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(حلج) يف عهد ال�سلطان علي عبدالكرمي العبديل ٢-١

(حلج) يف عهد ال�سلطان علي عبدالكرمي العبديل ٢-١
عياش علي محمد

لحــج بأراضيها الخصبة  ،وســكانها
املنترشين يف القرى الواقعة معظمها عىل
ضفاف الواديني الــوادي األعظم والوادي
الصغري ،وقد حولــت مياه وادي تنب لحج
إىل وحدة ســكانية متجانســة كون تلك
املياه خلقت فيها تراث موحد يف ثقافتهم
ويف أفراحهم وأتراحهم ويف فولكلورهم.
وتاريخ لحج ميكن تقسيمه إىل فرتتني
 ،فرتة ما قبل  ،وفرتة ما بعد ،وإذا كنا نريد
ً
اســا فيمكن أن
أن نعطي هذه الفرتتني
نسميها فرتة ما قبل التغيري وفرتة ما بعد
التغيري.
وبداية الفرتة األوىل ميكن أن نبدأها منذ
أن استقلت لحج عن الحكم اإلمامي  ،حيث
متكن الشــيخ  /فضل بن عيل السالمي
العبديل وبالتعاون مع قبائل يافع القوية
أن يتحدا أو يقوما بتحرير لحج وعدن من
ســطوة النفوذ اإلمامي  ،إذ متكنتا هاتان
القبيلتان من تصفيــة الرتبة اإلمامية يف
لحج ثم واصلت التحريــر بالقضاء عىل
الرتبة اإلمامية يف عدن ،ومن ذلك الوقت
يف عــام 1732م أصبحتا لحــج وعدن
ً
دولة واحدة جمعتهــا املصلحة الوطنية
والهوية الواحدة.
عندئــذ أطلق الشــيخ  /فضل بن عيل
الســامي العبديل عىل قبائــل لحج أن
تسميه قبائل عبدالله تأكيد انتامئهم إليه،
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ق�صة ق�صرية
عبداهلل قيسان

إبرس  ..برس ( وأشار بيده اليمنى إىل
شاشة التلفاز )
كانــت أصابعه القويــة تقبض عىل
املقص بقوة  ،يف أعىل الصالون شاشة
مســطحة  ،ويظهر عليهــا طابور ًا من
الرجال يؤدون رقصة ( الربع ) يف حفل
ٍ بهيــج ..مل ترثين الرقصــة كام أثارين
ديكور الصالون األنيق ..الكنب واملدايك
األنيقــة  ،واملرايــا يف كل االتجاهات ،
والطاولة املزينــة بطرحة مطرزة بالورد
 ،والعطــورات تصطف أشــكا ًال وألوانا
 ..علب البــودرة وأدوات االستشــوار،
وماكنــات الحالقــة الكهربائية وكل ما
يتعلق باألناقــة واملوضــة والجامل ..
الصالون مجهــز بأحدث األدوات  ،ولكن
هذا يصطدم بتعســف الحالق للمهنة ..
عىل جدار الصالون صو ٌر ولقطات آلخر
وأحدث قصات الشعر  ،تتوسطها صورة
لصاحب الصالــون  ( -الحالق )  -وهو
متمنطق بالعســيب األخــر املزركش
املربوط عىل خرصه بإتقان ،تتوســطه
الجنبيــة ( صيفاين) وهو ميســك بها
بكلتا يديه  ،والنظرة شاخصة يف األفق
 ..واستمر يالعب املقص يف الهواء كأنه
حــاق ماهر  ،ثم ينــزل ليلتقط خصلة
زائدة ليحــدث إزعاج ًا  .وهكــذا تتكرر
الحركة مع انهامكه ( بالربع ) واستمرار
حركة املقص العشوائية :
ـ ابرس بالله حركة األرجل !
ـ آه  ..عورتنــي  ..يــا أخــي دال ! (..
رصخت حتى انتبــه رجل يجلس منتظر ًا
دوره يف الحالقة )
كان املقص قد التهم شــحمة األذن ،

وتأكيد ًا عىل استقالل السلطنة اللحجية ،
حيث اتخذت لها عل ً
ام أحمر اللون مكتوب ًا
عليه اســم الجاللة ( ال إله إال الله محمد
رسول الله) ،ثم رسم هالل وجواره جنبية.
ويف يناير 1839م ،شهدت عدن حادثة
احتالل بريطانيا لعدن ،وتطرقت "صحيفة
التاميــز" الهندية لهذا الحــدث ،وأدانت
الصحيفة القــوة الربيطانيــة املعتدية،
واعتربت اســتخدام بريطانيا للقوة ضد
مجموعة من القبائل الذين أرادوا أن يحموا
بالدهم بوصفهم قبائل ضعيفة أمام عتاد
القوة العظمى.
ويف هذه املعركة قتل قريب السلطان /
محســن فضل العبديل وهو (عيل سالم)
جرح الشــيخ  /رجب العزيبي الذي
كام ُ
أُصيب إصابة بالغة أودت بحياته ،ومتكن
الجرنال (هينز) قائد الحملة العســكرية
الربيطانية من تقديم الرعاية الصحية قبيل
وفاة الجريح (رجب العزيبي) وعند وفاته
قدم بشجاعة العزيبي وقال البنه " :يجب
أن تتذكر والدك دامئا باعتباره بطال شجاعا
" ،وقدم ألرسته مبلغ  400ريال ماريا تيزا
ووقع ومع قبيلة العزيبة معاهدة لحامية
القوافل التجارية إىل عدن.
ويف عهد الســلطان عيل محسن فضل
1852م ،وقعــت معاهــدة تجاريــة مع
بريطانيا وقد نصت تلك املعاهدة ،التي تم
التوقيع عليها أواخر عــام 1852م ،عىل
السامح للرعايا الربيطانيني بالدخول إىل
الســلطنة اللحجية ،للتجارة والسياحة،
كام نصــت تلــك املعاهدة عــى حامية

الطريق املوصلــة إىل عدن ،باإلضافة إىل
ورود نصوص تقيض بإعفــاء البضائع
الربيطانية من الرضائب التي تأيت إىل بالد
السلطان.
ويف نفس عهد السلطان عيل محسن
العبــديل أهدى املعتمــد الربيطاين لعدن
كميات من البــذور الخاصة بالخرضوات
والفواكــه يك تزرع يف لحــج وتغطي
حاجة عــدن من تلك الخضــار والفواكه
بينام كانت لحج من سابق ال تزرع سوى
الذرة والحبوب فقط.

حالق بني مطر

وأخذت قطرة دم تكرب فتكرب حتى سالت
عىل كتفي :
ـ حرام عليــك  ..قطعت أذين ! ( قلت
بنربة حانقة )
ـ خــاص  ..انتهينــا باقــي الذقن
بسهولة.
أخذ قنينة من
عــى الطاولــة
ووضــع منهــا
قلي ًال عىل الجرح
لوقــف النزيف
 ،بينــا الرجل
املنتظــر دوره
انســحب بهدوء
عندما رأى املشهد
 ،إمنــا أغ َرتــه
اللوحــة عــى
واجهة الصالون
بالخط العريض
( صالــون بني
مطــر ) وموقع
الصالون وســط املدينة ويف الشــارع
الرئيس  ،والســتائر الثمينة يف املدخل ،
وهو ما يدفــع الزبائن للوقوع يف رشك
هذا الحالق الغشيم بطرق الحالقة  ..عند
منتصــف حالقة الذقــن  ..ظهرت فرقة
أخرى عىل الشاشــة وكانــت أكرث أداء
ً وإتقان ًا  ،وأخــذ ميرر املوس مع انفعال
دقة الربع :
ـ ابرس بالله هذه الفرقة متخصصة (
وانزلق املوس )
ُ
ونزلــت من عىل
ـ آه ! ذبحتنــي (
الكريس )
حــاول تهدئتي وهو يبتســم لتظهر
رشاسة أســنانه وحقد عينيه  ،فأيقنت

أن الرجل ليس حالق ًا وإمنا ميثل باملهنة
 ،وملا رأى تصميمي  ،ألقى املوس من يده
وجلس يتابع ( الربع ) :
ـ والله بكيفك  ..روح ! ( قال ساخر ًا )
وأنا أهــم برتك الصالــون نظرت إىل
وجهي باملرآة فإذا بذقني محلوق نصف!
..أخرج الشارع هكذا؟!
ـ طيب اطلع نخلص ..ما رضيت
.
ـ يعني تخلص عيل !
ـ املهم أجلس ال تتحرك وبدون
صياح
ـ يا رجل ذبحتني!
ـ هذا رشط
أعجبك أو مع السالمة!
مع الســامة هكــذا اخرج ..
وعدت عىل الكريس كامت ًا غضبي
والدماء تلطــخ رقبتي ووجهي ،
ومل تفلح محاليــل وقف النزيف
 ،وصربت حتى ال أخرج الشــارع
مشــوه ًا  ..أخذ الرميوت  ..وجهه
نحو الشاشة  ،فارتفع الصوت  ،ومازالت
فرق الرقــص تتوافد عىل الحفل املنقول
مبــارش  ،اســتمر يســتمتع بالرقص
واملوس يجز ما تبقى من ذقني بال رحمة
ومع نشــوة الربع فجــأة تعرث املوس
وهو مركز عىل الشاشــة فالتهم جانب ًا
من زناري األيرس وأخذ الدم يســيل عىل
خدي  ..كتمت غييض وصربت عىل األمل
 ..أحمرت عينــاي وارتفع ضغطي وهو
ميسح وجهي بفرشــاة البودرة ويقول
بصوت قوي  ( :نعي ً
ام ) مل أر ّد بل دفعت
وانرصفــت لتضميد جراحي والســاعة
تقرتب من الحادية عرشة .
( انتهت )

ويف عهد الســلطان فضل عبدالكريم
1946-1952م تعالــت األصوات اللحجية
عــى كتابــة دســتور لحجــي ،وبعد
مــداوالت عديدة وانتقــادات الذعة كتب
البريوقراطيون اللحوج دســتور ًا وجرى
مناقشــته يف عدة منتديــات لحجية..
البعض قابل صدور الدستور بحذر شديد
إذ كان رأيهم فيام إذا كان ذلك الدســتور
يعطي لحج اســتقرار ًا سياسي ًا أو يعطي
تقدمــ ًا ونهوضــ ًا باملســتوى الثقايف
والسيايس واالقتصادي.

مؤسسة (قلم) لإلبداع تقيم فعالية
لليوم العربي لمحو األمية
املكال/أحمد بوعابس

أقامت "مؤسســة قلم لإلبداع" عرص األحد فعالية يف نــادي "متطوعون"
باملكال مبناسبة اليوم العريب ملحو األمية والذي يصادف الثامن من يناير  ،وحرض
الفعالية شخصيات باملحافظة وعدد من الداعمني واملساهمني وجمع من الطالب
املستفيدين من الربامج التي تقدمها املؤسسة.
واســتهلت الفعالية بآيات مــن الذكر الحكيم تليها كلمــة ترحيب بالحضور
ملقدم الحفل اإلعالمي  /أمين عمر بارضوس وإعطاء نبذة مخترصة عن رســالة
مؤسسة "قلم" لإلبداع وأهدافها والدورات التي أقامتها للطالب املستفيدين.
وألقى املدير التنفيذي ملؤسســة "قلم" لإلبداع األستاذ  /فادي حسني بافضل
كلمة مبناســبة الفعالية والتي تأيت يف اليوم العــريب ملحو األمية  ،ونوه  ":أن
األمية يف العــامل العريب متزايدة وخاصة يف اليمــن وكان لحرضموت نصيب
منهــا  ،وعرض إحصائيات لكل من الطالب املســتفيدين واملتدربني ولإلنجازات
التي حققتها املؤسسة منذ نشأتها والربامج التي تقدمها واإلضافات من دورات
متنوعة يف أساسيات اإلنجليزي والحاسوب والتنمية البرشية والدورات املهنية
والحرفية وإدارة وتشغيل املشاريع الصغرية ".
وأضــاف ":رؤيــة للعام الجديد من توســع يف جميع مديريــات محافظة
حرضموت وخصوصــا يف الوادي وبدأت املؤسســة يف برنامج ســفراء لكل
مديريات املحافظة  ،وأشكر كل من ساهم ودعم يف إنجاح برامج املؤسسة".
وعرض تقرير ًا مصور ًا عن إنجازات املؤسسة وتأهيل الشباب  ،ثم كلمة لألستاذ
 /عبداإللــه بن عثامن املدير التنفيذي ملؤسســة "العون" حيــث تناول الجهود
املبذولة من "مؤسســة قلم لإلبداع" يف تحديد فجــوة األمية يف حرضموت ،
ومتنــى للجميع التوفيق والنجاح  ،ثم كلمة لكل من عبدالله رمضان مدير مكتب
الشــؤون االجتامعية والعمل  ،ورياض الجهوري مستشار محافظ حرضموت
لشــؤون الشباب  ،حيث حثا عىل دعم الشــباب ليك تنهض حرضموت ويبنيها
أبناءها  ،وكلامت تحفيزية للطالب والحارضين وقدما الشــكر للسلطة املحلية
باملحافظة وعىل رأسهم املحافظ اللواء  /أحمد بن بريك.
وتم تكريم كل من الداعمني واملساهمني واملوظفني واملدرسني يف املؤسسة ،
وتكريم الطالب الخريجني واملستفيدين من برامج مؤسسة قلم لإلبداع.
ويف ختام الفعالية كانت مرسحية من الشــخصية الكوميدية أبو سامل حيث
رسم البهجة واالبتسامة عىل وجوه الحارضين.

