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ثقافــــة

ابت�صام النا�صر
نادى حاجب القاعــة.. محكمة وقف الجميــع صامتا.. جلس 

القايض فجلس الجميع، نادي الحاجب القضية االوىل فاطمة وابنها 

عيل اقرتبت من املنصة بخطى مثقلة، القايض ماهي تهمتك؟

فاطمة: ســيدي القايض بصوتها املبحوح املختلج وجع واملا انا 

كنت فتاة شابة مدلله مرفهه كنت مليئة بالحيوية والشباب وقعت يف 

غرام شابا احبني دللني وغمرين بحبه.

وحني حملت يف احشــايئ كائن ظللت فرحة بل كدت اطري من 

الفــرح كام كنت امتنى هذا الحلم أن أصبح اما.. كام رأيت امي تحبني 

وتغمرين بالحنــان كنت اقلدها يف طفولتي والعب اخويت أنني امهم 

وهم اطفايل.. تحرك يف احشايئ شــهرا فشهرا وكل يوم اسعد بكل 

حركة تصدر منه ومع املي ووجعي كنت سعيدة به.

ســيدي القايض حني حملته بني يدي مل اصدق احسايس.. كنت 

كطائر مكابر يهيم يف الســامء فرحا وسعادة ال بل جنون السعادة، 

ملســت يديه الرقيقتان وانا انظر والفرخة ترقــص فيهام، وحني بدأ 

مييش خطواته امســكته وكنــت بقربه ويــدي يف كتفه ينظر يل 

ويبتسم فكنت انا سنده، وعندما بلغ السابعة ويف أول يوم باملدرسة 

كان مرتعبــا خائف كانت كلاميت ضامدة له طبطبت يف ظهره اذهب 

ي صغــريي وبدأ مييش وخطواته ضعف ورهبــه وحني اعتاد عليها 

كان يقبلني عىل رايس ويذهب وحده.. كرب الصغري ســيدي القايض 

كرب الــذي انحنى ظهري وانا اربيــه كرب الذي بانت 

عىل وجهي تجاعيد ســهري وتعبي عــىل راحته.. 

كرب الصغري سيدي القايض وكنت احلم أن أراه رجل 

عظيم افتخر به.. كرب الصغري ســيدي القايض واول 

يش تخىل عنه يف دنيته هي أمه.

كــرب الصغري واااه من جرحــي العميق الذي مل 

يرتك يف جسمي النحيل ســواء التعب والقهر منه.. 

اليــوم يقول يل باين مل اعد أعنى له يشء فقرر أن يرســلني إىل دار 

العجزة واملسنني فهو اليوم رجل ال يستطيع أن يتحمل اعبايئ. ليتني 

مت قبل انا اراه يقول يل تلك الكلامت التي أخنقتني واصابتني بوجع 

يف قلبي.

هذه قصتي وتلك تهمتــي فأنا اليوم اقف امامك متهمة ومجرمة 

يف حق امومتي قول حكمك ما عــاد تعني يل حيايت فبعد من أحببه 

وربيته وكنــت االب واالم له يفعل هذا ليتني مــت قبل هذا.. تنهدت 

وسكت وتساقطت دموعها.

القايض: ال رد يل بعد قولك فأنا يا ســيديت ماتت والديت وكنت 

امتنى انا احملها يوما عىل ظهري لعيل اســدد دينها عليا بكاه قلبي 

قبل عيني حني رحلت واشــعرين بأنني طفال تائه ال يدري ماذا يفعل 

أتصــدق ذلك وأنا كنت رجال كبري ابلــغ الثالثني من عمري بكيت يوم 

وشــعرت انا الدمع من يومها توقف لالبد. ارجوك سيديت عفوا بحق 

امومتك.

ايها الحاجب خذه للســجن لعله يعرف قيمة االم التي ال يريدها 

اليوم.

االبن: ســيدي القايض كيف تحكم وانت مل تســمع اقوايل.. يا 

سيدي اين رجل يل مشاغيل وهمومي وأرسيت ومكانتي فال أستطيع 

أن )....(.

القايض: اســكت فأنت ابن عاق خذه ايهــا الحاجب هيا فمكانه 

السجن، رفعت الجلسة.

اأبو علي الكازمي
أرض  مــن  تحيــايت  برســل  انــا 
وصحراء  الــوادي  اىل  الكوازم**تصــل 

حرضموت.
وادي  يف  الــربكان  تفجــر  اليــوم 
الحضارم**مــا عاد يبو وحــدة يقولوها 

باعال صوت.
الســلم  نريــد دولــة جنوبية فيها 

دائم**ال ظلم فيها وال ظامل وال كهنوت.
ال بد من دولة وتعرفنا العواصم**وال 

تنازل عنها حتى ولو بامنوت.
وال نريد دولــة وتحكمنا البهائم**ما 

يعرفون غري الدراهم والبيوت.
يســمعها  الخــالص  مليونيــة 

العامل**بانحرر الوادي وال بامنوت.
أبنــاء  يــا  النــر  يــوم  اليــوم 
ميكن  ال  فرصتكــم  الحضارم**واليــوم 

تفوت.
واحنــا نبركــم ســهام الــرق 

قادم**بايحرر الوادي جباله والخبوت.
ثالثون عاًما واحنا يف مظامل**واليوم 

يا ابن عوجاء ما عاديش سكوت.
اليــوم شــوف الســيل يل يف الواد 
عــارم**ون دخلت يف الســيل شــوفك 

بامتوت.
كل  نهايــة  قررنــا  واليــوم 
بالســلم حي وال يف  ظامل**بانخرجــه 

التابوت.
خــران  ارضنــا  مــن  بانطــرده 
نادم**ماعاد له يف ارضنا مجلس وقوت.

يكفيــه مــا قــد خــذا علينــا من 

اىل  املندب  من  كله  الجنوب  مقانم**نهب 
سيحوت.

التحرير  عىل  الرق  ســهام  واليوم 
عازم**بانطلقه فيكم ملا تروحو الباروت.

شــعب الجنوب اليوم يف الســاحة 
يقاوم**صوت الجنوب اليوم من فوق كل 

صوت.
ان حد يريد السلم نحنا بانسامل**ون 

حد يريد الحرب نحنا مانخاف املوت.
شــعب الجنوب صاحــي ماهويش 

بنائم**ويشهد التاريخ ألهل حرضموت.
العزائم**ما  رجالها ابطال من اهــل 

يقبلوا الباطل ولو طال السكوت.
بــالد الجنــوب الحــر بلــد اهــل 

املكارم**ماهيه بلد هشة وال لعبة بلوت.
الوقــت  املوقــف الن  الزم نحســم 
حاسم**والشعب لن يهدأ حياة يف عز وال 

موت.
شــعب الجنوب كله مــع القائد ابن 
قاسم**ياويلكم بلويل القد حرك الرميوت.

يحلم  ارضنــا  يؤخــذ  يريــد  مــن 
وواهــم**وال بانعطي منها دحباش حتى 

فوت.

حلج »الأمناء« خا�ص:
محمد حميد الشعبي طفل مل يتجاوز 
السادسة عرة من عمره يصنع آلة عزف 
الفنانني  لكبار  ويغني  بســيطة  بأدوات 

بصوت عذب شجي وإحساس مرهف.
حميد  محمد  الواعد  الجنويب  الفنان 
الشــعبي، طالب يف املرحلة الثانوية من 
أبنــاء محافظة لحج مديرية طور الباحة 

من )قرية شعب( تحديدا.
اكتشــف فنان الجنوب الواعد محمد 
بلوغ عقده  بعد  الغناء  الشــعبي موهبة 
األول أي وهــو يف عمــر الثانية عرة 
فصنع له أداة تشبه العود وبدأ محاوالته 
يف العزف بشــغف عازف فنان يوما بعد 
يوم حتــى أتقن العزف عــىل األداة التي 
صنعهــا بيديه وأصدر منه نغامت ينصت 

لها الحارض ويذهل عند سامعها العابر.

�صوقي عو�ص
هليت بالفجر الوليد ** عودة لنا من جديد

يا نبض يجري يف الوريد ** أقبلت يف درب الشهيد

يا يوم االستقالل  ** يا عيد نوفمرب

نفرح بك ونسعد ** واالفراح تتجدد

تعلو يف النشيد ** هذا اليوم عيد

يا مجد يف التاريخ ** يف كوكب املريخ

يا يوم االستقالل  ** يا عيد نوفمرب

يا أجمل من الكوثر ** يف نرنا األكرب

عىل جبني الشعب ** عنوان لك يذكر
يا يوم االستقالل  ** يا عيد نوفمرب.

ح�صام عبدالقادر
يف يوٍم من األيام فاتتني مباراة، فشاهدتها إعادًة قبل أن أعرَف نتيجتها، 
فكنت وقتها ثقياًل رزيًنا ال أصيح لهجمة، وال أبتئس لضياعها؛ أليّن عىل دراية 
من أّن الناس قد شاهدوها وأّن خلًقا كثرًيا عىل علم بنتيجتها، فقلت: سبحان 
الله! هذا والذي قد عرف النتيجة هم من البر، فكيف بنا عندما نعرف أنَّ الله 
يعلم نتيجَة مستقبلِنا، ومستقبَل أرزاِقنا، وما كان لنا، وما علينا، وما يكون، 
وما ســيكون، وما مل يكْن لو كاَن كيَف كاَن يكــوُن، ولو فهمنا القرآَن فهاًم 
عميًقا ال عقياًم لحيينا حياًة طيبــة بكل تفاصيلها، وملا تخوفنا من املآل يف 
الدنيا، ولن تحيطنا أوهام املســتقبل، فكل هذا بعلم الله مسجل ومكتوب، فـ 
الله القائل: »ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من 
قبل أن نربأها إن ذلك عىل الله يسري لكيال تأسوا عىل ما فاتكم وال تفرحوا مبا 

آتاكم والله ال يحب كل مختار فخور«.
فالهدوء ثم الهدوء يف رؤيتنا للحياة املستقبلية؛ ألنها بعلم الله خالقنا.

تهمتي هي امومتي

مليونية الخالص

اكتشف موهبة الغناء بعد بلوغ عقده األول..

موهبة جنوبية ت�سبق عمرها يف العزف والغناء

يا يوم 
االستقالل

ما تعلمته من كأس العالم

نوفمبر الذكرى )55( وطالت السنين!
اأحمد بن عفيف

َيُحّل نوفمرب االستقالل

وهل سيبقى السؤال؟!

عن الوديعة التي تقال؟!

وعن األخ الضال؟!

والقائد املغوار؟!

مل نشاهده يف املونديال!

وهل عودته محال؟!

فطمنونا عن الحال؟!

هل سيعود يف الحال؟!

حتاًم سيكون الرد إحتامل!

وهل يكون لنا إحتفال؟!

بالذكرى.. وإنتصار

للشعب ولإلنسان؟!

ال لذلك البلطجي الهبار!

بل يستمر املشوار:

ال حياة.. وال مجال

للخدمة وال العامل!

ال رواتب.. وال ريال!

تحالف.. وإهامل

ال شغل وال إعامر!

حكومتان.. وإهدار

للجمهورية واملال!

رشعية.. وإنتقال

وإمام حويت كسلطان! 

اىن تكون لنا دولتان!

جـنـوب وشـمـال؟!.


