي يقطعهــا مع آخرين وحدث أن التزم مع 
صاحب حفــل زواج يف بري فقــم بالربيقة 
االلتزام بحفل  ذلــك  الحفل وصادف  وإحياء 
زواج قائــد الجيش األمــري عبدالله بن عيل 
فطلب الســلطان فضل بن عيل العبديل من 
صــالح كرد إحياء الحفــل مقابل مبلغ كبري 
ولكن صالح كرد طلب من السلطان استدعاء 
الرجل صاحب الحفــل يف الربيقة واالتفاق 
عىل أن يحيي صالح كــرد الحفل أثناء املقيل 
يف الحفل الســلطاين والســمرة أثناء حفل 

الزواج يف بري فقم.

الرحيل املأساوي لكرد
اتفقت قيادة جيش االتحاد الفيدرايل مع 
الندوة املوســيقية اللحجية عىل إحياء حفل 
واحد يف أحد املعسكرات يف أبني، وكان ذلك 
يف شهر يوليو 1966م، وعند أحد املنعطفات 
التي نقلت  انقلبت السيارة  الكود  يف منطقة 
الفرقة الفنيــة ومن ضمنهم الفنانون كفؤاد 
الرشيف وعبدالكريــم توفيق وفيصل علوي 
وفضل كرد وســعودي أحمد صالح وعبدالله 
حنش وعيل حســن العودي وأسفر الحادث 
املؤمل عن وفاة صالح كرد وعيل فقيه وأصيب 
آخــرون بجروح ورضــوض، ومنحت قيادة 
الجيش تعويضا قدره عرشين ألف شلن ألرسة 
الفقيد صالح كرد، وبعد التشــاور مع أرسة 
الفقيد توىل األمري محســن بن أحمد مهدي 
الترصف باملبلغ واشــرى ألوالد الفقيد ثالثة 
مساكن يف دار سعد تحقق إيرادا شهريا يعني 
بها األرسة، ولكن هــذه األرسة فقدت الثالثة 
املساكن بعد صدور قانون تأميم املساكن عام 

1972م، رحم الله الفقيد صالح نارص كرد.

ثقافة

اجلهل 
يحُكُمنا

الفنان �سالح نا�سر كرد.. �سانع حلن )اأ�ساألك باحلب يا فاتن جميل(

وطن يئن

البعو�سة والأ�سدق�سة ق�سرية جدًا من اأدب تول�ستوي..
)ال بأس أن ســهرتم والزمتم وطًنا ينئ / 

قبل أن تفقدوه وأنتم ال زلتم نيام / قد ينام من يحمل أي هم مهام كان / لكن ال ينام 
من يحمل هم الوطن / فكيف إذا كان أجمل وأفضل األوطان؟(.

ترجمة: صياح اجلهيم:
اقربت بعوضة من األسد وقالت له: أتظن 
نفســك أقوى مني؟ ما أعظم خطأك! أأنت متلك 

قوة؟ ما هي؟
تستطيع أن تنشــب براثنك، وتغرز أنيابك. 
نساء القرى عندما يقاتلن الرجال ال يفعلن غري 

ذلك. أنا أقوى منك، فلنتحارب، إذا شئت!
نفخــت البعوضة يف بوقها، وأخذت تعض 
خدي األسد األملســني وخطمه. كانت رضبات 
األســد ترتد عليه، وكان يلطــم وجهه وميزق 
نفســه برباثنه، حتــى أدمى رأســه، وتوقف 

منهوكًا.
انتصارهــا، وقد مألها  البعوضــة  أعلنت 

الفرح، وطارت. لكنها علقت يف بيت العنكبوت 
الذي رشب دمها. قالت البعوضة يف نفســها: 
»آه! لقد غلبُت األســد، الوحش املفرس القوي، 

وها أنا ضحية عنكبوت تافه«. متت.
*تعقيب:

قد تعلن انتصارك، ولكــن هذا االنتصار ال 
يقــدم وال يؤخر وإن أوقع الجــروح بالخصم. 
السؤال عام ســتحققه من هذا  فاحرص عىل 
االنتصار، إذ ليس كل انتصار انتصار. وقد تهزم 
عدوك القــوي الهائل، وتقع يف ِشــباك التافه 
الحقري، وهــذا حدث فعاًل. ولقــد حدث كذلك 
أن تخطى أحدنا ألف صعوبــة وصعوبة كانت 
املوازين يف أغلبها ضدنــا، ثم وقعنا يف رشاك 

التافه من األشياء، فيا للعجب!

د. منصور يحيى
َر يَل الزواَج بأبيــكَ يف بلٍد تطحُنها الحرب، همســْت تخاطبه،  ُقدِّ
وألقمتُه ثدَيها وتفرسْت يف وجهِه الصغري، ثم رفَعت عينيها لتستقراِن 
عىل صورٍة ُعلِّقت عىل الحائِط مؤخًرا، وطفرت من عينها دمعٌة ساخنة..!

أََمــٌل خاَننــي   ُفــؤادي    أَصــاَب    ُجــْرٌح   
مــا بــاَت  َعْيــٌش  َلنــا  َفاْلِبــرْشُ  َقــْد  َرَحاَل
َيــِد  َمــْن ــاُه   يف    َمْهَزَلــٌة    َكفَّ َفاْلَعــْدُل  
ِباْلَجْهــِل    َقــْد  َعِمــاَل لِلِْعلْــِم   ُمْنَتِهــٌك      
َجْهــٌل  َبــدا  َيْعَتــيل   َعْرشــًا   لِــذي  َعَلــٍم
ــْوُق  َقــْد  َخِجــال؟ َهــْل  أَْبَتغــي  َمــَددًا  َفالشَّ
مــا ُعــْدُت  أَْلَقــى  َغــِدي ُحــرًَّا   َوُمْبَتِســاًم
َعــَداَل إِذا   ُيْنَفــى    َوَطنــي   يف   ــْعُر   َفالشِّ
ُمْنَتــرِشٌ َفاْلُقْبــُح    َنَظــٍر     ِبــال    أَْمــي   
أَْهــَوى َصــَدى  َكلِــٍم َواْلَحــرُْف  َقــْد  ُقِتــاَل
َعَلــٍم لِــِذي    لِْبَســًا     َيرَْتــدي   إِذا     ِذْئــٌب 
إِْقــَرأْ  َوداعــًا   عــىل   َســْعٍد  َوَلــْو  ُغِمــَل
َســَكٌن يل  َفالْلَلْيــُل  قــي  َترْشُ ال  َشــْمُس  يــا 
َكَمــال َفــام   ِشــْعرِي    َســَحٍر    إىِل  أَْخُلــو  
َحــَزٍن ِبــال   َلْوحــًا  َتْرُســُموا    أَْن  َهْيهــاَت 
ُفِصــال َوَقــْد  َســْعيًا  َتــرى   ٍم   َيــوْ ُكلِّ  يف 
ُمرَْتِبــكًا أَْصَبْحــُت  إِذا  اْلَحيــاُة   َكْيــَف  
َوَصــال َوَقــْد    َخــرْيًا   ُيالِحــُق   َمــْوٌت   
َرَســَمْت َوَقــْد  ِحكايــايت  أَْتُلــو  ِزْلــُت  مــا 
ما صــاَر ِمــْن أََلــٍم  ِمــْن َهــْوِل مــا َحَصاَل.

اإ�سماعيل خو�سناو

)ق. ق. ج(..

الفينيق اجلنوبي

أال يــا بــه َهرِْمنــا قبــل  نولــد
وقبــل الغيــث تقتلنــا الصواعق
فينــا مؤّبد العــدو  َصــَدر حكم 
املشــانق ع  أجّنــة   ذرارينــا  
الحواســد يخزي  بيننــا  وجودك 
ويطــوي نور وجهك ليل غاســق
ويــا ذيب الفال حاشــاك تْفَســد
والنــامرق الطيالــس  وتغريــك 
ولــو قالوا )أبــو قاســم( تجّمد
وكــم يف كذبهم ضاعــت حقايق
أنــا اعرف معدنه من ســابع الجد
وما صدقــش  به  قــول  الزنادق
ووعــده ذي  وعــدين يش  مؤّكد
واثق زلــت  ما  الرجل  وْعــد  ويف 
طريــق الحريــة مــا هــو معّبد
الفيالق تحرســه  الســجن  وباب 
ولكنــي  لهــذي  األرض  َســيِّد
ونــا  للحريــة   بالدم   عاشــق
ومن عمــق األىس روحــي تجدد
أنــا  فينيقهــا  و آبــو  الفيانــق
يْصعد مــازال  أبــه  يــا  ونجمي 
وبارق راعد  الســام  ويل وســط 
د ســيأيت  بالنبــأ  ذي  مــا  تزّوٓ
ويف آخر ٓنٓســق تْحظــى البيادق.

عبداحلكيم قا�سم
م. جمال باهرمز

�سورة
)ق. ق. ج(..


