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ثقافة

ة ق�صرية.. ق�صّ

سمير دباء
ولــد الفنان الكبــر املرحوم عيل 
سعيد العودي يف قرية حقات مبديرية 
طورالباحة بتاريخ 13/4/1942م، من 
أرسة فقرة تتكون من 9 أفراد، أم وأب 
و7 أبنــاء، وكان أكربهم الفنان الكبر 
لصعوبة  ونظًرا  العودي،  ســعيد  عيل 
ولد  التي  القرية  يف  املعيشــية  الحياة 
فيها انتقلــت األرسة للعيش يف قرية 
الحبيل املشــهورة ببساتينها ومزارعها 
الغناء، وكان عمــره يف ذلك الوقت ال 
يتجاوز 9 أعــوام، وتويف والده وعمره 
12 عاًما ليجد نفسه يف مواجهة أعباء 
تفوق ســنه، حيث كان العائل الوحيد 
لــأرسة بعد وفــاة عائلهــا، وألجأته 
للتخيل عن طفولته يف وقت  الظروف 
مبكر باحثا عن عمــل يلبي من خالله 
احتياجــات األرسة، حيث عمل باألجر 
اليومي يف بعض املــزارع القريبة من 
قرية الحبيل، وأثنــاء عمله يف املزارع 
كان فناننــا الكبر يدندن ويغني بعض 
الفنان  الكبــار منهم  للفنانني  األغاين 
أثناء  األطرش  فريد  واملوسيقار  الكبر 
األشخاص  أحد  فســمعه  عمله،  تأدية 
وأعجب  الرجاعي،  صالــح  عيل  يدعى 
بصوته الجميل وأخذه معه إىل الحوطة 
وتحديًدا  العبدلية،  الســلطنة  عاصمة 
إىل الفنان الكبر محمد فضل اللحجي، 
حيث كانــت الحركة الفنيــة واألدبية 

بالحوطــة يف حالة ازدهــار يف ذلك 
الوقت، وكان السالطني يهتمون بالفن 
واألدب واملرسح ويشــجعون املواهب، 
وقد أعجــب الفنان الكبر محمد فضل 
اللحجي بهذه املوهبة القادمة من قرية 
الحبيــل وكان يأخذه معه يف األعراس 
وتعرف  الخاصة،  والحفالت  والسهرات 
الفنان عــيل العودي عــى كثر من 
األدبية وعى  الحركة  ورواد  الشــعراء 
الكبر عبدالله هادي  رأسهم الشــاعر 
سبيت والشاعر صالح نصيب، وأعجبوا 
بأدائه وصوته الجميل، وشجعوا الفنان 

عيل العودي عى مواصلة تعليمه.
وقــد حرص الفنان عــيل العودي 
يف  والعمل  دراســته  مواصلــة  عى 
الزراعة وكذا االهتامم مبوهبته الفنية، 
الحفالت  وقــد ذاع صيته من خــالل 
والســهرات التي كان يحييها مع نخبة 
من الفنانني وعى رأسهم الفنان فضل 

العودي  الفنان  اللحجي، وظــل  محمد 
بــني الزراعة والفن، ففــي النهار يكد 
ويتعب ليعول أرسته ويف املساء يسعد 
جامهــره التي تعلقــت بأدائه الفني 

الرائع.
تعــني الفنان العودي يف املشــتل 
دورات  عــدة  عى  وتحصل  الزراعــي 
يف  املجر  دولــة  إىل  منهــا  خارجية، 
املجــال الزراعي، ومن ثــم انتقل إىل 
مكتب الثقافة بلحج، حيث عزز الفقيد 
األغاين  عديد  وســجل  الفني  حضوره 
إلذاعة وتلفزيون عدن، وشارك يف عديد 

الحفالت الفنية الخارجية.
بقية  عن  العــودي  الفنان  ويتفرد 
الفنانــني الكبار عى الســاحة الفنية 
اللحجية وعى مستوى الجنوب بصوت 
شجي وأســلوب غنايئ فريد ميزه عن 
بقية الفنانني، وســجلت للفقيد العديد 
من األغاين التي ما زالت خالدة بوجدان 
محبيه ومحبــي اللون الفني الذي كان 
يقدمه ومنها )يواعدين وأنا والعقل يف 

حرة ويلوموين(.
الفنية  البعثة  ضمن  الفقيد  وشارك 
التي زارت دولة الكويت الشــقيق عام 
85م وقدم عديد األغاين ومتتع بعالقة 
طيبة مــع جميع الفنانني والشــعراء 
وامللحنــني والتي جعلــت منه صاحب 
حضور واسع ومحبوب.. وتويف الفنان 
العــودي يف 19/6/2011م، عن عمر 

ناهز 63 عاما، فرحمة الله عليه.

املجلس االنتقايل بات يعرف مهامه *** باركوا بالنرص له والسر بالشعب قدام
للجنويب األيب يسعى ليبني نظامه *** يف بنا دولته الحرة مبقياس واحكام

بالوفاء للوطن والشعب يعيل مقامه *** حوله الشعب واقف شعب صامد له أعوام
شعب ضحى بأبنائه ألجل الكراكة *** واقفا عى الحق ما يخىش دعايات لقزام
والعاملق بشبوة ها هي له عالمه *** الجل تحرير وتوحيد الوطن شعب مقدام
أصل الجنوب األيب ما له شبه يف تهامه *** ميزوا بني ذا وذاك يا شبه لصنام
كل من هو يف الوادي كفاه اإلقامه *** ارفعوا عفشكم يا ناس يف سبعه ايام

قبل ما تصبحوا مرميني بني القاممة *** كالذي قبلكم باتوا جثامني أكوام
يا من يف أطباعكم توجد صفات اللئامة *** قبحكم الله كم عشتم عى نهب وإجرام

ماذا تقولون للخالق بيوم القيامة؟ *** يا ويلكم يوم با تنرش صحفكم باألرقام!

احتضن األخ أخته املطلقة وأسمعها:
 ُمخضبٌة عيناِك بدمٍع سال وانسكب

وقلبِك املرتُف نازٌف يحيى.. ولكن أعياه التعب.
وغُدِك قد خاف ُحزنًا حتى مال منِك ارتعب

وُصحبٌة يدندنون اللحن يف سهٍر..
 بإيقاع نغٍم ميلؤها العتب

وُحسنِك الفتان قد بات يف جزٍع
 والصوت بحت مخارجه انتحب

الروح أشالء ٌعى قدٍر.. والجوُف قوٌت أللِسنة اللهب
يا فتنة العقل أنِت، بربك.. ما كل ذاك التعجُب والعجب؟!

أو تحزين عى زمٍن.
بجنحٍة ال محرمٍه يف حقِك قد ارتكب

أو تنُدبني حظاً من فضٍة
وإخوٌه يطوقون النحر بحٍب كالذهب

وكنزِك املآيس من فرٍح
بكل عز لِك قد انتسب

أُخيتي رفًقا بقلبك رفًقا
فالحب ال يعرف ماذا وما هو ذاك النسب! طاء
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نبذة عن حياة الفنان الكبري املرحوم علي �صعيد العودي

ُة ُحب و�صيَّ

مــا فيــش مثل 
حجــم،  االنتقــايل 

االنتقايل كبر.
والشعب كله معاه 

كبرهم والصغر.
نرفع  الجنوب  يف 
علمنــا ولنــا جيش 

يحمي وطنا واالنتقايل ميثلنا له يف كل دولة سفر.
ابن الزبيدي محبوب يف كل أرض الجنوب وحبه يف 

كل القلوب وله شعبية كثر.
عيدروس قائدنا البطل من غر االســتقالل ما يقبل 

وانتوا تطبلوا مع من طبل وموقفكم علينا خطر.
يا مــن تصنعون الكذوب وتتكلمون باســم الجنوب 

مايش لكم تاريخ مكتوب ال تكرثون الهدير.
الوحدة  تعالوا معانا االجتامع، مايش داعي للرصاع، 

مال ضياع، وما فيها أي خر.
ال للوحدة ألف ال، با نقولها بالصوت األعى، من عدن 

إىل املكال، متفقني عى التحرير.
الوحدة عى رسيــر املوت باقي لها أيــام وقدها با 

متوت.
ويف الجنوب نقولها بأعى صوت، ما عاد نَبى وحدة 

معا كم يا خبر.
اســمعونا أو ال تســمعون، وعى الناس ال تكذبون، 

شعب الجنوب ما يقبلون، إال بتقرير املصر.
اليوم نرص الصفوف، من بــاب املندب إىل حوف، ال 

خوف عى الجنوب ال خوف، وعيدروس يقود املسر.

البســطاء مثيل  أحــبُّ بشاشــة 
وأنفــُر مــن وجــوِه العابســنَي
فســيٌح رحٌب  كالفضا..  وقلبــي 
العابثــنَي معامــالِت  برغــِم 
وأُهــدي معــروٍف  كلَّ  ُر  أُقــدِّ
الياســمنَي للخصيــِم  جــزاًء 
وأعفــو عــن لــدوٍد يل ُمــيٍء
للخائنــنَي مخاصــاًم  ولســُت 
بســهٍم رميي  حاولــوا  ومهــام 
كفــى بالحلــم يل درعــًا حصينًا
وباألخــالق بــني النــاس طيبــًا
العاملــنَي ربِّ  بهــدي  يفــوح 
نفي  مثَل  أخىش  لْسُت  إلــــهي 
كفى بــك يل عى نفــي املُعنَي.

االنتقايل كبري
اأبو علي الكازمي

م�صطفى االأبي�ض باعباد

ا�صماعيل خو�صناو

حممد �صعيد الزعبلي

جميل املن�صوري

أَتدرين كْم لياٍل َسَهرت
اِت قلبي عى دقَّ

وَتْكَتَكِة ساَعتي؟
ألحاَن ٱْلقلق

َعَزفت
باَتْت َنَظرايت

َترُصُد َقواِفَل ٱْلَخرب
أِلََرى نجاحِك

أِلَجلِك
مع ُكلِّ ُهمومي

ٱْبَتَسمت
رُت َمشاِعري َقطَّ

مرَّاٍت فَمرَّات
أِلُْحرَض لِك عصرًا

ِمن أَرقِّ ٱْلكلامِت
هايت يديِك
فقد وهبتِك

ايت حيايت ومرسَّ
)َبحُثِك(

)أياُم الحسينية(
)َشْخبارِك(

صفحاٌت
َجَمعْتنا عى أجمِل مائدٍة

أَليَس لِك ٱملايض
أَْم أَنِت ٱْلمستقبُل َفقط

ماَتْت شمُس حيايت ِمن َزمن
أَتعرفنَي ماذا َكَتبُت يف وصيَّتي

يا أَجمَل إِنسانٍة يف سريت 
أَْحَرقِت قلبي

فَأرجوِك ال َتحرقي كلاميت.

*هوامش:
بحثك/ البحث العلمي يف الكلية.

أيام الحسينية/ مراسيم دينية.
شخبارك/ لهجة عراقية.

باركوا 
لالنتقايل


