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كلمات/ علي منصور الوليدي
مـن الله أنــزل بهــا آيـــًة

حباها وصفها بجنة عدن
ومن ثغرهـا أخرجت أمًة

واختارها الله أجمل وطن
تشبث باألرض يا جذرنا

ويف قاعنا 
ارضيب يا أصول

أال يستحق أن يكون لنا
كيانا عليها

وأن ال يزول 
**

منوت ونحيا يف مجدها
كراما أعزاء وطهر البدن

نفاخر ونعتز يف عشقها
هي من تلقب بأم املدن

تشبث باألرض يا جذرنا
ويف قاعنا 

ارضيب يا أصول
أال يستحق أن يكون لنا

كيانا عليها
وأن ال يزول 

**
كتبنا من النــور أمجادنا

وأجدادنـا أول املؤمنيـن

وأقدم نبـوة عىل أرضنـا
وهود لنا أول املـرسلني
تشبث باألرض يا جذرنا

ويف قاعنا 
ارضيب يا أصول

أال يستحق أن يكون لنا
كيانا عليها
وأن ال يزول

**
كنـدة هي منبع أعـراقنا

وشبوة وأبني ودلتا تنب
حليبا ومترا فطــرنا هنا
وناقة صالـح تـدر اللنب
تشبث باألرض يا جذرنا

ويف قاعنا 
ارضيب يا أصول

أال يستحق أن يكون لنا
كيانا عليها

وأن ال يزول 
**

حفاة عراة بــدأ أجدادنـا
ويف بلدة طيبة يرزقـون

قدميا تصــوف أســالفنا
ال غلو فينا  وال يحزنون
تشبث باألرض يا جذرنا

 ويف قاعنا 
ارضيب يا أصول

أال يستحق أن يكون لنا
كيانا عليها
وأن ال يزول

**
سامحـا وئـاما رسـى بيننـا

لكـل شهيد قسمنا اليميـن
وعهــدا قطعنـــا عىل أننـا

عىل درب أسالفنا سائرون
تشبث باألرض يا جذرنا

 ويف قاعنا 
ارضيب يا أصول

أال يستحق أن يكون لنا
كيانا عليها

وأن ال يزول.

املفتوح  الجنويب  االعتصام  *ساحة 
– العاصمة عدن

1/9/2020م.

إسماعيل خوشناو

ولِدُت وَبرصي

غاَب َعنُه اْلَوعُي

اِم ِصَغري ُمْنُذ أيَّ

اْلَوحَشُة

َعَتمْت ناِفَذَة اأْلمِل

ْت عىل كراماٍت  أنياٌب عضَّ

َدْت لَِوطني ُشيِّ

ُمْنُذ اْلَبدِء واأْلَزِل

عُد يف ُجملٍة  َلْم يبَق السَّ

ِة َتُسُد لِلَْمَسَّ

ِوردًا ِمَن الَخَبِ

لِْم واْلِفَتِ  َكفُّ اْلَغدِر والظُّ

َمَسحُت َفَم ُكلِّ َنْبٍع

ما عاَد لُه آيٌة ِمَن اأْلثِر

ُه بَذَر اْلَقحُل يف اأْلرِض ُسمَّ

اْلَجفاُف َمَسُح َمأساٍة

امِء عارَجٌة األيادي للسَّ

َترُجو ُهُطوَل اْلَمَطِر

َكرِهُت كلَّ غٍد 

يحمُل عىل كاهلِه أُمنيتي

كلُّ غٍد لوطني

كِذٌب و َزيٌف

وعهٌد ِمَن  اْلوَثِن

لَْمَة حتَّى النَّهاُر يضُع الظُّ

ي و مائديت عىل كفِّ

واْلليُل َيعزُمني عىل اْلُبكاِء

وَلْوٍح ِمَن اْلِمَحِن

أُِحُب ِمثَل غريي

أْن تغازلني فرحُة وطني

ُزهوٌر ترُقُص مع اْلكلامِت

ٌة تنِسُج ُبيوَت ُخلٍد وجنَّ

ال مثيَل لها ِمَن اْلُمُدِن

ُكلُّ يوٍم

َتعرتُض عىل  اْلقادِم  أسئلتي

يومًا أسرٌي 

ويومًا أحتمي ِبالرُتِس 

وِباْلِمَجِن

رُت عمدًا َقْد َخدَّ

ُكلَّ سياحٍة ألجنحتي

اْلعنُي يف ُعزلٍة

والْقلبُ صامَ عن االْشتهاِء 

ِمْن  ريحٍة نتنٍة

َحلَّْت عىل قلبي

وعىل اْلوطِن

رِي لْن أتوقَف عِن السَّ

َرغَم ُجرِح أْجنحتي

فإنَّ مَع اْلُعِس ُيسًا 

وحتاًم هناك مخرٌج 

يأتينا من اْلقدِر.

  ت�شبث بالأر�ض يا جذرنا

م . َجَمال باهرمز
وأظهرتم األَْحَقاد املكدسة

ِجْئَنا إَلْيُكم.. َمْمُدوَدٌة أيادينا اْلَبْيَضاء 

نعشق اْلَفرَْحة َعىَل ُوُجوِهُكْم..

َسة َنَراَها ِمْن أَْعاَملَِنا اْلُمَقدَّ

ُنَحارِب اْلُحْزن.. إَذا َما َمرَّ َكُمُرور اْلَهَواء

َفاء.. لنهديكم البسمة َوالصَّ

َوُحْسُن اْلُخُلِق َواْلُمَجاَلَسة

َفَكان عشقكم َلَنا.. ِخْنَجٌر اْلَفَناء

ِتي َجَعلَْناَها َساَمء. ويداكم الَّ

سكاكينها يِف ُظُهوَرَنا مغرزة

ماِء ث األَْجَيال.. َعن إَِراَقُة الدِّ َماَذا ُنَحدِّ

يِف أَرًْضا َكاَنْت َلَنا..

أَْصَبْحت اَل عدائنا

اء.. ة َخْضَ ا ُنَراَها َمَحبَّ َوُقُلوًبا ُكنَّ

أَْصَبْحت ِباَل إْحَساس َياِبَسة

وأظهرتم األَْحَقاد املكدسة

َماَذا ُتِفيد اْلِعَباَرات املسيسة 

َغاة َواْلِفَجار  َتَكلَّْمَنا َكِثرًيا َعْن الطُّ

َوَعن ِخَياَنة اأْلََماَنَة يِف اأْلَْخَباِر 

ار  َوَعن اْجِتاَمع اْلِْخَوة َوِبَناء الدَّ

فأبيثوا إالَّ أَْن تتبادلوا َعَلْيَنا اأْلَْدَوار 

َيزَْداُد ُكلَّ َيْوٍم َعَدد أثريائكم 

َوَنْحن ُنْحِص َقْتاَلَنا ِباْسِتْمَرار 

َهَذا ِمْن َثاَر.. َوَذاك ِبَسَبب اأْلَْقَدار 

َبة  أَْو َتْعِطيِل كوابح اْلُمَركَّ

َوإِْفَساد الَطار 

س ِمن َتْهِشيم عظامنا  مدنكم ُتَؤسِّ

َمار  ومدننا يحيطها اْلَباَلء َوالدَّ

َماَذا ُتِفيد َكلاَِمت الرثاء . 

تركلوها ِباْلِْقَدام مدعسه 

َماَذا ُتِفيد ِعَباَرات اْلَبَوار 

َسُح َعْن ُعُيوِن ِطْفاًل ُغَباٌر  اَل مَتْ

ِم اْلَمْسُفوِح َجْوًرا  َواَل َترِْجُع الدَّ

ِخَطاَبات زِْنِديًقا وثرثار 

استحت ِمن أَْفَعالُِكم َكَتب ااِلْعِتَذار 

َلْم َيُكْن َلَنا َذْنٍب َغرْيِ ُلْبٍس اْلَخرْي 

لكنكم َلِبْسُتم َلَنا اْلَغْدر َواْلَعار 

اتركونا وعودوا لكعبة اْلُقلّْيس 

ُلاَمت َواْلُكُهوف البائسة  إَل الظُّ

وارضعوا َكاَم ُكْنُتْم َمَع األبالسة 

َفَلن َتُكون أَرَْضَنا ِملْك ِسْمَسار.

عارف محمد الهجري
تندرج من خدرها فرتسل  الشمس 
أشــعتها عــىل النهر براقــة وهاجة 
كالذهب النضار.. وها هو الصباح ينرش 
نــوره يف األرجاء يف نشــوة الفرح.. 
الطيور تخرج من أكاممها وتســبقني 

إل النهر.
النســاء خرجــن إليــه بجرارهن 
اختلف  فتناثرن عىل ضفافــه كالعقد 

ألوانه عىل جيد حسناء.
جلســت أنظر من بعيــد إل ذلك 
الجامل املتفــرد وإل ذلك املنظر البديع 

األخاذ.
جاءت متــي الخيــالء بكبياء 

الحسن وقلبي يرقبها عىل وجل.
النسوة  بجوار  جرتها  متأل  جلست 

فكانت أكرثهن حسنا وبهاء.
مدت يدها للامء.. أزيح وشــاحها 
امللون فكشــف عن بريق  الدمشــقي 

صايف البياض.
أو  صبح  إرشاقــة  وجههــا  كان 
صفحة بدر به عينان حوراوان امتزجت 
بهام صولة السحر بنشوة الخمر فكانتا 
شباك الفتنة لصيد القلوب، وأولها قلبي 
امللتاع بها حد الجنون. ولها أنف أحسن 
الله تقوميــه فزاد وجهها جاماًل، وثغر 
دري ياقويت تهيم به الشــفاة، وصدر 
باألنوثة  ممتلــئ  بالبياض  متمعــدن 
الناضجة يعبث بالعقول كأنه ســبيكة 
ناصعًا  فكان  بالزئبق  اختلط  لجني  من 

رجراجًا..

عندما متر من أمامي يف خطواتها 
الراقصة برعشــة نهديها أحس بدفقة 
موســيقى تعــزف يف قلبــي أغاين 
حاملة بضمها حــد املامت.. كم يغريني 
بريق عينيها الذائب يف فتون العشــق 
..أنوثتها تسابق عمرها ..جاملها يتوالد 

كنتوت الزهر..
إلينا؟  جئت  كيــف  الحورية  أيتها 

ومن أين؟
بعيونك املُلِهمة

بنشوتك املغرمة 
هذا؟  الشــباب  عز  ســيذهب  ملن 
..من ســيقطف هذه  التمرد  وعنفوان 
تتفجــر من كل  التي  الفحلــة  الثامر 
فوميض  هكذا  تبتســمني  ..ال  مكان؟ 

سناء ثغرك يخطف األبصار..
ليت جاملك هذا يل، نعم ســيكون 
يل ..هو الحلــم الجميل يراودين طوال 
الوقت ..ثم يأيت الشــك فيمحو اآلمال 

كام ميحو النهار آية الليل..
آه يا أنهــار جاملك يعبث يف قلبي 

كام تعبث الرياح العاتية أمواج البحر..
إل  عائدة  اتجهت  ثم  جرتها  مألت 
منزلها، غريت طريقــي باتجاهها يك 
أحدثها مبا يف قلبي ..نعم حان الوقت 
يك أخبها بحبي لها قبل أن يســبقني 
إليها الشــباب، جميعهم يتحدثون عن 

جاملها وحسنها اآلرس املغري.
قابلتها  الطريــق..  عــىل  وقفُت 
وجها لوجه ..قالت يل صباح الخري مع 
ابتسامة جميلة ساحرة ..حينها حيزت 
يل الدنيا مبا فيها ومل أنطق ببنت شفة!

كلمات/ أحمد مليكان
يا عدن أنِت أمي وأيب

فأمري بالتي تريدي واطلبي
واعلمي أين سأؤدي واجبي

يا حبيبة يا عدن
اسمعيني يا عدن اسمعيني

وأوشكت أن تشتعل فيك الحروب
إنها رش الخيانة والعيوب

قد قسمنا يا عدن كلنا
وعقدنا للكفاح عزمنا

ووهبنا حياتنا فداك ودمنا
اسمعي يا عدن اسمعي

أنا لن أرىض بحكم األجنبي
أكان حوثيا أو زيديا أو تريك

أنا رش وويل للمعتدي
اسمعي يا عدن اسمعي

شامخة  ستعيشني  عدن  يا  قسام 
بني األمم.

اإخوة الأبال�شة

قصة قصيرة..

ح�شنــــــــاء

جنة عـــــدن

قائد فريق القذائف واأللغام العقيد سيف ناجي لـ«األمناء«:

صرخُة وطني


