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)1(
املوىت يتساقطون من فمه

يتبادلون نقائضهم وغياهب
احذاقهم،

مغارة ترشح جنون اليقني
وغياب مجاين يلتقط

ما تبقى من كهولة الحزن
بأفخاذ مفخخة،

ملاذا ال أرى شهوة تخلو منك؟!
ها أنت تهبط مكابرا

سالمل األنقباض،
هذيان النشوة،
وفضاء املتعة،

وعجائز متوسالت يغتصب بكاؤهن
طفولة األشياء،

نحيب شغوف بكائناته
ميتزج بخمر األرض

رأسك املشحون بالرصاص
آن له أن يهيئ

طلقاته الناضجة،
)2(
إذن،

مل يبَق إال أن ندهن الزناد
بوباء الغدر،

تخرج الدهشة من عتبات املدينة،
وترتقي الريح الحجرية ظالل البحر،

هذا هو البهاء
بهاء الكآبة

أم
بهاء األصابع،

أصابع ملتهبة بليلة عزاء مؤجل،
عندئذ يستبد بك املشهد
وتذرف أجراس الدموع،

ها أنت تقف أمام مرآة الحياد
تبرص أشباحا مثقلة

بنزهة نوم،
تتصاعد من مرآة حواسك.

)3(
يؤرجحون فطنتهم عىل حواف

املسالك،
فرتتطم بتخاريم الوحشة

لتطهر الخرافة فينا
هندسة الخصومة،

فتنة الحرب،
ازدهار األسلحة،

بغتة انتفضت أجساد العوانس
من حويل،

مثل حقيقة زاهية النعاس
ينسخها األحفاد عن األسالف

وعندما تبطش بهن العزلة،
تستقر أطياف الضفادع

مطار أحالمهن.

ثقافة

ة ق�صرية.. ق�صّ

أَِبَلعنِة العشِق املهيمِن هالٌك
- يا قلُب - أم بالشوِق يا مسكنُي

أم باألىس والفقِر والحاِل الذي
َيبىل بِه ذو العقِل واملجنوُن

أم سوف يقُتُلني الطموُح وهمتي
وأنا بسجِن املستحيِل سجنُي
وهنا األماين كاذباٌت غرَّرت

قلبي وقالت يل: غدًا ستكوُن
ستكون يف أوج الُعال وتناُل ما

تهفو إليِه، وذا عليَك يهوُن
أولسَت أستاذًا وشاعَر عرصِه

ولديَك أفكاٌر كذا وفنوُن
ويحي فلسُت أرى سوى مستقبٍل

فيِه الطموُح وقد َعَدتُه َمُنوُن
مستقبُل األستاِذ أصَبَح حفرًة

وطريُقُه خوٌف وفيِه كمنُي
ومرتُب األستاُذ قيمُة )وجبٍة(

باليوِم والباقي عليِه ُدُيوُن
والعمُر مييض كالسحاِب وقوُتُه

جسٌم َخفيٌّ ال يكاُد ُيِبنُي
ُه الليُل والقاُت اللعنُي وهمُّ
والبؤُس األحزاُن والتدخنُي

مثَل السباِع َيُنشَنُه عظاًم بال
لحٍم لَِتشَبَع للسباِع ُبُطوُن.

تاأوهات
م�صطفى الأبي�ض باعباد

قريًبا، وخالل شهر نوفمرب الجاري، 
ســتحتفي األمانة العامة التحاد أدباء 
ألعامل  بإصــدارات  الجنــوب  وكتاب 

أدبائها ومن فئة الشباب خاصة.
وتم تجهيز )٧( مؤلفات أدبية، من 
دواوين   )٥( للشــباب  األدبية  األعامل 
شــعر ومجموعتان قصصيتان، وهي: 
)ديوان  العامل  لنســاء  واحدة  سيجارة 
نارص  عبدالله  الشــاب  للشاعر  شعر( 
السيييل، وقبالت من الُحمى عىل جبني 
من شمع )ديوان شــعر( للشاعر عيل 
القابض عىل كفي  الكازمي، والجمــر 

)ديوان شــعر( للشاعر عباد الوطحي، 
وخرير العيون )ديوان شــعر( للشاعر 

فواصل  وبال  الهوميــل،  زهري  الدكتور 
)ديوان شعر( للشاعرة الصاعدة عائشة 
ومرايــا  العولقــي، 
)مجموعة  ورق  مــن 
للقاصة  قصصيــة( 
صوفيــا  الدكتــورة 
يبحث  ونرجس  الهدر، 
)مجموعة  وجهه  عن 
قصصيــة( للقــاص 

سامل فرتوت.
العمل  ويعد هــذا 
واإلنجاز تدشيًنا ملهمة 
عاتقه  عــىل  وضعها 
وكتاب  أدبــاء  اتحاد 
الجنــوب يف األخــذ 
بيــد املبدعني واألدباء 

الشباب.

التفتْت، بهوس، يف كل االتجاهات حولها، ومل تجده، كاد برصها يبلل 
الفراغ من حولها، ثم قامت والحنني يعتكر يف عينيها:

"أين ذهبَت؟ أين أنت؟ أي ي ي ي.."
فتشــْت يف كل زاوية لكنها مل تجده.. بدا عىل مالمحها بعض التوتر 
املصحوب بالخوف.. شهقت نهدة مثقلة باألمل اتبعتها برفع كفيها، دون 
شــعور، عىل رأسها مع انحنائه استسالم.. ســاد صمت رهيب.. استقر 

برصها عىل الفراغ، دون معنى.
فاجأها من خلفها: "صباح الخري".

انحرفت بجسدها باتجاه صوته ثم ارمتت يف حضنِه مرددة متتامت 
غري واضحــة املعنى محمولة بتناهيد متوالية، عجزت عن إيقافها.. فقط 
كانــت قبضة يديها ترضب بصدره رضبات خفيفــة متتالية وهو يحاول 

احتواءها.

يتأهب اتحاد أدباء وكتاب الجنوب 
إلصــدار مجلــة )البطــل الصغري( 

الخاصة بالطفل الجنويب.
)البطل  مجلة  ســتكون  وقريًبا 
العاصمة  مكتبــات  يف  الصغــري( 

الجنوبية عدن.

تاِبْع  ُخَطى  َقَلٍم    َواْرُسْم   ُعال   َكلٍِم
َفاْلَعْقُل   ُمْكَتِمٌل      باْلِعلِْم      َواْألََدِب

ُكْن   عاِقاًل   َفِطنًا    لَللَْوْقِت  ُكْن  َحِذرًا
َغِب َفاْلَوْقُت  َيْقَطُع   َمْن  َقْد  هاَم  بالشَّ

َجْهٌل  َفال  َمرَْحَبًا    ُكْن  خاِسًا  َعَدمًا
ْؤِم     َواْلَعَجِب َتأيْت  َلِئْ   ُزرَْتنا   ِبالشُّ
نايِل   َوَشْوقي   ُهام    ُكرٌْد    َوُقْدَوُتنا
ُحِب َقْد  أَْصَبحا  َعَلنًا   أَعىَل   ِمَن  السُّ
َعْهٌد   إىِل  أَْهلِنا    ُنْهدي    َلُهْم   َسَندًا

ِعلاًْم    َوَمْعرَِفًة    َعْذبًا     َكام   اْلِعَنِب.

اإ�صدارات
�صوق

زين 
ه

براءة يو�صف

بدر العرابي

اإ�صماعيل خو�صناو

مازن توفيق

بابا هزين شوق وحنني لك.. أين 
عســاي أن ألقاك؟ بابا ذكراك تشتت 
كياين وتهز وجداين.. ما بيدي حيلة 
يك أصربِّ قلبي عىل فرقاك، فقد تعبت، 
وأهلكتني الحياة بدونك؟! أين أنت أيها 
الركن األســاس يف كياين؟ أين أنت 
أيها الجبل الراســخ يف حيايت؟ أين 
ألقاك يا سامء زرقاء صافية من بعد 
أجدك  أين  عاصفة ممطرة شــديدة؟ 
أيها القمر امليضء يف ســامٍء كاحلة 
السواد؟.. بابا، يا جنة دنيتي، يا مالذ 
الله  فرحمك  والله،  وحشتني  روحي، 

وأدخلك فسيح جناته.

هو�ض

قريًبا.. )البطل ال�صغري( 
يف مكتبات العا�صمة 

اجلنوبية عدن

اْلِعْلُم غاَيُتنا

اأ�صابع ملتهبة بعزاء


