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ال�سبت �30أغ�سط�س 2008م
املوافق�29شعبان  1429هـ العدد 14221

منذ �أنْ جمعنا هذا الأفق (الرافدي) ،كان علينا �أنْ نفتح �أبوابه للذين

كلمتنا

يقر�أونه بالقدر الذي بدت معه �سعادتهم ب�أ�شياء كثرية ،كانت و�سيلتنا لقتل
امللل .ورغم االحتجاب الذي �سيكون خالل ال�شهر الف�ضيل �سيعود (امللحق) من
غياب لن يطول �أبداً ،ولن يدع القراء ينتظرون من دون
جديد �إىل القراء بعد
ٍ
طائل حتته �أو فوقه� .أنا �شخ�صي ًا كنت �أحب �أنْ يكون لـ (روافد) طعم �آخر له
مذاقه الرم�ضاين اخلا�ص منلأ به �صفحاته تواريخ وزخارف وتراثيات ومرح
وطرائف وعناوين ثقافية تتجذر �أكرث يف قرائن الإ�صدارات ،قرائن الكتابة،
وامل�ؤان�سات ..نعم كنت �أفكر بكتابة �أ�شياء كثرية عن (عدن) املدينة يف رم�ضان
عن �أو�ضاعها و�أحوالها عن قبابها وم�آذنها عن توابلها وطقو�سها وحكاياتها مع
كل م�ساء و�سط توهج الدعاء واالبتهال�.أل�سنا ب�أم�س احلاجة �إىل ذاكرة ت�أخذ
ح�صتها من هواء البـُهار ..رمبا كان بع�ض الزمالء يعرفون تفا�صيل ما يدور يف
ر�أ�سي ،وكنت �أفهم معنى حاجتهم ال�سرتاحة موجة باجتاه احلنني لذكريات
رم�ضان املدينة العتيقة و�أذان جوامعها و�ضواحيها امل�سكونة بالتاريخ واحلكايات
جامع الويل احل�سيب الن�سيب العلوي و�ضريح العيدرو�س بحر ال�سلف ال�صالح
وحتديد ًا حكايات حارة القا�ضي والزعفران وروائح احللويات والعطارة
وفنون التجارة ،وحلقات الدر�س والذِ كر ،وجل�سات املفاكهة،
واملحادثة وغريها .ففي كل م�ساء كانت اجلدات والأمهات
يجمعن الأطفال ويق�ص�صن عليهم �أخبار املا�ضي البعيد
وطرائف الرتحيب برم�ضان وال�شغف برتديد �أغاين
الأطفال و�ضحكاتهم وهم يغنون يا م�سا ـ يا م�سا
اخلري.نعم ما زال �أهايل عدن ي�أكلون الهري�سة،
وبنت ال�شيخ ،والبالوزةَ ،
وال�شفوت البارد ،والفتة
باللنب ويتبادلون �أطباق الإفطار وميدون املوائد يف
امل�ساجد التي تفتح �أبوابها لتطعم املحتاجني
نهلة عبداهلل

والقادمني �ساعة هرولة الغروب�سالم رم�ضان
�سالم وردتنا الطالعة من «روافد»
ومن الوداع بالت�أكيد �سي�أتي لقاء جديد

* شعر
وتثاقلت ملا ر�أت كلفى بها
وع�صيت فيك وقد جهدن عواذيل
(جميل بن معمر)

* طرفة
دخل رجل �إىل �أحد اخللفاء ومعه �أربعني �إبرة فرمى
واحدة فعلقت بالبابّ ،ثم رمى الثانية فدخلت يف ثقب
الإبرة الأوىل وجعل يرمي الإبر وهو يدخل الواحدة
يف ثقب الأخرى ،وعندما انتهى منها جميع ًا �أمر له

اخلليفة مبائة دينار ومائة جلدة ،وعندما ا�ستف�سر
الرجل عن ال�سبب ،قال له اخلليفة ( :املائة دينار
مكاف�أة لك على براعتك� ،أما املائة جلدة فهي عقاب
لك على �إ�ضاعتك الوقت فيما ال ينفع.

يت�ألق.
(ال� �ن� �ظ ��رات وال � �ع �ب�رات /م �� �ص �ط �ف��ى لطفي
املنفلوطي)

* كالم موزون
ـ ال��رج��ال ي�صنعون ال�شرائع والن�ساء ي�صنعن
الأخالق.
(الكاتبة ال�صحفية �سناء البي�شي).
 ميكن �أنْ تتحول ال�صداقة �إىل حب  ،ولكن منامل�ستحيل �أنْ يتحول احلب �إىل �صداقة
 -غذاء ال�صداقة هو الت�ضحية.

* قال الحكماء
ـ �أركان ال�سعادة ثالثة � :أنْ جتد �شيئ ًا تعمله ،و�شيئ ًا
حتبه �أو �أم ًال ترجو حتقيقه �أو ت�سعى �إليه.
ـ قال �شك�سبري � :إذا كانت �سعادة الإن�سان مرهونة
بوجود �شخ�ص معني� ،أو بامتالك �شيء حمدد فهذه
لي�ست �سعادة� ..أما �إذا عرف الإن�سان كيف يقف وحده
يف موقف ع�صيب م�ؤدي ًا ما يجب عليه من عمل بكل ما
يف قلبه من حب و�إخال�ص فهذا �إن�سان قد وجد �إىل
ال�سعادة �سبي ًال ..وهذه هي ال�سعادة.

^ شكسبير

* عزاء
كنت مق ًال يف ال�شعر �إىل وفاة زوجتي الأوىل ،
ف�ألهمني رحيلها عني �سبعة �آالف بيت من ال�شعر،
حاولت �أنْ �أ�صور عاطفتي بالنرث فلم ي�ستجب يل
غري ال�شعر دون النرث فالإن�سان ي�ستطيع وهو يف
ن�شوة الفن �أنْ يتعرى متام ًا يف ال�شعر وال ي�ستحي
من التعريف ب�ضعفه ..عن رحيل زوجتي قلت :
كان يل يف �أخريات العمر
بيت فعدمته
�سنوات �أربع �أم
كان حلم ًا حلمته
ً
برهة وانتبه الدهر
فعفى ما ر�سمته
�أحرام �إنْ �سعدنا
�أم خيال فازعمته
كل ما �أعرف �إين
كان يل بيت عدمته
وعندما ت�صدق الكلمات تتجاوب الأحا�سي�س
املرهفة ..انفعل توفيق احلكيم ب�أزمة ال�شاعر (عبد
الرحمن �صدقي) فكتب له معزي ًا يف مار�س 1945م.
(�إنني �أحتامل على نف�سي لأطيق هذه احلياة �إذا
�صح يل �أنْ ا�سمي هذا العدم حياة ..ولقد جتلدت
حتى تبلدت فما �أح�س�ست للعذاب قيمة وال للدمع
طعم ًا �إال و�أن��ا �أبكي معك ..مل��اذا فعل بك الق�ضاء

* في الوفاء
�س�ألت النا�س عن خلٍ ويف
فقالوا ما �إىل هذا �سبيل
مت�سك �إنْ ظفرت بطرف حر
ف�إنّ احلر يف الدنيا قليل
(قول �شاعر قدمي)
^ توفيق احلكيم

ذلك� ..إنّ القدر يعلم �أ ّنه �سلبك �شيئ ًا �أنفقت �أكرث
حياتك يف البحث عنه ولقد ظفرت به يف النهاية
ليكون ل��ك ذخ��ر ًا يف �آخ��ر العمر و�سند ًا �إىل هذه
الوحدة الباردة مر ًة �أخرى وقد ذقت طعم احلنان..
�إىل فو�ضى احلياة من جديد وقد وىل ال�شباب).
(توفيق احلكيم)

* مقطوعة نثرية
�أ ُّيها الكوكب املطل من علياء �سمائه� ،أنت عرو�س
ح�سناء ت�شرف من نافذة ق�صره �أم ملك وهذه النجوم
مبعرثة حواليك قالئد من جمان� ،أم ملك عظيم
جال�س فوق عر�شه ،وهذه النريات حور وول��دان� ،أم
ف�ص من ما�س يتلألأ ،وهذا الأفق املحيط بك خامت
�صيغ من الأن��وار� ،أم م��ر�آة (�صافية) وه��ذه الهالة
الدائرة بال �إط��ار� ،أم عني من امل��اء ،وه��ذه الأ�شعة
جداول تتدفق �أو تنور م�سجور وهذه الكواكب �شرر

* قصة مثل
ال �أ�صدق �أكذوبة القط �إذ كيف ميكن �أنْ يتوب عن
�أكل الفئران من تغذى بلحمها ؟
وق��د ذه��ب ه��ذا القول مثال  ..بعد �أنْ انتقل نب�أ
افرتا�س القط وفد الفئران الذي جاءه ملبي ًا دعوته
لل�سالم ،فقد نقله ف�أر ذكر مل ي�ش�أ �أنْ يدخل مع الوفد
داخل املقر واكتفى مبراقبة احلدث.
( �سالم القط والف�أر/املراد حمادة)
*عدة اآلخرة :
ماتت ُحمادة بنت علي بن عبداهلل بن العبا�س،
ف�صار املن�صور بن �شفري قربها ينتظر اجلنازة وكان
�أبو دالمة حا�ضر ًا ،فقال  :ما �أعددت لهذه احل�ضرة
يا �أبا دالمة؟
فقال  :عمة �أمري امل�ؤمنني ي�ؤتي بها ال�ساعة.
(تراثيات)

إذاعة أبين  ..خمسة وثالثون عامًا من اإلبداع والعطاء
تحتفل إذاعة أبين المحلية في  28أكتوبر المقبل بمرور 35
عاماً على تأسيسها حيث تميزت اإلذاعة طيلة هذه السنوات
بعطاء منقطع النظير خالل تأديتها لرسالتها اإلعالمية ،حيث
استطاعت اإلذاعة أن تثبت حضورها بين مستمعيها من خالل
البرامج المتنوعة التي قدمتها والتي حملت طابع المحلية ،وقد
استعدت إذاعة أبين هذا العام بخارطة برامجية ،خاصة بهذا
الشهر الفضيل  ،شملت جميع المجاالت وعن برامج رمضان
حدثنا األخ شداد علي ماطر مدير عام إذاعة أبين فقال:
^ مدير عام اذاعة عدن

�أعدت �أ�سرة �إذاعة �أبني خارطتها الرباجمية
ل�شهر رم�ضان لهذا العام وكنا حري�صني على
�أن ت�شمل جميع اجل��وان��ب الدينية والثقافية
واالجتماعية وغريها من اجلوانب الأخرى ،فقد
�أحتوت خارطتنا الرم�ضانية على  18برناجماً
متنوعاً بني الدينية وامل�سابقاتية والثقافية منها
برنامج ملتقى ال�صائمني وه��و برنامج منوع
مبا�شر يلتقي بامل�ستمعني.
حيث يقدموا م�ساهماتهم و�إبداعاتهم و�آرائهم
املختلفة ويحتوي على عدد من الفقرات املتنوعة
اخلا�صة بالأطفال واملبدعني كذلك برنامج :
ـ دروب احل��ظ وه��و برنامج م�سابقاتي يقوم
بالنزول امليداين �إىل خمتلف مناطق حمافظة
�أبني ويقدم املعلومة عن هذه املناطق و�س�ؤال عن
املنطقة ويقدم جائزة.
ـ �سباق الأ�صدقاء وهو مبا�شر بني �أثنني من
املت�سابقني عرب خط هاتف واحد م�ستفيدين من
خدمة (امل�ؤمتر) و ُيطرح على كل واح��د منهما

�أبني /جمال حممد ح�سني
�س�ؤال ويف الأخري حت�سب النتيجة  ،ومن ح�صل
على �أعلى نقاط يح�صل على جائزة ،
ـ برنامج الرحمة يف رم�ضان ويقدم امل�ساعدة
للمحتاجني – واملعاقني .
ومن برامج امل�سابقاتية امل�سابقة العامة  ،ومن
الربامج اخلا�صة بهذا ال�شهر �صحتك يف رم�ضان
ورم���ض��ان وال�ب�ي�ئ��ة ودوري الأن��دي��ة وبرنامج
�أ�سرتي و�أعالم ال�شعر من �أبني وبرامج عديدة
،قد ال يت�سع املقام لذكرها الآن ,نتمنى �أن تنال
ر�ضا وا�ستح�سان م�ستمعينا الكرام خالل هذا
ال�شهر الكرمي ورم�ضان كرمي واجلميع بخري
و�شكراً لـ «روافد» على هذه اللفتة و�أمتنى لهذا
امللحق التوفيق والنجاح ..وعن العمل الدرامي
ل�شهر رم�ضان حتدث خمرج العمل نهرو علي
قا�سم:
«ن�ح��ن الآن ن�سجل احل�ل�ق��ات الأخ�ي�رة من
م�سل�سل «يوميات بخيت ومبخوت»  ،وهي دراما
كتبها للإذاعة الكاتب �إبراهيم ال�شا�ش وبطولة:

حممد القمي�شي
ب � � � � � ��دور ب� �خ� �ي ��ت
وال�شاعر القدير
ع� �ب ��داهلل مقادح
ب � � ��دور مبخوت
 ،ورج� � � ��اء ح� ��ازم
وو� �س �ي �م��ة ح ��ازم
وردف � � � ��ان عمرو
� �س �ع �ي ��د ع ��اط ��ف
وعدد من ال�شباب
امل� � � ��وه� � � ��وب� �ي� ��ن،
امل���س�ل���س��ل يعالج
يف حمتواه عدداً
م � ��ن الق�ضايا
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة
وع � �ل� ��ى ر�أ� � �س � �ه ��ا
ال�ب�ط��ال��ة  ،ف�ك��ل ي��وم ي �ق��وم ال���ص��دي�ق��ان بخيت
ومبخوت بتجريب مهنة ،لكن حظهم النح�س ال

يحالفهم يف اال�ستمرار وهكذا كل يوم ويف قالب
كوميدي جميل نتمنى �أن ينال �إعجاب م�ستمعينا
الكرام خالل �شهر رم�ضان الكرمي.

ون �ح��ن �إن � �ش��اء اهلل يف احل �ل �ق��ات الأخ �ي��رة ،
و�سوف ينتهي ت�سجيل العمل قبل �شهر رم�ضان
املبارك.

