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”األمناء” كتب/ أحمد مليكان:

إذاعة لحــج تعرضــت للرسقة وجهاز إرســال 
إلذاعة املكال

املحلية  املكال  إذاعــة  1967م، بدأت  يف عام 
ببث برامجها من مقر الجبهة القومية يف )عبود( 
باســم صوت الجبهة القوميــة لتحرير الجنوب 
املحتل، وعىل املوجة املتوسطة )1600 كيلو هرتز( 
التقط ســكان محافظة لحــج واملناطق املجاورة 
البث التجريبــي إلذاعة لحج يف أول أغســطس 

1971م.
افتتحــت  ســيئون  ويف   
بإرادة  1973م،  إذاعة محلية عام 
بشؤون  تهتم  الطموح  الشــباب 
والصحــراء،  حرضمــوت  وادي 
فتلــك أهم الحقائــق الثابتة يف 
إذاعاتنا املحليــة، ولكن ماذا عن 
بشــظايا  املتفجرة  الحقائق  تلك 
استفهامية يف كل زوايا املوضوع 
عــن التجربة الرائــدة يف مجال 

اإلذاعات املحلية؟
مــاذا عن توقــف عدد من 
العمل؟  عــن  املحلية  اإلذاعــات 

ماذا عن رسقة أجهــزة اإلذاعات املحلية؟ ورسقة 
إحدى اإلذاعات املحلية وفقدان مكتبتها الوثائقية 
وأجهزة اإلرسال القدمية املعطلة أو العاملة بقطع 
التشــليح التالفة؟ أرسار إذاعية كثرية ال تكشفها 

موجات األثري.

إذاعة املكال
كانت مساحة اإلرســال يف البث التجريبي 
األول ال تغطي حتى مدينة املكال، وقد تم االستفادة 
من الجهاز الخاص بإرســال الربقيات إىل مختلف 
مناطق وألوية املحافظة، حيث يعمل الجهاز حتى 
الســاعة الواحدة ظهرا وبعد توقفــه عن العمل 

استفدنا منه لإلرســال لإلذاعة ملدة ساعتني أو 
ثالث ســاعات عن العمل بهذا الجهاز يف إيصال 
صوت اذاعة املــكال إىل كامل املدينة وضواحيها 
وكانت توصل إىل الشحر والغيل وبعض مناطق 

الوادي.

بدايــة الثامنينيــات هــي ســنوات التطــور 
الحقيقي لإلذاعة

إذاعة لحج توقفت بســبب حرب صيف 
1994م وتوقفت بســبب حرب 2015م حتى 
اآلن فقــد بدأ البــث التجريبــي لإلذاعة يف 
أغســطس وحتى ديسمرب من عام 
املتوســطة  املوجة  عــىل  1971م 
بذبذبــة )1600 كيلــو هرتز( وتم 
االســتفادة مــن املهندســني يف 
اإلرســال  وصل  حيث  عدن،  إذاعة 
وقراها  املحافظــة  عاصمــة  إىل 
وزنجبار  وجعــار  عدن  والعاصمة 
من محافظة أبني، وكانت مديريات 
ردفان والضالع ويافع وطور الباحة 
تستلم اإلرسال عرب هوائيات املنازل 
1972م، وتم توسيع  أوائل عام  يف 
دائرة التكبــري يف أجهزة البث عرب 
200 وات  توفري جهاز امربي بقوة 
ثابت وجهاز آخر لتثبيــت الطاقة الكهربائية 
مبعدل 220 وات ثابت وكان االســتامع أفضل 

يف مديريات الضالع وردفان وكرش.
التنسيق مع  تم  1987م،  بداية عام  ومع 
سالح اإلشارة لدعم إذاعة لحج مبحطة إرسال 
118 كونها تعمل عىل ثالث نطاقات وترددات 
عالية سوف تســاعد عىل إيصال البث اإلذاعي 
إىل كل مديريات ومراكز محافظة لحج وكذلك 
يصل البث إىل العاصمة الجنوبية عدن وأجزاء 
مــن محافظــة أبــني. إىل اآلن اذاعة لحج ال 
تعمل بعد توقف إرسالها اإلذاعي نتيجة رسقة 
كل ممتلكاتهــا وأجهزتها الفنيــة ومكتبتها 

الوثائقية بعد حرب صيف 1994م املشؤومة.

نبتعد هذه املرة عن السياسة وأجوائها 

الضبابية التي تصيب أغلبنا بالصداع لنرسح 

يف بحور الفن لعلنا نرثي صحيفتنا باملزيد 

من الثقافة الفنية.

ضيف "األمناء" هــذه املرة أمري الربع 

اليافعي الفنان نارص املفلحي الذي يعيش 

يف بالد العم ســام، حيث أجرت "األمناء" 

حــواًرا صحافًيا متواضًعــا تحدث فيه بكل 

شــفافية ورصاحــة حــول الــربع اليافعي 

األصيــل وكثري مــن القضايا عىل الســاحة 

الفنية والوطنية.. فإىل تفاصيل الحوار:

"األمنــاء" حــاوره/ أبــو صخــر 
املضربي:

• عرِّفنا عنــك أمري الــربع اليافعي نارص 
املفلحي؟

- نارص عبدالله نــارص العرصمي، متزوج 
ولديَّ أرسة ولله الحمد مقيم يف الواليات املتحدة 
األمريكية منذ 19 عاًما، أما منطقتي يف الجنوب 

فهي يافع، املفلحي، ترشافس.

• ما هو الــربع اليافعي؟ وأي طابع غنايئ 
تحمل؟

اليافعي له عدة أشكال وعدة  الربع   -
برعــات، منها: الربعة اليافعيــة األصيلة، وهي 

أول برعــة التي يربع فيها الســكان، تعترب رمز 
ولها تاريخ يف األعــراس واألعياد واملهرجانات، 
وتتكون الربعــة اليافعية من عدة أشــخاص، 
وتحمــل الربعة اليافعية ما يســمى بالزامل أو 

الزوامل لترشيف املناسبات وليست غنائية.

• طبعا أكيد تعــرف كل األلوان الفنية يف 
البالد.. فام هو اللون املحبب إىل قلبك؟

واللون  طبعــا  اللحجــي  اللــون   -
اليافعي.

• كيف تغري الغربة من شــعور الفنان ألننا 
نعرف أن الفنان هو الوحيد الذي يحمل مشــاعر 

مرهفة وحساسة؟
- ال تغريها، فعندما أرى أصدقايئ والتقيهم 
يف بعض الزيارات أو املناسبات واألعراس أشعر 
أين يف وطنــي وأغريها بأخالقــي مع املجتمع 

العريب فيها.

• كيف يتفاعــل الفنان مع ألــوان الغناء 
املوجودة يف بلد الغربة؟

يتفاعــل عرب الغناء فهــي النافذة   -
الجميلة التي يستطيع الفنان التعبري بها.

• موسيقى الجاز والروك هي األكرث شهرة 
يف الواليات املتحدة.. هل يستطيع الفنان الخلط 
املوسيقى  التي ترىب عليها وبني  املوسيقى  بني 

التي يعيشها ليل نهار يف بالد الغربة؟
طبعا ال، ال أســتطيع الخلط، ألنها   -

ليست املوسيقى التي أحبها.
 

• كيــف يتفاعل الفنان مــع قضايا وطنه 
بشكل خاص وقضايا أمته بشكل عام؟

أتفاعل معهم باملصداقية واإلخالص   -
يف أي قضية بــدون مجاملة أينام كانت وأكون 
منهم وفيهم، أما قضية أمتي أن أكون عوًنا لهم 
القيام بها  وأساعدهم يف أي مساعدة أستطيع 

للعون.

قدمتها  التي  الفنية  األعامل  ماهي   •

والتي سوف تقدمها مستقاًل؟
التــي قدمتها هي  الفنية  -  األعامل 
الربعة اليافعية والرقصة الرجالية، ومســتقباًل 
إن شاء الله سأقوم بتعليم الجيل عىل أن يتعلموا 
الربعــة والرقص يف بالد الغري حتى ال ينســوا 

عادات أجدادهم.

برأيك ملــاذا قل اإلنتــاج الفني يف   •
بالدنا بينام سابقا كان اإلنتاج غزيًرا جًدا لدرجة 

أن هنــاك أغاين  رسقت لحنَا وكلامت وُنســبت 
لغري أصحابها؟

والله يــا عزيزي قــلَّ اإلنتاج يف   -
بالدنا، لذلك قد رمبا يكــون هناك أناس تتالعب 
فينا لحد اآلن بينــام كانت من قبل لبالدنا أغاين 
عديدة قد رمبا هناك أشــخاص باعوها وحاولوا 

عدم شهرتها بينام بالدنا متلك الفن األصيل.
ما هو الحل يف الحفاظ عىل تراثنا   • 

الغنايئ؟
كتاب  هنــاك  يكون  أن  الحفــاظ   -
أو منشــورات أو أن نعمل لها نســخ يف جميع 
األجهزة اإللكرتونية أو تكون لها مكاتب خاصة 
وعدة كتب يف جميــع املحافظات وهناك طرق 

كثريه للحفاظ عليها. 
قبل أن نختم حديثنا الجميل هذا أود   •
أن أسأل: هل سرنى الفنان وأمري الربع اليافعي 

يغني ويصدح بصوته الجميل داخل الوطن؟
مل ال؟! رمبا إن شاء الله تنتهي هذه   -
الحرب وسوف تجدين أغني يف بالدي ألنها بالد 
الحكمة واإلميان، نتمنى أن يفهم السياســيون 
رسالتنا لهم وأن يوقفوا الحرب ويتجهوا للحوار 
الحكمة تعود  نريد  القوة،  بعيدا عن اســتخدام 

لنعود نحن أيضا. 
كلمــة أخــرية تــود قولهــا لنا   •
املتحدة  الواليــات  داخــل  ســواء  ولجمهورك 

األمريكية أو يف أرض الوطن؟
عندي  تكــون  عندما  ذلــك  أمتنى   -
إمكانيــة يف زماننا املحدق الذي صار عاجزا عن 
الرد عن كل يشء يف الوقت هذا، ولكن ســوف 

أبذل كل ما يف وسعي للعمل من أجل الوطن.

تقرير

إذاعاتنا احمللية يف سوق التشليح!

 أمير البرع اليافعي الفنان ناصر املفلحي يف حوار مع "األمناء":

• قطع تشليح تالفة إلذاعات مسروقة

• لماذا توقفت عدد من اإلذاعات المحلية؟

• ُسرقت كل ممتلكات إذاعة لحج وأجهزتها 
الفنية ووثائقها بعد حرب صيف 94م

اأ�شرار اإذاعية كثرية ل تك�شفها موجات الأثري

اأمتنى اأن تنتهي احلرب لنعود للغناء يف بالدنا


