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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

مرآة 

ديـــــوان «بـــــوٌح وهـــــمساُت وجـــــدان» - أوتـــــار - لـــــلّشاعـــــر الـــــّسفير 
ميرّي رئـــيس مـــؤسّـــــــسة اإلبـــداع لـــلثّقافـــة  الـــدكـــتور عـــبد الـــولـــي الـــشَّ
واآلداب والـــــــــفنون بـــــــــصنعاء، رئـــــــــيس مُــــــــــنتدى املُــــــــثَقَّف الـــــــــعربـــــــــي 

بالقاهرة. 

ُولــد ونــشأ فــي بــاديــة بــالد «شَـــــــمير»، مــن مــحافــظة تَــِعز، مــن بــلد 
الفصحى: اليمن. 

يحـمل درجـة الـدكـتوراه فـي األدب الـعربـي... صـدر لـه سـتة عشـر 
مؤلَّفًا منشورًا منها هذا الّديوان. 

أصــــــدر مجــــــّلة املــــــثقَّف الــــــعربــــــي مــــــن الــــــقاهــــــرة، ويــــــرأس مجــــــلس 
إدارتــــــــها، وأصــــــــدر مجــــــــلة تــــــــواصــــــــل الــــــــفصليّة، ويــــــــرأس مجــــــــلس 
إدارتــــها، وعــــمل بــــرملــــانــــيًّا ومــــحافــــظًا ملــــحافــــظة مــــأرب فــــي الــــيمن، 
وسـفيرًا لـليمن فـوق الـعادة لـدى جـمهوريـة مـصر الـعربـية، وسـفيرًا 
مــــندوبًــــا دائــــًما فــــي جــــامــــعة الــــدول الــــعربــــية، وســــفيرًا لــــليمن غــــير 
مـــقيم لـــدى جـــمهوريـــة الـــقمر االتـــحاديّـــة، بـــعد أن تـــقّلد عـــدًدا مـــن 
املــناصــب الــسياســيّة والــنّيابــيّة والــقياديّــة فــي الــيمن، وهــو عــضو 
مـؤسّـــــس أو مـشارك فـي أكـثر مـن عشـريـن هـيئة ومـؤسـسة فـكريّـة، 

وثقافية وأدبية، في أقطار شتّى من دول العالم. 
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شدٌو وغناء 

هـــــــذه األوتـــــــار هـــــــي: شـــــــدو، وغـــــــناء، أّي ذوٍق ال يَـــــــطْرَُب لِسحـــــــرِ 
األوتــــار، وال يهــــتزُّ لهــــذه اآليــــات الــــّساحــــرات مــــن األشــــعار؟ مــــا 
أسعدني بأوتارك... تحياتي إليك، وشكري أقّدمه بني يديك. 

وسالًما دائًما. 

األستاذ الدكتور 

محمد عبد املنعم خفاجى 

رئيس رابطة األدب الحديث 

القاهرة املهندسني 
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هذا الّشاعر 

هذا الديوان 

بقلم الشاعر الفلسطيني الكبير 

هارون هاشم رشيد 

ميرّي،  أســـــعدنـــــي، أخـــــي الـــــعزيـــــز، الـــــدكـــــتور عـــــبد الـــــولـــــي الـــــشَّ
بــدعــوتــي لــولــوج حــديــقته الــّشعريّــة، وأن يــكون لــي شــرف، تــفيّؤِ 

ِظاللها، وشميم عبيرها، وتنفّس شذاها. 

ميرّي مـن مـنزلـة فـي الـقلب، ومـا لـه  فـرحـُت بـذلـك وأَنسـُت، ملِــــا لـلشَّ
من درجة عالية في الّشعر. 

ميرّي لـــديـــوانـــه اســـًما بـــالـــغ الـــّداللـــة، مِلَـــا نـــبضت بـــه  اخـــتار الـــشَّ
قــصائــُده، فــقد شــاءه دنــيا عــالــية مــن الــفّن، ومُـــرْتَــًقى عــالــيًا مــن 
الـــبوح، «أوتـــار» اســـم جـــميل، ملـــعنًى أشـــّد جَــــــمااًل، يُـــشير إلـــى 

محتواه. 

ميرّي لــقصائــده، بــأن تُــعزََف عــلى أوتــار الــقلب، لــتظلَّ  شــاء الــشَّ
أنـغامًــا تـأخـذ، وتبهـر، ألنـها مِـــن الـقلب إلـى الـقلب، جـاء بـريشـته 
املُـلَهمة، لــيتناول أدقَّ لحــظات الــبّث نــبًضا وحــرارةً، وهــو املُبْحِــــرُ 
وراَء الجَــــــمال، والـــحّق والـــعدل مُــــطلًِقا ملِــــــوهـــبته الـــِعناَن، بـــبساطـــة 
ُمبهِـــرة، ولــكنّها عَـــِصيّة تُــبقي عــلى ســرِّ الجــمال ومــبتغاه. ونــحن 
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َـــــه، ونُـــــطالـــــع أدواحَــــــــه،  ميرّي، ونـــــلجُ عـــــامَل إذ نَـــــجوُب حـــــديـــــقة الـــــشَّ
ونــــــتفيَّأُ ظِــــــــاللــــــها، نَــــــلِمُس بــــــوضــــــوح أّي إنــــــساٍن كــــــبير هــــــو، وأي 

شاعر ملتزم. 

ميرّي فــــي الــــدَّرجــــة األولــــى شــــاعــــٌر مُـــــنتمٍ إلــــى وطــــنه، إلــــى  الــــشَّ
أمّـَـته، إلـى تـراثـه وتـاريـخه، لـذا فـهو بِــبَثِّه الـّصادق يـعبُّر عـن هـذه 
الـــفضيلة الـــرّاقـــية ويـــعيش فـــي وجـــدانـــه، ويُـــثري روحـــه، فـــتعزفُ 

أوتاره ليقول: 

َوطَِني للُحبِّ َداٌر َوَوطَْن 

شامخُ الهامِ على َمرِّ الزَّمْن 

» َوَسيَْف بَْن يَزْن  ْمحَ أَنَْجَب «السَّ

وهُ اليََمْن  زََرع اليُْمَن فََسمَّ

أَنَا ِمْن ِعْشِقِك يا (َصنْعا) أنا 

نَا  أشرُْب الَهمَّ وأْقتَاُت الضَّ

أنِت للدُّنيا، بََهاٌء َوَسنا 

امي وأْشتَاُت املُنَى  ُحْلُمَها السَّ

في َحِننيٍ َونشيجٍ َوَشَجْن 
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أَشتَكي َشوًْقا إلى َشاِطي َعَدْن 

واِجي والدَِّمْن  والَكحيالِت السَّ

ِفي (تَِعزِّ) الِعزِّ والرِّيمِ األََغْن 

اعـر، فـي الـتعبير عـن حـبه، وهـواه بـوحـدة وطـن ال  ويـمضي الـشَّ
أحلى وال أجمل: 

تَأَلَِّقي تَأَّلِقي 

َماِء َحلِّقي  َوفي السَّ

َولَّى زََماُن الَغَسقِ 

يَا يََمَن الطُّْهِر النَِّقي 

تَرَفِّقي تَرَفِّقي 

ي واَل تُفَرِِّقي  ملُّ

يَا َشاَمًة ِفي َجَسِد 

اْلُعرُوبَِة املَُمزَّقِ 

بُورِْكِت يا َحِبيبِتي 

ِذْكرَاِك أَشذَى َعبَقِ 
  6



بهـذا الـبوح الـحنون، عـبَّر الـّشاعـر عـن حـبّه، وحِـــرصـه عـلى وطـنه 
ًدا، وكل كلمة تنطق برهافة حّس هذا الشاعر العاشق.  موحَّ

ميريّ  ولـــــــــيس أقـــــــــل مـــــــــن ذلـــــــــك، تُـــــــــغنّي وتنشـــــــــد «أوتـــــــــار» الـــــــــشَّ
اإلنــسانــيّة، تــألــم كــما ال أحــد، وهــي تــصرخ مــن أجــل، الــقضية 
الــــنابــــضة فــــي عــــروق األمّـــــة بــــأســــرهــــا قــــضية فلســــطني، فــــنرى 

الشاعر املتوّقد َوْجًدا يعلو قوله: 

أحرقُت ُحبَّ الفاتناِت وَعيَشها 

وذَبَْحُت في «يافا» َغراَم تََغزُّلِي 

يا ليُل واألطفاُل من أَبْناِئنَا 

أَْسَرى وأَْشالٌء تُباُد وتَْصطَلِي 

رَْت  يا ُسْحُب أجنحُة الفُؤاِد تََكسَّ

ِل  ومحابُر الَكلَِماِت َلْم تَتَحمَّ

ْمِس املُِنيرَِة أَْشرِِقي  يا ُمْهَجَة الشَّ

وبُكلِّ أجياِل الِفداِء تََكلَّلي 
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وهــــو إذ عــــينه عــــلى «صــــنعاء»، و«تــــعز»، وخــــفُق وجــــدانــــه مــــن 
أجــــلهما، تجــــده بــــقلبه الــــكبير، وروحــــه الــــعالــــية، مــــع «الــــقدس» 

أولى الِقبلتني، وثالث الَحرََمني فيقول: 

غادةَ الُقْدِس إليِك املُْشتََكى 

فالَهوى بَْعَدك أَْمَسى َمْقِدِسيّا 

جاَدِك الُجوُد وأيَّاٌم َخَلْت 

كان فيها الَحقُّ للدُّنْيا َولِيَّا 

بحَ وإن طَاَل الدَُّجى  َسنَرى الصُّ

اًء نَِديَّا  ُمسِفَر الوَْجنَِة َوضَّ

وهــــــو ال يــــــكفُّ عــــــن اســــــتلهام فلســــــطني، والــــــتَّطلُّع إلــــــى شــــــعبها 
املكلوم، وقضيتها املظلومة... فيقول: 

ِبأَيِّ َقاِفيٍَة أَْستَْلِهُم النََّغَما 

َوأيِّ ُمفْرََدٍة أَستَنِْشُد الَقَلما 

َوِفي ِفَلْسطنَي أَْشالٌء ُمبَْعثَرَةٌ 
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وفي ِفَلْسِطنَي أَهْلي أَْدُمعٌ وِدَما 

َخمسوَن َعاًما وال فَْجٌر وال أََمٌل 

وال نهاٌر يُبيُد اللَّيَل والظَُّلَما 

َخمسوَن عاًما وأجياٌل يَُمزُِّقها 

َجيُْش اليهوِد فَما اْستَْكفَى وال رَِحما 

ـته، وقـضايـا وطـنه فـِمن املـحيط،  ميرّي مـع هـموم أمّـَ ويـطوف الـشَّ
إلـــى الخـــليج، تـــرّف أجـــنحته، وتـــنطلق أنـــغامُــــه، وتـــشجي أوتـــاره 

فإذا هو عند عاصمة الرشيد بغداد: 

إَِلى «بَْغَداَد» آَن لُِكلِّ ُحرٍّ 

يَقوُل َغًدا َمعَ الفَْجِر انِْطالِقي 

َوأْكتُُب ِمْن َدِمي َخَلَجاِت َقْلِبي 

َوإِْن بََلَغْت ِبيَ الرُّوحُ التَّرَاِقي 

 « «َولألْوطَاِن ِفي َدمِ ُكلِّ ُحرٍّ

ُحُقوقٌ ال تَُضيَّعُ ِبالِفرَاقِ 
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َويَوَم أَُموُت يا َوطَِني لِتَْحيَا 

أََلذُّ إَِليَّ ِمْن ِطيِب الِعنَاقِ 

َولأِلَْعرَاِب يا َوطَِني َوَداًعا 

فََكْم َقتَُلوا وََكْم َشدُّوا َوثاِقي؟ 

بايَا  َوُهْم ِفيَها أَذَلُّ ِمَن الصَّ

فَبَلِّْغُهْم أَيَا َوطَِني طاَلِقي 

ميرّي، بـــــثّه وحـــــيًا مـــــن آمـــــال أمّــــــته، وأحـــــزانـــــها،  ويـــــواصـــــل الـــــشَّ
فـبنبرتـه الـحنون يـعبّر عـن أوجـاعـه، الـتي ال تـفارقـه، بـذلـك الـبث 
جاع أبـًدا، واملُـواجِـــه  الـّصادق وهـو هـذا اإلنـسان، اإلنـسان الـشُّ
دون مُــواَربـة أو نـفاق، الـقادم مـن مـدرسـة املـروءة، الـطامـح إلـى 
الـــــــذَّْود عـــــــن حِـــــــــياض األقـــــــداس، املُــــــنحاز أبـــــــًدا لـــــــلحّق والـــــــعدل. 

الواضح والصريح، يأتي صراخه عاليًا: 

أناُم وأحزاُن الُعروبِة ِفي َدمي 

وأَْصحو ألْلقى ُكلَّ أهلي بواكيا 

وَهْت ُكلُّ أَرَْكاِن الُعرُوبَة فَْجأةً 

وما ِخْلُت في يَومٍ أََرى الَحقَّ َواِهيا 
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إلى اهللِ أَْشُكو ِفتْنََة الُعرِب إِنّها 

تَُهدُّ َشماِريخَ الِجبَاِل الرََّواِسيَا 

يَُقوُلوَن أَرُْض الرَّاِفَديِْن َمِريَضٌة 

فَيَا ربُّ كن أنت الطَّبيَب املَُداِويا؟ 

ميرّي ذروة انـتمائـه الـوطـنيّ، وإحـساسـه الـقومـيّ وهـو  يـبلغ الـشَّ
يـنّحي جـانـبًا قـصائـد الـحّب، وهـمومـه الـذاتـيّة، إال الـقليل مـنها، 
لـيترك ألوتـاره مـواصـلة الـعزف لـلوطـن، وهـموم األمـة، ولـعّل الـبوح 
ميرّي، بـتناولـه لـقضايـا أمّــته، وهـموم  الـراقـي الـذي عـبّر عـنه الـشَّ
وطــنه، تــؤكّـــد أن هــذا الــشاعــر واحــد مــن الــعشاق الــذيــن اكــتووا 

بنار الحّب، واصطلوا بوهج العشاق. 

ميرّي عـلى أوتـاره فـأطـلق أنـاشـيده الـعذبـة كـأروع مـا  عـزف الـشَّ
يـكون اإلنـشاد، إنّـه صـنّاجـة «الـيمن» وشـاعـرهـا املُجَــــّلى، الـذي 
جـاء لـيعيد لـلّشعر مـاضـيه، ويهـَب لـه مسـتقبله، تـنمو الـرُّؤى فـي 

داخله، وتترعرع ثم تلد الجميل الرائع. 

ميرّي، شـــاعـــر، إنـــسان، يـــتّسُم بـــالـــتواضـــع، والـــصدق، فـــهو  الـــشَّ
شـــاعـــر يـــهوى املـــواجـــهة، ال يُـــداجـــي وال يُـــنافـــق، مخـــلص لـــذاتـــه 
ولــــوطــــنه وملــــحبّيه، طــــموح، مــــتوحّــــــد مــــع قــــضايــــا أمّــــته.. شــــجاع، 
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قـــــاطـــــع كـــــالـــــّسيف، عـــــنيد فـــــي الـــــحّق، ســـــمح، مـــــعطاء، لـــــه قـــــلب 
الطّفل البريء. 

ميرّي أبــــًدا، بــــأمّــــته وتُــــراثــــه، وتــــاريــــخه، لــــذا فــــقد جــــاء  يــــعتزّ الــــشَّ
قــــامــــوســــه ُمســــتلَهًما مــــن أُصــــولــــه الــــعريــــقة الــــتي أثــــرْت ثــــقافــــته 
الـــــــواســـــــعة، فـــــــجاءت لـــــــغته مـــــــمتعة تحـــــــمل الـــــــبساطـــــــة املـــــــمتنعة، 
ميريّ  واملـــتماشـــية مـــع الـــعصر، وأنـــت إذ تـــدور فـــي حـــديـــقة الـــشَّ
جي، تســـتحضرُ  وتـــنتقل تـــحت ظـــاللـــها وتـــصغي إلـــى بَـــثِّها الـــشَّ
لـــــــوامـــــــع مـــــــن شـــــــوامـــــــخ األمّـــــــة، ومـــــــبدعـــــــيها مـــــــن امـــــــرئ الـــــــقيس، 
واملـــــتنبي، والـــــبحتري، وأبـــــي تـــــمام، إلـــــى ابـــــن زيـــــدون، وأحـــــمد 
شـــوقـــي، وحـــافـــظ إبـــراهـــيم، إلـــى الـــجوهـــري، وعـــمر أبـــي ريـــشة 

وِنزار قباني. 

ميرّي شــخصيته املــتفردة ولــغته املــتميزة وعــاملــه  ولــكنك تجــد لــلشَّ
الـــذي صـــنعه بـــذاتـــه مســـلتهًما مـــعرفـــته الـــتي صهـــرهـــا وجـــدانـــه 

لتجيَء شعرًا جمياًل. 

ميرّي...  الشَّ

الوافد من مطالع النُّجوم... 

هذا الطَّلق.... باسط األجنحة.. 

املَُحلِّق في سماوات املجد.. 
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هذا الحامل إكسير الحب.. 

هذا املُطلق هواجس القلب.. 

لِيُصبح العالم أحلى 

والحياة أجمل 

هـــذا الـــيمانـــيّ األصـــيل الـــفارس املُــطْلِق ُمهْـــــرَه عـــبَر املَــدى... ال 
يــــسُعنا إال أن نــــقول لــــه.. مــــرحــــبًا بــــك.. فــــي عــــالــــم الــــيوم حــــيث 
تـمرع حـياة الـّصدق، وتـثري وهـج الـحب، أهـاًل بـك أيـها الـشاعـر 

الشاعر. 

هارون هاشم رشيد 

القاهرة ـ املهندسني 
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أوتار 

البحر البسيط 

تُسائُل النَّاَس عنّي قلُت ها أَنَذَا 

رَسمي وُحبّي وآالمي وأفكاري 

ُولِْدُت كالطَّيِر في ُعشٍّ يَُحلِّقُ بي 

ريٌش على َشطِّ أنهاٍر وأزهاِر 

وفي فَمي ِمْن أغاريِد الُحقوِل َشًجا 

َسَكبْتُُه في َمزاميري وِقيثاري 

وِعْشُت لِلَعزِْف يُْشِجيِني ويُطِْربُِني 

فكاَن َدمعي وتَرنيماِت أَسماري 

الم األحبُّة ما أَهوى فقلُت لها 

ْجعُ َسْجِعيَ واألوتاُر أَوتاري  السَّ
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أنهاري 

البحر: مجزوء الوافر 

على ُشطآِن أنهاري 

َوِعنَْد ِضفاِف أَفْكاِري 

َعلى الذِّْرواِت ِمْن َقَلِمي 

َوِفي َسَجَداِت أَْسَحاِري 

ْعُر َدْوَلتَُه  أََقاَم الشِّ

ألَفْنَاِني وأَزَْهاِري 

َوَلِكنِّي َوِديواِني 

َوأَشَعاري َوأَْخبَاِري 

َسنَبَْقى ِريَشَة اإِلبَْداِع 

ْلَسِل الجاِري  ِمثَْل السَّ

َحِديثًا َهاِمًسا َلياًْل 

نََجاوى الَخالِقِ الباِري 

َكِطيٍب فَاحَ أَْشذاًء 

زُجاجَة ِمْسِك َعطَّاِر 
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َوِعْقٍد ِفي نُُحوِر الفَا 

اري  ِتناِت الِغيِد ُسمَّ

َوِفي رَأِس الُغثاِء الزَّا 

ِئِف املَوْتُوِر ِمنَْشاِري 

يَُحطُِّم َوْهَم َدْوَلِتِه 

َويَفَْضحُ زَيْفَها الَعاِري 

فَُدْم يَا ِشْعُر أَنْفَاِسي 

َوُدْم يَا ِشْعُر إْعصاِري 

وُدْم يا ِشعُر ِمحرابي 

وُدْم يا ِشْعُر ِمضماري 

َعتَبُْت َعَليَْك يَا ِشْعِري 

َويَا تَْسِبيحَ أوتاري 

إالَم تُِثيُر ُقرَّاِئي 

لِتَأِْييِدي وإِنَْكاِري 

َوأْغَضبَْت األُلى َكانُوا 
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ْعَر ِمزْماِري  يَرَْوَن الشِّ

فَهذَا ُمطْرٌِب يَْشُدو 

َويَْعزُِف َلْحَن أوتاري 

 وَهذَا شاِعٌر يَرجو 

سباًقا بني مضماري 

وهذا ناقٌد: َحَسًدا 

ليَقتَُل روحَ إصراري؟ 

َكذَا يَا ِشْعُر تُْحرُِجِني 

َوتُفِْشي ُكلَّ أَْسراِري 
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الوتر األّول 

نَسيٌب وَغزَل 

العاذلون فداك 

البحر: الكامل املقطوع 

القلُب بني رَشاِدِه وَهواِك 

ُمتََقلُِّب الَعزَماِت ِمثَْل ُخطاِك 

والقلُب ُمذْ فَتََكْت به عيناِك 

زُفَّْت َجنَازتُُه إلى َصرْعاِك 

ما كان يَْحَسُب ُمْقَلتَيِْك َخنَاجرًا 

اقِ َحوْل ِحَماِك  وَمَقاِبَر الُعشَّ

رُدِّي عليه ِمَن الفُؤاِد ُسرُورَهُ 

واكسيه نَْشَر الوَْصِل من َريَّاِك 

ُد الـ  فاللَّيُل ُدونَِك ُمتَْعٌب ُمتََجعِّ

َوَجناِت َمنُْسوجٌ ِمَن األَشواِك 

واِطئ وانْطَوَى  والبَحُر قد َهَجَر الشَّ
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َا َجفَتُْه ِمَن الرَُّؤى َعيْنَاِك  ملَّ

تَتَنَاَحُر األمواجُ في أْحَشاِئِه 

َشوًقا فَُسبْحاَن الَّذي َسوَّاِك 

ما لِلُقُلوِب َوَقْد تََلظَّاَها الَجوَى 

َقُصرَْت عن اإلبَصاِر في َمْعنَاِك 

فَتَّْشُت بنَْيَ َمَعاطِفي عن َلثَْمٍة 

بَِقيْت َغداةَ الوَْصِل إثَر مَلاِك 

فَإذا ِبوِْجداِن البَِريَِّة ُقبَْلٌة 

اُمَها َشفَتَاِك  َمنُْقوَشٌة رَسَّ

وإذا َجبنُي الِعْشقِ ِفي َوَجناِتِه 

ُقبالتُنا تَبكي إلى ِذْكراِك 

بْتُها  حتَّى املَحاريُب اّلتي َخضَّ

َدْمًعا تُنَازُِعِني إلى ُلْقيَاِك 

َما كاَن يَْقتاُد الفْؤَاَد ُمَكبَّاًل 

ِك  ِمْن آِسٍر في َقيِْدِه إالَّ

لِلنَّاِس إْن َجِهُلوا الَحَقاِئقَ َشأْنُهْم 

في اللَّوْمِ، ُكلُّ العاِذلنَِي ِفداِك 
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رَحيق الثَّغر 

البحر: الوافر 

ْر  رَِحيقُ الثَّْغِر ِفي َشفَتَيِْك ُسكَّ

َوِفي َعيْنَيِْك َوالنَّظَراِت ِخنَْجْر 

َعَلى َخدَّيِْك تَنْتَِحُر الَقوَاِفي 

َوِمْن َلَهِب الَجوَى اهللُ أَْكبَْر 

َهِبي أَنِّي أَتَيُْت إَِليِْك ِطفاًْل 

ْر  َشِقيَّ الطَّبْعِ ِمْعزَفُُه تََكسَّ

أَتَى يَبِْكي َوِفي َعيْنَيِْه َدْمعٌ 

َوبنَْيَ يََديِْه أَْقالٌم َوَدفْتَْر 

يني إَِلى نَْهَديِْك َحتَّى  فَُضمِّ

ْر  أَُهدِّئَ َشوقَ وِْجَداٍن تََسعَّ

َكذَلَِك يَفَْعُل األَطفَاُل ِمثْلِي 

وأَنِْت أََحبُّ ِمْن نَفِْسي َوأْكثَر 
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بَايَا  فََقاَلْت: َما َعَقْلَت ِمَن الصَّ

وما زاَل الَغراُم َعَليَْك يَظَْهْر 

تَُخاِدُعِني َوِعنَْدَك أَْلُف ِحْضٍن 

َوَحوَْلَك أَْلُف َعاِشَقٍة َوُجؤْذَْر 

ِمَن الِبيِض الَكواِعِب كالَّآللِي 

وََكْم َخدٍّ ِبَلوِْن املِْسِك أَسَمْر 

تُخاِدُعني ِبَدْمِعَك والَقواِفي 

وَخدَُّك ِمْن ِصبَاِغ الِغيِد أَْشَقْر 

بايا  تَُشبُِّه ُكلَّ أَْجسامِ الصَّ

، َوذَاَك الَخدُّ َمرَْمْر  فَِذي فُلٌّ

وهذا الِعطُْر ِفي َخدَّيَْك يَْلُهو 

َويْْجِري ِفي ِدماِئَك ِمنُْه َعنْبَر 

، َوَقْد رَأيتَُك ذَاَت يَوْمٍ  أَُشكُّ

وثَغرَُك ِمْن َدمِ الُقباُلِت أَْحَمْر 
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ْعِر تَنْصبُُه ِشبَاًكا  فََما لِلشِّ

ْعراَء ِمْن إبْلِيَس أَْخطَْر  أََرى الشُّ

فَُقْلُت َلَعلَّ َكذَّابًا َغيُورًا 

َل بنَْيَ أُْلفَِتنا َوَدمَّْر  تََدخَّ

أَُمدُّ يَدِي إِلِيِْك وأَنِْت َحْمَقا 

رّْ  ويَْغلُِب طَبَْعِك الُخياَلُء والشَّ

َدِعيني، واسألي عنّي نَِبيًّا 

ْر  لِيَفَْضحَ َوْهَمِك الوَْحيُ املُطَهَّ

َحَمْلُت الُحبَّ واإلخالَص ِدينًا 

ماَء َعليِك ِمئْزَْر  وأَْسَدْلُت السَّ

إذًا، لن نلتقي، وَلَعلَّ يَوًما 

يَُعوُد ألْهلِِه الَغاِدي َويَظْفَْر 

فقالت ال، فَأنَت نَِزيُل ُروِحي 

دِّ أَيَْسْر  تَعاَل، الوَْصُل بََعد الصَّ
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ما اسمها 

البحر: مجزوء الكامل  

وأَرَاَك تَرُْكُض ُمْسرَِعا 

يَا َويْحَ َقْلِبَك َما َوَعى؟ 

ِمْن أَيَْن ِجئَْت؟ وأَيَْن كنـ 

َت؟ وكيف ِصرَْت ُموَدِّعا؟ 

ِمثَْل النُُّجومِ املُرََسال 

ِت فاََل أَرَى َلَك موِْضَعا 

َمْن ِتلَك؟ ِباألَْمِس الَقِريـ 

ـِب َجَلْستَُما ِسرًّا َمعا 

َواَعْدتَها يَوَْم الَخميِس 

ورُْحَت يوَم األْرِبَعا 

وََكتَبَْت ِفي أَْورَاِقَها 

«إِنِّي َغَدْوُت املُوَلعا» 

َوباِْسِمَك املَغرُوِر َقْد 
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أَْمَضيَْت ِفيِه ُموَقَِّعا 

َوزَرَْعَت ِفي أَْحَداِقها 

أََماًل وََكاَن ُمَضيَّعا 

ما اْسُمَها؟ ِهيَ ِبنُْت َمْن؟ 

َما الُعمُر؟ َكيْ أَتَوَقَّعا 

َما َلوُْن َعيْنَيَْها اللَّتنَْيِ 

َسَلنْبَ َقْلبََك أَْجَمَعا؟ 

ِبنُْت الَِّذيَن... تََجرَّأَْت 

وأتيَت ِفْعاًل أَْشنَعا 

َواهللِ َلوْ قابَْلتَُها 

َلَكَسرُْت ِمنَْها األَْضُلعا 

َدْت  ُقْلُت: اْسَمِعي، فَتَنَهَّ

َقاَلْت: واََل؟ َلْن أَْسَمَعا 
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اُْسُكْت فََلْسُت َغِبيًَّة 

أَرَْضى ِبَهذَا االِدِّعا 

َوَلَسوَْف أَكِسُر َما َلِقيُت 

ِمَن الزُّجاجِ أَو الوَِعا 

أَنَا َما أتَيُْت لَِكيْ أَُهاَن 

َعَلى يََديَْك َوأَْجزََعا 

يَا َعنْيُ آَن َلِك األَواُن 

ِبأَْن تَُصبِّي األَْدُمعا 

أَْو فَاْعتَرِْف، واهللُ يَْغـ 

ـِفُر البِْن آدَم َما َسَعى 

َحوَّاُء ُلْغزٌ ُمبَْهٌم 

َعا  ُكلَّ الطَّاَلِسمِ َجمَّ

أَنَا َما أَتَيُْت لَِكيِْدَها 

والظُّْلَم أَْن أَتََجرَّعا 

إِنِّي أَتَيُْت إَِلى الَحيَاِة 

لَِكيْ أَُضرَّ َوأَنْفَعا 
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يا أميَر البشر 

البحر: املتدارك املنهوك 

أنت قد ُكنت لِي 

ِظلَّ ُروِحيَ األَبَرّْ 

با  أنت ُحْلُم الصِّ

َحْر  في ُهُدوِء السَّ

أَنَْت فَأُْل الرُّبى 

ِمثَل َغيِْث املَطَْر 

حى   ِمثَْل شمِس الضُّ

يا َجبنيِ الَقَمْر 

أنَت ِفي ريَشِتي 

َغنَْغناُت الوَتَْر 

أنَت ِفي ِمْحنَِتي 

َواِعِظي والِعبَْر 

أنَت ِفي ُغْربَتي 
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ُمؤِْنسي املُنتظَْر 

كم رَِكبْنا مًعا 

عاتياِت الَقَدْر! 

َكْم رََحلنَا َمًعا 

في زََوايا الِفَكْر! 

كم َضِحْكنا أًَسى 

َكْم بََكيْنَا َشرَْر! 

كم َقَهرْنَا َمًعا                            

يَا َحبيبي الَخطَْر! 

ُعْد إَِلى الوَْصِل ُعْد 

يا أميَر البََشْر 

الستالِب الَهوَى 

ِمْن ُعيُوِن الزََّهْر 

فالُعيوُن الَِّتي 

َكاَن ِمنَْها الَحذَْر 

َشاِمتاٌت ِبنا 
  27



والَعذُوُل انْتََصْر 

أنَت في َوْحَشتي 

ِمْعزَِفي والوَتَْر 

أنَت َرْوُض املُنَى 

أنَت نوُر البصْر  

ُكفَّ َعنِّي الَجفا 

فَْر  ُكفَّ َعنِّي السَّ

وارحمِ اللَّيَل، والدَّمـ 

َهْر  ـعَ وطُوَل السَّ
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بني النّيل والَهرَم 

البحر: البسيط 

رَايَا» تََغنَّى وانْتََشى َقَلِمي  َعَلى «السَّ

ْحَب عن ِسرِّ الَهوَى ِبَدمي  وََكاَشَف الصَّ

كاتَْمُت، والُحبُّ ال يَْخفَى لكاِتِمِه 

َقمِ  بالدَّْمعِ يُْعرَُف َمْن يَْهوَى وِبالسَّ

َقاَلْت ُمَداِعبًَة واللَّيُْل ُمتَِّشحٌ 

ِغاَلَلتيْها َوأْلَقْت َشْهَدَها بفَِمي 

تَذُوُب إْن ذُكرَْت ِمْصُر الَغرَامِ َشًجا 

وَدارُك الدَّاُر، بنَْيَ البَاِن والَعَلمِ 

إِْن أَنَْت َلْم تَرْتَِجزْ ُحبًّا وال َجزًَعا 

(فََما ُمقاُمَك بنَْيَ النِّيِل والَهرَمِ)؟ 

يَا َمْن تََجرََّع ِمثلي ُحبَّ فَاِتنٍَة 

أَْلَقيَْت نَفَْسَك في بَحٍر ِمَن الظَُّلمِ 

اللَّيُْل، والنِّيُل، واألحالُم، َقاِهرَةٌ 

ْعِر واملَنْثُوِر والِحَكمِ  أُْخَرى ِمَن الشِّ
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الظِّباء 

البحر: الرََّمل 

ُمْدلِجٌ بالِعيِس في َسفْحِ الرُّبا 

َشاَم بَرًْقا في الفَيَاِفي َغَربَا 

في ُسكوِن اللَّيِْل أْشتَاُت املُنَى 

تُبِْعُد املشتاقَ َمْهَما اْقتَربَا 

َوْمَضَة النَّْجمِ أُنَاِجي َسَحرًا 

والنَّوى يَْسفَحُ َدْمِعي ِقربا 

َرى  آِه ِمْن َليْلِي، وَشوِْقي، والسُّ

َقطَّعَ البُْعُد فُؤاِدي إَِربَا 

وانِْبالجاُت َصبَاحٍ واِعٍد 

يَا َخلِيَليَّ أَأَْهوَى َكوَْكبَا؟ 

أَيَْن يَا َكوَْكُب ِمنِّي ظَبْيٌَة 

طَفَْلُة الرُّوحِ َسبَتِْني ِمْن َسبَا؟ 

رََشأٌ ِمْن َوْجنَِة النُّوِر َلُه 
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بَا  ُغرَّةُ البَْدِر َوأَنَْساُم الصَّ

يَتَباَكى ظَامِلًا َمْحبُوبَُه 

َكيَْف يَبْكي نَاِهبًا ُمْغتَِصبا؟ 

يَتَوَّلى إْن يَرَاِني َهاِئًما 

ذَارًِعا َمْشرَِقه واملَْغِربَا 

ُمْعرًِضا مستهِترًا َعْن ِحبِِّه 

َقبَْل أن يَْقِضي إليه َمأَربا        

هل رأيتم في عناٍد مثَله 

ُكلََّما قاربُت منُْه اْحتَجبَا 

َوإِذَا ساَءْلُت أَْسرَاَب املََها 

ُقْلَن: ما نَْعَلُم عنُه ِمن نَبا 

ما َعَلى رِئْمِ الفاََل ِمْن َعتٍَب 

َوَعَلى َقْلِبي املَُعنَّى الَعتَبا 

َكيَْف يَهوى القلُب ظَبيًا نافرًا 

يَرْتَِعي الزَّْهَر َويَْهوَى الُكثُبا؟! 

أَيَْن ِمنِّي ُحُلُم الُعْمِر الَِّذي 

ِة أَيَّاِمي َهبَا؟  َضاَع ِفي ُلجَّ
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َكْم َحَجْجنا لِلَغوَاِني َكْعبًَة 

َوَسَجْدنَا ِفي خشوٍع للِقبا؟      

فَلَِمْن أَْشُكو ِغواياتي، مِلَْن 

با؟  بايا، َوُعراِمي، والصِّ الصَّ

َما َدَهى َقْلِبي الذي أَْشَعَلُه 

ِعْشُقُه، بعَد التَّنائي َلَهبا 

َكْم َلِقينا ِفي الَهوَى ِمْن تََعٍب 

َوَلَكْم ذَاقَ ُمِحبٌّ تََعبَا 

ُقْل ألحبابي ويا شوقي لهم 

َعلَُّموِني في التََّماِدي َمذَْهبا 

َما نَِسينَا ِبالتَّناِئي َمرْتًَعا 

َخطَّ ِفي ُمْهَجِة َقْلِبي ُكتُبا 

ال َليَالِينَا َليَاٍل بَْعَدكْم 

ولقد صرنا يَتامى ُغَربا 
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الظِّبا والُحبُّ دائي، فمتى 

أَتَشافى وفؤادي قد أَبى؟ 

كيف أشكو يوم ُلْقيانا َغًدا؟ 

"الظِّبَا"؟ ال َساَمحَ اهللُ الظِّبَا 
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شادن البحرين 

البحر: الطّويل 

ا َجَرى لِيَا  َسُلوا َشاِدَن البَْحريِن َعمَّ

َا َحوََّل الُحبُّ َحالِيا  وما ذُْقُت ملَّ

ُخذوا ِبَدمي َساِجي العيوِن فإنَُّه 

ِبَسْهمِ الُعيوِن الَقاِتالِت رََماِنيا 

ا ذُْقتُه ذو َصبَابٍة  واَل ذَاقَ ِممَّ

وَاِجيا  وال َسامحَ اهللُ الُعيوَن السَّ

تقوُل َكما َلوْ أَنّها ال تُِحبُِّني 

أَتَْعَشُقني َحقًّا َوتَْهوَى وَِصاليا؟ 

َكالُمَك ِسْحٌر بَاِبليٌّ َوإِنََّما        

فََعاُلَك تَبْدو ال َعَليَّ وال لِيَا 

َسلِي إِذِْخِر البَحريِن، والرَّْمَل واملَها 

َسلِي ُكلَّ ظَبْيٍ في (املَُحرَّقِ) ثَاِويا 
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وما َمَرجَ (البحريِن) إالّ َقصاِئدي 

إَليِْك وال تَرَْضنْيَ إالّ ِعنَاِديا 

جا  َجا ِخاّلِن، َمْن يَْعرُِف الشَّ أَنَا َوالشَّ

يَراِني َوَحاشا ُدونَُه أَْن يَراِنيا 

با  بَابََة والصِّ َوُقوٌر، ولكنَّ الصَّ

بايا يَْستَِفزُّ َوقاريا  وُحْسَن الصَّ

أُفَتُِّش عن رَاقٍ لُِحمَّى َصبابَِتي 

وقُ راِقيا  َوَليَْت لِِجْسمٍ َهدَّهُ الشَّ

نَزيُل ُمعاناٍة َوِخْدُن َصبابٍَة 

َلَعلِّيَ أَْحظَى بالوَِصاِل َليالِيا 

َمشزقٌ لوادي النِّيِل، والنِّيُل َعاِبقٌ 

وفي ِمْصَر أْحبَابي وأَْهلي َوَداِريا 

بها ُكلُّ أسراِب املَها، في ِدماِئِهْم 

ِمَن الُحبِّ واألَْشجاِن ما ِفي ِدماِئيَا 
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زوري ُقبَيْل الفجر 

البحر: الكامل 

حاِب املُثَْقالِت الُهطَِّل  ُقْل للسَّ

ِي َجناَحِك في الزََّمالِِك َوانْزِلي  ملُّ

زُوري ِبماِء الُحبِّ دارًا َحلَّها 

ُمْضنًى يَُعذِّبُُه النَّوى «عبُد الوَلِي» 

زوِري ِبأمواِه الَحياِة وأُنَِسَها 

رَُجاًل تََجرََّع فيِك طَْعَم الَحنْظَِل 

زُوِري ُقبَيَْل الفَْجِر زَْورَةَ َعاِشقٍ 

ٍر في ثَوِْبِه ُمتََسلِِّل  ُمتَنَكِّ

ُضمِّيِ بأَذْرعِة الَحناِن َوُلطِْفَها      

رجاًل يَِحنُّ إلى الحبيِب األّوِل 

يَا ُسْحُب لي َقلٌب تََجاذَبَُه الَهوَى 

وُهُموُم َليٍَل كاملَغارِة أَْليَِل 

واألربعوَن ِبطَيِْشها وَوقارِها 

تَسعى إَليَّ كما تُْحبُّ وتَبْتلي 
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الوتر الثّاني 

حننٌي  
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صنعاء 

البحر: الرّمل 

نُوُر َعيِني وتَرَاِنيُم فَِمي 

نَبُْض َقْلبي وُكَريَّاُت َدِمي 

تاجُ َمْجٍد في أََعالِي َجبَْهتي 

َوِسوَاٌر، خالٌد في ِمْعَصِمي 

َوطَِني لِلُحبِّ َداٌر َوَوطَْن 

بَْصَمُة املَْجِد على َكفِّ الزََّمْن 

ْمحَ" (1) و "َسيَْف بَْن يَزَْن"  أنجَب "السَّ

وْهُ اليََمْن  زََرَع اليُْمَن، فَسمَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الّسمح بن مالك الخوالني: واّله الخليفة عمر بن عبد العزيز (1)
سنة 100 هجرية على بالد األندلس واستشهد في معركة 

أقطانيا وخلفه عبد الرحمن بن عبد اهلل الغافقي. 

يا ُربَا َمْسَقِط رَأِس األََدِب 

وَمنارًا ألُُصوِل الَعرَِب 
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َموِْطَن املُْستَبِْسِل الُحرِّ األَِبي 

ُهِب  ُدْم سعيًدا في بُرُوج الشُّ

أَنَا ِمْن بُْعِدِك يا (َصنْعا) أَنَا 

نا  أَْشرَُب الَهمَّ وأَْقتَاُت الضَّ

أنِْت لِلدُّنْيا، بََهاٌء َوَسنَا 

اِمي وأْشتَاُت املُنَى  ُحْلُمها السَّ

َجْن  ِفي َحِنيني، ونَِشيجي، والشَّ

أْشتَكي َشوًْقا إلى شاِطي َعَدْن 

والَكِحيالِت املَلِيحاِت األَُلى 

ِفي (تَِعزِّ) الِعزِّ للَقلِب َسَكْن 

َدْمعُ ُحزِني وتَعاِبيُر الَقَلْم         

ْجوَ َوتَْسِقيِني األََلْم  تَبَْعُث الشَّ

لُِسُهوٍل في ِبالِدي وِقَمْم 

يا َلَشوِْقي َكْم أَُعاِني َكْم وََكْم؟؟! 
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وطني يا َحْقَل إِنْباِت األَُوْل 

َكْم َعظَيمٍ في بَِنيِه َكْم بَطَْل 

فنََتَ الَجوْزَاَء َواْستَْهوَى زَُحْل 

كلُّ ِشبٍْر قد َكسوناهُ ُقبَْل 
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1ُقبلة على جبني الوطن 

البحر: الرَّجز املجزوء 

تَأَلَِّقي تَأَلَِّقي 

ماِء َحلِّقي  وفي السَّ

َولَّى زََماُن الَغَسقِ 

يَا يََمَن الطُّْهِر النَِّقي 

تَأَلَِّقي تَأَلَِّقي 

َعَلى الرُّبَى والطُُّرقِ 

َحى  َوَغيِّبي َشْمَس الضُّ

نَا َواألََلقِ  بنَْيَ السَّ

تَرَفَِّقي تَرَفَِّقي 

ي واََل تُفَرِِّقي  ملُّ

يَا َشاَمًة ِفي َجَسِد 

اْلُعرُوبِة املَُمزَّقِ 

1 غنتھا الفنانة الیمنیة رنا الحداد. 
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َويَا وِساًما َغالِيًا 

لَِشْعِبنَا املُوَفَّقِ 

أَْشوَاُقُه َجيَّاَشٌة 

إَِلى الُعال إَِلى الرُِّقي 

بُورِْكِت يَا َحِبيبِتي 

ِذكرَاِك أَْشذَى َعبَقِ 

َشَكْكُت ِمْن نُُجوِمها 

ِقاَلَدةً ِفي ُعنُِقي 

َوَغرَّدْت ِفي َحْقلِنَا 

أَْشَجى بَناِت املَنِْطقِ 

َواْمتأَلَْت َسَماؤُها 

واألَرُْض ِبالزَّناِبقِ 

َعْت أَطْيارُها  َورَجَّ

َلْحَن الَجناحِ الَخاِفقِ 

َكْم َحاَربَْت َوَسامَلَْت 

َكْم َحاَوَلْت أَْن تَْلتِقي 
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وََكاَن ِفي تَْشِطيرِها 

ُجْرحُ الزَّماِن األَْعَمقِ 

زَُهاَء َقرْننَْيِ َوَلْم 

فَقِ  تََر انِْبالجَ الشَّ

يَِئنُّ ِفي أَْضالِعَها 

َشوْقُ اتِّحاِد املَْشِرقِ 

ظَنَّ الِعَدا وراَهنوا 

ِبأَنََّها َلْن تَرْتَِقي 

َهبَّ إليْها َضْحوَةً 

يِّقِ  ِعطُْر األَِريجِ الشَّ

فََلْمَلَمْت ِجرَاَحها 

َوفَْجوَةَ التََّشقُّقِ 

َدُت ُصفْوفَها  َوَوحَّ

َكِعْقِدَها املُتَِّسقِ 

تََعانََقْت أَْرَواُحنا 

ِعنَاقَ َصبٍّ َعاِشقِ 
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َوانَْدَحرَْت ِفي أَرِْضنَا 

َمَساِوئُ البَنَاِدقِ 

وانتَظََمْت ُصفُوفُنا 

تَردُّ ُكلَّ ماِرقِ 

َواملَوْجُ ِفي ُشطْآِنها 

يَرِفُّ َكالبَياِرقِ 

ُدوِمي َوُدْم يَا َوطَِني 

ِفي َعنْيِ ُلطِْف الَخالِقِ 
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الجزائر 

البحر: الوافر 

وْقِ أَْم َوْهجُ املََشاِعْر  بُروقُ الشَّ

يَُلوحُ َعلى َجِبينَك ِبالبََشاِئْر 

تَقوُل َوَقْد بََكْت َجزًَعا َغيُوٌر 

َوأَْدُمُعها ُمَجرََّدةٌ َخنَاِجْر 

أرَاَك ُموَلًَّها َجذاًْل ُمَعنَّى 

َوَدْمعُ الَعنْيِ ِفي الَخدَّيِن ظاِهْر 

أَتَْعَشقُ؟ َمْن ِسواَي َسبَتَْك ُحبًّا؟ 

راِئْر  فَِإنِّي َلْسُت أقبَُل بالضَّ

فَُحطَّ الرَّْحَل! ال َسفَرًا َقريبًا 

َوأُقِسُم ال أراَك َلَها ُمَساِفْر 

َعرَفُْت الُحبَّ في َعيْنَيَْك َلْهوًا      

ألنََّك َشاِعٌر والُحبُّ َشاِعْر 

وإالَّ ُقلَت َمْن هي؟ واعترْف لِي 

فإنَّ القلَب للَمْحبُوِب َغاِفْر 
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 ***           

، وذا اعتراِفي  أََجبُْت: نََعْم أُِحبُّ

َوفَاِتنتي لها فَتََكاُت َساِحْر 

تَفَانَى العاِشقوَن َعَلى َهوَاها 

وساقوا َمْهرَها ِمليوَن ثَاِئْر 

َوأَْهُلوها األََشاوُِس َكرَُّموها 

لِتَْغدو اليَوَْم َسيَِّدةَ الَحراِئْر 

فََقالْت: (َها) َعرَفُْت َهواَك حقًّا 

فأنَْت إِذًا َحِبيبتَُك الَجزَاِئْر 

 ***             

نََعْم أَهوْى الجزائَر ِمثَْل ُحبِّي 

2ألرِِض الَجنَّتنَْيِ ولِلمعاِفر 

َدِعيِني أَْلِثمِ األَْورَاَس ُحبًّا 

َوأرِشُف ِمن طَهارِتها املََساِكْر 

َدعيني اليَوَم أَْسُجُد ِفي ثَرَاها 

ْحِب طَاِهْر   تُراٍب مثَل ماِء السُّ

2 المعافر: ھي بلدة الحجریة في محافظة تعز من الیمن، ذات تاریخ عریق وتنسب إلى معافر بن یعفر وینتھي إلى حمیر.
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تَُقبِّلُه الَكراَمُة ُكلَّ يَوْمٍ 

ياِء َلُه َمنَاِئْر  وِمْن َجَسِد الضِّ

ْمَس تُْشِرقُ في يََديِْه  رَأَيُْت الشَّ

َوتَْسُجُد في القبائِل والَعشائْر 

وِجئُْت اليَوَْم ِمْن َسبٍَإ يَِقينًا 

ِبأَنْبَاِء األوائِل واألَواِخْر 

ِبالُد أَُروَمٍة َوَسماُء َمْجٍد 

َوَموِْئُل فَاِتحٍ َوَعِريُن ظاِفْر 

وماذا َعْن َحِنيِنَك لِلَغواِني 

فَاِئْر؟  وللَغاداِت َربَّاِت الضَّ

فقلُت لها: زََماُن اللَّْهوِ َولَّى       

َوذَا زََمُن الرُُّجوِع إلى الدَّفَاِتْر 

َكبُرْنَا، َلْم يَُعْد ِفي القلِب إالَّ 

ماِئْر  ِجراحاٌت َوتأِنيُب الضَّ
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َوأَْحزَاُن الُعروبَِة جاِثَماٌت 

َعَلى بََسماِتنا، فَمتَى تَُغاِدْر؟ 

َمتَى تَتَعانَقُ األقطاُر ُلْقيَا؟ 

َمتَى يُْمَحى الِفرَاقُ، َمتَى يُهاِجْر؟ 

تَُمزِّْقنَا َمطَاِمعُ كلِّ وغٍد 

َجُهوٍل مستبدِّ الطَّبعِ فاجْر 
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إلى مصر 

البحر: البسيط 

إِليِْك يا ِمْصُر أَْمَصرْنا هواِدَجنا 

وفي ُعَكاِظِك أَرَْسيْنَا َمراِسيَها 

تَْحُلو َعَلى تُْرِبِك الزَّاِكي َقصاِئُدنا 

أرُض الِكنَانَِة ما أَْحَلى أََماِسيها 

يا َساِرَي اللَّيِْل، َهاجَ البَْحَر عاِصفٌة 

وقِ ساِريها  راَع وَموجُ الشَّ فاطْوِ الشِّ

هو الَغراُم فال َعذٌْل وال َعتٌَب 

عليك، ُسبحاَن ُمْجِريَها َوُمرِْسيها 

أتيُت ِمصَر، وأيّامي اّلتي َعبَرَْت 

في زَْوَرقٍ تَاهَ، َعلِّي أن أاُلِقيها 

هل في َمَجالِِس َمْن أَْهوى َمجالَِسُه؟ 

أْم في شواطئ َمْن أهوى َشواِطيها؟ 

إذا َمرِْضُت فَِمْن قلٍب يَُعذِّبُني 

وإن بََكيُْت فمن نَْجوَى أُعاِنيها 
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تَُقوُل (أذكاُر) واألحزاُن تَْعِصرُها 

ألنَت أَْعَشقُ َصبٍّ في ُمِحبِّيها 

ُسعَدى لها أنَت شاديها وحاديها 

َوِشْعرُك الَعذُْب يَْحلو في َمغاِنيها 

َسبَتْك فانتزَعْت َقلبًا على ِصَغٍر 

اقِ ِفي ِفيها  فِصرَت َشبَّابََة الُعشَّ

طَبْعُ الَحياِء، وأثْواٌب تُرَقُِّعها 

بِْر، والِعشقُ يُبِْنيها ويُفِْنيها  بالصَّ

ِفي ُحبِّها َكْم قلوٍب ال ِعَداَد لها 

يُذيبَُها الوَْجُد والذِّكرى َويَكوِيها 

بْحِ إاّل ِفي َمرَاِبِعها  ال َليَْل كالصُّ

والنّيُل يَْغِدقُ أهليها َويَرِويها 
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تقول (أذكاُر) والذِّْكرى تُؤَرُِّقها 

والَعنْيُ تَْسفَحُ ُدرًّا ِمْن مآقيها 

أوَحْشتَنا منذُ غاَدرَْت الِحَمى َغَلًسا 

َوَغاَب نَجُمَك، واسودَّْت َليَاليَها     

عّما َجنَتُْه اللَّيَالِي من يَُقاِضيها 

فالرِّفْقُ بالنَّفِْس يَا (بَابَا) يُداِويها 
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عيدة  ِمَن السَّ

البحر: البسيط 

مِلِْصَر َغنَّيُْت ِمن أَْشَجى َمعاِنيها 

يَاِئيََّة الَحرِْف َما أَْحَلى َقوَاِفيها 

مِلِْصَر َقْلِبي، َولأِلْحباِب ُمْهَجتُُه 

َولي ِمَن الُحبِّ والذّْكَرى َمآِسيَها 

أَتَيُْت كالبَاِز ِمْن َصنَْعاَء ُمتَِّشًحا 

َسيَْف املََعاِني وِعْقًدا ِمْن آللِيَها 

اَء َعالِيٍَة  أَتَيُْت ِمْن َربْوٍَة َشمَّ

يُعْشِعُش النَّْجُم في أَْعَلى َرَواِبيها 

ْقِر ِمْن أَْعَلى ذَُرى َجبٍَل  أتيُت َكالصَّ

أعلى املَناِبِر للدُّنْيَا َوَما ِفيَها 

َصنَْعاُء قْد تَوََّجتِْني تَاجَ َشاِعرِها 

ًعا ِبآَلٍل ِمْن أَماِنيها  ُمرَصَّ

ِعيَدِة، ِمْن َصنعاَء، ِمْن َعَدٍن  ِمَن السَّ

ِمَن الُحَديَْدِة، َهْل َداٌر تُساِويها؟ 
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ِمْن َحْضرََموَْت، وِمن َشتَّى َمواِطِنها 

َكْم ِفي ُربَاها َكِحيُل الَعنيِ َساِجيها؟! 

اَل ِعطَْر إالَّ نََدى أَزْهاِر َجنَِّتها 

وال نَواِدي الَهوَى إالَّ نَواِديها 

 ****            

نََسائُم الوَْصِل ِفي َصنْعاَء َعاِبَقٌة 

ِ) ِمْن أَْقَصى نَواِحيها  ِبـ (الَكرم) و(النبُّ

َحاُب َعَلى أَزَهارِها َمطَرًا  جاَد  السَّ

وباَت من ثَغرِه ُحبًّا يُساقيها  

يَْل في آكاِمها َسَحرًا  َودفِّقِ السَّ

يَْشتَاقُ ثَْغرََك ِفي كانُوَن َواِديَها 

َكْم َقبََّل النَّْجُم َهاَماِت الِجباِل، وََكْم 

تَواَضعَ الَقَمُر الزَّاِهي ألَْهلِيها!! 

بَنَوْا لـ (طَنَْجَة) في تاِريِخها ظَفَرًا 

َوَشيَّدوا عند (َمْدِريٍد) َسواِريها 

ْمحِ) ِمْن (َخواْلَن) ُقرْطبًة  َساِئْل عن (السَّ

أنَاَر (باريَس) َقاِصيها وداِنيها 
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أَمَّا (تَِعزُّ) الَّتي ِفْسطَاطُها َصِبٌر 

أبو الِجباِل أميٌر ِفي بَواِديها 

تَُقبُِّل الَغاِدياُت الزُّْرقُ َهاَمتَُه 

ِفي ُكلِّ يَوْم، إِذَا َحنَّت َغواديها 

ُسفوُحُه تَْكتَِسي الرُّمَّاَن زَاِهيًَة 

ِمَن الرَّيَاِحنيِ ِكتَّاٌن َمراِعيَها 

تَشُكو ِمَن الَقاِت، َهْل آَن األََواُن َلُه 

ِ كافيها  بيَل وُغْصُن النبُّ يُْخلِي السَّ
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يَمانيَّة 

البحر: البسيط 

َحيَّا ُمَحيَّاِك ِمْن َمرَْعاِك تَْكوِيني 

أرَاِك ِبالبُْعِد َواإلْقصاِء تَْكوِيني 

َلثَْمُت َصْخرَِك ُمْشتَاًقا أَُقبُِّلُه 

ْخِر َوالطِّنيِ  َقبَْل األَِحبَِّة َلثَْم الصَّ

وْقُ في َجفِْني َمَداِمَعُه  َر الشَّ َكْم فَجَّ

َوأَْضرََم الوَْجُد نَارًا ِفي َشراييِني 

يا َموِْطَن الُحبِّ يَا نَبًْعا تَُدفُِّقَه 

يُْمنَى اإلَلِه َعَلى ُجرِْحي فَتَْشِفيني 

َويَا أَِريجَ نَُسيْماٍت يََماِنيٍَة 

َشذَاَك يَنُْشرُِني طَوْرًا ويَطْوِيني 

فاََل الِكنَانَُة َروَّى ِنيُلها ظََمِئي 

واََل الرَّصافَُة ِبالنَّْهَريِْن تُْلِهيني 
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ِبنَْسَمٍة من ُربَى َصنَْعاَء َعاِبَقٍة 

أَُشمُّ نَفَْحَة ِفرَْدْوِسي َوِعلِّيني 

(َشِميُر) أَنْبََت ِفي َقْلِبي ُحَشاَشتَُه 

يني  َوإِْن (تَِعزُّ) نَأَْت يَا طُوَل ِسجِّ

لكّن أسعَد أيّامي هوى َعَدٍن 

كِعطِر غاداِته الُحوِر املَيامنيِ 

َوإِْن َسَرى الطَّيُْف طَافَْت ِبي َلوَاِعُجُه 

َعَسى الَِّذي َقْد َقَضى ِبالبُْعِد يُْدِنيِني 

ال تَْعِذُلوا ِفي َهوَى الَخْضراِء َعاِطفَِتي 

(َصنَْعاُء) ُروِحي وأَْهُلوها َريَاِحيني 

  56



الوتر الثّالث 

مقدسيات 

َمن يشتري القلب؟ 

البحر: البسيط 

َمْن يَْشتَِري الَقْلَب إنِّي بَائعٌ َقْلبَا 

َوَقاِتٌل ِمْن َشياِطنيِ الَهوَى ُحبَّا؟ 

َمْن يَْشتَِري الَقْلَب واآلَهاُت تَْعِصرُهُ 

َوالُحزُْن، ِحنَي َغدا إِْخالُصُه ذَنْبَا؟ 

إنَّا نُِحبُّ وفي أعماِقنا ُخُلقٌ 

يَرَْعى الذِّماَم َويَرَْعى الَعْهَد والرَّبَّا 
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نَْسِقي الوُروَد َعَلى أْشواِكها ُقباًَل 

ونَرْتَوِيها رَحيًقا في الهوى َعذْبا 

وَْء ِفي ِمْصبَاِحِه أََلًقا  َونَْعَشقُ الضَّ

رقَ والَغربا  ال يَنْطَِفي بل يُنيُر الشَّ

َكْم كاَن للُحبِّ تَْعذيٌب نُكاِتُمُه 

وََكاَن ذو الُحبِّ يَْلَقى في الَهوى رُْعبَا 

تَفْنَى الوُُجوهُ َويَبَْقى الُحبُّ َما بَِقيَْت 

ِفي النّاِس آِصرةُ األرحامِ والُقْربَى 

َلِكنَّ إنْساَن َهذَا الَعْصِر أَْشَعَلُه 

َغْدرًا، وأْشَعَل في بُْستاِنِه َحْربَا 

يُِحبُّ َعبَْلَة كاألفالمِ َعنْتَرَةٌ 

وعبلٌة تشتكي من عنتٍر كذبا 

نَِدْمُت، والُحرُّ ال يَْقِضي َشِبيبتَُه 

بَايَا َهاِئًما َصبَّا  بَا َوالصَّ َمعَ الصِّ
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بِْر تَمنَُعِني  وَِكْدُت لوال بََقايَا الصَّ

َوفُْسَحُة الُعْمِر أَْن أَْقِضي له نَْحبَا 

الوَْحُش أْوفَى ِمَن اإلنَْساِن، تَْعرِفُُه 

َليْثًا، َولكنَُّه ال يُْشِبُه الَكْلبَا 

ال يَأُْكُل الذِّئُْب من أَبْنَاِء ِجْلَدِتِه 

َلوْ َصاَر إنَْسانُنَا في ُقوِْمِه ِذئْبا! 

يَُقوُل ظُْلًما بأنَّ األَرَْض َدْوَلتُُه 

وَُكلُّ ُمْضطََهٍد أْضَحى َلُه َشْعبا 

َمْن يَْشتَِري الَقْلَب، َحتَّى ال أَُعذِّبَُه 

ال َشيَء ِفيِه، فََمْن ذَا يَْشتَِري الَكْربَا؟ 

بًَة  يُقاِتلوَن َرياحينًا ُمَخضَّ

أَنْفَاُسَها ِمْن نَِسيمِ الرَّْوِض إِْن َهبَّا 

يَا َقْلُب ِبْعتَُك، ال َغبْنًا واَل أََسفًا 

فكيف يَسَعُد َمن جاراتُُه تُْسبَى 

  59



غادة القدس 

إلى روح املجاهدة (سناء) 

البحر: الرمل 

أَطْلَِقا ِمْن َقيِْد َعيْنَيَْها يََديَّا 

اَقها في ُمْقَلتَيَّا  وانْظُرَا ُعشَّ

واْكُسواَها ِمْن َجالِبيِب َدِمي 

فقد اْشتَْقنَا إلى املَوِت َسوِيّا 

طَامَلَا اْشتَاقْت مِلَا أشتاُقه 

َقْلبُها َقْلِبي ُسرورًا وبُِكيَّا 

تتراَءى لي َخيااًل فَاِتنًا 

لم يَِغْب ُصبًْحا وال غاَب َعِشيَّا 

غادةَ الُقدِس إليِك املُْشتَكى 

فالهوى بعَدِك أمسى َمْقِدِسيَّا 
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بحُ يَْقفُو َضوَْءها  َخرََجْت والصُّ

َعاِشًقا مثلي مَلَاها الَعَسلِيَّا 

َوَمَشْت تَنُْقُش في األرِض ُخطًى 

يَرُسُم الَخطْوُ ِكتابًا نَبَويَّا 

اجي الَِّذي  َكيَْف أضحى طَرْفُِك السَّ

يَْسُلُب األلباَب نصرًا أَبَِديَّا؟ 

َخدُِّك الفُلِّيُّ أَمسى بَاِترًا 

وُحْلي الَخصِر زلزااًل َعِتيَّا 

يا عروَس الُخْلِد كم ِمن خائٍف 

في الرِّجاِل الدُّْهمِ يَعلِفَْن املَِطيَّا! 

أنِت في الَقاُموِس إرْهاِبيٌَّة 

َكيَْف تَْعِصنَي النِّظاَم العامَلِيّا؟! 

ودََّعْت والنَّاُس في أَطْفَالِِهْم 
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يَتَحاَسوَن الَهوَاَن الَعَربيَّا 

َقبَّلْت إْخوَانَها في نَوِْمِهْم 

أمَعنَْت في أُمِّها الطَّرَْف َملِيَّا 

وارتدْت فُْستَاَن روحٍ طَاهٍر 

َوِحزاَم الَخصِر موتًا ال ُحلِيَّا 

بعُض ما تُْخِفيِه ِفي ِمْعطَِفها 

طَوقُ َعهٍد مِلباِديها َوِفيَّا 

َدَلفَْت كالّليِث تَمشي َلبْوةً 

تَْعَشقُ اهللَ َخلِياًل ونَِجيَّا 

تقمعُ اإلرهاَب في أوكارِِه 

أرهبت َخصًما عنيًدا َدَمويَّا 

غادةَ الُقدِس إليِك املُْشتََكى 

فَالَهوى بَْعَدِك أَْمَسى َمْقِدِسيَّا 

جاَدِك الُجوُد وأيَّاٌم َخَلْت 

كان فيها الَحقُّ للدُّنْيا َولِيَّا 
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بحَ وإن طَاَل الدَُّجى  َسنَرى الصُّ

اًء نَِديَّا  ُمْسِفَر الوَْجنَِة َوضَّ
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يافا 

البحر: الكامل 

عن حبِّنا وعن الغرامِ األّوِل 

خمسون طفاًل يُذْبَُحوَن وتَسألي  

أحرقُت ُحبَّ الفاتناِت وَعيَشها 

وذَبَْحُت في «يافا» َغراَم تََغزُّلِي 

يا ليُل واألطفاُل ِمن أَبْنَاِئنَا 

أَْسَرى وأَْشالٌء تُبَاُد وتَْصطَلِي 

الفلُّ والزَّيْتوُن أحرَقه الفَنَا 

والورُد أَْصبَحَ مثَل َحبِّ الفُلفُِل 

هيهاَت أشتاقُ املاِلحَ َصبابًة 

الحَ مِلَْقتلي  والغدُر قد َحَمَل السَّ

رَْت  يا ُسْحُب أجنحُة الفُؤاِد تََكسَّ

ِل  َوَمجاِدُف الَكلَِماِت َلْم تَتََحمَّ

يَا بسمَة النَّصِر املُِنيرِة أشرقي 

َوِبُكلِّ أجياِل الِفداِء تََكلَّلي 
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عهد 

البحر: البسيط 

ِبأَيِّ َقاِفيٍَة أَْستَْلِهُم النََّغما 

َوأيِّ ُمفْرََدٍة أستَنِْشُد الَقَلما؟ 

َوِفي ِفَلْسطنَي أَْشالٌء ُمبَْعثَرةٌ 

وفي ِفَلْسِطنَي أَهْلي أَْدُمعٌ َوِدَما 

تَبْكي ُمطَوََّقُة الزَّيْتُوِن َغابَتَها 

وَُكلُّ بَْسمِة ِطفٍل أْصبََحْت َعَدَما 

يا أُمًَّة رَفَعَ اإليماُن هامتَها 

َوأَنْطَقَ الَعْدُل فيها أَْحرُفًا َوفَما 

َوزَيََّن الفَاِتحوَن الُغرُّ صفَحتَها 

وثَبََّت اهللُ في رِْضواِنِه َقَدما 

بُر ال فجٌر يُعانُقنا  إلى متى الصَّ

وال أرى فارًسا باهلل ُمعتِصما 

أيَْسأَُم الدَّْهُر َما لِلبَْغيِ َما َسِئما؟ 
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َويَرَْحُل الُعْمُر والطَّاُغوُت ما ُهزَِما 

ُمدُّوا إلى الطّفِل ِمقالًعا يَُدكُّ ِبِه 

َدبَّابًَة ويُذيقُ الغاِصبنَي َعَمى 

ُمدُّوا إلى الطّفِل يا أْعماَمُه َحَجرًا 

أو فَاْمنَُحوهُ ُسيُوفًا بُتَّرًا ُخذَُما 

وزوُِّدوهُ ِبنَْعٍش ُكلَّ ثانيٍة 

فإنَُّه لِرحاِب اهللِ َقْد َعزَما 

أَبَى اإلَقاَمَة ِفينا، طَاَر ُمبتِعًدا 

ألنَّه َقطُّ ما َغنَّى وال ابْتَسما 

ستّوَن َعاًما وال فَجٌر وال أمٌل 

وال نهاٌر يُبيُد اللَّيَل والظَُّلما 

ستّوَن َعاًما وأجياٌل يَُمزُِّقها 

َجيُْش الطُّغاِة فَما اْستَْكفَى وال رَِحما 

وَمن تَهاَوَن في األقصى وصخرِته 

فََعْن َقِريٍب يَذوقُ الذُّلَّ والنََّدما 

وعن َقريٍب يقوُل النَّاُس قاِطبًة 

ُهنَا ُهنَا الَحرَُم األقصى الَِّذي ُهِدما 
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يَا َغيَث رَْحَمِة ربِّي َحاَن تُْدرُِكنا 

مَل، واشِف الُجْرحَ واألمََلا  ومَللِمِ الشَّ

َحى َوْعٌد ملُنْتَِظٍر  يَا َليُل َهْل للضُّ

َحى لم يَُعْد في َدْهرِنَا ُحُلما  أَمِ الضُّ

يا بَْسَمَة الفَتْحَ ُعوِدي زَيِّني زََمنًا 

ْهَل واألََكما  ُمَشوًَّها وأَِنيري السَّ

وأَيِْقظي في ِبالِدي النَّاِئمنَي َعَلى 

َشوِْك الَقتَاِد َوَجمٍر بَاَت ُمْضطرَِما 

إنَّا َوَهبْنَاَك يَا أَْقَصى َقَصاِئَدنا 

َوَما َوَهبْناك َكْلًما إنَّما َكلِما 

َعْهًدا إلى اهللِ َعْهًدا َغيَْر َحاِنثة 

إذا َدَعا الفَتْحُ ُكنَّا َسيَْله الَعرَِما 
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الوتر الرّابع 

أنني 
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الطّير الذي نزحا 

البحر: الرمل 

َمْن لَِقلٍب عاِشقٍ ُجرَِحا 

َلْم يَُعْد لِلوصِل ُمنَْشرِحا 

يِْف ُمتَِّشًحا  َلْم يَُعْد ِبالسَّ

َعْن َمرَاِسي ُحبِِّه َجنََحا 

َصاِمٍت ِفي َليْلِِه َوُضَحى 

طَامَلَا في ُغْصِنِه َصَدَحا 

َقلِقٍ ِفي الَقيِْد َما بَرَِحا 

يَْعَشقُ الطَّيَْر الِذي نَزََحا 

 ***     

َواَحُة األْشَجاِن بنَْيَ َدِمْه 

تَْقتُُل األْلَحاَن ُدوَن فَِمْه 

ْعِر في َقَلِمْه  َجفَّ نَبْعُ الشِّ

واللَّظَى يبكي على أمََلِْه 

َكْم َسَرى واللَّيُْل ِفي ظَُلِمْه 
  69



ال يََرى اإلْصبَاحَ ِمْن َعَدِمْه 

َساِهٌم َوْلَهاُن ِمْن َسَقِمه 

َكْعبَُة األَْحزَاِن ِفي َحرَِمْه 

 ****

ُكلََّما بَْرقُ الدَُّجى مَلَعا 

َهاجَ ِفي ِتذْكارِهم َوَلعا 

يَْسأُل الرَّْكَب الِذي رََجَعا 

اري َوَما َصنََعا  َما َعِن السَّ

َهْل رَأيْتُم نَْجَمُه طََلعا 

أَْم تَرَاءى البَْدُر أَْو َسطَعا 

َليَْت َعرَّاَف الِحَمى نَفََعا 

أو نعاه الرَّْكُب يَوَْم نََعى 

أيَْن َقبْلِي َهاَجَر األَُدبا؟ 

َم الُغَربا؟  أَيَْن بَعِدي يَمَّ

َلْم تَُعْد َصْحرَاؤنا َعَربا 

َلْم نَُعْد في نَْخوٍة َوإِبَا 
  70



وإذا ِمْحرَابُنا انتََصبا 

َدمَّروا أَرْكانَُه إَِربا 

َواْكتَوَيْنَا ِبالنَّوَى َلَهبَا 

َوافْتَرَْقنَا َكافَترَاقِ َسبَا 

 ****

يَا نَِديِمي َلْم نَُعْد َحرَسا 

َلْم نَُعْد ِفي َعْصرِِهم ُجَلَسا 

َكْم َسَريْنا ِفي الدَُّجى َغَلسا 

مستحيل أن نرى قبسا 

مأتٌم سّموا لنا ُعرُسا 

ُمنْذُ صيَّاُد الفاَلِة أََسا 

َقتُّلوا األطْفَاَل والبُؤَسا 

سقط املرؤوُس والرُّؤَسا 

ال رعى اهللُ الذي رََقدا 

َعْن بُلوِغ املَْجِد َوانْفَرَدا 
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يَوَْم ُجنُْد الظَّامِلنَي بََدا 

َوبَنى لِلبَْغيِ َما َوَعدا 

ذَلَّ َمْن َغنَّى َوَمْن َقَعدا 

َضلَّ َمْن َعاَدى َوَمْن َعبََدا 

ُكلُّنَا ِمْن َخوِْفهْم َقَعدا 

َوإِلى أَْديَارِِهْم َسَجَدا 
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إلى بغداد... 

البحر: الوافر 

أَيَْقتُُلِني ِبَجْهلِِهُم رِفاِقي؟ 

َويَْحرُُقِني َسِعيُر االنِْشَقاقِ؟ 

مِلَْن أَْشُكو الُعرُوبََة ِفي ِدماِئي 

َوَمْن ِفي األَرِْض يَْشَهُد َما أاُلِقي؟ 

َلَحا اهللُ الَحيَاةَ َوَساِكِنيها 

وتَبًّا كلَّ أَْجياِل النِّفاقِ 

أَِباْسمِ الَعْدِل نُْشِعُلها ُحرُوبًا؟ 

َوِباْسمِ الَعْدِل تَنْفَِجُر املَآِقي؟ 

وَْداِء» بَاٌب)  (َولِْلُحرِّيَِّة «السَّ

ِمَن البُرْكاِن يَْعِصُف ِبالِعراقِ 

تَُحرِّرُها األعاجُم ِمْن بَِنيها 

وهوالكو الجديُد أبو املَحاقِ 

يَُدكُّ اليَوَْم «لِلنُّْعماِن» َدارًا 

بَناها الذِّْكُر ِمْن ِريِش البُرَاقِ؟ 
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َلتَنْتَِحُر الَكناِئُس ِفي ِحماها 

َوتَْلتَِهُب املَساِجُد ِفي اْحِترَاقِ 

َوَهاُروُن الرَّشيُد َوَهْل يَرَاَها 

واِقي  َحَداِئَقُه تَُمزَّقُ َوالسَّ

تُديُر الحرَب إْسرائيُل َحتَّى 

لِِخْدَمِتها نَِصيُر َعَلى ِسباقِ 

ألْجل النَّفِْط اَل بُورِْكَت نَفْطًا 

َوَخيٌْر ِمنَْك أْسِنَمُة النِّياقِ 

إَِلى «بَْغداَد» آَن لُِكلِّ ُحرٍّ 

يَُقوُل َغًدا َمعَ الفَْجِر انِْطالِقي 

َوأْكتُُب ِمْن َدِمي َخَلَجاِت َقْلِبي 

َوإْن بََلَغْت ِبيَ الرُّوحُ التَّراِقي 

 « «ولأِلَْوطاِن ِفي َدمِ ُكلِّ ُحرٍّ

ُحُقوقٌ ال تَُضيَّعُ ِبالِفراقِ 

َويَوَْم أُموُت يَا َوطَِني لِتَْحيَا 

أََلذُّ إَِليَّ ِمْن ِطيِب الِعناقِ 
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ولأِلَعراِب يا َوطَِني َوداًعا 

فََكْم َقتَُلوا وََكْم َشدُّوا َوثَاِقي!! 

بَايَا  َوُهْم ِفيَها أذَلُّ ِمَن الصَّ

فَبَلِّْغُهْم أَيَا َوطَِني طاَلِقي 
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ماذا أقول؟! 

البحر: البسيط 

ماذَا أَُقوُل لَِربِّي ِحنَي يَْسأَُلني 

إذَا بُِعثُْت َغًدا في َمْعَشِر الَعرَِب؟ 

َوِجئُْت أَْحِمُل من أْخبَارِِهْم َقَصًصا 

أَبْطاُلَها ُكلُّ أَفَّاٍك وُكلُّ َغِبي 

َماذَا أُقوُل، أَقوِْمي َهؤالِء ُهُم 

إذا أَحاَط ِحماها َماِرجُ الَغَضِب 

تُرَاَي أَْحِمُل عنهُم بَْعَض َما َحَملوا 

َقْرَن الَهواِن وإذاْلاًل من الِحَقِب 

َوَعْن ُدَوياْلِت َعْصٍر لسُت أَْعرِفُها 

إاّل ِبِسْجٍن وَجالٍّد َوُمْحتََجِب 

َوتَْشتَِري ِبِغذَاِء الَجاِئِعنَي َلُهْم 

َسوْطًا َوَقيًْدا وِمذْياًعا ِمَن الُخطَِب 

هذَا أَبو الفتحِ، أَْو هذا املُجاِهُد أو 

هذا املُفَدَّى وهذا فَارُِس الَعرَِب 
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َوِفي الَهزاِئمِ َواألْعداُء تَرُْكُلنا 

فََما رَأيُْت َحِميًّا أْو رَأَيُْت أَِبي 

َماذَا أقوُل؟ تََحرَّرْنا!! َوَما بَرَِحْت 

ُخيُوُل أَبْرََهٍة في َجيِْشها اللَِّجِب 

َوالِفيُل يَْقتَِحُم اْلواِدي َوَليَْس َلنَا 

ِمَن األَباِبيِل ما يَْشِفي من الُكرَِب 

َعْدُو الفَوارِِس َدوَّى في َمَعاِقلنَا 

اِة في َعْدَوى ِمَن الَجرَِب  ونَْحُن َكالشَّ

َماذَا أُقوُل َوَحوْلِي ِمْن َعَساِكرِِهْم 

ِمليوُن َماِهرٍَة في الرَّْقِص والطَّرَِب؟ 

َقالوا: ِتريليُون ِعنَْد الَغرِْب ثَرَْوتُنا 

َغِب  ْعُب في َدرَِك اإلْمالقِ َوالسَّ َوالشَّ

في الرَّْوِع ما َعاَد من ِذْكَرى لَِعنْتَرٍة 

َواْستَْسَلَم اليَوَم َعالِي الرَّأِْس لِلذَّنَِب 
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مادهى الّشرق؟ 

البحر: الخفيف 

لِْلِحَمى ِمْحنٌَة َولِْلَقْلِب أَنّْة 

أَّي نَفٍْس ملا جرى ُمطَْمِئنَّْة 

ُكلََّما أَبَْدَع اإِللُه َصباًحا 

َقتََلتُْه الظُّبَى َوطَْعُن األَِسنَّْة 

باحُ الَِّذي انْتَظَرْنا طَوِياًل  َوالصَّ

َقْد فََقْدنَا زِماَمُه َواألَِعنَّْة 

إيِه يا َدْهُر ِمْن ُدُموِع الثَّكاَلى 

َواليَتاَمى ُخلِْقَت بُؤًْسا َوِفتْنَْة 

واألغاريُد ِفي الُحُقوِل اْستََحاَلْت 

َمأْتًَما تَْكرَهُ الَعَصاِفيُر َلْحنَه 

أيَُّها القاِدُموَن ِمْن (ِقنَْدهاِر) 

ْرقَ من َدَماِر َوِمْحنَة؟  َما َدَهى الشَّ
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َهْل تَبَقَّى ألَْهلِنَا ِفيِه َداٌر 

أَْو ُمَصلَّى يَتُْلو ِكتابًا َوُسنَّة؟ 

َكيَْف َحاُل الُقَرى وأَطفال (كابو 

َل) َوَسرِْب املَها َوذَاِت األَِجنّة؟ 

آِه َوالَقْلُب َلْم يَُعْد ِفيِه َقْلٌب 

يَْعَشقُ الوَرَْد َوالِغنَاَء َوفَنَّه 

لِلدَِّماِء الَّتي َعَلى الَقاِع ِمنّا 

َصرَْخٌة تَْستَِثيُر إِنًْسا َوِجنّة 

إنَُّه الَعاَلُم الَجِديُد كا 

ن قديًما؛ ظُْلًما َوبَطًْشا َوطَْعنَة 

ثَأُْر َقْرٍن ِمَن الدِّماِء البَِريئا 

يُوخِ املُِسنَّة  ِت الَجواِري ِمَن الشُّ

َحَمٌل َواِدٌع، َوِذئٌْب َعُقوٌر 

ِفي ِصرَاٍع، أيَطُْلُب الذِّئُْب ُهْدنَة؟ 

رَبِّ أَْضَحى الوُُجوُد ِفي األَرِْض َعارًا 

فََمتَى للَهواِن تَْهِدُم رُْكنَْه؟ 
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والَجباُن الَجباُن يَْخَشى ِمَن املَوِْت 

َحى والدُُّجنَّة  َويَْغشاهُ ِفي الضُّ

َحبَّذا املَوُْت في الِفداِء، وأهاًل 

نَاُر َمْن يُرِْهُب املََساِكنَي َجنَّة 

ال رََعى اهللُ ِفي الَجباِن ُدُموًعا 

َوَعَلى َقبْرِِه التاّلَوةُ َلْعنَة 
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تأّوهُ القلُب... 

البحر: البسيط 

وا َشاِرَي البَْرقِ ِمْن َعْليَاِء َواِدينا 

رِفًْقا ِبناٍء َغَدا في الطُّوِر ِمْن سينَا 

تَأَوَّهَ الَقْلُب واألَْشوَاقُ َجارِفٌَة 

َواْستَْعبََر الطَّرُْف َمْن يَبِْكي لِباِكينا؟ 

َشًجا َوبُْعًدا َوِمْن طُوِل النَّوى أَرًَقا 

َوَعاِتبًا ال يََرى إاّل َمساِوينا 

ي واملِرَاُس َوَما  َلواْل ِطباُع التَّأَسِّ

َحِفظُْت ِمْن ِقيَمٍ َجّلْت مآِسينا 

وا شاِرَي البَْرقِ مَلْعُ البَْرقُ يُْحيينا 

أسعدَت آنَْسَت رَْغَم الُحزِْن تُْشِجينا 

با َسَحرًا  كم َعاَوَدتِْني َصباباُت الصِّ

اهللُ أَبَْعَدنا َواهللُ يُْدِنينا 

رقِ هل َعلِموا  وا شارَي البَْرقِ أهُل الشَّ

أنَّ املَداِمعَ تَْجِري ِمْن َقواِفينا 
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وا ُمْضرَِم الوَْجِد ِفي َقْلٍب يَُعذِّبُُه 

نَأُْي األَِحبَِّة إِخواِني اليَماِنينا 

لو يَْعَلُم البَدُر آالمي وما َجرََحْت 

يَُد اللَّيالِي ألَْمَسى َمْن يَُعزِّينا 

أَُعلُِّل اْلَقْلَب ال َوْعٌد يَُحقُِّقُه 

َقاِسي الفُؤَاِد وال ِبالَعْهِد يُوِفينا 

يَماَمِتي ُكلَّ فَْجِر َصوْتَُها َغرٌِد 

تَنُوحُ إْلفًا تَهاَوى في َمراِثينا 

ُدني  َدْعِني لِبُْعِدي، وأوجاٍع تَُسهِّ

وطُوِل َهمٍّ طَوَيْناهُ ويَطْوِينا 

َوَما تَألَّفُْت ِمْن ْقوِْمي وما أَلِفُوا 

َسيِْري َمعَ الذَّْوِد تَْصِفيًقا وتَْلِحينا 

ْلُت عن َقوِْمي َوَقْد َقَدُروا  َا تَرَحَّ ملَّ

أاَلَّ أُفارِقُهْم، ال َشيَء يُؤِْسينا 

ما لي وللَخْمط1 َكْم َحاَوْلُت أَْجَعَلُه       

تينًا فما صاَر زَيْتُونًا وال ِتينا 
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َعِشْقُت في النِّيِل يَْختًا زَانَُه أََدٌب 

َوِمْن أَناِشيِدِه طَابَْت أََماِسينا 

وفي رَذَاذَاِت َماِء النِّيِل ُمنْتََجِعي 

(نَْجوَى) أُطاِرحُ، أَْو (روني) تُناِجينا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الخمط: شجر ال ثمر له. 1.

ْعِر ساهرٍَة  َوَجْلَسٍة في نَواِدي الشِّ

ِمَن البالَغِة نُْحييَها وتُْحيينا 

  نُِعيُد لِلحاِضِر املاِضي َونَبَْعُث ِفي 

أَْهرامِ (ُخوفُو) َمعالِي َجدِِّه (ِمينا) 

أُراِشقُ الُحوَر أشعاري، فتَرُْشُقني 

من الهوى والَجوى نارًا وِسّكينا 

النِّيُل، واللَّيُل أشعاري أَُصوِّرُها 

شاهْد متى ِشئَت ِفرَْدْوًسا وِعلِّينا      
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ندمت 

البحر: الطويل 

َوما بَْعُد أَمَّا بَْعُد إنِّي ُمؤَرَّقٌ 

وَمْكلوُم َقلٍب َلْم يَِجْد بَْعُد آِسيا 

أناُم َوأحزاُن الُعروبِة ِفي َدمي 

وأصُحو ألْلَقى ُكلَّ أَْهلي بَواِكيا 

رُوِر جميَعها  أَُعدُِّد أيَّاَم السُّ

ولسُت أليَّامِ الفَجاِئعِ ُمْحِصيا 

أُبَاهي وأَزْهو بالرِّجاِل وها أَنا 

نَِدْمُت ألنِّي كنُت بالَجهِل زَاهيا 

َوَهْت ُكلُّ أَرْكاِن الُعرُوبِة فَْجأَةً 

وما ِخْلُت في يَومٍ أََرى الَحقَّ َواِهيا 

َكفَى َحزَنًا أنَّ الدِّاَلَء كثيرةٌ 

وما زلُت ِمْن َماِء املَودَِّة َصاِديا 
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َهَجرُْت رَحيقَ الزَّْهِر والُغْصِن والنََّدى 

َوِعفُْت الدَّوالي والُغُصوَن الدََّوانيا 

إلى اهللِ أَْشُكو ِمْحنََة الُعرِْب إنّها 

تَُهدُّ وتَغتاُل الِجباَل الرََّواِسيا 

إلى الواحِد الفَرِْد اّلذي َعزَّ ُجنُْدهُ 

َشَكوُْت وحاشا َغيرُهُ أن يُعاِفيا 

يَُقوُلوَن أَرُْض الرَّاِفَديِْن َمِريَضٌة 

فَيَا َليْتَُه َكاَن الطَّبيَب املَُداِويا! 
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الوتر الخامس 

أشجان الرّوح 

متى أراك؟ 

البحر: البسيط 

يا ويحَ طَرِْفَك إْن أهُل الِحَمى رََقُدوا 

وفي ُعيوِنَك ِمن طُوِل النَّوَى َسَهُد 

النَّْجُم غاَدَر ِمْن أَبْراِجِه َغَلًسا 

وأنَت في ِسْجِن أثواِب الَهوَى َكِمُد 

يا شاِرَي البَْرقِ إْن تَبُْلغْ أِحبَّتَنا 

فاْقِر الّسالَم َوَحدِّثُْهْم ِبما أَِجُد 

َوَقبِِّل األرَض ُحبًّا عنَد مجلِسهم 

َلعلَّ يَْغَشاَك ِمْن أنفاِسهْم رََشُد 
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َوُقْل َلُهْم إنَّه ِمْن بَْعِدُكْم َدِنٌف 

على الِفراِش فال َصبٌْر وال َجَلُد 

وَعينُُه َقْد َكساها بَْعَد فُرَقِتُكْم 

َل الَجفَْن في أَْحَداِقِه رََمُد  وََكحَّ

يَنُوحُ ما َصَدَحْت في الدَّْوحِ صاِدَحٌة 

وليس يَْعَلُم ِسرَّ االبِْتال أََحُد 

بَا َسَحرًا  فساِئُلوا عنه أنساَم الصَّ

َواْستَنِْبئُوا عنه َمْن َغابُوا َوَمْن َشِهُدوا 

يا َمْن تَُخاِطبُُه روحي َوتَْعَشُقُه 

َمتَى أراك؟ أََما لِلُمنْتَأَى أََمُد؟ 

أُغالُِب الدَّْمعَ واألجفاُن تَْقِذفُُه 

َوأُْخِمُد الَجْمَر والنِّيراُن تَتَِّقُد 

يَِدي ِمَن الدَّْمعِ كالياقوِت أَْخِضبَها 

فليَس تُْشِبُهها في العاِشقنَي يَُد 

بَر واألشواقِ ُمْقتَِربًا  ما أصعَب الصَّ

فكيَف باهلل َحالي ِحينَما بَُعُدوا؟ 
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َقُكْم  ماذا َعَليَّ إذا قالوا تََعشَّ

َحتَّى الفَنَاَء وال ُروحٌ وال َجَسُد؟ 

يَلوُمني ُكلُّ قاِسي الَقلِب يَنصُحني 

والنُّْصحُ ِمْن ِمثْلِِهْم ِفي ِملَِّتي َحَسُد 

إِنَّ الَغرَاَم إذا استوَلى َعَلى بََشٍر 

أمسى ُهوَ األْهُل واألمواُل والوََلُد 

تَبلى الحياةُ َوتُبْلِي ُكلَّ َما نََسُجوا 

َلِكنَّ أثواَب أَْشواِقي َلُكْم ُجُدُد 

َدُعوا ألهِل الَهوَى الُعذِْرّي َمذَْهبَُهْم 

وال تَُكلَُّف نَفِْسي فَوْقَ ما تَِجُد 
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إلى الحبيب (1) 

البحر: الكامل املقطوع 

ٌم َوبُكاُء  َشوِْقي إليَك تَبَسُّ

والُحبُّ َخوٌْف، والوِصاُل رَجاُء 

والعاِشُقوَن إلى مقاِمَك رَْكبُُهْم 

َضاَقْت ِبِه البَيْداُء والرَّْوحاُء 

تَتَزاَحُم الَعبَراُت بنَْيَ ُجفُوِنهم 

يتَسابَقُ اآلبَاُء واألَبْنَاُء 

ُروِحي ِفَداَك وما أَتَيَْت من الُهَدى 

أنَت الُهدى، والنُّوُر، أنَت املاُء 

وألْنَت بني َجوانحي وجوارحي 

روحي، ِفَداَك النَّاُس واألشياُء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

غنتها الفنانة اليمنية: رنا الحداد. (1)

ا رأيْتَُك في املَنامِ تَُقوُدني  ملَّ

رُِفعَ الِغطاُء وزالِت الظَّلماُء 
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ما لِلفؤاِد ِسوى الوِصاِل يُريُحه 

فالبُْعُد داٌء والوِصاُل َدواُء 

الدَّْمعُ تَرويحُ النُّفوِس وأَْدُمِعي 

َجْمٌر َحواهُ الَقْلُب واألَْحشاُء 

أنا ِمن أُساَرى الُحبِّ فيَك وإِنَّما 

َقالوا تُِثيُر َغراَمُه َحوّاُء 

َليَْت الَعواذَل في َهواَك تََقاَسُموا 

ُحبِّي َلقالوا: ما نَُقوُل ُهراُء 

فَْليَْشَهِد الثََّقالِن أنِّيَ ُمبْتًَلى 

والُحبُّ فيَك َمدى الزَّماِن ِشفاُء 

ًدا) فَفُؤاُدهُ  َمْن ال يُِحبُّ (ُمَحمَّ

اُء  مَّ ْخرَةُ الصَّ ُلوِع الصَّ بنَْيَ الضُّ

ُقْم يا حبيَب اهللِ إنَّ ُخيوَلنا 

فُرسانُها األقزاُم والُجبَناُء 

وانْظُْر لَِقوِمَك في الَحِضيِض تََمرَُّغوا 

فَهاُء  واْستحَكَم الطَّاغوُت والسُّ
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والرَّاِكُضوَن على الُخيُوِل ُسيوفُُهْم 

لِْلَقيَصِر الُعَمالُء والُحَلفَاُء 

ُر َواِجٌم  والُقْدُس َمْسرَاَك املُطَهَّ

َوبَنُوهُ تَْحَت ِجدارِِه أَُسراُء 

هللِ نَلجأُ ساِجديَن لِنَْجَدٍة 

َعفاُء؟  أَِبَغيْرِِه يَْستَنِْجُد الضُّ
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ِهالل الّصيام 

البحر: الخفيف 

َودََّع الَقْلُب ِعْشَقُه َوَحِنينَْه 

َوبََكى َواْستَتَاَب نَفًْسا َحِزينَْة 

َوطَوَى َوانْطَوى َعَلى ُكلِّ ِذْكَرى 

يَسأُل اهللَ ِفي الُهَدى أَْن يُِعينَْه 

ماِء ِهالٌل  ِعندَما الحَ في السَّ

بَْعَد َشْعباَن َهاجَ فيِه أَنينَْه 

َهجرَْت ُروُحُه ُمعانَقَة الوَر 

ِد وأَْلوَى عن الوُُروِد َجِبينَْه 

بعَد أَْن هاَم في املاِلحِ زمانًا 

َسَلبَتْه فؤاَده وُعيونَْه 

عاَد عن َغيِّه فأغرَقُه الدَّْمـ 

ـعُ وأَْدَمى ُخُدوَدهُ وُجفُونَه 

آَب َواملُوِبقاُت َحوَْل ُمَصاّل 

هُ وألَقى َغراَمُه وُشُجونَْه 
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رَبِّ إِنَّ الَهوَى وداَر املَعاِصي 

َقتاَل طُْهرَهُ الَعفيَف وِدينَْه 

َوِدماُء التَّوِحيِد في ُكلِّ ُقطٍْر 

أَذَْهَلْت رُْشَدهُ َوأفْنَْت فُنُونَْه 

َكبََّلتُْه الُقيوُد عن نُْصرَِة الَحقِّ 

ِفينَْة  راِع السَّ َوتاَهْت َمعَ الشِّ

يا إلهي َعلِْمَت َما كاَن ِمنِّي 

فامحُ واْغِفْر لِيَ الرَّزايا املُِشينَْة 

يَا إلِهي رََجْعُت فاْستُْر َوْهبِني 

ِمن ُهَداَك الُهَدى َوَعيْنًا أِمينَْة 

َعبُْدَك اآلِبقُ الَجُحوُد تَرَدَّى 

ِكينَْة  تَْر َواْستَباحَ السَّ َهتََك السِّ

وأَتَى َحاِماًل ِسِجلَّ َخطايا 

َشِهَد الَكوُْن ُحبَُّه وُجنُونَْه 

وعلى َعْهِدَك الوَِفيِّ َسيَبَْقى 

َوَسيُْحيـي إيمانَُه َويَِقينَْه 
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فَأِدْم ُحّلًة َخَلْعَت َعَليِْه 

ِمْن َعطاياَك ال تَُخيِّْب ظُنُونَْه 

رَبِّ واْحرُْس إيمانَُه ِبَك َربًّا 

فاِت الَحنُونَْة  وإلًها يَا ذَا الصِّ

اِئمِ اّلذي َهَجَر النَّوْ  َكيَْف ِبالصَّ

َم وِفي َقْلِبِه النَّوايا َلِعينَْه 

َرى فالدَّياِجي  نَفُْس َعوًْدا إلى السُّ

واملَحاِريُب َماِنعاٌت َحِصينَْة 

َموِْسٌم تَْحِصُد الذُّنُوَب َليالِيِه 

وتَزُْهو ِبِه الُقَرى واملَدينَْة 
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في قلبك اهلل 

تخميس مع (إيليا أبو ماضي) 

البحر: البسيط 

البعُد َمزَّقني والحزُن واألََرقُ 

أَُساِمُر النَّْجَم َحتَّى َلفَُّه الَغَسقُ 

َوبنَْيَ َجنْبَيَّ نَبٌْل بَاَت يَْختَِرقُ 

(َمرَّْت َليَاٍل َوَقْلِبي َحاِئٌر َقلِقَ 

َكاْلفُْلِك ِفي النَّْهِر َهاجَ النَّوُْء َمْجراهُ) 

كم ذا أَنُوحُ َعلى األَطاْلِل أْو رََشِإ 

وما أَبَْحُت ِبِسرٍّ ِقيَل عن َمإِل 

َوِبتُّ َكالطَّيِْر إذْ أْمَسى ِبال َكإِل 

(أو َكاملُساِفِر ِفي َقفٍْر َعَلى ظََمٍإ 

  95



أَْضنَى املَِسيُر َمطَاياهُ َوأَْضنَاهُ) 

َقْد يُْدرُِك املَرُْء َشأْنًا َليَْس يُْعِجبُُه 

وَمأَْربي ُدونَُه الغاياُت تَْحُجبُُه 

إنِّي َوَلوْ َحنْظاًَل كأِسي َسأْشَربُُه 

(ال أُْدرُِك األَْمَر أْهوَاهُ َوأطُْلبُُه 

وأَبُْلغُ األَْمَر نَفِْسي َليَْس تَْهوَاهُ) 

ُروِحي تُِطلُّ َعَليُْكْم فَوْقَ أُفِْقُكُم 

َوَقْد تَُمرُّ ُسَحيْرًا ِفي ِديارُِكُم 

وََكْم تَُقبُِّل أْو تَهفو لِوَصلُِكُم 

(َعِجبُْت ِمْن َقاِئٍل إنِّي نَِسيتُُكُم 

َمْن َكاَن ِفي الَقلِب َكيَْف الَقلُب يَنَْساهُ) 
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َمواِنعُ الوَْصِل َغنَّتْها َحَماِئُمُكْم 

ورَايَُة البنَْيِ يُْعلِيَها َعوَاِذُلُكْم 

َورَْغَم ذَاَك فََقْلِبي ِمنُْكُم َوَلُكْم 

(إْن ُكنُْت ِباألمِس لم أَْهِبْط َمرَاِبَعُكْم 

فَالطَّيُْر يَْقُعُد َموثُوًقا َجناحاهُ) 

يَقِضي الَحياةَ َعَلى َهمٍّ َوِفي َكَدِر  

وال يَُغنِّي َعَلى ُغْصٍن وال َوتَِر 

وال يَِطيُب َحِديُث اللَّيِْل ِفي َسَمِري 

(فال يَُقرِّبُُه َشوْقٌ إلى نََهٍر 

َوَليَْس تَنُْقُلُه في الرَّْوِض َعيْنَاهُ) 

يََرى الَخِميلَة والُعشَّ الرَِّكيَك َوطَْن 
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حاِب َهنَتْ      والدَّْمعُ ِفي ُمْقَلتَيِْه كالسَّ

ُهوَ األِسيُر فال فَْدوى َوَليَْس ثََمْن 

(َوَليَْس يَْشكو وال يَبِْكي َمَخافََة أَْن 

تُؤِذي َمساِمعَ َمْن يَْهوَى َشكاَواهُ) 
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وظِّفُوني  

سخريات (1) 

تفعيلة الرّمل 

َوظِّفُوني 

إنَِّني واهللُ يَْشَهُد 

قادٌر، ُكْفٌء 

َضعيُف الَقلِب واليَْد 

َوظِّفُوني 

ْد  َوَعَليَّ الَعْهُد، واملِيثاقُ والوَْعُد املُؤَكَّ

ْد  َلْن أَُحرَِّك َساكنًا َمْهما تََعفََّن أْو تََجمَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هذه السخريات تعبّر عن حالة حرمان املؤهلني األكفاء من (1)
فرص الوظائف الرسمية في الوطن العربي، بينما ينالها 
ذوو النفوذ واالعتبارات، ولو بصفات غير الئقة بموظف. 
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َوظِّفُوني 

إنَّني أْحفَُظ بالتَّأكيِد أَبَْجْد 

َسوَْف أْمِضي صاِدقَ الُحبِّ َوِفيًا 

لِلزَّعيمِ الَقائِد الُكْفِء املَُقلَّد 

د املَُخلَّْد  املَُمجَّ

هو َمْعبُوِدي َوَمْحبُوِبي، َوِديني 

، والَجدّْ  َوأِبي، واألَمُّ

ْرُع  َوهو القانُوُن والشَّ

َوَمْن خاَلفَُه ِبالدِّيِن ُمرْتَدّْ 

وأَنَا املُؤِمُن ِباهللِ إذا شاَء 

وإْن َشاَء َسأْجَحْد 

َوظِّفُوني 

إنَِّني يا َقوُْم ِفي ُجوٍع 

وإِنَّ الُجوَع أَنَْكْد 

ْمَس إنْساٌن  وإذَا ُقلتُْم ِبأنَّ الشَّ

ْمُس إنْساٌن  أقوُل الشَّ

وإن ُقْلتُْم ِبأنَّ البَْحَر َمْعُدوٌم 
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د  أقوُل البَحُر َمْعُدوم مؤكَّ

وإذا ُقلتُْم تََعرَّ 

وقِ سأْمِضي  َواْمِض ِفي السُّ

واْعزِلوا َمْن يَتَرَدَّْد 

َوظِّفُوني 

َهِذِه األْحرُُف َخطِّي 

بَْعُضها يُْقرَأُ َوالبَْعُض ُمَعقَّْد 

َلْم يَُكْن َخطِّي رَِديئًا 

َغيَْر أنِّي َما تََعلَّْمُت ُحرُوَف الَقْصِر َواملَدّْ 

َوظِّفُوني 

إنَّني أْقَصُر ِمنُْكْم َقاَمًة 

يا سادتي 

والطَّرُْف أَرَْمْد 

َوظِّفُوِني 

َحيُْث ِشئْتُْم 

ْد  واطْْمِئنِّوا أنَّني لِصٌّ ُمؤَكَّ

واَملؤوا بَطِْني 
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ودوسوا َجبَهتي 

َوابْطَُحوِني َحيُْث ِشئْتُْم 

واْلَعنُوِني َما استَطَْعتُْم 

واْجَعُلوِني َحارَِس البَنِْك املَُهدَّْد 

َوإِذَا ُخنُْت الوَطَن (أَنتُْم) 

وإْن َخالفُت أمرًا 

أْو َكتْمُت الَعرَْش ِسرًّا 

فاْعزُِلوني 

واْحِبُسوِني ِعنَْد فُْرِن الَكْعِك 

ْجِن املُؤَبَّْد  ِفي السِّ

َوظِّفُوني 

َلْسُت أَذَْكى 

ِباْعِتراِفي َلْسُت أَْعَقْل 

ساَدِتي َوالِحسُّ أَبَْلْد 

ْعُر  ليَس هذا الشِّ

ِمن ِشْعري 

َولكْن 
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ِشْعُر ِحزِْبيٍّ أُُصوليٍّ ُمَعقَّْد 

أَنَا ِحزبيٌّ إذا ِشئْتُْم وإالَّ 

ُمْستَِقلٌّ َوطَِنيٌّ 

َشرَِب الَخْمَر وَعْربَْد 

َوظِّفُوني 

إنَّ َسوَْط الُجوِع 

ِفي بَطِْني تَوَقَّْد 

َوُهُموَم الدَّيِْن 

ِفي َجفِْني 

َوَعْن َعيْنَيَّ 

لِلنُّوْمِ َولألْحالمِ 

َشرَّْد 
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فهرس عناوين القصائد 

أوتار 

مرآة 

شدو وغناء 

هذا الشاعر هذا الديوان بقلم الشاعر الفلسطيني الكبير 
هارون هاشم رشيد 

شطآن أنهاري 

الوتر األول نسيب وغزل 

العاذلون فداك 

رَِحيُق الثَّْغِر 

ما اسمها 

يا أمير البشر 

بني النيل والهرم 

الظباء 

ساجى العينني 

زُوري قبيل الفجر 
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الوتر الثاني (حننٌي ووطن) 

الوطن 

ُقبلة على جبني الوطن 

الجزائر 

إلى مصر 

من السعيدة 

يمانية 

الوتر الثالث (مقدسيات) 

من يشتري القلب 

غادة القدس 

يافا 

عهد 

الوتر الرابع (شكوى وأنني) 

الطير الذي نزحا 

ألي بغداد 

ماذا أقول؟ 

مادهي الشرق؟ 
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تأوه القلب 

ندمت 

الوتر الخامس (أشجان الروح) 

متى أراك 

إلى الحبيب 

هالل الصيام 

في قلبك اهلل 

وظفوني 

الفهرس 

صدر من هذه السلسلة 

صدر من هذه السلسلة 

 ـ عناقيد في األدب والفن، عبد الرحمن طيب 1.
الحضرمي، 1996م. 

 ـ درر النحور، ديوان القاسم بن علي بن هتميل، دراسة 2.
ميرّي (ثالث مجلدات)  وتحقيق: الدكتور عبد الولي الشَّ

1997م. 
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 ـ ديوان األنموذج الفائق للنظم الرائق، شعر: عبد 3.
الرحمن اآلنسي، تحقيق: عبد الرحمن طيب بعكر 

1998م. 

 ـ مرآة قلب، شعر: عبد القادر بعكر 1999م. 4.

 ـ قبل الرحيل، شعر: يوسف العظم 2000م. 5.

 ـ خلجات قلب، شعر: عبد اهلل الضحوي 2000م. 6.

 ـ عصارة األيام، شعر: عبد الرحمن الشريف 2000م. 7.

 ـ األبعاد السياسية واالجتماعية في األمثال اليمانية، 8.
تأليف: سعيد أحمد الجناحي 2000م. 

 ـ أمسية شعرية منتدى املثقف العربي (1) 2001م. 9.

ميرّي 10. ـ القوافي القلقة، شعر: الحارث بن الفضل الشَّ
2001م. 

ـ شعب املرجان، شعر: حسن عبد اهلل الشرفي 11.
2001م. 

ـ مواجهة بني األصالة والحداثة في الشعر العربي 12.
منتدى املثقف العربي القاهرة (2) 2001م. 

ـ سدود اليمن، تأليف: املؤرخ: إسماعيل بن علي 13.
األكوع 2001م. 
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ـ العربية لسان البيان والقرآن منتدى املثقف العربي 14.
القاهرة (3) 2001م. 

ـ فرسان الشعر منتدى املثقف العربي القاهرة (4) 15.
2001م. 

ـ الكتابة بقاء: شعر ونثر، سليمان العيسى، منتدى 16.
املثقف العربي القاهرة (5) 2002م. 

ـ سجادة الخضر، شعر: عبد الرحمن طيب بعكر، 17.
منتدى املثقف العربي، القاهرة (6) 2002م. 

ـ من أوراق األحرار، مقاالت سياسية وثقافية، د. عبد 18.
ميرّي، منتدى العربي القاهرة (7) 2002م.  الولي الشَّ

ـ ألحان ضمير ديوان شعر: أ. محمد حسني علي 19.
2003م. 

ـ أوتار هذا الديوان. 20.

والحمد هلل رب العاملني 
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الّسيرة الذاتية للشاعر 

ميرىّ  الشاعر السفير الدكتور: عبد الولي الشَّ

رئيس مؤسسة اإلبداع للثقافة واآلداب والفنون باليمن 

رئيس منتدى املثّقف العربي بالقاهرة. 

رئيس تحرير مجلة املثقف العربي 

رئيس تحرير مجلة تواصل 

له وعنه عشرون كتابًا مطبوًعا في الشعر واألدب والثقافة 
والسياسة والتأريخ. 

أستاذ محاضر ومشرف ومناقش أكاديمي في كلية اآلداب 
واإلعالم في عدد من الجامعات. 

عضو ومؤسس ألكثر من عشرين مؤسسة ومنتدى وجمعيات 
ثقافية في الوطن العربي وخارجه. 
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له زيارات أكاديمية، ورحالت ثقافية، لثمانني دولة في العالم.  

ولـد في باديــة شمـير بمحافظــة تعز- باليمـن يوم 26 ذي 
الحجة 1375هـ، املوافق 4 أغسطس 1956م  

تلقـى دراسـته العلمـية واألكـاديمية في عـدد من املدن 
اليمنية؛ والبلدان العربية واألجنبية. 

دكتوراه في األدب العربي 1993 م. 

األعمال والوظائف: 

سفير للجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية ملدة 
عشر سنوات 

مندوب دائم لليمن لدى جامعة الدول العربية 
من2001م-2012. 

سفير بوزارة الخارجية اليمنية. 

محافظ ملحافظة مأرب 1995م.  

عضو منتخب ملجلس الشورى اليمني من 1988م.  

عضو منتخب ملجلس الشعب 1990م. 

عضو منتخب ملجلس النواب اليمني من 1993م 

  110



عضو مؤسس ملجلس إدارة  بنك التضـامن اإلسالمي 
1995م. 

عضو للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من 1993- 
1995م. 

عضو للجنة الشؤون الثقافية والتعليمية بمجلس الشورى 
لعام 1989. 

مدير عام ملنطقة شرعب 1985- 1988. 

مدير ألمن ناحية مقبنة وقائد ملعسكر هكمان1980م 

أمني عام للمجلس البلدي بمدينة (الُحَديْدة) باالنتخاب 
 .1980-1978

مدرس للغة العربية والبالغة بمعهد النور العلمي بالحديدة  
 . 1978 -1975

من مؤلفاته: 

1- (ُدَرر النّحور): ثالثة أجزاء دراسة وتحقيق ديوان ابن 
ُهتَيِْمل شعر وسيط، الطبعة األولى 1995م 

2- (أوتـار): ديوان شعـر فصيح 6 طبعات.  

3- (وحشتنا): ديوان شعـر حميني، وزجل صوتي. 
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4- (قيثار): شعر فصيح، وحميني. 

5- (حنني): ديوان يجمع شعـر الحنني في الشعر العربي. 

6- (العطر): ديوان شعر فصيح ومناجاة. 

7- (خواطر وذكـريات): جزآن، طبعة 1 

8- (أعـالم االغتراب اليمني): تراجم شخصيات يمنية 
مهاجرة. 

9- (من أوراق األحرار): مقاالت في: السياسة والثقافة. 

10- (الحب في األدب العـربي): دراسـات نقدية. 

11- (ثقافة املقاتل)، دروس في العقيدة والوعي 
والثقافة. 

12- (الحرب في األدب العربي): دراسات نقدية 
لنصوص شعرية. 

13- (دستور الحياة): مقاالت تربوية في تالزم اإليمان 
والعمل. 

14- (موسوعـة أعـالم اليمن ومثقفيه): 20 مجلًدا 
 www.al-aalam.com :تراجم وسير

15-  (ألف ساعة حرب): جزئان، 5 طبعات. من تاريخ 
اليمن السياسي والعسكري. 
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16- (االستراتيجية العسكرية لعاصفة الصحراء): 
تأريخ في حرب العراق. 

17- (شروخ في جدار الوطن): مقاالت في السياسة 
والثقافة. 

كتبت عنه عشرات من املقاالت والكتب، منها:  

ميرّي،   1- الذات اإلبداعية في شعر الدكتور عبد الولي الشَّ
تأليف: د. إدريس بن مليح املغرب. 

2- القصيدة وبالغة الصورة في ديوان أوتار، تأليف: 
الدكتور صبري مسلم، والدكتوره: وجدان الصائغ، العراق.  

3- في موكب الشعر، جمع: رانيا علي وإيمان صديق. 

ميرّي شاعر القلب، تأليف:  4-   الدكتور عبد الولي الشَّ
سهى املوسوي، العراق. 

5- أساليب وصور جديدة في شعر الدكتور عبد الولي 
ميرّي، تأليف: مها العاليلي،  األردن، رسالة ماجستير.  الشَّ

6- عشرات املقاالت في الصحف واملجالت الغربية. 

تكريمات وأوسمه ودروع حصل عليها: 
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1- درع جامعة الدول العربية، القاهرة. 

2- درع جامعة املنصورة للعلوم، مصر. 

3- درع جامعة أسيوط، مصر. 

4- درع جامعة بيرزيت، فلسطني. 

5- درع كلية دار العلوم، جامعة القاهرة. 

6- درع جامعة حلوان، مصر. 

7- درع وزراة العدل املصرية. 

8- درع مؤسسة مفدي زكريا، الجزائر. 

9- درع مؤسسة عبد املنعم الصاوي للثقافة، مصر. 

10- درع مؤسسة خليفة، البحرين. 

11- درع الجالية العربية بمحافظة (ددلي) بريطانيا. 

12-  وسام الواجب، اليمن. 

13- وسام الشرف، اليمن. 

14- وسام البطولة، اليمن. 

15- وسام الوحدة، اليمن.  

16- وسام ثورة 26 سبتمبر، اليمن. 

17- درع أبطال االمن املركزي باليمن. 
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18- درع الروتاري (بمصر الجديدة). 

19- درع مركز الحضارة اإلسالمية ببريطانيا 
(منشيستر). 

20- درع وزارة الثقافة اللبنانية، بيروت. 

21- درع رابطة أبناء بيروت.  

22- درع املجلس اإلسالمي الفلسطيني األعلى. 

23- درع املكتبة البريطانية، لندن. 

24- درع مدينة مارسيليا الفرنسية. 

25- درع ننار الثقافية ومدينة (ماملو) السويد. 
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سلسلة إصدارات اإلبداع 

1- عناقيد في األدب والفن، تأليف: عبدالرحمن طيب بعكر 
الحضرمي 1996م، ط. ثانية/1997م. 

2- درر النّحور: ديوان القاسم بن علي بن ُهتَيِْمل، دراسة 
ميرّي (ثالثة مجلدات)  وتحقيق الدكتور: عبد الولي الشَّ

1997م. 

3- ديوان األنموذج الفائق للنظم الرائق. شعر: عبد الرحمن 
اآلنسي، تحقيق: عبد الرحمن طيب بعكر 1998م. 

4- مرآة قلب، شعر: عبد القادر بعكر 1999م. 

5- قبل الرحيل، شعر: يوسف العظم ( أردني) 2000م. 

6- خلجات قلب، شعر: عبداهلل الضحوي 2000م. 

7- عصارة األيام، شعر: عبد الرحمن الشريف 2000م. 

8- األبعاد السياسية واالجتماعية في األمثال اليمانية، 
تأليف: سعيد أحمد الجناحي 2000م.  

9- أمسية شعرية، منتدى املثقف العربي، القاهرة (1) 
2001م. 
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10- القوافي القلقة، شعر: الحارث بن الفضل 
الشميري 2001م. 

11- شعب املرجان، شعر: حسن عبداهلل الشرفي 
2001م. 

12- مواجهة بني األصالة والحداثة في الشعر العربي، 
منتدى املثقف العربي، القاهرة (2) 2001م. 

13- سدود اليمن، تأليف: املؤرّخ، القاضي: إسماعيل 
بن علي األكوع 2001م. 

14- العربية لسان البيان والقرآن، منتدى املثقف 
العربي، القاهرة (3) 2001م. 

15- فرسان الشعر: مناظرة بني الشاعرين: مفّضل 
اسماعيل غالب من اليمن، محمد الزّعبي من لبنان، منتدى 

املثقف العربي،  القاهرة (4) 2001م، ط. ثانية/ 
2003م. 

16- الكتابة بقاء، شعر ونثر: سليمان العيسى 
(سوري)، منتدى املثقف العربي، القاهرة (5) 2002م. 

17- سجادة الخضر، شعر: عبد الرحمن طيب بعكر، 
منتدى املثقف العربي ـ القاهرة (6) 2002م. 
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18- من أوراق األحرار، مقاالت سياسية وثقافية: د. 
عبد الولي الشميري، منتدى املثقف العربي، القاهرة (7) 

2002م. 

19- ألحان ضمير، شعر: محمد حسني علي 
2003م. 

20- أوتار، شعر: د. عبد الولي الشميري، منتدى 
املثقف العربي، القاهرة (8) 2003م، ط2/2003 م، 

ط3/2007 م، ط4/2010 م، ط بيروت 2015. 

21- مناظرة شعرية (2) بني الشاعرين د. رضا رجب 
من سوريا، وابراهيم صديقي من الجزائر، منتدى املثقف 

العربي، القاهرة (9) 2003م  

22- ما بني الدبلوماسية واإلعالم في عصر العوملة: د. 
خالد الكومي (مصري)، منتدى املثقف العربي، القاهرة 

(10) 2003م. 

23- حنني من الشعر العربي: د. عبدالولي الشميري، 
منتدى املثقف العربي، القاهرة (11) [صنعاء عاصمة 

للثقافة العربية ] 2004م، ط. ثالثة/ 2007م. 

24- شاعر وقصيدة، شعراء من اليمن، إعداد: عبد 
السالم عثمان، منتدى املثقف العربي، القاهرة (12) 

2005م. 
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25- أغاريد وأناشيد، شعر: إبراهيم أبوطالب، منتدى 
املثقف العربي،  القاهرة (13) 2005م. 

26- قيثار، شعر: د. عبدالولي الشميري، منتدى 
املثقف العربي، القاهرة  2007م، ط بيروت 2015 م. 

27- ربيع وأعاصير، شعر: عبدالقادر طيب بعكر 
2008م. 

28- نغـم، شعر: محمد حسني علي، [ تريم عاصمة 
للثقافة اإلسالمية ] 1431هـ/ 2010م. 

29- هواجس غريب، شعر: محمد عبد الغني عبد 
الرحيم 2008م. 

30- ملتقى اإلبداع الشعري األول، إعداد: مجموعة 
من األدباء - مارس 2014م. 

31- شهاب غانم في بستان طاغور، إعداد: د. 
عبدالحكيم الزبيدي 2014م (هذا الكتاب). 

32- أزهار، ديوان شعر للدكتور عبد الولي الشميري، 
ط بيروت 2015. 

33- الباقة الشعرية األولى: قيثار، أزهار، أوتار، طبعة 
أولى 2015.
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