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لن يعــبــــــروك

يوما عن يوم تزداد فيه األهمية إلذاعة 
)هنا عــدن( يف رقعة االنتشــار اإلذاعي 
املحيل نظــرا ملا تقدمه هــذه اإلذاعة يف 
برامجها مــن مواضع شــائقة ومتنوعة 
يف جذب املســتمعني إليها وإىل متابعيها 
املتعددة والنوعية  والهادفة يف برامجهــا 
والجريئة يف طرحها ومناقشــتها ملختلف 
املواطن  تهــم حياة  التي  الجادة  املواضيع 
بشكل  عدن(  )هنا  إلذاعة  معا  واملستمعني 

عام منها املحلية والعربية واإلقليمية.

وهذا حقا ما ملسته شخصيا من خالل 
الحبيبة  إلذاعتنــا  واســتامعي  متابعتي 
والجميلــة )هنا عدن( والتي اســتطاعت 
لنفســها وخالل فرتة وجيزة  أن تشــكل 
توليفة متناغمة ومتجانســة يف برامجها 
من  وذلك  واإلعالمية  اإلذاعية  ومنظومتها 
خــالل رصيدها اإلذاعــي املتميز واملفتوح 
واملعتمــد عىل التواصــل االجتامعي التي 
تهم مختلف رشائــح املجتمع يف األخبار 
واملواضيــع الثقافيــة والعلمية والصحية 

والتوجيهية واإلرشادية.
وكٌل يف مجــال تخصصــه وهوايته 
ومهامــه الربامجية املختلفة، فنا وإخراجا 

وموســيقية  صوتية  وهندســة  وإبداعا 
القامئــون عىل  ودراميــة، كام عكــس 
شــؤون إدارة )هنــا عــدن( تفوقا كبريا 
إشباع  عىل  واملســتمر  الدائم  الحرص  يف 
األطياف عىل  املستمعني ومبختلف  رغبات 
املستوى اإلذاعي والعريب واإلقليمي، أضف 
إىل ذلك جانــب الحب واإلخالص والتفاين 
بالعمــل اإلذاعي واإلعالمــي لطاقم إذاعة 
)هنا عدن( بوصفها حجــر الزاوية ملدينة 
عدن ووجههــا النقي والثقــايف والفني 
املعرب عن تطلعاتها ونســيجها االجتامعي 
فكرا وثقافة وإنسانا... فتحية من األعامق 

إلذاعتنا )هنا عدن(.

اختلف الذئب مع الحامر ذات يوم عىل 
لون العشب!

قال الحامر: لون العشب أصفر
لكن الذئب قال: لون العشب أخرض

واختلفا كثريًا ومل يصال إىل حل، وأخريًا 
قرّرا أن يتحاكام إىل ملك الغابة.

بدأت املحاكمة، وكلٌّ أدىل بُحّجته وعند 
كلمة  لسامع  الجميع  تلّهف  الحكم  إصدار 

العدالة.
الحارضين  آمال  خّيب  باأل سد  وإذا 
الذئب  عىل  حكم  فقد  الحكم،  جلسة  يف 

بالسجن ملدة شهر واحد، وبرباءة الحامر!
الذئب وقال: سّيدي أليس لون  استنكر 

العشب أخرض؟
قال األ سد: بىل

قال الذئب: إذًا ملاذا حكمت عيّل بالسجن 
وأنا مل أخطئ الرأي؟

قال األ سد: صحيح أنك مل تخطئ الرأي 
عىل  الحامَر  جادلت  عندما  أخطأٓت  لكنك 
مسألٍة كهذه، لذلك أمرُت بسجنك ليك تعترب 

وال  تجادل من ال  يستوعب وال  يفهم وليس 
بأهل لذلك!

الخالصة: ال تجادل من ال يســتوعب، 
ومن هو أســري العصبية والجهل، ألنك لن 

تخرج بنتيجة.

أمس طول الليل أبيك عليك يا عدن
يا قهري يا عمري جرحوك األنذال

أحبك يا عدن وأمتنى لك كل خري
أنت عروس البحر األحمر

أنت جوهرة الخليج والجزيرة
تحملِت  لإلنســان  الحضارة  أنِت  عدن 
نريان الجهل والتخلــف والتدمري وال قيِت 
بسبب حضارتِك وموقعِك التاريخي أصناف 
الغــارات، وتحطمت آثــارك عرب هجامت 
املغريين الذين أحرقوا كل معاملك وفنونك.. 

حقيقة لقد شــهدنا ذلك يف حارضنا 
الزمنــي، فتدمــريك بعد وحــدة 22 مايو 
1990م، وتواصلت حاالت التدمري يف صيف 
1994م ومرة أخرى دمــرك الكالب عندما 
غزت جامعة الحويث يف عام 2015م, وها 
هم حتى اليوم يريدون الدخول إليك يا عدن 

بعد تدمريك.

اليوم أبنــاؤك واقفون صفا واحًدا ضد 
العدو الحــويث وكل أبناء الجنوب والقيادة 
السياســية برئاســة الرئيــس عيدروس 
الزبيــدي وكل رجل رشيــف يحب وطنه 

سيقاتل حتى آخر قطرة من دمه.
إننا نقول لهم إن عدن تحررت ودحرت 
عقليــة الغزاة التتارية واي شــاميل يريد 

الدخول إىل عدن ســيلقى مصريه.. يارب 
احفظ عــدن واهل عــدن وكل الجنوبيني 
ونحــن نقول ان عدن وابنــاء الجنوب يف 
لوحدة  رديفــة  تكون  لن  الراهــن  الوقت 
وال  واملذهبية  القبليــة  العقليــة  تقودها 
ميكنها أن تكون جــزءا من اتحاد فيدرايل 

ميني تقوده عقليات عفى عنها الزمن.

الحقيقة أنك أنِت
جرح يف قلبي

رسى يف وسط أنفايس
وألهبني حريقه

الحقيقة
إنني ما عدت أدري

كيف هذا الحب
أوغل يف رشاييني
ومل أعرف طريقه!

الحقيقة
إنني اتساهلت

وامتاديت واتهدهدت
وحبك زاد توهني بريقه

الحقيقة
كيف أفعل به؟

أنا هذي حقيقة
رصت حائر فيه

شارد فيه
تايه فيه

يوعدين ويخلف يف دقيقة
الحقيقة

عند من بشيك!!
أنا سلمت أمري

ما بغيت أكشف حقيقة روح قلبي
ال وال باكون عائق يف طريقه.

إىل الضالــع، البلد الصغري بحجمــه، الكبري بإبائه وهو 
يتصدى لبقايا املد اإليراين بقدراته البسيطة:

لن يعربوك.. ومنك الريح تنطلُق
فارفْع نواصيك.. ال بخٌس وال رهُق
يا مربَع الحـّب يا مـّوال قافيتي.. 
إين محـبٌّ طـواه الوجــُد واألرُق

قاموسك املجد.. 
بحٌر زاخٌر ..

وأنا رّحـالٌة فيـه زادي الحبـُر والورُق
حّطمُت مجذاَف أشعاري.. وقلـت لها: 

فلتمتطي املوَج يف آثار من سبقوا
..

كّل البقاع صدى.. مهام ارتدْت فَمها
ووحدك الصوُت إن ناديتهم ُصعقوا 
يا موطًنا ما جرى.. لفًظا عىل شفٍة
ـِن نـشـرِه عبــُق إال متّشـى بهـا م

..
كم درّب البغـُي أجنـاًدا.. تطاوُعُه

.. وقد أضنـاهُم النـزُق يف كل شـرٍّ
حتى إذا طاوعـوُه فيـك وانهمكـوا
ليسحقوا فيك روَح العزة انسحقـوا
ساروا عىل األرض قطعاًنا.. إىل أجٍل
حتـى إذا قاربـوا أشـراَكـُه علِقـوا
فال األماُم حباهم بعـَض ما ُوعدوا
وليـس للخلـف إن الذوا بـه نفـُق

أوالء قــوٌم أضــّل اللُه وجهتهــم
لن يلبَس النوَر يف أوطانهم أفـُق
أو يرجعـوا دون آجـاٍل.. فذا بلـٌد
كل الـذين أثاروا نـاَره احرتقـوا

لو كان يرجع.. قد كانوا عىل نبأٍ 
عام رأى َمن شواه الخوُف والفَرُق

رأوا جبــااًل عىل األقـدام ماشيــًة
يرسو عىل جانَبيها النـاُر واأللــُق رأوا..

     وما مل يروا أدهـى.. وال شبٌه..!
كأمنـا فـوق أفــالك السـها ُخلقـوا

ألـٌف ببارودٍة.. ثاروا عىل غضـٍب
تسّبـُح األرُض - إنذاًرا - إذا برقوا

سادوا الورى جملًة.. 
                  والصمُت منطُقهم..!
أهٌل أِلْن تنصـَت الدنيا إذا نطقوا

يرقون للمجد أفواًجا.. فإن عصفْت ناٌر..
أداروا لها األحداَق.. وانطلقوا

ا إىل املوت.. صفًّ
                ال خوٌف .. وقد علموا

أن الشهـادة تكــريـٌم ملن صدقـوا
 يا ضالع الحب.. إن الحرب ما نسيْت
بأن من حـاولوا يف مائنـا غرقـوا

 يا ضالع الحب خذ بوحي ودْع شجني
أُلكمـل البـوَح ممـا جـادِت الحـدُق
وافيُت.. والشوُق مـواٌل عىل شفتـي
يسوقني نحوك التحنـاُن والومــُق
يف كل جـرٍح فــؤادي عازٌف وتـًرا

وكلُّ بـــوٍح مبـا أخفيــه مختنــُق
يا ضالع الحب.. ماذا بعُد؟!

 هـــــأنــذا
أرسجُت بالدمع قندياًل ملن عشقـوا

كّل القوافـي سـراٌب..  وحـَده قلمـي.. 
أهداك قلًبا .. بغري الحـّب ال يثـُق

فادفْن وراءك ُنْخَب الشاربني دمـي
وارفع نواصيك.. ال حزٌن وال قلـُق.

�سكري احل�سني

كتب/�سوقي عو�ض:

اأحمد مليكان

نبيل النمي

تحية من األعماق إلذاعة )هنا عدن(

حكمة

يا عدن

الحقيقة

ثقافة


