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

يف منتدى احلجريي

عطاء متواصل وإبداع متجدد
في عشرينيات (الستينات) من القرن الماضي ،أسس األديب الشاعر سالم علي الحجيري ،منتدى الحجيري في مديرية دار
سعد بمحافظة عدن ،وقد ضم كوكبة المعة من األدباء والمثقفين والفنانين والشعراء المعروفين على الساحة اليمنية ،أثروا
بإبداعاتهم الثقافية والشعرية ذاكرتنا الوجدانية في األغنية اليمنية ،يتقدمهم مؤسس المنتدى األديب الشاعر الشهيد سالم
علي الحجيري،مهدي علي حمدون ،أحمد سيف ثابت ،محمود علي السالمي ،عبده علي ياقوت ،محمد نعمان الشرجي ،سيف
محمد صلوح ..إلخ.
ومن الفنانين الذين ارتبطوا بالشاعر سالم علي الحجري وشكلوا ثنائياً غنائياً معه يأتي في المرتبة األولى الفنان الكبير
فيصل علوي..إلخ.
إليكم خالصة عامة لمجمل نشاطات ذلك المنتدى الثقافي العريق .كما شاهدناها ورصدناها لـ(لروافد):

^ الشهيد الشاعرسالم علي احلجيري في املؤمتر األول إلحتاد الفنانني اليمنيني عام  1973في عدن

ا�ستطالع� /شوقي عو�ض

�ساطعة يف �إنعا�ش وتفعيل واقع احلراك الثقايف والفني
الروي�شد
احلجريي منتدى عريق:
ق�صائد ذائعة ال�صيت ل�شعراء املنتدى:
مبحافظة عدن ،وعلى وجه اخل�صو�ص منتدى احلجريي.
ـ (دمعة وابت�سامة) غناء عبد املجيد عبد اهلل
وكذا مدراء عموم مديرية دار �سعد (�سابق ًا) يتقدمهم
منذ �أن ت�أ�س�س املنتدى يف �ستينات القرن املا�ضي ،ي�ستمد ـ (ق�صة) غناء عبد الرب �إدري�س
 (قد نلتقي بكره) غناء /في�صل علوي لل�شاعر �ساملالأخ عبد اهلل ل�صمع والأخ عبد امللك عامر والأخوة الأجالء
هذا املنتدى ر�ؤاه وخطواته العملية و�أهدافه من الأهداف ـ (يا الذي باحل�سن �آية) غناء واحلان /في�صل علوي
علي احلجريي
د .عبد البارئ دغي�ش ،ال�شخ�صية الربملانية وع�ضو جمل�س
 (�ضناين ال�شوق) غناء /حممد عبده لل�شاعر مهدي التي ر�سمها م�ؤ�س�س املنتدى وجمموعة من زمالئه ال�شعراء ـ (قد نلتقي بكره) غناء واحلان /في�صل علويـ (عاده �صغري يربونه) غناء النواب.والأخ عبد املنعم العبد ،الأمني العام للمجل�س املحلي
واملثقفني من الأدباء املبدعني مبديرية دار
حمدون
باملديرية والأخ حامد ال�شاطري ،ع�ضو جمل�س املحلي
واحلان /في�صل علوي
 (على �شانه) غناء /هيام يون�س لل�شاعر حممود علي �سعد م/عدن.ـ (حبيتكم حب من قلبي) غناء باملديرية واملهند�س عبد الويل حيدر الأ�صبحي وال�شاعر
لهذا ف�أهدافه تعني ال�سعي اجلاد يف
ال�سالمي
حممد �سامل باهي�صمي والأخ فرحان علي ح�سن واجلمعية
واحلان /في�صل علوي
 (فرا�شه) غناء /في�صل علوي لل�شاعر عبده علي ت�أ�صيل العملية الثقافية والإبداعية علىـ (حرية مع الليل) غناء واحلان /الثقافية مبديرية دار �سعد ،ممثلة برئي�سها الأخ ماجد ح�سن
م�ستوى الوطن عموم ًا وكذلك تعني ن�شر
ياقوت
ال�سقاف .والأخ ح�سني عبد احلافظ الوردي رئي�س الغرفة
في�صل علوي
 (يعيبوا على النا�س) غناء /في�صل علوي لل�شاعر �إبداعاتنا الثقافية من �شعر ونرث والتي تعنىـ (جيت لك �أزورك) غناء التجارية مبحافظة حلج وتكرميه لدور ال�شاعر �سامل علي
بها �إ�صدارات املنتدى واملتمثلة يف العديد
حممد نعمان ال�شرجبي
واحلان /في�صل علوي وكذلك حجريي يف مهرجان الغرفة التجارية والقافلة الثقافية.
من النتاجات الإبداعية لهذا املنتدى والذي
وكذلك ال نن�سى دور الأخ �أ.د ف�ضل عبد اهلل الربيعي مدير
غناها الفنان علي الأ�سدي
�سبق له و�أن �أ�صدرـ وهذا على �سبيل املثال
احلجريي يف �سطور:
ً
ـ (احلب الكبري) غناء واحلان /عام دار �سعد الذي مل ي�أل جهدا بتقدمي كل ما ي�ستطيع
ولي�س احل�صرـ كتاب (مائة �شاعر و�ستمائة
من الدعم والإمكانيات املتاحة
في�صل علوي
�أغنية) وجمموعة من
* من مواليد مدينة احلوطة /حمافظة
مل�آزرة املنتدى وت�سهيل مهامه
ـ (م�صدق لك)
الدواوين
حلج عام 1941م
ال�شعرية ^ الشاعر عبده علي ياقوت
الإبداعية،وخمتار الو�صابي
غناء واحلان/
ل�شعراء املنتدى �،إ�ضافة
* �أنهى درا�سته يف املدر�سة املح�سنية يف
يف دعمه لهذا املنتدى مادي ًا
�إىل دوره التنويري والتثقيفي والن�ضايل في�صل علوي
مدينة احلوطة م /حلج
ومعنوي ًا �إىل جانب �آخرين ممن
واالجتماعي الإن�ساين الذي لعبه هذا ـ (على ميعاد) غناء واحلان /ف�ضل
* التحق بالعمل باملجال ال�شرطوي يف
دعموه و�سانده عند تعرثاته وهم
املنتدى طوال فرتات وجود ال�شاعر كريدي ،عو�ض �أحمد
بداية اخلم�سينيات من القرن املا�ضي
كرث كالأخت القا�ضية الفا�ضلة
احلجريي ،وما زال يقدم الكثري من ـ (بابت�سامة) غناء واحلان /ح�سن
و�شغل عدد ًا من املراكز القيادية يف �سلك
زهرة خليل والأخ حممد عبد
العطاءات الإبداعية لأع�ضائه.كما املهني
ال�شرطة.
العزيز وال�شخ�صية الربملانية
�أنه يكتنز الكثري من الوثائق الأدبية ـ (احل َلى فيك كله) غناء واحلان/
* التحق بالعمل يف جمال الإعالم،
املعروفة �أحمد حممد قعطبي
والإبداعية يف جمال املوروث ال�شعري في�صل علوي والثالثي الكوكباين
حتى �أ�صبح مدير ًا لإذاعة عدن يف مطلع
والأخ عو�ض �سامل با�سويدان
ـ (خاب ظني) احلان� /أحمد باقتادة
من الرتاث ال�شعبي والنرثي.
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي.
و�آخرين وهم كرث ،وليعذرنا
ويف هذا ال�سياق املعريف الثقايف وغناء كرامة مر�سال
التجارة
�شركة
* عمل مدير ًا �إداري ًا يف
^ الشاعر وامللحن محمود السالمي
ـ (�إذا جيتني) غناء واحلان /زين ^الشاعر جمال سالم احلجيري
من مل ت�سعفنا الذاكرة لذكر
الأدبي والإبداعي ،ف�إن املنتدى يعكف
الداخلية �،سابق ًا.
�أ�سمائهم.
* �شغل من�صب مدير لدائرة الت�أليف والرتجمة والن�شر حالي ًا على �إ�صدار جمموعة من الأعمال الأدبية ال�شعرية حممد �أحمد (الراجل)
وعمر) غناء واحلان �أحمد ح�سني اجلحدري
والثقافية املتنوعة ملجموعة من �شعراء املنتدى كخطوة �أوىل ـ (ابني ِّ
والرقابة على املطبوعات وامل�صنفات بوزارة الثقافة.
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* عمل نائب ًا ملدير دائرة رعاية �أ�سر ال�شهداء
من الأعمال الغنائية اجلديدة للمنتدى:
الإبداعية ال�شعرية مل�ؤ�س�س املنتدى ال�شاعر ال�شهيد �سامل (�أداء فرقة الإن�شاد)
حرب التحرير حتى حلظة ا�ست�شهاده يف يناير 86م.
(الإهداء /للفنان الكبري عو�ض �أحمد)
* كان من الأع�ضاء البارزين يف احتاد الأدباء الكتاب علي حجريي وطباعة ديوانه ال�شعري (ود مفقود).وكذا
من فعاليات منتدى احلجريي:
عقد الفل
جتميع جمموعة من �أحاديث الذكريات وما قالوه عنه
اليمنيني ومنظمة ال�صحفيني اليمنيني.
منذ �أن مت �إعادة فتح املنتدى جمدد ًا يف منت�صف
زمال�ؤه من الذين عا�صروه وعا�شوا معه�.إىل جانب تقدمي
* من منا�ضلي الثورة اليمنية.
�شذاها بع�ض من عرفك
الكتاب الذي يحتوي على الدرا�سات الأدبية والنقدية عن الت�سعينات من القرن املن�صرم �شهد املنتدى العديد من ورود الأر�ض يف الدنيا
وع ــقد ال ُف ــل يتهن ّـ ــى �أذا الم�س نــدى عنق ــك
�شعر ال�شاعر �سامل علي حجريي كتبه نخبة من املع الكتاب الفعاليات والأم�سيات الثقافية والفنية.
من �أهم �أعماله:
تــزيده عطر يف عطره
متــده ُعـمر من عـمرك
والنقاد يف الأدب اليمني احلديث املعا�صر �أمثال عبد وهو من املنتديات الفاعلة بفعالياتها املتعددة واملتنوعة
تفوح الريحة وا ُ
خلـ ــمره �أذا مــا ذبلت �أزهـ ـ ــاره
الرحمن �إبراهيم ،مبارك �ساملني ،جمال ال�سيد�.إ�ضافة على مدار العام.
ـ ديوان (قد نلتقي بكره) 1980م.
لأنــك �س ــر �أ�سـ ــراره
�إىل ذلك فهناك الكثري من الأعمال الإبداعية والأدبية وهناك فنانون عا�صروا هذا املنتدى وم�ؤ�س�سه ومنهم:
ـ ديوان ( ود مفقود) “خمطوطة”
�شغلت القلب يف ذكراك و�أ�شعلت يف احل�شا نارك
ـ كتاب مئة �شاعر و�ستمائة �أغنية باال�شرتاك مع ال�شاعر والثقافية التي ينوي املنتدى القيام والنهو�ض بها وتقدميها الفنان الكبري في�صل علوي،ف�ضل كريدي وح�سن عبد
و�أدمنت الهــوى منـ ــك وفك ــري بع�ض �سمارك
اهلل املهني  .لل�شخ�صية الربملانية (�سابقا) الأخ جمال
م�ستقب ًال.
�أحمد �سيف ثابت 83م.
تخايــل لـو لقيـتك يـ ــوم حقيقة م�ش يف العز النوم
عبد الر�سول اليماين كان له دور كبري وم�شرف يف �إعادة
ـ جمموعة من الق�ص�ص الق�صرية “خمطوطة”
وغنت روحك الفــردو�س معك بعــزف بقيت ـ ـ ــاره
فتح منتدى احلجريي يف منت�صف الت�سعينيات من القرن
ـ قدم برنامج �إذاعي يف �إذاعة (عدن) بعنوان�( :شيء
من ق�صائده املغناة:
لأن ــك �س ــر �أ�سـ ــراره
املن�صرم.
من الإعالم) وبرنامج �آخر بعنوان( :على الطريق)
وكذلك الدور احليوي والفاعل الذي قام به املرحوم كلمات  /جمال �سامل علي احلجريي
ـ كرمه فخامة الأخ علي عبد اهلل �صالح ،رئي�س اجلمهورية ـ (يعيبوا على النا�س) غناء واحلان /في�صل علوي وعبد
املخرج والناقد امل�سرحي اليمني الكبري �أحمد �سعيد الريدي احلان� /شوقي عو�ض
اهلل الروي�شد
بو�سام  30نوفمرب عام 1990م.
ـ (على بايل) غناء واحلان /في�صل علوي وعبد اهلل مدير عام مكتب ثقافة عدن (�آنذاك) وما بذله من جهود غناء /عو�ض �أحمد

