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عصام سامي ناجي
سقطت سهوًا

بعض السنوات املنسية
يك يصبح غاية

هم الناس رغيف الخبز
وننىس الحرية
نناضل من أجل
قضايا حمقاء
نرتك يا قومي

أهم قضية
ننساق خلف
البغي البادي

ننساق خلف الهمجية
**

سقطت سهوا
سنوات العمر

ومل نشعر يا سادة
وجميع مآسينا العربية

قد أضحت
لألسف معادة

نصيل خلف الباطل
كل الصلوات

ثم نطوي السجادة
نتعاطى هزامئنا

دون أن نشعر بالخجل
فال تستغرب من

أي بالدة
**

سقطت سهوًا
سنوات العمر
وتلك األمجاد

باألمس ذبحت غرناطة
واليوم دمشق وبغداد

والبعض أرسى
يف أيادي طغاة العرص

والبعض اآلخر
يف أيادي الجالد

فاغمض عينيك ونام طوياًل
فالنرص يف الوضع

الحايل وهم
والنوم هو املعتاد

**
سقطت سهوًا
سنوات العزة

واستيقظنا عيل

الذل البادي
مل يصمد قادتنا

وإبليس يواجهنا
ويصنع للعجز أيادي

عذرًا يا من ما زلتم
ترفعون لواء الحرية

من أجل بالدي
**

سقطت سهوًا
كل األشياء

واآلن ال نلمح
غري مجازر

وبرود ودماء
وتلك الصحراء العربية

مزقها الجدب
وما زالت تنتظر األمطار
ومتسك يف يديها وعاء.

خالد عبدالوهاب

ة ق�صرية.. ق�صّ

سالم فرتوت
تحارصين  شــفيق..  شــوقي  إىل 
تجاهي،  أسلحتهام  العينان، تشهر  تانك 
أرتبك، أفقــد صوايب، هل أغض برصي؟ 
أىن أتجه وهام تعلنان عيلَّ الحرب؟ أترى 
راق يل منها ذلك؟ ملاذا ال أنســحب من 
تلك الساحة؟ غضضت برصي لكن كيان 

صاحبتهام حارض بقوة.
أول ما اقتاد فؤادي عيناها إذ أخفت 
شــمس وجهها بذلك األســود النحس، 
ومرة انقشــعت الســحابة الداكنة عن 
وجهها فســارعت تخفيه عن عيني )يا 
الهــي! أتراها هي؟( أي نعــم هي، أين 

أهرب من عينيك يا ســيديت؟ هممت أن 
أقول لها ذلك لــوال ارتبايك البهي كلام 
انترشت جنود عينيهــا تحارص جرأيت! 
أو  قائال:  حدثت صاحبي شفيق فالمني 
تعشــق يا رجل؟، بىل، لو شفت عينيها 
ملــا عذلتني، وقال شــفيق: ألفضحنك! 
افضحني يا صاحبي، ولكن قبل أن تفعل 
تعال ترى تينــك العينني اللتني تفرضان 
عيل اإلقامــة الجربية هنا، فمن أجلهام 
أصحــو مبكــرًا ألرســف يف األغالل، 
محارص بعينيك أنا فأخفيهام عن عيني! 
فام تعافيت بعد من الصدمة األوىل التي 
عبثت يب أربعة عقود فتلهيت كاملجانني 
أقصد قيســا وأرضابه بالقصيدة! عيناك 

وحدهام ســلطة بذاتيهــام.. حائر أنا، 
أأنسحب أم انسكب؟ يا شفيق تنصحني 
أن أنسحب إين حاولت فأغراين ارتبايك 
البهــي عندما تتــوارى قصيديت كلام 
هممت بإلقائها عليهــا! فرتاين كطفل 
أمام شــخص مهيب ال أكاد أرفع عيني 
شخصًا  أن  رمبا،  هي،  تســتبعد  إليها.. 
يف سني قد يقع يف الحب وتدهش من 
خجله إزاءها بينام يتحدث بكل جرأة مع 
أخريات غريها! إيــه هل يعود للقصيدة 
السحابة  تلبس  الشــمس  اآلن؟ وجهها 
الداكنة الذي تخفيه حلية ذهبية وشفق 
تراين  فام  عليــه..  شــفيفا  الوجنتني 

فاعاًل؟

عدن "األمناء" خاص:
تنظم األمانة العامة التحاد أدباء 
وكتاب الجنوب نــدوة ثقافية تحت 
الثقايف  ودوره  الطفل  "أدب  عنوان: 
يف املجتمــع" يف متام العارشة من 
صباح اليوم الخميس 8 ديســمرب / 
كانــون أول 2022م، يف قاعة قرص 
املعال يف  الصغــرى مبديرية  العرب 

العاصمة الجنوبية عدن.
برعاية  الثقافية  النــدوة  وُتقام 
القائد عيدروس  الرئيس  مبارشة من 
املجلس  رئيس  نائب  الُزبيدي،  قاسم 
االنتقايل  املجلس  رئيــس  الرئايس، 
الجنويب، وكذا احتفاًء بصدور العدد 
التجريبي من مجلة )البطل الصغري(.
كٌل  الثقافية  الندوة  يف  ويشارك 

األساتذة  من 
عبد  )األستاذ 
العزيز عباس، 
ذ  ســتا أل ا و
بافقيه،  أحمد 
لدكتــورة  وا
صالح(،  ندى 
سيقوم  فيام 
ص  لقــا ا
صدقي  أحمد 
ة  ء ا بقــر

قصصية.
عــت  د و
نــة  ما أل ا

الجنوب  وكتاب  أدباء  التحاد  العامة 
الجنوبيني  واملثقفني  األدبــاء  كافة 

مازن توفيق
)............(

)1(
بعد طعنتها لنافذة الغيم

تحط عىل الروح،
دمعة من نار

وأغنية من صهيل نجمة،
ذابت يف املدى

وردا،
ونشوة هاربة

تداعب جموح املاء.
)............(

)2(
املبالغ  الصخــب  جناح  أخفض 
فيه، وأنصهر مبا شــئت من مكائد 
البحر يف مدارات التشــكل والتمني، 
فكم من رصخة ماتــت وهي تحلق 
يف أعــايل الصوت شــوقا خجوال، 
ألوردة الصهيل عناوين باهتة ملتاهة 
خطاي، وهي تغــرق يف ندى األيام 
من وجد وانشطار، يف سامء القلب 
أخفض جناح الشوق وأزرع يف املدى 
من طني الســامء، أقامرا من دهاليز 

االحتضار.

حما�صر بعينيها اأنا

اليوم.. ندوة لأدباء اجلنوب عن اأدب الطفل ودوره الثقايف باملجتمع

ن�صان

الو�صع احلايل

أنا َوأَْنِت نلتقي
عىل سطر أخرض بلون َعْيَنْيِك

نرسم قلوب العاشقني املنهكني
عىل خد الربيع األبدي
عىس أن ميطر الشوق

غيًثا من لقاء
وتذوب ثلوج الصرب بني شفتيِك
بقبلة كانت ترتعش من الخوف

عمياء ال ترى وجه الحب
وال رائحة العطر

يف أي من النساء
أنا وأنت هنا بال قيود

فاليوم ىل انطلق كالعصفور
وأمد الحرف عىل سطري

يك أصل بال وصول
إىل هذا القلب النازف هجرا

إىل هذا النبض النابض خوفا
وأغلق األبواب

أزين بأهدابك جدران أبيايت
وأمأل كأيس املكسور من نهر

عىل حافتيه
سكنت أبيات االشتياق

أترك روحي تهيم بني ثناياك
يك تراك

يف كبد الليل الحالك
بدر ييضء حيايت

ولكن يبدو
أن مداد القلم قد جف األن

وبقايا السطر الظآمن
قد انكمش وتالىش 

من عىل مرآة غرويب
فانتبهت وعدت إىل صحوي

ألرى هميس يتبخر 
فوق فوهة الربكان.

حممد �صبا�صه

بال حياء اأو 
كربياء

اأْلَمــاين َذليــُل   َوَشــْعٌب  َغليــٌل   
ُيــداِوي ُجُروحــًا   ِبُســمِّ  اْلَعــوايل
إِذا ُقلْــُت َيْومــًا   أَمــا جــاَء  َوْقــٌت
ُتراِعــي  ُقُلوبــًا   َوَتْنــِوي  اأْلَعــايل
َفــال  َتــأَْس َيْومــًا  َوَشــْعٌب  ُيعاين
النَّــوِم  وايل ًا َويف  ُســُموَّ َفَيْشــُهو 
ِبــال   أَيِّ   ُجْهــٍد   ُيريــُد   اْلَعطايــا
َوَيْنــوي  ِبَوْقــٍف   ُصُعــوَد  اْلِجبــاِل
ِغيــاٍب  َســوادي أََرى  يف   كثــريًا  
َفَقْد  غــاَب  َعنِّــي  َســامُء  الْلَليايل
ُيعادي َوَقلْبــي  اأْلَهــايل   َهَجــْوُت  
َفــيِل أَْلــُف  ُجــْرٍح  أَأَْنــىَس اْلَغَوايل
أََمــْن قــاَل  َقــْواًل    َذميــَم  اْلَمَعاين
َدىَن ِمْنــَك  َشــأْنًا   أِلَْعــىل اْلَمَعايل
ْ أََيا َشــْعُب  أَْبــرِصْ   َفُكــْن  ال ُتَقرصِّ
ُشــُعوٌب   ِســوانا    لَِمْجــٍد    ُيــوايِل
َمَللْــُت   اْنِتظــارًا    َوأَْهــيل    ِنيــاٌم
َوَفرْحــاُت ُروِحــي  ِبَشــْعبي  ُتبايل
َفَلْوحــي َحزيــٌن   َوِشــْعري  َدواِئ
إِذا غــاَب  ُحــْزٌن  َكَوى اْلَقلْــَب َتايل.

اأَيا �َصْعبي
اإ�صماعيل خو�صناو

الندوة  الطفــل إىل حضــور  واملهتمني بــأدب 
الثقافية.

ثقافة

ق�صة ق�صرية..


