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)دفتر ُسالف(.. 
احلقيقة اخلامسة

 ُسلوان البري
»يف الحلم

رأيت الحفرة العميقة

التي أسقطني فيها أحبايب
وعىٰل حافتها
وقفت أشاهد
مراسم دفني.

  العاصمة اجلنوبية عدن »األمناء« خاص:
تنظم األمانة العامة التحاد أدباء وكتاب الجنوب يف متام 
الســاعة الرابعة من عرص اليوم الخميــس 16 مارس / آذار 
2023م حفل توقيع روايتّي )رجل واحد لن يكفي، وإليك قلبي( 
للكاتبة الجنوبية الصاعدة إميــان مصعبني يف مقر االتحاد 

الكائن مبديرية خور مكرس يف العاصمة الجنوبية عدن.
وســُيقدم خالل حفل التوقيع ثالث مداخالت نقدية عن 
أعامل الكاتبة الجنوبية الصاعدة إميان مصعبني، لكل من )د. 
أديبة البحري، واألســتاذة جوليت عيــاش، ود. بدر العرايب(، 

فيام سيدير الحفل د. عبد الحكيم باقيس.
ودعت األمانة العامة التحــاد أدباء وكتاب الجنوب كافة 

املهتمني واألدباء واملثقفني الجنوبيني إىل حضور الحفل.
وكان اتحاد أدباء وكتاب الجنوب قد أعلن عن اصدار عدد 

من أعامل أدباء الجنوب ومن فئة الشباب خاصة.

  منصور نور
 

ما كنت أعلم يا رفيق الضياء
إّن رحيلك يف ذلك املساء

كان آخر املامت، للفكر والعطاء
وعالمات إنطفاء النور والبهاء

وآخر ومضات النقد والبناء
لحارض ال طعم له، يف أفواه الفقراء

وثرياٌن تعكر صفاء املاء
بتمجيد زعامء الغباء

وتقديس ما ليس فيهم،
وما كان يف عهدهم
غري الظلم والشقاء،

ووطن مييش بتصفيق حار..
إىل الوراء!!

آه.. يا آخر فالسفة العظامء
بعد رحيلك النبيل

أستغنت تتار القبائل،
ودعاة قشور الثقافة،

عن عالمات الرتقيم
وصمتت حروف الفكر

عند فقَدك األليم
يف ليلة َظلامء

وعال صوت الرعد
وسقطت حمم البالء،

لتحرق بيوَت أحبٍة،
ناموا متَدثرين بفكرك

يف العراء.
أخربين قبل الغد، يا رفيق الضياء

ملن النرص.. اليوم،
أ لبنت السبول، ومطارق العامل،

اح الحقول، وُشّ

أم ملجاذيب التسّول
وزُّمار الزّار والطبول؟؟

ملن النرص..؟ بربك تقول!
أاَل تريد أن تجيب، يا نرباس العقول.

ختاًما.. نم مرتاح البال،
تحت ظِل صنوبر خجول،

بعيًدا عن وطٍن
صيفه كل الفصول،
وليله، حزن يطول.

سالٌم.. سالٌم..  عليك
يا قاهر السلطنة والقبيلة..

وسلطة املغول.

*اإلهداء: إىل روح الفيلسوف الجنويب 
الثائر األســتاذ الدكتور أبوبكر عبدالرحمن 

الّسقاف.

  حسام احلسام 
أوَّاهُ مِنْ طَعنَةِ اإلرهابِ والعُمَال..

ما  األمِس  وُجــرُح  جرحًا  ُتضيُف   
انَدَماَل..

 ما أوجَع املوَت ما أقىس رصاصَتُه..
 إْن أفَقَدْتنا حبيبًا قائدًا َبَطاَل..

 والسابقون إىل الفردوِس أرَبَعٌة..

 واليوَم ذا شوبجيٌّ خاِمٌس رَحاَل..
ِمْن  التاريِخ  صانُع  »الشــوبجي«   

َدِمِه..
 َشَجاعًة.. ِعزًَّة.. قيادًة.. َعَماَل..

َر الُكلَّ إقدامًا وَتضِحَيًة..  َتَصدَّ

 مْل يبُذِل القاَدُة الحمقى كام َبَذاَل..
»الشــوبجي« قــدوُة األبطاِل يف 

وَطٍني..
وكلُّ ُحرٍّ ُيَباهي بالذي َفَعاَل..

هِر خالدٌة.. أسطورٌة يف جبنِي الدَّ
ُتروى بطوالُتها دومًا بكلِّ َماَل..

ْت.. محمٌد صخرُة الشعِب التي َكرَسَ

قروَن َمْن حاَوُلوا أْن ينطحوا َجَباَل..
ما زلُت أحيا عىل كابوِس َمقتلِِه..

ْق إذاما قيَل يل ُقِتال.. ومل أَُصدِّ
مازاَل حّيًا وإْن َمرَّْت جناَزُتُه..

 ــــأمام عيني ــ وقالــوا كلهم 
رحال..

  مصطفى األبيض باعباد

عروسَة البحِر فيِك للهوى وطٌن
وهــهنا لِك يف أحشائنا َســـَكُن

***
ياجنَة األرِض يامرسى الفؤاد هوًى

فيِك الغراُم وأنِت الروُح والَبَدُن
***

يامصدَر الفخِر يا ينبوَع عزَِّتنا
َدُن ـَ يامنبَع الحِب للعشاِق ياعـ

***
يف بحرِك الطبُّ لألحزاِن ُمغَتَسٌل

َرُن وماؤُه الطــــهُر منُه ُيغَسُل الدَّ
***

يامقلة الُعـــرِب يا ليىل عروَبِتنا
ياغادًة فيِك يغلو املهُر والثَمُن

***
عليِك منِّي سالُم اللِه ما َصَدَحْت

َجُن حاممُة الشوِق مني أو شدا الشَّ

***
وما تراقص موُج البحِر أو َسَفَنْت

ُفُن ىن السُّ إليِك من كلِّ أقطاِر الدُّ
***

أُهديِك من ضالِع األحراِر رائعًة
ليَسْت َتِفيِك ولكن َلفُظها َحَسُن

***
تبقني حارضًة بالحبِّ عامرًة

َتبِديَن حسناَء فيِك زاَنِت املُُدُن
***

ثغُر الجنوِب قد امناَزت بديدنها
ــَنُن ُرغَم التنوِع فيها تثُبُت السُّ

***
ما نال منها أولو األطامِع أمُنلًة
ملَّا تداعى عليها الَخصُم والُجُبُ

***
والظرُف هذا امتحاٌن ليس يهزمها
قد مرَّ ظرٌف كهذا الظرِف ُممَتِحُن

***
بأبــــــــطاٍل  وجــــــاَوَزْتُه 

َنٍة ُمــَدوَّ
يف صفَحِة املجِدال ُينسيهُم الزمُن

***
وقد حىك عنُهُم التاريُخ ُمفَتِخرًا

ا رجـــــاٌل لأُللـــى أُُذُن بهــم، وإنَّ
***

ا عىل نهِج من كانوا املِثاَل لنا إنَّ
قالوا مبا صنعوا: ياقوم ال تهنوا

***
أنا الجنويبُّ يل أريض ويل وطني

هم َيـــَمُن. ين أن يقولوا: أنَّ ما رضَّ

  عبده سعيد كرد

الخبث املبطن يظهر يف الكالم
                     والكلمــه الخبيثــة مثل 

الطعن سام
ذي ينوي بفعله ش مايش ينام

                       هــذا الــر بعينــه ما 
منه سالم

 ✒ ✒ ✒ ✒               
ذي عارف بنفسه قالوا انه فهيم

                     وآلله ما يســاوي نعجه 
ذا البهيم

آكل عيش منا و الله ذا حرام

                        هــذا الــر بعينه ما 
منه سالم

 ✒ ✒ ✒ ✒                
كيف نعمل بهذا ذي فعله فضيع

                     جانــا بالهداوه كالحمل 
الوديع

صار القول منه يف فعله مرام
                       هــذا الــر بعينــه ما 

منه سالم 
 ✒ ✒ ✒ ✒                

شوف الشعب صابر ساهر ما ينام
                   ياما قد تحمل من ش اللئام

ما يرىض بذله يف أرضه دوام
                       هــذا الــر بعينــه ما 

منه سالم 

 ✒ ✒ ✒ ✒                 
هذا اإلنتقايل عايل للمقام

                    مــا يــرىض بهــذا فيه 
للقول هام

يتوقع بساله من الكل باالتحام
                     و هــذا الــر بعينه ما 

منه سالم 
 ✒ ✒ ✒ ✒                 

هيا يا مقاوم و انته يا حزام
                   هذه األرض أرضك أحفظها 

متام
هذا الشعب ساهن يحظى باهتامم 

                    و هــذا الــر بعينه ما 
منه سالم.

اليوم.. أدباء اجلنوب يحتفون بروايتني لكاتبة جنوبية صاعدة
الفيلسوف الثائر.. رفيق الضياء

صخرة الشعب

عدن منبع احلب

هذا الشر بعينه ما منه سالم


