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"األمناء" كتب/ أحمد مليكان:
فانوسة  صفية  الجميلة  الشــاعرة 
فتحت يف دارها بالشيخ عثامن )منتدًى 
أدبًيــا( عىل غرار منتــدى )مى زيادة( 
الشــعراء  أرقى  يؤمه  الــذي  بالقاهرة 
واألدباء يف عــدن، ويحرض هذا املنتدى 
أيضا كبار األمراء والتجار يتبارون حول 
ويتنافسون  الشــعرية  قرائحهم  نتائج 
حول من يكسب أذواق الجمهور ويحتل 

الصدارة.
ذات يــوم طلبت الســيدة الفاضلة 
اللحجي  الغزل  )فانوسة( حضور شاعر 
األســتاذ صالح نصيب لتعــرض عليه 
وكانت  األدبيــة،  أشــعارها  من  بعض 
فانوسة من أشد املعجبات باللون الغزيل 
الذي كان ميثله األســتاذ صالح نصيب، 
كــام كانت تحب صــوت الفنان الكبري 
عبدالكريــم توفيق الذي غنى لها واحدة 

من قصائدها الغنائيــة بعنوان )تحدى 
الحب يا ويله(.

الشــاعر محمــود عيل   وذهــب 
الســامي لينقل طلب فانوسة للشاعر 
الذي كان يعمل مدرًســا  صالح نصيب 
استجاب  األهلية،  بلقيس  مدرســة  يف 
صالح نصيب لطلبها ورافق السامي إىل 
دار الشاعرة فانوســة، وبعد االستئذان 
الشــاعرة  نصيب  صالح  وجد  بالدخول 
فانوسة متارس هوايتها وهي السباحة 
يف داخــل دارها، وانتظــر حتى انتهت 
هوايتها  مامرسة  من  فانوسة  الشاعرة 
وأكرمت  حارا  اســتقباال  واســتقبلته 

ضيافته باألكل الفاخر واملقيل الحسن.
 وأثنــاء املقيل عرضــت عليه عدًدا 
من قصائدها الشــعرية واستحســنها 
يف منطقها وباغتها وحســن وصفها 
ونقاتها الشــعرية ولكن ما لفت انتباه 
صالح نصيب ذلك الجــامل األخاذ الذي 

وصفها يف إحدى أبياته الشــعرية بأنه 
حسن جميل وفاتن وأن مثله قليل يحوز 
هذه املحاســن، وملا طلبت فانوسة منه 
املبيــت يف دارها ألن الوقت كان متأخرا 
رفــض نصيب طلبها وقــال إنه ال ينام 
اال عىل "الســلقة" واللحاف"، فاتجهت 
فانوسة إىل ســيارتها ومعها خادمتها 
وقامتا بتوصيل الشاعر نصيب إىل داره 

يف حوطة لحج.
للحج طلبت  فانوسة  وقبيل مغادرة 
من نصيــب أن يقول قصيدة عنها أبيات 
الشعرية  قريحته  كانت  وبدوره  غزلية.. 
الفجــر وكان أول  أذان  صدحت قبيــل 
"أخاف  بـ:  عنونت  التي  قصيدته  مطلع 
والخوف منك أخاف منك عليك".. ورفض 
أن يسلمها إال بعد أن لحنها األستاذ فضل 
محمد اللحجي وغناها الفنان عبدالكريم 
توفيق وعندما ســمعتها فانوسة نالت 

إعجابها وإعجاب الجميع.

حلج "األمناء" عبد احلكيم قاسم:
نظــم اتحــاد أدبــاء وكتاب 
لحج،  محافظــة  فرع  الجنــوب، 
بعنوان:  ثقافية  فعاليــة  الثاثاء، 
الجنوبية  الثــورة  )إضــاءات عن 
مبناســبة  وهوية(  وفكرًا  تاريخًا 
الذكرى الـ59 لثورة الرابع عرش من 

أكتوبر املجيدة.
وبدأت الفعالية بآيات من الذكر 
النشيد  إىل  االســتامع  ثم  الحكيم 

الوطني الجنويب.
وافتتحــت الفعاليــة - بعــد 
الوقوف دقيقة حــداد ترحاًم عىل 
 - الجنوبية  الثورة  شــهداء  أرواح 
بكلمة ترحيبية بالحارضين ألقاها 
األديب عــادل إبراهيم، رئيس فرع 
هذه  عظمة  خالهــا  أكد  االتحاد، 
استذكار  يف  وأهميتها  املناســبة 
املآثر التي ســطرها أبطال الجنوب 
البغيض  االحتــال  قوى  دحر  يف 
يف سبيل أن تعيش وتحيا األجيال 

الجنوبية بعزة وكرامة وإباء.
أكتوبر  رمزيــة  إىل  وأشــار 
السري  يف  وعرب  ودروس  كشواهد 
عىل درب الشــهداء األماجد الذين 
الحرية،  شــجرة  بدمائهــم  رووا 

املتواصلة  النضال  مؤكدًا مســرية 
ألبناء الجنوب الســتعادة وطنهم 
الذي ســعت قوى الــرش والظام 
يف صنعاء إىل استباحته وطمس 
هويته وإقصاء أبنائه ومامرســة 
التدمــري املمنهج لكل يشء جميل 
أن  كلمته  فيه، متمنيًا يف ختــام 
تتجــىل الفعاليــة عن 
املعلومات  مــن  فيض 
القيمــة ذات املدلــول 
يرشــد  مبــا  املفيــد 
املســار  نحو  األجيال 
الصحيــح يف الحفاظ 
الثورة  مكاســب  عىل 
ومواصلة  الجنوبيــة 
اســتكامل  مراحــل 
هدف  لتحقيق  النضال 
يف  الجنــوب  أبنــاء 

استعادة دولتهم.
كــام قدمــت يف 
من  عــدد  الفعاليــة 
كٌل  استعرضها  األوراق 
األديب  األســتاذ  من: 
اليافعي عضو  حســن 
الوطنيــة  الجمعيــة 
االنتقــايل  للمجلــس 
الجنــويب، واألســتاذ 
األديب عبُده ســعيد كــرد رئيس 
لحج،  بانتقايل  الثقافيــة  اإلدارة 
والشــاعر شوقي عوض  واألديب 
الجنوب،  أدبــاء  اتحــاد  عضــو 
الثورة  مراحل  مجملها  يف  تناولوا 
الجنوبية وتطرقوا إىل الوعي الذي 
جسده أبناء الجنوب طوال مراحلها 
منُذ فجر أكتوبــر 1963م وصواًل 
الذي  الجنويب  السلمي  الحراك  إىل 
انطلــق عام 2007م ضــد املحتل 

اليمني.
وأشــاروا يف تناوالتهــم إىل 
دور الكلمة واألغنية والصورة وما 
جســدته وعززته من حامس لدى 
الثوري  الحــس  ومنحتهم  الثوار 
للذود عن حيــاض الجنوب طوال 
مراحــل الثــورة، متناولني عطاء 
الفنانــني الراحلني: فيصل علوي، 
من  وغريهام  عطــاء،  وحســن 

ثقافة

هنا ردفـان

ال�صاعرة �صفية علي فانو�صة و�صاعر الغزل �صالح ن�صيب

احتاد اأدباء اجلنوب بلحج ينظم فعالية ثقافية مبنا�صبة 
الذكرى الـ)59( لثورة اأكتوبر املجيدة

يطيب للمؤسسة الجنوبية للدراسات واألبحاث االسرتاتيجية: 
Southern Foundation for Strategic Studies and Research  (SF-

(SSR
 أن تدعو جميــع املفكرين واملثقفني والباحثني والكتاب الجنوبيني وكل 
املهتمــني بالقضية الجنوبية من املتخصصــني األكادمييني والباحثني 
السياســيني، إىل املشــاركة يف الكتابة يف اإلصدار الدوري "دراسات 

جنوبية" املزمع صدوره عن املؤسسة.
ســيكرس العدد األول لبحث القضية الجنوبية من حيــث: الخلفيات-

األبعاد- املضمون- األهداف- التحديات-آلفاق املستقبلية... وغريها مام 
يتصل بالقضية وفقًا لاعتبارات والرشوط التالية:

1. تتقيد املســاهامت باملعايري والرشوط البحثية األكادميية من حيث: 
العلمية، املوضوعية، املنهاجية، السامة اللغوية نحوًا ولغًة وإماًء.

2 استخدام املؤيدات واملراجع واإلحصائيات واملصادر والرباهني العلمية.
3. تخضع الدراسات والبحوث املقدمة للمنافسة التي ترشف عليها لجنة 

من املختصني واملحكمني.
٤ ما ســينرش يف العدد األول من البحوث والدراســات ال تعني إسقاط 
بقية املساهامت من اعتبار هيئة التحرير، بل ستتم االستفادة من بقية 

البحوث والدراسات من عمل املؤسسة.
5 أن يكــون البحث املقدم جديدًا، بحيث ال يكون قد ســبق نرشه يف أي 
وســيلة من وســائل النرش، مجات أو صحف أو دوريــات أو مواقع 

إلكرتونية أو غريها. 
6 ستستثنى من النرش املســاهامت التي ال تتوفر فيها الرشوط الواردة 

يف هذا اإلعان.
7. ســتمنح مكافآت رمزية للمســاهمني يف البحوث والدراسات التي 

سيتم نرشها.
7. ترسل املساهامت يف قرص DVD عىل العنوان: 

Oxford Street 124
Sheffield

UK
 S6  3GB

أو نسخة إلكرتونية عىل الربيد اإللكرتوين لهيئة تحرير الدورية: 
Sffssar@hotmail.com

٨ عىل املشــاركني يف الكتابة أن يرفقوا مبســاهامتهم صفحة غاف 
تحتوي عىل: 

أ. عنوان البحث
ب، اسم الكاتب 

ج. درجته العلمية 
9 يرفق بالبحث أو الدراســة نبذة تعريفية عن املؤلف: ملخص ســريته 
الذاتية، وعنوانه ومكان عمله وإقامته، ورقم هاتفه وبريده اإللكرتوين 

مبا ال يتجاوز الصفحة الواحدة.
10 أن تصل كتابات املساهمني قبل 30 نوفمرب 2022م.

نتمنى للجميع التوفيق.. والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
*هيئة تحرير "دراسات جنوبية".

معقل للثــــــوار  ردفـــــان  هـنا 
الــربن تســمع صهيله هنا صــوت 
املبجل النــر  أكتوبــر هنــا  هنــا 
هنا راجــــح لبــــوزة وحنــا جيله
تشعل نـــــار  شــرارة  أول  هــــنا 
هـــنا حقله هنا دهــــل الطويلـــة
تسجل ذكـــــرى  للمجعيل  هــــنا 
النــــواري يف مقيلة هنــا شــعب 
هنــا أبني هنا سالــــم تــوصــــل
فصـــيلة قــايـــــد  هنا  عنرت  هنا 
يجــــــول للمحتل  ممنــــوع  هنا 

الــربن تســمع صهيلة هنا صــوت 
وجـــرمـل باملــــيزر  الثـــوار  هنا 
فتيلة بــو  يحمل  للغــام  جمــل  هنا 
األول بالفجــر  هـــرب  املحتل  هنــا 
ميلن هـــــرب ضـــيع عميلـة هنا 
هنا شعشع شعـــاع الفجــــر لـول
سبـيله الحق  كـــان  قحطـــان  هنا 
وأرسل االستقـــال  يــــوم  ويعلن 
عىل صــوت العــرب ذكــرى جميلة.

*القصيدة مبناسبة الذكرى الـ 59 
لثورة 1٤ أكتوبر املجيدة.

�صعفل علي مثنى القطيبي )الأمري(

)ق. ق. ج(..

دعوة

أَِبَلعنِة العشِق املهيمِن هالٌك
- يا قلُب - أم بالشوِق يا مسكنُي

أم باألىس والفقِر والحاِل الذي
َيبىل بِه ذو العقِل واملجنوُن

أم سوف يقُتُلني الطموُح وهمتي
وأنا بسجِن املستحيِل سجنُي
وهنا األماين كاذباٌت غرَّرت

قلبي وقالت يل: غدًا ستكوُن
ستكون يف أوج الُعا وتناُل ما

تهفو إليِه، وذا عليَك يهوُن
أولسَت أستاذًا وشاعَر عرِه

ولديَك أفكاٌر كذا وفنوُن
ويحي فلسُت أرى سوى مستقبٍل

فيِه الطموُح وقد َعَدتُه َمُنوُن
مستقبُل األستاِذ أصَبَح حفرًة

وطريُقُه خوٌف وفيِه كمنُي
ومرتُب األستاُذ قيمُة )وجبٍة(

باليوِم والباقي عليِه ُدُيوُن
والعمُر مييض كالسحاِب وقوُتُه

جسٌم َخفيٌّ ال يكاُد ُيِبنُي
ُه الليُل والقاُت اللعنُي وهمُّ
والبؤُس األحزاُن والتدخنُي

مثَل السباِع َيُنشَنُه عظاًم با
لحٍم لَِتشَبَع للسباِع ُبُطوُن.

تاأوهات
م�صطفى الأبي�ض باعباد

الذين لعبوا  الفنانني والشــعراء مبحافظة لحج 
دورًا كبــريًا ال يقل أهمية عمن هم يف ســاحة 
املعركــة ومتكنوا بقصائدهــم الثورية الوطنية 
الحامســية وأدائهم املتميز مــن مقارعة العدو 
وكشف مخططاته الخبيثة وعززوا بدورهم الروح 

الثورية يف نفوس أبناء الجنوب.
ونقاشــات  مبداخات  الفعاليــة  وأثريــت 
املشــاركني، كام تخللها أيضا عــدد من القصائد 

الوطنية الحامسية املعربة عن املناسبة.


