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هم�سات 
عا�سق �سالم 

لالأبطال

)�سالح ن�سيب �ساعر الوطن واحلب واجلمال( 
بجل�سة احتاد اأدباء اجلنوب

بائع الوطن!

ق�سيتنا

احتفى اتحاد أدبــاء وكتاب حرضموت 
األعامل  بباكورة  أدبيــة،  فعالية  يف  باملكال 
األستاذ صالح حسني  العزيز  للزميل  األدبية 
الفردي بإصــدار كتابــه الجديد "هواجس 

مشاغبة".
ويف الفعاليــة التي حرضهــا عدد من 
األدباء واملفكريــن والرتبويني واإلعالميني، 
أعرب الزميل األســتاذ صالــح الفردي عن 
األدبية،  ســعادته بإطالق باكورة أعاملــه 
مجسدا بعضا من رحلته مع الحرف والكلمة 
ألكرث مــن 30 عاما، مشــرا إىل أن كتابه 
"هواجس مشــاغبة" الــذي يقع يف 180 
صفحة من الحجم املتوســط يشمل مقاالت 
متباعدة  فرتات  يف  كتبت  متنوعة  وخواطر 
نــرت يف الصحافة املحلية، اختلطت فيها 
الخواطر بالرؤى والنقد واألفكار، وامتزجت 
والرسد،  والحوار  الوصف  وأساليب  بتقنيات 

انطالقا من التقاطات لواقع الحال.
قراءة يف "هواجس مشــاغبة" قدمها 
للحضور رئيس اتحاد أدباء وكتاب حرضموت 
د. عبدالقــادر عيل باعيــى، موضحا أن 
الكاتب جزء من مجموع منســحق شاغبته 
هواجس مؤملة متعــددة، نتج عنها التأليف 

وااللتئام بعد حالة من االنكسارات.
وأشاد باعيى مبحتوى الكتاب، مشرا 
إىل أن مقاالتــه تقوم عــى مفارقة حادة 
بني املــايض والحارض انتهــت باالطمئنان 
الفكري، وقال إن مقاالت الكتاب بالرغم من 
أنها تحمل روحا أدبية اال أنها متثل حالة من 
النقد تحمل طابعا يقع بني ذكريات املايض 

واالغرتاب وحلم املستقبل.

وخواطر  مقاالت  عى  الكتاب  ويشتمل 
سياسية واجتامعية وأدبية ونقدية، تالمس 
الواقع، وهواجس من وحي إبداعات الكاتب.
سامل  االســتاذ  الفعالية  يف  وشــارك 
عبدالله بن سلامن بقصيدة هادفة، وتداخل 
اإلصدار  باركت  والزمالء مبداخالت  األساتذة 

الجديد، وأشادت مبحتواه.

سالم من قلبي وخافق بندقي
يوصل إىل األحرار يف خط الكفاح

خط البطولة يا تراتيل أرشقي
أفدي حذاكم َمن دماكم للصباح
والفجر مشعل نور ِهَيه عانقي
الَروح والريحان يا نفيس والح
ِقي الَح الشعاع النور بدمي وسِّ
منها رشاييني لجرسك والِجراح

يك تعربي أرض الكرامة واسَبقي
نحو العال والنرص إىل ُصبِحك َشواح

َشَوح لنا فجرك ُمَبجل ناطقي
فيه الفصاحة باملَقَلم كل ساح

ترقص عى ُوقع املذَلق واحرقي
زانة مضوي روسية بارود فاح
تقطع وتني النذل المي بارقي

ِمن يد رامي قد عشق نبض السالح
ألجل الكرامة قد نذر نفسه َشقي

َمن واجهه يف يوم شعال والِنواح 
يرافق املحتل رصايص َمزِِقي

كتلة دناسة ِضيِّقي قفر الفساح
رب السام النارص بنرصه واثقي

الحق رب الكون اسمه واملَراح
إليه ريب َجل سبحانه ِثِقي

يا روح وأنا أدعوك الهي بالسامح
والعفو منك ُمرتجى َمن للشقي

بالعفو وأنت العفو ياركني نجاح
مَلن تدثر رحمتك بإذنك ُسِقي

نهر العسل يرب من املنبع وَراح.

عدن "األمناء" خاص:
ضمن الجلسات األســبوعية يف مجلس مقر اتحاد أدباء وكتاب 
الجنوب عرص كل أربعاء استضاف املجلس عرص أمس األستاذ الباحث 
عياش الشــاطري وذلك يف مقر االتحاد بخور مكرس يف العاصمة 

الجنوبية عدن.
وتحدث الشــاطري عن: "صالح نصيب شــاعر الوطن والحب 

والجامل".
وحرض الجلسة الفنانان عبده ســعيد كرد وعالء كرد ويقدمان 

بعض األغاين اللحجية. 

من يعمل معك من أجل املال..
غًدا يغادر ساحة النضال..

املال يفناء ويندثر..
ويبقى الوطن الجنويب شامًخا مقتدر..

ُهنا... وطٌن بال أمل..
بال مأوى..

تحيط به هنا،،
أيٍد عدائيْة

ُتجرعنا ُزعاف املوِت
مُتزجنا مع القتى

نعم رصنا معا قتى
بال روٍح بال نية

عى صوت الدمار بكل ناحيٍة
وأصوات اللوايت، ينشدّن الثأر يف البلوا

يغنني الخزا والعار أغنّيْة
إىل شعب رأى ندما
رأى قهرا رأى حمام

رأى األذالل يف عينيه 
واألحالم منسيْة
رأى للجوع أوتارا

وعزفا يحتويه فم لطاغوٍت
وأوجاعا ترددها مآسيه 

به تهتز أوردة
بآداء لجنيْة

حيارى أيها الدنيا
وما متحدث عنا

فهل يجدي إذا قلنا
قضيتنا جنوبيْة

مضت أعوامنا هدرا
ومن يرنو لنا شزرا

يقلبنا بطرفيه
هي النظرات منسيْة
فامذا قلت: يا عامْل؟
مَل مل تأخذ الظامْل؟

ملاذا مل تقم عدال
ملن ماتوا بال دّيْة
كأنا ما لنا قدٌر

وما للر ذا عذٌر
وما للشعب تاليٌة

فهل من أنفس حيْة؟
غدا سيعود من صويت

صدا يعلوه تابويت
ويا ثعبانتي مويت
فأنت أنت معنيْة

أتيتك شاعرا والحب أقوى ومنك إىل 
هواك أصوغ شكوى

أتيتك والفراق يشد حريف إليك 
فليتني من فيك أروى

لغرك ما منا يف القلب عشق
ودونك يرتضيني دون جدوى
فيالك والهوى ! إين وقلبي

بعشقك لن نحيد فكيف نقوى
بك ارتشَف الهوى من عذب لحني

فأشداين طروب الحرف شدوا
 فتعصف يب رياح الشوق حبى؟!

بآمال عليها العمر يطوى
وتكتبني النجوم نديم سعد تسامى 

مفعام وأناخ لغوا
فوحدك منيتي ما زاغ قلبي أعاود 

ذكرها جهرا ونجوى
سأبقى يف هواك أصوغ حرفا
 يتوق إليك يا روحي ويهوى
وأبقى عاشقا مادام شوقي 
فشوقي يف هواك يتيه زهوا.

املكال )4 مايو( خا�ص:

عالء عادل حن�ص

علي عبده �سامل

اأبو علي حممود علي نا�سر حممد اجلحايف

في�سل النائب

االحتفاء بباكورة أعمال الفردي "هواجس مشاغبة"

ثقافة


