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مـــر�آة

الّسفير  للّشاعر   - أوتار   - وجدان«  وهمساُت  »بوٌح  ديوان 

ميرّي رئيس مؤّسسة اإلبداع للّثقافة واآلداب  الّدكتور عبد الولي الشَّ

ف العربي بالقاهرة. والفنون بصنعاء، رئيس ُمنتدى الُمَثقَّ

ُولد ونشأ في بادية »َشمير«، من محافظة تعز، من بلد الفصحى: 

اليمن، يحمل درجة الدكتوراه في األدب العربي... صدر له ستة 

ًفا منشوًرا منها هذا الّديوان. عشر مؤلَّ

مجلس  ويرأس  القاهرة،  من  العربي  ف  المثقَّ مجّلة  أصدر 
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إدارتها،  ويرأس مجلس  الفصلّية،  تواصل  إدارتها، وأصدر مجلة 

وعمل برلمانًيا ومحافًظا لمحافظة مأرب في اليمن وسفيًرا لليمن 

فوق العادة لدى جمهورية مصر العربية، وسفيًرا مندوًبا دائًما في 

جمهورية  لدى  مقيم  غير  لليمن  وسفيًرا  العربية،  الدول  جامعة 

القمر االّتحادّية، بعد أن تقّلد عدًدا من المناصب الّسياسّية والنّيابّية 

من  أكثر  في  مشارك  أو  مؤّسس  عضو  وهو  اليمن،  في  والقيادّية 

أقطار  في  وأدبّية،  وثقافّية  وعلمّية،  فكرّية  ومؤّسسة  هيئة  عشرين 

شّتى من دول العالم.
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�شدٌو وغناء
»تقريظ �لطبعة �لأولى«

لِسحِر  َيْطَرُب  ال  ذوٍق  أّي  وغناء،  شدو،  هي:  األوتار  هذه 

األوتار، وال يهتزُّ لهذه اآليات الّساحرات من األشعار؟ ما أسعدني 

بأوتارك... تحياتي إليك، وشكري أقّدمه بين يديك.

وسالًما دائًما.

بقلم المرحوم: األستاذ الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى
رئيس رابطة األدب الحديث
القاهرة المهندسين
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هذ� �ل�ّشاعر.. هذ� �لّديو�ن

بقلم الّشاعر الفلسطينّي الكبير

هارون هاشم رشيد

ميري، بدعوتي  الشَّ الولي  الدكتور عبد  العزيز،  أسعدني، أخي 

لولوج حديقته الّشعرّية، وأن يكون لي شرف، تفّيِؤ ظاِللها، وشميم 

عبيرها، وتنّفس شذاها.

ميري من منزلة في القلب، وما  فرحُت بذلك وَأنسُت، لِما للشَّ

له من درجة عالية في الّشعر.

ميري لديوانه اسًما بالغ الّداللة، لَِما نبضت به قصائُده،  اختار الشَّ
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فقد شاءه دنيا عالية من الفّن، وُمْرَتًقى عالًيا من البوح، »أوتار« اسم 

جميل، لمعنًى أشّد َجمااًل، ُيشير إلى محتواه.

لتظلَّ  القلب،  أوتار  على  ُتْعَزَف  بأن  لقصائده،  ميري  الشَّ شاء 

بريشته  جاء  القلب،  إلى  القلب  ِمن  ألنها  وتبهر،  تأخذ،  أنغاًما 

الُمْبِحُر  وهو  وحرارًة،  نبًضا  البّث  لحظات  أدقَّ  ليتناول  الُمْلَهمة، 

ببساطة  الِعناَن،  لِموهبته  ُمطِلًقا  والعدل  والحّق  الَجمال،  وراَء 

إذ  ونحن  ومبتغاه.  الجمال  سرِّ  على  ُتبقي  َعِصّية  ولكنّها  ُمبِهرة، 

ونتفيَُّأ  أدواَحه،  وُنطالع  عاَلَمه،  ونلُج  ميري،  الشَّ حديقة  َنجوُب 

ظاِللها، َنلِمُس بوضوح أّي إنساٍن كبير هو، وأي شاعر ملتزم.

ته،  أمَّ إلى  إلى وطنه،  ُمنتٍم  األولى شاعٌر  رجة  الدَّ في  ميرّي  الشَّ

الفضيلة  هذه  عن  يعّبُر  الّصادق  بَِبثِّه  فهو  لذا  وتاريخه،  تراثه  إلى 

الّراقية ويعيش في وجدانه، وُيثري روحه، فتعزُف أوتاره ليقول:
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َوَوَط���ْن َداٌر  للُحبِّ  َوَط��نِ��ي 

مْن الزَّ َم��رِّ  على  ال��ه��اِم  شامُخ 

َيزْن ْبَن  َوَسْيَف  ْمَح«  »السَّ َأْنَجَب 

الَيَمْن ��وُه  َف��َس��مَّ ال��ُي��ْم��َن  َزَرع 

أنا )َصنْعا(  يا  ِعْشِقِك  ِم��ْن  َأَن��ا 

نَا الضَّ وأْق��َت��اُت  ال��َه��مَّ  أش���ْرُب 

ن��ي��ا، َب��َه��اٌء َوَس��ن��ا أن���ِت ل��ل��دُّ

���امي وأْش�َت��اُت الُمنَى ُحْلُمَها السَّ

ف��ي َح��نِ��ي��ٍن َون��ش��ي��ٍج َوَش��َج��ْن

َعَدْن َشاطِي  إلى  َشْوًقا  َأشَت�كي 
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َمْن والدِّ واِجي  السَّ والَكحيالِت 

األََغ��ّنْ يِم  والرِّ الِعزِّ   ) )َتِعزِّ فِي 

ال  وطن  بوحدة  وهواه  حبه،  عن  التعبير  في  اعر،  الشَّ ويمضي 

أحلى وال أجمل:

َّ�����ِق�����ي َت����َألّ����ِق����ي َت�����َأل

���َم���اِء َح��لِّ��ق��ي َوف�����ي ال���سَّ

������ى َزَم�������اُن ال���َغ���َس���ِق َولَّ

َي���ا َي���َم���َن ال��طُّ��ْه��ِر ال��نَّ��ِق��ي

َت�����َرّف�����ِق�����ي َت����َرّف����ِق����ي

ِق���ي ُت���َف���رِّ َوال  ُل����ّم����ي 
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َي����ا َش����اَم����ًة فِ����ي َج���َس���ِد

ِق اْل����ُع����ُروَب����ِة ال���ُم���َم���زَّ

ُب�����وِرْك�����ِت ي���ا َح��بِ��ي��ب��تِ��ي

ِذْك��������َراِك َأش������َذى َع��َب��ِق

بهذا البوح الحنون، عّبر الّشاعر عن حّبه، وِحرصه على وطنه 

ًدا، وكل كلمة تنطق برهافة حّس هذا الشاعر العاشق. موحَّ

ميري اإلنسانّية،  وليس أقل من ذلك، ُتغنّي وتنشد »أوتار« الشَّ

تألم كما ال أحد، وهي تصرخ من أجل القضية النابضة في عروق 

َوْجًدا يعلو  المتوّقد  األّمة بأسرها، قضية فلسطين، فنرى الشاعر 

قوله:
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وَعيَشها الفاتناِت  ُح��بَّ  أح��رق��ُت 

لِي َتَغزُّ َغ���راَم  »ي��اف��ا«  في  وَذَب��ْح��ُت 

ي��ا ل��ي��ُل واألط���ف���اُل م��ن َأْب��ن��اِئ��نَ��ا

وَتْصَطِلي ُت��ب��اُد  وَأْش����الٌء  َأْس���َرى 

َرْت َتَكسَّ ال��ُف��ؤاِد  أجنحُة  ُسْحُب  يا 

ِل َتَتحمَّ َل��ْم  ال��َك��ِل��َم��اِت  وم��ح��ابِ��ُر 

َأْش�ِرِقي الُمنِي�َرِة  �ْمِس  الشَّ ُمْهَج�َة  ي�ا 

َتَكلَّلي ال���ِف���داِء  أج��ي��اِل  وب��ع��زِم 

من  وجدانه  وخفُق  و»تعز«،  »صنعاء«،  على  عينُه  إذ  وهو 

أجلهما، تجده بقلبه الكبير، وروحه العالية، مع »القدس« أولى 
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الِقبلتين، وثالث الَحَرَمين فيقول:

الُمْشَتَكى إل��ي��ِك  ال��ُق��ْدِس  غ���ادَة 

َمْقِدِسّيا َأْم��َس��ى  َب��ْع��َدك  فالَهوى 

�����اٌم َخ��َل��ْت ج����اَدِك ال���ُج���وُد وأيَّ

َولِ��يَّ��ا ْن��ي��ا  ل��ل��دُّ ال��َح��قُّ  فيها  ك��ان 

َجى الدُّ َط��اَل  وإن  بَح  الصُّ َس��نَ��رى 

��ا �����اًء َن��ِديَّ ُم��س��ِف��َر ال��َوْج��نَ��ِة َوضَّ

شعبها  إلى  والتَّطلُّع  فلسطين،  استلهام  عن  يكفُّ  ال  وهو 

المكلوم، وقضيتها المظلومة... فيقول:
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النََّغَما َأْس��َت��ْل��ِه��ُم  َق��افِ��َي��ٍة  بِ����َأيِّ 

الَقَلما َأس��َت��نْ��ِش��ُد  ُم���ْف���َرَدٍة  َوأيِّ 

ُم��َب��ْع��َث��َرٌة َأْش����الٌء  فَِلْسطيَن  َوفِ���ي 

وِدَم��ا َأْدُم���ٌع  َأهْلي  فَِلْسطِيَن  وف��ي 

َأَم��ٌل وال  َفْجٌر  وال  َعاًما  َخمسوَن 

َلَما والظُّ ال��لَّ��ي��َل  ُيبيُد  ن��ه��اٌر  وال 

ُقها ُيَمزِّ وأج��ي��اٌل  ع��اًم��ا  َخمسوَن 

َرِحما وال  اْسَت�ْكَفى  َفما  الطُّغاِة  َجْيُش 

ته، وقضايا وطنه فِمن المحيط،  ميري مع هموم أمَّ ويطوف الشَّ

إلى الخليج، ترّف أجنحته، وتنطلق أنغاُمه، وتشجي أوتاره فإذا هو 

عند عاصمة الرشيد بغداد:
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ُح��رٍّ لِ���ُك���لِّ  آَن  »َب����ْغ����داَد«  إل���ى 

اْنطِالِقي ال��َف��ْج��ِر  َم��َع  َغ���ًدا  َي��ق��وُل 

َقْلبِي َخَلَجاِت  َدِم��ي  ِم��ْن  َوأْك��ُت��ُب 

التََّراِقي وُح  ال���رُّ بِ��َي  َبَلَغْت  َوإِْن 

» ُح��رٍّ ُك���لِّ  َدِم  فِ��ي  »َول���أْوَط���اِن 

بِ��ال��ِف��َراِق ُت��َض��يَّ��ُع  ال  ُح���ُق���وٌق 

لَِتْحَيا َوَط��نِ��ي  ي��ا  َأُم����وُت  َوَي����وَم 

َأَل����ذُّ إَِل����يَّ ِم���ْن طِ��ي��ِب ال��ِع��نَ��اِق

َولِ����َأْع����َراِب ي��ا َوَط��نِ��ي َوَداًع����ا

َوث��اِق��ي؟ وا  َش���دُّ َوَك���ْم  َقَتُلوا  َف��َك��ْم 
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باي�ا الصَّ ِم�َن  َأَذلُّ  فِيَه�ا  َوُه�ْم 

َف��َب��لِّ��ْغ��ُه��ْم َأي���ا َوَط���نِ���ي َط��الِق��ي

فبنبرته  وأحزانها،  أمته،  آمال  من  وحًيا  بّثه  ميري،  الشَّ ويواصل 

الحنونِة يعّبر عن أوجاعه، التي ال تفارقه، بذلك البث الّصادق وهو 

جاع أبًدا، والُمواِجه دون ُمواَربة أو نفاق،  هذا اإلنسان، اإلنسان الشُّ

ْود عن ِحياض األقداس،  القادم من مدرسة المروءة، الطامح إلى الذَّ

الُمنحاز أبًدا للحّق والعدل. الواضح والصريح، يأتي صراخه عالًيا:

أن���اُم وأح����زاُن ال��ُع��روب��ِة فِ��ي َدم��ي

بواكيا أهلي  ُك��لَّ  ألْلقى  وَأْص��ح��و 

َفْجأًة ال��ُع��ُروَب��ة  َأْرَك���اِن  ُك��لُّ  وَه��ْت 

َواِهيا الَحقَّ  َأَرى  َيوٍم  في  ِخْلُت  وما 
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إِّنها ال��ُع��رِب  فِْتنََة  َأْش��ُك��و  اللِه  إل��ى 

َواِس�َيا َتُه�دُّ الِجَب���اَل الش���امخاِت الرَّ

َمِريَضٌة افِ��َدْي��ِن  ال��رَّ َأْرُض  َيُقوُلوَن 

الُمَداِويا؟ الطَّبيَب  أنت  كن  ربُّ  َفَيا 

وهو  القومّي  وإحساسه  الوطنّي،  انتمائه  ذروة  ميري  الشَّ يبلغ 

ينّحي جانًبا قصائد الحّب، وهمومه الذاتّية، إال القليل منها، ليترك 

ألوتاره مواصلة العزف للوطن، وهموم األمة، ولعّل البوح الراقي 

ميري، بتناوله لقضايا أّمته، وهموم وطنه، تؤّكد أن  الذي عّبر عنه الشَّ

هذا الشاعر واحد من العشاق الذين اكتووا بنار الحّب، واصطلوا 

بوهج العشاق.

ما  كأروع  العذبة  أناشيده  فأطلق  أوتاره  على  ميري  الشَّ عزف 
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الُمَجّلى، الذي جاء  إّنه صنّاجة »اليمن« وشاعرها  يكون اإلنشاد، 

داخله،  في  ؤى  الرُّ تنمو  مستقبله،  له  ويهَب  ماضيه،  للّشعر  ليعيد 

وتترعرع ثم تلد الجميل الرائع.

ميري، شاعر، إنسان، يّتسُم بالتواضع، والصدق، فهو شاعر  الشَّ

ولوطنه  لذاته  مخلص  ُينافق،  وال  ُيداجي  ال  المواجهة،  يهوى 

ولمحّبيه، طموح، متوّحد مع قضايا أّمته.. شجاع، قاطع كالّسيف، 

عنيد في الحّق، سمح، معطاء، له قلب الّطفل البريء.

ميريُّ أبًدا، بُأّمته وُتراثه، وتاريخه، لذا فقد جاء  قاموُسه  يعتزُّ الشَّ

الواسعة،  ثقافته  أثرْت  التي  العريقة  ُأصوله  من  ُمستلَهًما  الّلغوّي 

مع  والمتماشية  الممتنعة،  البساطة  تحمل  ممتعة  لغته  فجاءت 

ظاللها  تحت  وتتنقل  ميري  الشَّ حديقة  في  تدور  إذ  وأنت  العصر. 

األّمة،  شوامخ  من  لوامع  تستحضُر  جي،  الشَّ َبثِّها  إلى  وتصغي 
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ومبدعيها من امرئ القيس، والمتنبي، والبحتري، وأبي تمام، إلى 

ابن زيدون، وأحمد شوقي، وحافظ إبراهيم، إلى الجواهري، وعمر 

أبي ريشة ونِزار قباني وعبد الله البردوني.

المتمّيزة  ولغته  المتفّردة  شخصّيته  ميرّي  للشَّ تجد  ولكنك 

وجدانه  صهرها  التي  معرفته  ُمستلِهًما  بذاته  صنعه  الذي  وعالمه 

لتجيء ِشعًرا جمياًل.

ميري... الشَّ

الوافد من مطالع النُّجوم...

هذا الطَّلق.... باسط األجنحة..

الُمَحلِّق في سماوات المجد..

هذا الحامل إكسير الحّب..



26 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

هذا الُمطلق هواجس القلب..

لُِيصبح العالم أحلى

والحياة أجمل

ال  الَمدى...  عبَر  ُمْهَره  الُمْطِلق  الفارس  األصيل  اليمانّي  هذا 

َيَسُعنا إال أن نقول له.. مرحًبا بك.. في عالم اليوم حيث تمرع حياة 

الّصدق، وتثري وهج الحّب، أهاًل بك أّيها الّشاعر الّشاعر.

هارون هاشم رشيد

القاهرة ـ حي المهندسين



أوتـــــار27 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

�أوتار
البحر: البسيط

َأنَ��ذا ها  قلُت  عنّي  ال��نَّ��اَس  ُتسائُل 

َرْس��م��ي وُح��بِّ��ي وآالم���ي وأف��ك��اري

بي ُيَحلُِّق  ُع��شٍّ  في  كالطَّيِر  ُولِ���ْدُت 

وأزه���اِر أن��ه��اٍر  َش���طِّ  على  ري���ٌش 

َشًجا الُحقوِل  أغاريِد  ِمْن  َفمي  وفي 

وِقيثاري َم��زام��ي��ري  ف��ي  َس��َك��ْب��ُت��ُه 



28 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

وُيْطِرُبنِ�ي ُيْش�ِجينِي  لِلَع�ْزِف  وِعْش�ُت 

َأس���ماري وَترنيم�اِت  َدمع��ي  فك��اَن 

لهم فقلُت  َأه���وى  م��ا  األح��بَّ��ُة  الم 

َأوت��اري واألوت���اُر  َسْجِعَي  ْجُع  السَّ



أوتـــــار29 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

�أنهاري
البحر: مجزوء الوافر

ع���ل���ى ُش�����ط�����آِن أن����ه����اري

َوِع����نْ����َد ِض���ف���اِف َأْف����ك����اِري

ْرواِت ِم����ْن َق��َل��ِم��ي َع��ل��ى ال�������ذِّ

َوفِ�����ي َس����َج����َداِت َأْس����َح����اِري

���ْع���ُر َدْوَل�����َت�����ُه َأَق��������اَم ال���شِّ

ألَْف�����نَ�����انِ�����ي وَأْزه�����������اِري



30 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

َوَل�����ِك�����نِّ�����ي َوِدي������وانِ������ي

َوَأش������ع������اري َوَأْخ������ب������اِري

َس��نَ��ْب��َق��ى ِري����َش����َة اإِلْب�������َداِع

���ْل���َس���ِل ال���ج���اِري ِم���ْث���َل ال���سَّ

َح����ِدي����ًث����ا َه����اِم����ًس����ا َل���ْي���ال

َن����َج����اوى ال���َخ���الِ���ِق ال���ب���اِري

َك���طِ���ي���ٍب َف�������اَح َأْش��������ذاًء

ُزج����اج����َة ِم����ْس����ِك َع���طَّ���اِر



أوتـــــار31 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َوِع����ْق����ٍد فِ����ي ُن����ُح����وِر ال��َف��ا

����اري تِ����ن����اِت ال���ِغ���ي���ِد ُس����مَّ

ا ال����زَّ ال���ُغ���ث���اِء  َرأِس  َوفِ�����ي 

ِئ����ِف ال���َم���ْوُت���وِر ِم���نْ���َش���اِري

ُي���َح���طِّ���ُم َوْه�������َم َدْوَل�����تِ�����ِه

َوَي���ْف���َض���ُح َزْي���َف���ه���ا ال���َع���اِري

َف������ُدْم َي����ا ِش���ْع���ُر َأْن���َف���اِس���ي

إْع���ص���اِري ِش���ْع���ُر  َي����ا  َوُدْم 

ِم��ح��راب��ي ِش���ع���ُر  ي���ا  وُدْم 

ِم��ض��م��اري ِش����ْع����ُر  ي���ا  وُدْم 



32 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

َع��َت��ْب��ُت َع��َل��ْي��َك َي���ا ِش��ْع��ِري

َوَي�������ا َت���ْس���بِ���ي���َح ق��ي��ث��اري

اِئ��ي ُق��������رَّ ُت��������ث���ِ��ي�����������ُر  إالَم 

لِ����َت����ْأِي����ي����ِدي وإِْن������َك������اِري

َوأْغ����َض����ْب����َت األُل�����ى َك���اُن���وا

���ْع���َر ِم����ْزم����اِري َي�������َرْوَن ال���شِّ

ف����َه����َذا ُم�����ْط�����ِرٌب َي����ْش����ُدو

َوَي�����ْع�����ِزُف َل���ْح���َن أوت�����اري

وه���������ذا ش�����اع�����ر ي���رج���و

س����ب����اًق����ا ب���ي���ن م���ض���م���اري



أوتـــــار33 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

وه��������ذا ن������اق������ٌد: ح���س���دا

إِْص�������راِري؟ ُروَح  ل��َي��ْق��ُت��ُل 

َك�����َذا َي���ا ِش���ْع���ُر ُت��ْح��ِرُج��نِ��ي

َوُت���ْف���ِش���ي ُك�����لَّ َأْس��������راِري





الوتر األّول

َنسيٌب وَغــَزل





أوتـــــار37 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

�لعاذلون فد�ك
البحر: الكامل المقطوع

ال��ق��ل��ُب ب��ي��ن َرش������اِدِه وَه����واِك

ُخطاِك ِم��ْث��َل  ال��َع��َزم��اِت  ُم��َت��َق��لِّ��ُب 

عيناِك ب��ه  َف��َت��َك��ْت  ُم���ْذ  وال��ق��ل��ُب 

ُزفَّ����ْت َج��ن��ازُت��ُه إل���ى َص��ْرع��اِك

َخنَاج�ًرا ُمْقَل�َت�ي�ْ�ِك  َيْحَس�ُب  كان  م�ا 

��اِق َح���ْول ِح��َم��اِك وَم��ق��ابِ��َر ال��ُع��شَّ



38 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

ُس����ُروَرُه ال��ُف��ؤاِد  ِم��َن  عليه  ُردِّي 

���اِك َريَّ ِم��ن  ال��َوْص��ِل  َن��ْش��َر  واكسيه 

ال� ُد  ُمَتَجعِّ ُمْتَعٌب  ُدوَن���ِك  فاللَّيُل 

���َوَج��ن��اِت َم��نْ��ُس��وٌج ِم��َن األَش���واِك

واْنَطَوى واطِئ  الشَّ َهَجَر  قد  والَبحُر 

َؤى َع��ْي��نَ��اِك ��ا َج��َف��ْت��ُه ِم���َن ال����رُّ َل��مَّ

َت��َت��نَ��اَح��ُر األم����واُج ف��ي أْح��َش��اِئ��ِه

اِك ���ذي َس���وَّ َش��وًق��ا َف��ُس��ْب��ح��اَن الَّ



أوتـــــار39 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

الَج�َوى َتَلظَّاَه�ا  َوَق�ْد  لِلُقُل�وِب  م�ا 

َمْعنَاِك؟ عن  األب��َص��اُر  بها  قُصرت 

َف�تَّ�ش�ُْت َبْيَن م�ََع��اط�ِفي ع��ن َل�ْث�َم�ٍة

َلماِك إث��َر  ال��َوْص��ِل  َغ���داَة  َبِقيْت 

��ِة ُق��ْب��َل��ٌة َف����إذا بِ���ِوْج���داِن ال��َب��ِريَّ

���اُم���َه���ا َش��َف��َت��اِك َم��نْ��ُق��وَش��ٌة َرسَّ

َوَج��ن��اتِ��ِه فِ��ي  ال��ِع��ْش��ِق  َجبيُن  وإذا 

ُق��ب��الُت��ن��ا َت��ب��ك��ي إل���ى ِذْك�����راِك

�ْب�ُت�ه�ا حتَّ�ى الَم��حاري��ُب اّلت�ي َخ�ضَّ

َدْم���ًع���ا ُت��نَ��اِزُع��نِ��ي إل���ى ُل��ْق��َي��اِك



40 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

َم��ا ك���اَن َي��ْق��ت��اُد ال���ْف���َؤاَد ُم��َك��بَّ��ال

ِك إالَّ َق����ْي����ِدِه  ف���ي  آِس�����ٍر  ِم����ْن 

َش�ْأُنهْم الَحَقاِئ�َق  َجِهُل�وا  إْن  لِلنَّ�اِس 

ف��ي ال��لَّ��ْوِم، ُك��لُّ ال��ع��اِذلِ��ي��َن فِ��داِك



أوتـــــار41 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

غر َرحيق �لثَّ
البحر: الوافر

ْر ُس�كَّ َش�َفَتْيِك  فِ�ي  الثَّْغ�ِر  َرِحي�ُق 

ِخنَْجْر َوال��نَّ��َظ��راِت  َعْينَْيِك  َوفِ��ي 

ْي��ِك َت��نْ��َت��ِح��ُر ال��َق��َوافِ��ي َع��َل��ى َخ��دَّ

َوِم���ْن َل��َه��ِب ال��َج��َوى ال��ل��ُه َأْك��َب��ْر

َه��بِ��ي َأنِّ���ي َأَت��ْي��ُت إَِل��ْي��ِك طِ��ْف��ال

��ْر َش��ِق��يَّ ال��طَّ��ْب��ِع ِم��ْع��َزُف��ُه َت��َك��سَّ



42 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

َأَت���ى َي��ْب��ِك��ي َوفِ���ي َع��ْي��نَ��ْي��ِه َدْم���ٌع

َوَب���ْي���َن َي���َدْي���ِه َأْق�����الٌم َوَدْف���َت���ْر

َن�ْه�َدْي���ِك ح�تَّ�ى إَِل�ى  �ين�ي  َف��ُض��مِّ

��ْر َئ َش���وَق ِوْج�����َداٍن َت��َس��عَّ ُأَه�����دِّ

ِمْثِلي األَط���َف���اُل  َي��ْف��َع��ُل  َك��َذلِ��َك 

َوأْك��َث��ر َنْفِسي  ِم��ْن  َأَح���بُّ  وَأْن���ِت 

َباَي�ا الصَّ ِم�َن  َعَقْل�َت  َم�ا  َفَقاَل�ْت: 

َيْظَهْر َع��َل��ْي��َك  ال��َغ��راُم  زاَل  وم��ا 

ِح��ْض�ٍن أَل��ُف  َوِع�نْ�َدَك  ُت��َخاِدُعنِ�ي 

َوَح��ْوَل��َك َأل��ُف َع��اِش��َق��ٍة َوُج���ْؤَذْر



أوتـــــار43 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

كالَّآللِ�ي الَك��واِع�ِب  البِ��ي���ِض  ِم�َن 

َوَك���ْم َخ��دٍّ بِ��َل��ْوِن ال��ِم��ْس��ِك أَس��َم��ْر

ُت��خ��اِدُع��ن��ي بِ��َدْم��ِع��َك وال��َق��وافِ��ي

أَش��َق��ْر الِغيِد  ِص��َب��اِغ  ِم��ْن  َك  وَخ���دُّ

بايا الصَّ َأْج���س���اِم  ُك���لَّ  ُت��َش��بِّ��ُه 

َم��ْرَم��ْر ال��َخ��دُّ  َوَذاَك   ، ُف���لٌّ َف���ِذي 

َيْلُهو ْي��َك  َخ��دَّ فِ��ي  ال��ِع��ْط��ُر  وه��ذا 

َعنَْبر ِم��نْ��ُه  ِدم��اِئ��َك  فِ��ي  َوْي��ْج��ِري 

َي��ْوٍم َذاَت  َرأي��ُت��َك  َوَق���ْد   ، َأُش����كُّ

َأْح��َم��ْر ال��ُق��ُب��الِت  َدِم  ِم��ْن  وَث��غ��ُرَك 



44 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

��ْع��ِر َت��نْ��ص��ُب��ُه ِش��َب��اًك��ا َف��َم��ا لِ��ل��شِّ

َأْخَطْر إْبِليَس  ِم��ْن  ��ْع��راَء  ال��شُّ َأَرى 

اًب���ا َغ��ُي��وًرا َف��ُق��ْل��ُت َل��َع��لَّ َك���ذَّ

�����ْر ���َل َب���ْي���َن ُأل��َف��تِ��ن��ا َوَدمَّ َت���َدخَّ

َحْمَقا وَأن���ِت  إِل��ْي��ِك  َي���دِي  َأُم���دُّ 

��ّرْ وال��شَّ ال��ُخ��َي��الُء  َطْبَعِك  وَي��ْغ��ِل��ُب 

َدِع��ي��ن��ي، واس���أل���ي ع��نّ��ي َن��بِ��يًّ��ا

ْر الُمَطهَّ ال��َوْح��ُي  َوْه��َم��ِك  لَِيْفَضَح 

دينًا واإلخ���الَص  ال��ُح��بَّ  َحَملُت 

ِم��ْئ��َزْر َعليِك  ��م��اَء  ال��سَّ وَأْس���َدْل���ُت 



أوتـــــار45 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َي�وًما وَلَعلَّ  ن��ل��ت���ق��ي،  ل��ن  إًذا، 

َي��ُع��وُد ألْه��ِل��ِه ال��َغ��اِدي َوَي��ْظ��َف��ْر

ُروِح���ي َن��ِزي��ُل  َف��أن��َت  ال،  فقالت 

َأْي��َس��ْر ��دِّ  ال��صَّ َبَعد  ال��َوْص��ُل  َت��ع��اَل، 



46 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

ما ��شُمها
البحر: مجزوء الكامل

وَأَراَك َت������ْرُك����ُض ُم���س���ِْرع����ًا

َي���ا َوْي�����َح َق��ْل��بِ��َك م��ا َوَع����ى؟

كن� وَأْي�����َن  ِج���ْئ���َت؟  َأْي����َن  ِم���ْن 

����َت؟ وك��ي��ف ِص����ْرَت ُم���َودِّع���ا؟

ِم���ْث���َل ال���نُّ���ُج���وِم ال���ُم���َرَس���ال

م��ْوِض��َع��ا َل����َك  أَرَى  َف����اَل  ِت 



أوتـــــار47 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َم���ْن تِ��ل��َك؟ بِ���األَْم���ِس ال��َق��ِري���

ا  َم��ع��ا ����ِب َج��َل��ْس��ُت��َم��ا ِس������رًّ

َواَع���ْدَت���ه���ا َي������ْوَم ال��َخ��م��ي��ِس

وُرْح���������َت ي������وَم األْربِ�����َع�����ا

َوَك���َت���ْب���َت فِ����ي َأْوَراِق�����َه�����ا:

إِنِّ������ي َغ���������َدْوُت ال��ُم��وَل��ع��ا

قد ال����َم����غ����روِر  وب����اِس����ِم����َك 

���ع���ا أم���ض���ي���َت ف����ي����ِه ُم���َوقِّ

َوَزَرْع���������َت فِ����ي َأْح���َداِق���ه���ا

َأَم��������اًل َوَك���������اَن ُم��َض��يَّ��ع��ا



48 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

م��ا اِس��م��ه��ا؟ ِه���َي بِ���نْ���ُت َم���ْن؟

���ع���ا م���ا ال���ُع���م���ُر؟ َك����ْي َأَت���َوقَّ

م���ا َل�����ْوُن َع��ْي��نَ��ْي��َه��ا ال��لَّ��َت��ْي��ِن

َس���َل���ْب���َن َق���ْل���َب���َك َأْج���َم���ع���ا؟

َأْت �����ِذي�����َن... َت����َج����رَّ بِ���نْ���ُت الَّ

وأت����ي����َت فِ����ْع����اًل َأْش���نَ���ع���ا

َوال�����ل�����ِه َل������ْو ق���اَب���ْل���ُت���ه���ا

َل���َك���َس���ْرُت ِم��نْ��َه��ا األَْض��ُل��ع��ا

��َدْت ُق���ْل���ُت: اْس��َم��ِع��ي، َف��َت��نَ��هَّ

َأْس��َم��َع��ا َل����ْن  َواَل؟  َق���اَل���ْت: 



أوتـــــار49 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ُاْس����ُك����ْت َف���َل���ْس���ُت َغ���بِ���يَّ���ًة

َأْرَض���������ى بِ�����َه�����َذا ااِلدِّع�������ا

َوَل����َس����ْوَف َأك���ِس���ُر َم���ا َل��ِق��ي��ُت

ال���ِوع���ا َأو  ج�����اِج  ال�����زُّ ِم�����َن 

َأن����ا م���ا أَت���ْي���ُت لِ���َك���ْي ُأَه�����اَن

َع���َل���ى َي����َدْي����َك َوَأْج�����َزَع�����ا

األَواُن َل�����ِك  آَن  َع���ْي���ُن  ي���ا 

بِ�������َأْن َت���ُص���بِّ���ي األَْدُم����ع����ا

َي��ْغ��� وال���ل���ُه  َف���اْع���َت���ِرْف،  َأْو 

َس��َع��ى َم����ا  آدَم  الْب�����ِن  ����ِف���ُر 



50 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

اُء ُل�����ْغ�����ٌز ُم���ْب���َه���ٌم َح����������وَّ

��َع��ا ُك�����لَّ ال����طَّ����اَلِس����ِم َج��مَّ

َأن�����ا َم����ا َأَت����ْي����ُت لِ��َك��ْي��ِده��ا

ع���ا َأَت���َج���رَّ َأْن  وال����ظُّ����ْل����َم 

إِنِّ�����ي َأَت����ْي����ُت إَِل�����ى ال��َح��َي��اِة

لِ����َك����ْي َأُض��������رَّ َوَأن���َف���ع���ا



أوتـــــار51 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

يا �أميَر �لب�شر
البحر: المتدارك المنهوك

أن������َت ق����د ُك����ن����َت لِ���ي

ظِ�����لَّ ُروِح��������َي األَبَ�������ّرْ

��ب��ا أن������َت ُح����ْل����ُم ال��صِّ

���َح���ْر ف���ي ُه��������ُدوِء ال���سَّ

ب���ى َأْن��������َت َف��������ْأُل ال���رُّ

ِم���ث���َل َغ����ْي����ِث ال���َم���َط���ْر



52 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

��ح��ى ِم���ْث���َل َش���م���ِس ال��ضُّ

ي����ا َج���ب���ي���َن ال���َق���َم���ْر

أن�������َت فِ������ي ري���َش���تِ���ي

َغ����نْ����َغ����ن����اُت ال����َوَت����ْر

أن������َت فِ�����ي ِم���ْح���نَ���تِ���ي

واِع�����ظِ�����ي وال����ِع����َب����ْر

أن�������َت فِ�����ي ُغ���ْرَب���ت���ي

ُم���ْؤنِ���س���ي، ال��ُم��نْ��َت��َظ��ْر

ك�����م َرِك�����ْب�����ن�����ا م���ًع���ا

ع����اتِ����ي����اِت ال�����َق�����َدْر!



أوتـــــار53 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َك������ْم َرَح����ْل����نَ����ا َم���ًع���ا

ف���ي َزَواي��������ا ال���ِف���َك���ْر!

ك����م َض���ِح���ْك���ن���ا أًس����ى

َك�����ْم َب���َك���ْي���نَ���ا َش������َرْر!

ك�����م َق����َه����رن����ا َم���ًع���ا                           

َي����ا َح��ب��ي��ب��ي ال���َخ���َط���ْر!

ُع����ْد إَِل����ى ال���َوْص���ِل ُع��ْد

ي�����ا أم�����ي�����َر ال����َب����َش����ْر

الس�����ت�����الِب ال����َه����َوى

َه����ْر ِم�����ْن ُع����ُي����وِن ال����زَّ



54 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

����تِ����ي ف����ال����ُع����ي����وُن الَّ

ك�����اَن ِم���نْ���َه���ا ال����َح����َذْر

ش������اِم������ت������اٌت بِ���ن���ا

وال������َع������ُذوُل اْن���َت���َص���ْر

أن������َت ف����ي َوْح���َش���ت���ي

ِم����ْع����َزفِ����ي وال�����َوَت�����ْر

الم���ُن����َ�ى َرْوُض  أن��َت 

أن������ت ن��������وُر  ال��ب��ص��ر



أوتـــــار55 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ُك������فَّ َع����نِّ����ي ال��َج��ف��ا

���َف���ْر ُك������فَّ َع����نِّ����ي ال���سَّ

ْم����� والدَّ ال��لَّ��ي��َل  وارح���ِم 

���َه���ْر ��������َع وُط�������وَل ال���سَّ



56 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

بين �لّنيل و�لَهَرم
البحر: البسيط

َقَلِم�ي واْنَتَش�ى  َتَغنَّ�ى  �َراَيا«  »السَّ َعَل�ى 

بَِدمي الَهَوى  ِسرِّ  عن  ْحَب  الصَّ َوكاَشَف 

لكاتِِمِه َيْخَفى  ال  وال��ُح��بُّ  كاَتْمُت، 

َقِم وبِالسَّ َي��ْه��َوى  َم��ْن  ُي��ْع��َرُف  ْمِع  بالدَّ

َق��اَل��ْت ُم��َداِع��َب��ًة وال��لَّ��ْي��ُل ُم��تَّ��ِش��ٌح

بَفِمي َش��ْه��َدَه��ا  َوَأْل���َق���ْت  ِغالَلتْيها 



أوتـــــار57 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َشًجا ال��َغ��َراِم  ِمْصُر  ُذك��َرْت  إْن  َت��ُذوُب 

والَعَلِم ال��َب��اِن  َب��ْي��َن  اُر،  ال����دَّ وَداُرك 

غزال وال  ُحبًّا  َت��ْرَت��ِج��ْز  َل��ْم  َأْن���َت  إِْن 

وال��َه��َرِم«؟ النِّيِل  َب��ْي��َن  ُمقاُمَك  »َف��َم��ا 

ف��اتِ��نَ��ٍة ُح���بَّ  ِمثلي  َع  َت���َج���رَّ َم���ْن  ي��ا 

َلِم الظُّ ِم��َن  َبحٍر  في  َنْفَسَك  َأْل��َق��ْي��َت 

ال��لَّ��ْي��ُل، وال��نِّ��ي��ُل، واألح����الُم، ق��اِه��َرٌة

والِحَكِم والَمنُْثوِر  ْعِر  الشِّ ِمَن  ُأْخ��َرى، 



58 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

باء �لظِّ
َمل البحر: الرَّ

با الرُّ َس��ْف��ِح  ف��ي  بالِعيِس  ُم��ْدلِ��ٌج 

َش���اَم َب��ْرًق��ا ف��ي ال��َف��ي��افِ��ي َغ��َرب��ا

الُمنَى أْش��َت��اُت  ْيِل  اللَّ ُس��ك��وِن  في 

اقتربا مهما  ال��ُم��ش��ت��اَق  ُت��ْب��ِع��ُد 

َوْم��َض��َة ال��نَّ��ْج��ِم ُأَن��اِج��ي َس��َح��ًرا

وال���نَّ���وى َي��ْس��َف��ُح َدم��ع��ي ِق��َرب��ا



أوتـــــار59 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

��َرى وال��سُّ وَش��ْوِق��ي،  َلْيِلي،  ِم��ْن  آِه 

َق���طَّ���َع ال���ُب���ْع���ُد ُف������ؤاِدي إَِرَب�����ا

واْن���بِ���الج���اُت َص���َب���اٍح واِع����ٍد

َي���ا َخ��ِل��ي��َل��يَّ َأَأْه������َوى َك��ْوَك��َب��ا؟

َأْي����َن َي���ا َك���ْوَك���ُب ِم��نِّ��ي َظ��ْب��َي��ٌة

َسَبا؟ ِم��ْن  َسَبْتنِي  وِح  ال���رُّ َط��ْف��َل��ُة 

َرَش�����ٌأ ِم���ْن َوْج���نَ���ِة ال���نُّ���وِر َل��ُه

��َب��ا ُة ال���َب���ْدِر َوَأْن����َس����اُم ال��صَّ ُغ����رَّ

َي��َت��ب��اَك��ى َظ���الِ���ًم���ا َم��ْح��ُب��وَب��ُه

ُمْغَتِصبا؟ َن��اِه��ًب��ا  َي��ْب��ك��ي  َك��ْي��َف 



60 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

َه��اِئ��ًم��ا َي���َرانِ���ي  إْن  َي���َت���َوّل���ى 

َذاِرًع������ا َم���ْش���ِرَق���ه وال��َم��ْغ��ِرَب��ا

ُم��ْع��ِرًض��ا ُم��س��ت��ه��ت��ًرا َع���ْن ِح��بِّ��ِه

َم��أَرب��ا        إل��ي��ه  َي��ْق��ِض��ي  أن  َق���ْب���َل 

ه���ل رأي���ُت���م ف���ي ِع���ن���اٍد ِم��ث��َل��ُه

ُك��ّل��َم��ا ق��ارب��ُت م��نْ��ُه اْح��َت��َج��ب��ا؟!

الم��َ�َه�ا َأْس����َراَب  س����اَءْلُت  َوإَِذا 

َنبا ِم���ن  ع��ن��ُه  َن��ْع��َل��ُم  م��ا  ُق���ْل���َن: 



أوتـــــار61 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

م��ا َع��َل��ى ِرْئ����ِم ال��َف��ال ِم���ْن َع��َت��ٍب

الَعَتبا ال��ُم��َع��نَّ��ى  َق��ْل��بِ��ي  َوَع��َل��ى 

نافًرا َظْبًيا  القلُب  َي��ْه��َوى  َك��ْي��َف 

الُكُثبا؟! َوَي��ْه��َوى  ْه��َر  ال��زَّ َي��ْرَت��ِع��ي 

���ِذي َأْي����َن ِم��نِّ��ي ُح��ُل��ُم ال��ُع��ْم��ِر الَّ

��ِة َأيَّ���اِم���ي َه��َب��ا؟ ض���اَع فِ���ي ُل��جَّ

َك���ْم َح��َج��ْج��ن��ا لِ��ل��َغ��َوانِ��ي َك��ْع��َب��ًة

للِقبا؟      ُخ��ُش��وٍع  فِ��ي  َوَس��َج��ْدن��ا 



62 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

َف��ِل��َم��ْن َأْش��ُك��و ِغ��واي��ات��ي، لِ��َم��ْن

��ب��ا؟ ��ب��اي��ا، َوُع���راِم���ي، وال��صِّ ال��صَّ

َم��ا َدَه���ى َق��ْل��بِ��ي ال���ذي َأْش��َع��َل��ُه

ِع���ْش���ُق���ُه، ب��ع��َد ال��تَّ��ن��ائ��ي َل��َه��ب��ا

َتَعٍب ِم��ْن  ال��َه��َوى  فِ��ي  َلِقينا  َك��ْم 

َت��َع��َب��ا ُم���ِح���بٌّ  َذاَق  َوَل����َك����ْم 

لهم وي���ا ش��وق��ي  ُق���ْل ألح��ب��اب��ي 

َع��لَّ��ُم��ونِ��ي ف��ي ال��تَّ��م��اِدي َم��ْذَه��ب��ا

م��ا َن��ِس��ي��نَ��ا بِ��ال��تَّ��ن��اِئ��ي َم��ْرَت��ًع��ا

ُكُتبا َق��ْل��بِ��ي  ُم��ْه��َج��ِة  فِ���ي  َخ���طَّ 



أوتـــــار63 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َب���ْع���َدك���ْم َل���ي���اٍل  َل��ي��الِ��ي��ن��ا  ال 

ول��ق��د ِص���رن���ا َي���ت���اَم���ى ُغ��َرب��ا

فمتى دائ����ي،  وال���ُح���بُّ  ال��ظِّ��ب��ا 

َأَت���ش���اف���ى وُف������ؤادي ق���د َأب���ى؟

َغ���ًدا؟ ُلْقيانا  ي���وَم  َأْش��ُك��و  كيف 

الظِّ��ب�ا ال�ل�ُه  س�����اَمَح  ال  »الظِّب�ا«؟ 



64 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

�شـــادن1 �لبحرين
البحر: الّطويل

لَِيا َجَرى  ا  َعمَّ الَبْحريِن  ش��اِدَن  َسُلوا 

َحالِيا الُحبُّ  َل  َح��وَّ ا  َلمَّ ُذْق��ُت  وما 

فإنَُّه العيوِن  ساِجي  بِ��َدم��ي  ُخ��ذوا 

بَِس����ْهِم الُع��ي�وِن الق��َاتِل��اِت َرمانِي�ا

َصبابٍة ذو  ُذْق��ُت��ه  ��ا  ِم��مَّ َذاَق  َوال 

�َواِجيا السَّ الُع��ي�وَن  اللُه  س���امَح  وال 
1 - الشادن: ولد الظبية.



أوتـــــار65 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ُأِح��بُّ��ه��ا! ال  َأّن��ن��ي  َل��ْو  َكما  َت��ق��وُل 

�ا َوَتْه�َوى ِوصالِ�ي�ا؟ َأَت��ْع�َش��ُقني َح�قًّ

ك��الُم��َك ِس��ْح��ٌر َب��ابِ��ل��يٌّ َوإِنَّ��م��ا       

لِيا وال  َع��َل��يَّ  ال  َت��ْب��دو  َف��َع��ال��َك 

ْم�َل والَمها َس�ِلي إْذِخ�َر الَبْحَرْي�ِن، والرَّ

ثاِوي�ا ِق(  )الُمَح�رَّ َظْب�ٍي ف�ي  ُكلَّ  َس�ِلي 

َقصاِئ�دي إالّ  )الَبحرْي�ِن(  َم�َرَج  وم�ا 

ِعناِديا إالّ  َت��ْرَض��ْي��َن  وال  إَل��ْي��ِك 

جا الشَّ َيْعِرُف  َمْن  ِخاّلِن،  َجا  َوالشَّ َأنا 

َيرانِيا َأْن  ُدوَن����ُه  َوح��اش��ا  َي��رانِ��ي 



66 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

با والصِّ ��َب��اَب��َة  ال��صَّ ول��ك��نَّ  َوُق����وٌر، 

َوقاِري�ا َيْس��َت��ف�ِزُّ  �باي�ا  الصَّ وُح�ْس��َن 

�ى َصباَبتِ�ي ُأَف��تِّ��ُش ع��ن َراٍق لِ�ُح��مَّ

راِقيا ��وُق  ال��شَّ ُه  َه��دَّ لِِجْسٍم  َوَل��ْي��َت 

َن��زي��ُل ُم��ع��ان��اٍة َوِخ�����ْدُن َص��ب��اَب��ٍة

َليالِيا ب��ال��ِوص��اِل  َأْح��َظ��ى  َل��َع��لِّ��َي 

َعابٌِق والنِّيُل  النِّيل،  ل��وادي  مشوٌق 

وف�ي ِمْص�َر أْحب��اب�ي وَأْه�ل�ي َوَداِري�ا

ِدماِئِهْم في  الَمها،  أس��راِب  ُك��لُّ  بِها 

ِدماِئَيا فِي  ما  واألَْشجاِن  الُحبِّ  ِمَن 



أوتـــــار67 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

زوري ُقَبْيَل �لَفْجر
البحر: الكامل

����حاِب الُمْثَقالِت الُه�طَّ�ِل ُق���ْل لِ�لسَّ

َواْن��ِزلي مالِِك(1  )الزَّ َج��ن�اح�َِك في  ي  ُلمِّ

َحلَّها داًرا  ال��ُح��بِّ  بِ��م��اِء  ُزوري 

ال��َولِ��ي« »عبُد  ال��نَّ��وى  ُب��ُه  ُي��َع��ذِّ ُمْضنًى 

وُأْن��ِس��ه��ا ال��َح��ي��اِة  بِ��أم��واِه  زوِري 

الَحنَْظِل َط��ْع��َم  فيِك  َع  َت��َج��رَّ َرُج���اًل 
1 - الزمالك: حّي في وسط القاهرة



68 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

َعاِشٍق َزْوَرَة  الَفْجِر  ُقَبْيَل  ُزوِري 

��ٍر ف��ي َث���ْوبِ���ِه ُم��َت��َس��لِّ��ِل ُم��َت��نَ��كِّ

َوُلْطِفها     الَحناِن  بِ���َأْذِرَع���ِة  ي  ُضمِّ

األَْجَمِل الَحبيِب  إلى  َيِحنُّ  َرُج��اًل 

الَهَوى َتجاَذَبُه  َقلٌب  لي  ُسْحُب  يا 

وُه��ُم��وُم َل��ْي��ٍل ك��ال��َم��غ��ارِة َأْل��َي��ِل

واألَرب��ع�وَن بِ���َطْيِش��ه��ا وَوق���اِرها

وَتْبتلي ُت��ِح��بُّ  كما  إَل���يَّ  َتسعى 



 
الوتر الّثاني

حــــنــــــيــــــن





أوتـــــار71 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

�شنعاء
البحر: الّرمل

ُن����وُر َع��ي��نِ��ي وَت���رانِ���ي���ُم َف��ِم��ي

����اُت َدِم���ي َن��ْب��ُض َق��ْل��ب��ي وُك����َريَّ

َجْبَهتي َأع��الِ��ي  ف��ي  َم��ْج��ٍد  ت���اُج 

َوِس������واٌر، خ��ال��ٌد ف��ي ِم��ْع��َص��ِم��ي

َوَوَط����ْن َداٌر  لِ��ل��ُح��بِّ  َوَط���نِ���ي 

َم��ْن ال��زَّ َك��فِّ  على  الَمْجِد  َبْصَمُة 



72 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

ْمَح(1 و)َس��ْي��َف ْبَن َيَزْن( َأْن�َج�َب )السَّ

ال��َي��َم��ْن ��ْوُه  َف��َس��مَّ ال��ُي��ْم��َن،  َزَرَع 

األََدِب َرأِس  َم��ْس��َق��ِط  ُرب���ا  ي��ا 

وَم����ن����اًرا ألُُص�������وِل ال���َع���َرِب

األَبِ��ي ال��ُح��رِّ  الُمْسَتْبِسِل  َم��ْوطِ��َن 

��ُه��ِب ال��شُّ ُب����ُروج  ف��ي  س��ع��ي��ًدا  ُدْم 

َأن���ا ِم���ْن ُب��ْع��ِدِك ي��ا )َص��نْ��ع��ا( َأن��ا

نا الضَّ وَأْق���ت���اُت  ال��َه��مَّ  َأْش�����َرُب 

ه الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة 100 هجرية على بالد  ْمح بن مالك الخوالني: والَّ 1 - السَّ
األندلس واستشهد في معركة أقطانيا وخلفه عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي.



أوتـــــار73 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ْن��ي��ا، َب���ه���اٌء َوَس��نَ��ا أْن����ِت لِ��ل��دُّ

الُمنَى وأْش��َت��اُت  ���اِمي  السَّ ُح�ْلُم�ها 

�َجْن فِ��ي َح��نِين�ي، وَن��ِش�يجي، والشَّ

َأْش��َت��ك��ي َش��ْوًق��ا إل��ى ش��اطِ��ي َع��َدْن

األَُلى الَم��ِلي��ح��اِت  والَكِحي����الِت 

َسَكْن لِلَقلِب  ال��ِع��زِّ   ) )َت��ِع��زِّ فِ��ي 

َدْم����ُع ُح��ْزن��ي وَت��ع��ابِ��ي��ُر ال��َق��َل��ْم        

��ْج���َو َوَتْس��ِقي�نِي األََلْم َتْب��ع��َُث الشَّ

لِ���ُس���ُه���وٍل ف��ي بِ�����الِدي وِق��َم��ْم

َوَك��ْم؟؟! َك��ْم  ُأَعانِي  َك��ْم  َلَشْوِقي  يا 



74 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

األَُوْل إِْن���ب���اِت  َح��ْق��َل  ي��ا  وط��ن��ي 

َك���ْم َع��ظِ��ي��ٍم ف��ي َب��نِ��ي��ِه َك���ْم َب��َط��ْل

َف��َت��َن ال��َج��ْوزاَء واْس��َت��ْه��َوى ُزَح��ْل

ك���لُّ ِش���ْب���ٍر ق��د َك���َس���ْون���اُه ُق��َب��ْل



أوتـــــار75 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ُقبلة على جبين �لوطن1
البحر: مجزوء الّرَجز

����ِق����ي ����ِق����ي َت����َألَّ َت����َألَّ

���م���اِء َح��لِّ��ق��ي وف����ي ال���سَّ

�����ى َزَم������اُن ال��َغ��َس��ِق َولَّ

ي��ا َي��َم��َن ال��طُّ��ْه��ِر ال��نَّ��ِق��ي

1 - غنتها الفنانة  اليمنية رنا الحداد.



76 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

����ِق����ي ����ِق����ي َت����َألَّ َت����َألَّ

َب���ى وال���طُّ���ُرِق َع��َل��ى ال���رُّ

َحى الضُّ َش��ْم��َس  َوَغ��يِّ��بِ��ي 

��نَ��ا َواألَلَ������ِق َب���ْي���َن ال��سَّ

َت����َرفَّ����ِق����ي َت���َرفَّ���ِق���ي

ِق���ي ُت���َف���رِّ َوال  ���ي  ُل���مِّ

ي���ا ش���اَم���ًة فِ����ي َج���َس���ِد

ِق ال����ُع����ُروَب����ِة ال���ُم���َم���زَّ

وي����ا ِوس����اًم����ا َغ���الِ���ًي���ا

لِ��َش��ْع��بِ��ن��ا ال���ُم���َوفَّ���ِق



أوتـــــار77 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َأْش������َواُق������ُه َج���يَّ���اَش���ٌة

ِق��ي إَِل����ى ال��ُع��ال إَِل����ى ال��رُّ

ُب����وِرْك����ِت ي���ا َح��بِ��ي��َب��ت��ي

ِذك������َراِك َأْش������َذى َع��َب��ِق

َش��َك��ْك��ُت ِم���ْن ُن��ُج��وِم��ه��ا

ِق��������الَدًة فِ����ي ُع��نُ��ِق��ي

َدْت فِ���ي َح��ْق��ِل��ن��ا َوَغ��������رَّ

َأْش��َج��ى َب��ن��اِت ال��َم��نْ��طِ��ِق

َواْم�����َت�����َأْت َس��م��اُؤه��ا

ن������ابِ������ِق بِالزَّ واألَْرُض 



78 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

�����َع�����ْت َأْط���ي���اُره���ا َوَرجَّ

َل��ْح��َن ال��َج��ن��اِح ال��خ��افِ��ِق

َك���ْم ح���اَرَب���ْت َوس��اَل��َم��ْت

َتْلتِقي َأْن  ح��اَوَل��ْت  َك���ْم 

َوك�����اَن فِ���ي َت��ْش��طِ��ي��ِره��ا

م���اِن األَْع��َم��ِق ُج����ْرُح ال���زَّ

ُزَه������اَء َق���ْرَن���ْي���ِن َوَل����ْم

��َف��ِق َت����َر اْن����بِ����الَج ال��شَّ

َي���ِئ���نُّ فِ����ي َأْض���الِع���ه���ا

َش����ْوُق اتِّ��ح��اِد ال��َم��ْش��ِرِق



أوتـــــار79 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َظ����نَّ ال���ِع���َدا وراَه���نُ���وا

بِ���َأنَّ���َه���ا َل����ْن َت���ْرَت���ِق���ي

َه�����بَّ إل��ْي��ه��ا َض���ْح���َوًة

��يِّ��ِق ِع���ْط���ُر األَِري������ِج ال��شَّ

َف��َل��ْم��َل��َم��ْت ِج��َراَح��ه��ا

��ِق َوَف�����ْج�����َوَة ال��تَّ��َش��قُّ

���������َدْت ُص��ْف��وَف��ه��ا َوَوحَّ

َك���ِع���ْق���ِده���ا ال��ُم��تَّ��ِس��ِق



80 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

َت���َع���اَن���َق���ْت َأْرَواُح����ن����ا

ِع���ن���اَق َص�����بٍّ ع���اِش���ِق

َواْن����َدَح����َرْت فِ��ي َأْرِض��ن��ا

َم�����س�����اِوئُ ال���َب���ن���اِدِق

وان���َت���َظ���َم���ْت ُص��ُف��وُف��ن��ا

َت��������ُردُّ ُك������لَّ م������اِرِق

وال���َم���ْوُج فِ���ي ُش��ْط��آنِ��ه��ا

َي��������ِرفُّ ك���ال���َب���ي���اِرِق

َوَط��نِ��ي ي��ا  َوُدْم  ُدوِم����ي 

الخالِِق ُل��ْط��ِف  َع��ْي��ِن  فِ��ي 



أوتـــــار81 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

�لجز�ئر
البحر: الوافر

الَمشاِعْر َوْه��ُج  َأْم  ��ْوِق  ال��شَّ ُب��روُق 

َي�����ُل���وُح َع��لى َج��بِ�ي�ن�َك بِالَبشاِئْر

َغُيوٌر َج��َزًع��ا  َب��َك��ْت  َوَق���ْد  َت��ق��وُل: 

َدٌة َخ��ن��اِج��ْر َوَأْدُم���ُع���ه���ا ُم����َج����رَّ

ُم��َع��نَّ��ى َج�����ْذاًل  ��ًه��ا  ُم��َولَّ أَراَك 

ظاِهْر يِن  الَخدَّ فِ��ي  الَعْيِن  َوَدْم���ُع 



82 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

ُحبًّا؟ َسَبْتَك  ِس��واَي  َم��ْن  َأَتْعَشُق؟ 

��راِئ��ْر َف��إِنِّ��ي َل��ْس��ُت أق��َب��ُل ب��ال��ضَّ

َقريًبا َس��َف��ًرا  ال  ْح���َل!  ال���رَّ َف��ُح��طَّ 

ُم��س��افِ��ْر َل��ه��ا  أراَك  ال  َوُأق���ِس���ُم 

َلْهًوا َعْينَْيَك  في  ال��ُح��بَّ  َع��َرْف��ُت 

ألنَّ����َك ش��اِع��ٌر وال���ُح���بُّ ش��اِع��ْر

لِي واع��ت��رْف  ه��ي؟  َم��ْن  ُق��ْل��َت  وإالَّ 

ف���إنَّ ال��َق��ل��َب لِ��ل��َم��ْح��ُب��وِب غ��افِ��ْر

اعترافِي وذا   ، ُأِح���بُّ َنَعْم  َأَج��ْب��ُت: 

َوف��اتِ��ن��ت��ي ل��ه��ا َف��َت��ك��اُت س��اِح��ْر



أوتـــــار83 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َت��ف��اَن��ى ال��ع��اِش��ق��وَن َع��َل��ى َه��واه��ا

وس���اُق���وا َم��ْه��َره��ا ِم��ل��ي��وَن ث��اِئ��ْر

ُم��وه��ا َوَأْه��ُل��وه��ا األَش�����اِوُس َك��رَّ

لِ��َت��ْغ��دو ال��َي��ْوَم َس��يِّ��َدَة ال��َح��راِئ��ْر

ا حقًّ َه���واَك  َع��َرْف��ُت  )َه��ا(  َفقالْت: 

ال��َج��زاِئ��ْر َح��بِ��ي��ب��ُت��َك  إًِذا  ف��أْن��َت 

ُحبِّي ِم��ْث��َل  ال��ج��زائ��َر  َأه���ْوى  َن��َع��ْم 

ولِلمع����افِ��ر1 الَج��نَّ���َت��ْيِن   ِ ألَْرض

1 -  المعافر: هي بلدة الحجرية في محافظة تعز من اليمن، ذاُت تاريخ عريق وتنسب إلى 
معافر بن يعفر وينتهي  نسبه إلى حمير من سبأ.



84 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

َدِع�ي����ن���ِي َأْل��ثِ���ِم األَْوراَس ُح��بًّ��ا

وَأرِش�����ُف ِمن َط��ه��ارتِها الَمس�اِكْر

َثراها فِ��ي  َأْس��ُج��ُد  ال��َي��وَم  َدعيني 

َط��اِه��ْر ��ْح��ِب  ال��سُّ م��اِء  مثَل  ُت���راٍب   

ُت��َق��بِّ��ل��ُه ال���َك���راَم���ُة ُك����لَّ َي����ْوٍم

��ي��اِء َل���ُه َم��ن��اِئ��ْر وِم���ْن َج��َس��ِد ال��ضِّ

َي��َدْي��ِه في  ُت��ْش��ِرُق  ْمَس  الشَّ َرَأْي���ُت 

وَت��ْس���ج����ُُد في الَقب��ائ�ِل والَعشائْر

َيِقينًا َس��َب��إٍ  ِم���ْن  ال��َي��ْوَم  وِج��ْئ��ُت 

بِ���َأْن���ب���اِء األوائ�����ِل واألَواِخ������ْر



أوتـــــار85 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

بِ����الُد َأُروَم������ٍة َوَس���م���اُء َم��ْج��ٍد

َوَم���ْوِئ���ُل َف��اتِ��ٍح َوَع���ِري���ُن ظ��افِ��ْر

وم���اذا َع���ْن َح��نِ��ي��نِ��َك لِ��ل��َغ��وانِ��ي؟

��ف��اِئ��ْر؟ ولِ��ل��غ��اداِت َربَّ����اِت ال��ضَّ

��ى     َولَّ ال��لَّ��ْه��ِو  َزم����اُن  ل��ه��ا:  فقلُت 

ف��اتِ��ْر ال��دَّ إل��ى  ُج��وِع  ال��رُّ َزَم���ُن  َوذا 

إال القلِب  فِ��ي  َي��ُع��ْد  َل��ْم  َك��ُب��ْرن��ا، 

��م��اِئ��ْر ِج���راح���اٌت َوت��أنِ��ي��ُب ال��ضَّ



86 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

َوَأْح�������َزاُن ال��ُع��روَب��ِة ج��اثِ��م��اٌت

َعَلى َب���س�َماتِ��ن��ا، ف��َم��َتى ُت�َغاِدْر؟

َم��َت��ى َت��َت��ع��اَن��ُق األق��ط��اُر ُل��ْق��َي��ا؟

ُيهاِجْر؟ َمَتى  ال��ِف��راُق،  ُيْمَحى  َمَتى 

ُق��ن��ا َم��ط��اِم��ُع ك���لِّ َوْغ����ِد ُت��َم��زِّ

َج��ه��وٍل ُم��ْس��َت��بِ��دِّ ال��طَّ��ْب��ِع ف��اِج��ْر



أوتـــــار87 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

�إلى ِم�شر
البحر: البسيط

هواِدَجنا أَْم��َص��ْرن��ا  ِم��ْص��ُر  يا  إِل��ْي��ِك 

َمراِسيها َأْرَس��ْي��ن��ا  ُع��َك��اظِ��ِك  وف��ي 

َقصاِئُدنا اِكي  الزَّ ُتْربِِك  َعَلى  َتْحُلو 

أَماِسيها َأْح��َل��ى  ما  الِكناَنِة  أرُض 

عاصفٌة الَبْحَر  هاَج  ْيِل  اللَّ س��اِرَي  يا 

ساِريها وِق  الشَّ وَم��وُج  راَع،  الشِّ فاْطِو 



88 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

َعَتٌب وال  َع���ْذٌل  ف��ال  ال��َغ��راُم  ه��و 

َوُمْرِسيها ُمْجِرَيها  ُس��ب�حاَن  ع��ل��يك، 

َعَبَرْت اّلتي  وأّي��ام��ي  ِم��ْص��َر،  أَتيُت 

ُأالِقيه�ا أن  َعلِّ�ي  ت�اَه،  َزْوَرٍق  ف�ي 

َمجالَِسُه؟ َأْهوى  َمْن  َمجالِِس  في  هْل 

َشواطِيها؟ أهوى  َمْن  شواطِئ  في  أْم 

ُبني ُيَعذِّ قلٍب  َف��ِم��ْن  َم��ِرْض��ُت  إذا 

ُأعانِيها َن��ْج��َوى  فِمْن  َبَكْيُت  وإن 
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َتُقوُل )أذكاُر( واألحزاُن َتْعِصُرها

ُمِحبِّيها ف��ي  َص��بٍّ  َأْع��َش��ُق  أَلَن���َت 

ُسْعَدى لها أنَت شاديها وحاِديها

َمغانِيها في  َيْحلو  الَعْذُب  َوِش��ْع��ُرك 

َسَبْتَك، ف��اْن�َت�َزَع��ْت َق�ْل�ًب�ا على ص�َِغٍر

فِيها فِ��ي  اِق  الُعشَّ َشبَّاَبَة  ف��ِص��ْرَت 

ُعها ُتَرقِّ وأْث����واٌب  ال��َح��ي��اِء،  َط��ْب��ُع 

وُيْفنِيها ُيْب�نِ�يها  والِع�ش��ُق  �ْب��ِر،  ب�الصَّ

لها ِع���َداَد  ال  قلوٍب  َك��ْم  ُحبِّها  فِ��ي 

َوَيكِويها ك��رى  وال��ذِّ ال��َوْج��ُد  ُيذيُبها 
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َمرابِِعها فِ��ي  إاّل  ْبِح  كالصُّ َل��ْي��َل  ال 

َوَي��رِوي��ه��ا أهليها  َي��غ��ِدُق  وال��نِّ��ي��ُل 

ُقها ُتَؤرِّ ْك��رى  وال��ذِّ )أذك���اُر(  تقول 

مآقيها ِم��ْن  ا  ُدرًّ َت��ْس��َف��ُح  وال��َع��ْي��ُن 

َغَلًسا الِحَمى  غ��اَدْرَت  منُذ  أوَحْشَتنا 

َلياليها ْت  ف��اْس��َودَّ َنْجُمَك،  َوَغ��اَب 

ُيقاِضيه�ا َم�ْن  َيالِ�ي  اللَّ َجنَْت�ُه  َعّم�ا 

ْفُق بالنَّْفِس ي��ا )ب���اب���ا( ُي��داِويها فالرِّ
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عيدة �إلى ِم�شر ِمَن �ل�شَّ
البحر: البسيط

َمعانِيه�ا َأْش�جى  ِم�ن  َغنَّْي�ُت  لِِمْص�َر 

َقَوافِيها َأْح��َل��ى  ما  ال��َح��ْرِف  ياِئيََّة 

ُمْهَجُت�ُه َولِأْحب�اِب  َقْلبِ�ي،  لِِمْص�َر 

َمآِسيها وال��ّذْك��َرى  الُحبِّ  ِم��َن  َول��ي 

ُمتَِّشًحا َصنْعاَء  ِم��ْن  كالباِز  َأَت��ْي��ُت 

آللِيها ِم��ْن  وِع��ْق��ًدا  الَمعانِي  َسْيَف 
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عالَِيٍة ��اَء  َش��مَّ َرْب����َوٍة  ِم��ْن  َأَت��ْي��ُت 

َروابِيها َأْعَلى  في  النَّْجُم  ُيَعْشِعُش 

َجَبٍل ُذرى  في  ي  ُعشِّ ْقِر  كالصَّ َأَتْيُت 

فِيها َوم��ا  ْنيا  لِلدُّ ال��َم��ن��ابِ��ِر  أعلى 

شاِعِرها ت��اَج  َجْتنِي  َتوَّ ق��ْد  َصنْعاُء 

��ًع��ا بِ����آلٍل ِم���ْن َأم��انِ��ي��ه��ا ُم��َرصَّ

َعَدٍن ِمْن  َصنْعاَء،  ِمْن  ِعيَدِة،  السَّ ِمَن 

ُتساِويها؟ َداٌر  َه��ْل  ال��ُح��َدْي��َدِة،  ِم��َن 

َمواطِنِها َشتَّى  وِمن  َحْضَرَمْوَت،  ِمْن 

َساِجيها؟! الَعيِن  َكِحيُل  ُرباها  فِي  َكْم 
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َجنَّتِها َأْزه����اِر  َن���َدى  إالَّ  ِع��ْط��َر  اَل 

َن��واِدي��ه��ا إالَّ  ال��َه��َوى  َن����واِدي  وال 

َعابَِقٌة َصنْعاَء  فِ��ي  ال��َوْص��ِل  َنسائُم 

َنواِحيها َأْقَصى  ِمْن   ) و)الُبنِّ )الكرم(  بِ� 

َمَطًرا َأْزه��اِره��ا  َعَلى  حاُب  السَّ ج��اَد 

ُيساِقيها ُح��بًّ��ا  َث��ْغ��ِرِه  ِم���ْن  وب���اَت 

َسَحًرا آكاِمها  في  ْيَل  السَّ َوَدفِّ���ِق 

َواِدي��ه��ا ك��اُن��وَن  فِ��ي  َث��ْغ��َرَك  َيْشتاُق 

َوَكْم الِجباِل،  هاماِت  النَّْجُم  َقبََّل  َكْم 

أِلَْهِليها!! اِه��ي  ال��زَّ الَقَمُر  َت��واَض��َع 
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َظَفًرا تاِريِخها  في  )َطنَْجَة(  ل�  َبنَْوا 

َسواِريها )َم��ْدِري��ٍد(  عند  َوَش��يَّ��دوا 

ُقْرطبًة )َخْوالَن(  ِمْن  ْمِح(1  )السَّ عن  َساِئْل 

أن���اَر )ب���اري���َس( َق��اِص��ي��ه��ا ودانِ��ي��ه��ا

َصبٌِر فِْسطاُطها  ��ت��ي  الَّ  2) )َت��ِع��زُّ ���ا  َأمَّ

َبواِديه�ا فِ�ي  أمي�ٌر  الِجب�اِل  أب�و 

ْرُق ه��اَم��َت��ُه ُت��َق��بِّ��ُل ال��غ��اِدي��اُت ال�����زُّ

َغواديه�ا َحنَّ�ْت  إَِذا  َي�ْوٍم،  ُكلِّ  فِ�ي 

ه الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة 100 هجرية على  ْمح بن مالك الخوالني: والَّ 1 - السَّ
بالد األندلس واستشهد في معركة أقطانيا وخلفه عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي.

2-  أحد جبال تعز.
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���اَن َزاِه��َي��ًة مَّ ُس��ف��وُح��ُه َت��ْك��َت��ِس��ي ال���رُّ

ي��اِح��ي��ِن ِك��تَّ��اٌن َم��راِع��ي��َه��ا ِم���َن ال��رَّ

َلُه األََواُن  آَن  َه��ْل  القاِت،  ِم��َن  َتشُكو 

كافِيه�ا الُب�نِّ  وُغْص�ُن  �بيَل  السَّ ُيْخِل�ي 
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�ليمن
البحر: البسيط

َتْكِويني َم��ْرع��اِك  ِم��ْن  ُمَحيَّاِك  َحيَّا 

َأراِك بِ��الب�ُْع�ِد واإلْقص����اِء َت��ْكوينِ�ي

ُأَق��بِّ��ُل��ُه ُمْشتاًقا  َص��ْخ��َرِك  َل��َث��ْم��ُت 

َوالطِّيِن ْخِر  الصَّ َلْثَم  األَِح��بَّ��ِة  َقْبَل 

َمداِمَعُه َجْفنِي  في  ْوُق  الشَّ َر  َفجَّ َكْم 

َشرايينِي فِي  َن��اًرا  ال��َوْج��ُد  َوَأْض���َرَم 
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ُقُه ُتَدفِّ َنْبًعا  يا  ال��ُح��بِّ  َم��ْوطِ��َن  يا 

َفَتْشِفيني ُجْرِحي  َعَلى  اإلَل��ِه  ُيْمنَى 

َوي���ا َأِري�����َج ُن��َس��ْي��م��اٍت َي��م��انِ��َي��ٍة

وَيْطِويني َط���ْوًرا  َينُْشُرنِي  َش���َذاَك 

َظ�َم�ِئ�ي نِ�يُله�ا  ى  َروَّ الك�ِن�اَن��ُة  َف�ال 

ُتْلِهيني بِالنَّْهَرْيِن  ص��اَف��ُة  ال��رَّ َوال 

عابَِقٍة َص��نْ��ع��اَء  ُرَب���ى  ِم��ْن  بِنَْسَمٍة 

َوِعلِّيني فِ���ْرَدْوِس���ي  َن��ْف��َح��َة  َأُش���مُّ 

)َش��ِم�يُر( َأْن�ب�ََت فِي َق��ْلبِ�ي ُح�ش�اَشَتُه

يني ِسجِّ ُط��وَل  َيا  َن��َأْت   ) )َت��ِع��زُّ َوإِْن 
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��ام��ي َه���َوى َع���َدٍن َل��ِك��نَّ أس��ع��َد أيَّ

الَمياميِن ال��ُح��وِر  غ��اداتِ��ِه  َك��ِع��ْط��ِر 

َلواِعُجُه بِي  طاَفْت  الطَّْيُف  َسَرى  َوإِْن 

ُيْدنِينِي بِالُبْعِد  َقَضى  َقْد  ��ِذي  الَّ َعَسى 

عاطَِفتِي الَخْضراِء  َهَوى  فِي  َتْعِذُلوا  ال 

َرياِحيني وَأْهُلوها  ُروِح��ي  )َصنْعاُء( 



الوتر الّثالث:

َمـقـِدسّيـات
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َمن ي�شتري �لقلب؟
البحر: البسيط

َقْلبا بائٌع  إنِّ��ي  الَقْلَب  َيْشَتِري  َم��ْن 

ُحبَّا؟ ال��َه��َوى  َشياطِيِن  ِم��ْن  َوق��اتِ��ٌل 

َتْعِصُرُه واآله��اُت  الَقْلَب  َيْشَتِري  َمْن 

َذْنبا؟ إِْخالُصُه  َغدا  ِحيَن  َوال��ُح��ْزُن، 

إنَّ���ا ُن��ِح��بُّ وف��ي أع��م��اِق��ن��ا ُخ��ُل��ٌق

ا بَّ والرَّ الَعْهَد  َوَيْرَعى  ماَم  الذِّ َيْرَعى 
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ُقَبال أْشواِكها  َعَلى  ال���ُوروَد  َنْسِقي 

َعْذب�ا  الَه�َوى  ف�ي  َرِحيًق�ا  وَنْرَتِويه�ا 

َأَلًقا ِمْصباِحِه  فِي  ��ْوَء  ال��ضَّ َوَنْعَشُق 

والَغربا ��ْرَق  ال��شَّ ُينِيُر  بل  َينَْطِفي  ال 

ُنكاتُِم�ُه َتْعذي�ٌب  لِلُح�بِّ  كاَن  َك�ْم 

ُرعبا الَهوى  في  َيْلَقى  الُحبِّ  ذو  َوكاَن 

َبِقَيْت ما  الُحبُّ  َوَيْبَقى  الُوُجوُه  َتْفنَى 

والُقْرَبى األرح��اِم  آِص��رُة  النّاِس  فِي 

َأشَعَلُه الَعْصِر  َه��ذا  إْن��س��اَن  َل��ِك��نَّ 

َحْربا ُبْستانِِه  في  وأْش��َع��َل  َغ���ْدًرا، 
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ُي��ِح��بُّ َع��ْب��َل��َة ك��األف��الِم َع��نْ��َت��َرٌة

كذبا َع��نْ��َت��ٍر  ِم��ْن  َتشتكي  وَع��ْب��َل��ٌة 

َشبِيبَتُه َيْقِضي  ال  وال��ُح��رُّ  َن��ِدْم��ُت، 

�ب�اي��ا َهاِئًم�ا َصبَّ�ا ��ب��ا َوالصَّ َم�َع الصِّ

َتمنَُعنِي ْبِر  الصَّ َبقايا  لوال  َوِك���ْدُت 

َنْحبا له  َأْقِضي  َأْن  الُعْمِر  َوُفْسَحُة 

َتْعِرُف�ُه اإلْنَس�اِن،  ِم�َن  أْوَف�ى  الَوْح�ُش 

الَكْلبا ُي��ْش��بِ��ُه  ال  َول��ك��نَّ��ُه  َل��ْي��ًث��ا، 



104 ميرّيأوتـــــار د. عبد الولي الشَّ

ِجْلَدتِِه َأْب��ن��اِء  ِمن  ْئ��ُب  ال��ذِّ َي��ْأُك��ُل  ال 

ِذْئبا! َق��ْوِم��ِه  في  إْنَساُننا  ص��اَر  َل��ْو 

َدْوَل��ُت��ُه األَْرَض  ب��أنَّ  ُظْلًما  َي��ُق��وُل 

َشْعبا َل��ُه  أْض��َح��ى  ُمْضَطَهٍد  َوُك���لُّ 

َبُه ُأَعذِّ ال  َحتَّى  الَقْلَب،  َيْشَتِري  َمْن 

الَكْربا؟ َيْشَتِري  َذا  َفَمْن  فِيِه،  َشيَء  ال 

��َب��ًة ُي��ق��اتِ��ل��وَن َري��اح��ي��نً��ا ُم��َخ��ضَّ

َهبَّا إِْن  ْوِض  ال��رَّ َنِسيِم  ِمْن  َأْنَفاُسَها 

َأَسًفا َوال  َغْبنًا  ال  بِْعُتَك،  َقْلُب  يا 

ُتْسَبى ج��اراُت��ُه  َم��ْن  َيْسَعُد  فكيف 
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غادة �لقد�س
�إلى روح �لمجاهدة )�شناء( 

َمل البحر: الرَّ

��ا َي��َديَّ َعْينَْيها  َق��ْي��ِد  ِم���ْن  َأْط��ِل��ق��ا 

��اَق��ه��ا ف��ي ُم��ْق��َل��َت��يَّ��ا واْن���ُظ���را ُع��شَّ

واْك��ُس��واه��ا ِم���ْن َج��البِ��ي��ِب َدِم��ي

َس��ِوّي��ا ال��َم��وِت  إل��ى  اْش��َت��ْق��نَ��ا  فقد 

ط��اَل��م��ا اْش��َت��اق��ْت لِ��َم��ا َأش��ت��اُق��ه

َق��ْل��ُب��ه��ا َق��ْل��بِ��ي ُس�����روًرا وُب��ِك��يَّ��ا
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َت����َت����راَءى ل���ي َخ���ي���ااًل َف��اتِ��نً��ا

َعِشيَّا غ��اَب  وال  ُصْبًحا  َي��ِغ��ْب  لم 

الُمْشَتكى إل��ي��ِك  ال��ُق��دِس  غ���ادَة 

َمْقِدِسيَّا أمسى  َب��ْع��َدِك  ف��ال��َه��وى 

َض��ْوَءه��ا َيْقُفو  بُح  والصُّ َخ��َرَج��ْت 

الَعَسِليَّا َل��م��اه��ا  ِمثلي  َع��اِش��ًق��ا 

ُخًطى األرِض  في  َتنُْقُش  َوَم��َش��ْت 

��ا َي���رُس���ُم ال��َخ��ْط��ُو ِك��ت��اًب��ا َن��َب��ِويَّ

ِذي الَّ اجي  السَّ َطْرُفِك  أضحى  َكْيَف 

��ا؟ َي��ْس��ُل��ُب األل��ب��اَب َن��ْص��ًرا َأب��ِديَّ
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ِك ال��ُف��لِّ��يُّ َأم��س��ى ب��اتِ��ًرا َخ�����دُّ

َعتِيَّا ِزل����زااًل  ال��َخ��ْص��ِر  وُح��ِل��يُّ 

ِم��ن خائٍف ال��ُخ��ْل��ِد ك��م  ي��ا ع���روَس 

الَمطِيَّا! َيعِلْفَن  ْهِم  الدُّ جاِل  الرِّ في 

أن���ِت ف��ي ال��َق��اُم��وِس إْره��ابِ��يَّ��ٌة

العاَلِمّي�ا؟! النِّظ�اَم  َتْعِصي���َن  َكْي���َف 

َع����ْت وال��نَّ��اُس ف��ي َأْط��ف��الِ��ِه��ْم َودَّ

َي��َت��ح��اَس��ْوَن ال���َه���واَن ال��َع��َربِ��يَّ��ا

َق��بَّ��َل��ْت إْخ��واَن��ه��ا ف��ي َن��ْوِم��ِه��ْم

َمِليَّا ال��طَّ��ْرَف  ��ه��ا  ُأمِّ ف��ي  َأْم��َع��نَ��ْت 
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طاهٍر روٍح  ُف��ْس��ت��اَن  واْرَت������َدْت 

ُحِليَّا ال  م��وًت��ا  ال��َخ��ْص��ِر  وِح����زاَم 

ِمْعَطِفها فِ��ي  ُت��ْخ��ِف��ي��ِه  م��ا  َب��ع��ُض 

َط����وُق َع��ه��ٍد لِ��م��ب��اِدي��ه��ا َوفِ��يَّ��ا

َدَل���َف���ْت ك��ال��لَّ��ي��ِث َت��م��ش��ي َل��ْب��وًة

َت��ْع��َش��ُق ال��ل��َه َخ��ِل��ي��اًل وَن��ِج��يَّ��ا

َت��ق��م��ُع اإلره�����اَب ف��ي أوك�����اِرِه

��ا أره��ب��ْت َخ��ْص��ًم��ا َع��ن��ي��ًدا َدَم��ِويَّ

الُمْشَتَكى إل��ي��ِك  ال��ُق��دِس  غ���ادَة 

َمْقِدِس�يَّا َأْم��َس�ى  َب��ْع����َدِك  فالَه�وى 
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ج����اَدِك ال���ُج���وُد وأيَّ�����اٌم َخ��َل��ْت

َولِ��يَّ��ا ْن��ي��ا  ل��ل��دُّ ال��َح��قُّ  فيها  ك��ان 

َجى الدُّ ط��اَل  وإن  بَح  الصُّ َس��نَ��رى 

��ا ����اًء َن��ِديَّ ُم��ْس��ِف��َر ال��َوْج��نَ��ِة َوضَّ
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يافا
البحر: الكامل

األّوِل ال���غ���راِم  وع���ن  ح��بِّ��ن��ا  ع��ن 

وَتسألي  ُي��ْذَب��ُح��وَن  طِفاًل  َخمسوَن 

وَعيَشها الفاتناِت  ُح��بَّ  َأْح��َرْق��ُت 

لِي َتَغزُّ َغ���راَم  »ي��اف��ا«  في  وَذَب��ْح��ُت 

ي��ا ل��ي��ُل واألط���ف���اُل ِم��ن َأْب��ن��اِئ��ن��ا

وَتْصَطِلي ُت��َب��اُد  وَأْش����الٌء  َأْس���َرى 
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الَفنَا َأْح���َرَق���ُه  ْي��ت��وُن  وال��زَّ ال��ف��لُّ   

الُفلُفِل َح��بِّ  مثَل  َأْص��َب��َح  وال���َوْرُد 

َصبابًة ال��ِم��الَح  أش��ت��اُق  َه��ْي��ه��اَت 

لَِمْقتلي الَح  السِّ َحَمَل  قد  وال��َغ��ْدُر 

�َرْت َتَكسَّ الُف�ؤاِد  أجنح�ُة  ُس�ْحُب،  ي�ا 

ِل َوَم���ج���اِدُف الَكِلم���اِت َل�ْم َتَتَحمَّ

َي��ا َب�ْس���َمَة النَّْص�ِر الُم�نِي��رِة أش�رقي

َتَكلَّلي ال���ِف���داِء  أج��ي��اِل  َوبِ���ُك���لِّ 
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عهد
البحر: البسيط

النََّغما أْس��َت��ْل��ِه��ُم  َق��افِ��َي��ٍة  بِ����َأيِّ 

الَقَلما؟ َأس��َت��نْ��ِش��ُد  ُم��ْف��َرَدٍة  َوأيِّ 

ُمَب�ْع�َث��رٌة َأْش���الٌء  َوفِ�ي فَِلْس���طي��َن 

َوِدم��ا َأْدُم���ٌع  َأهْلي  فَِلْسطِيَن  وف��ي 

ْي��ت�ُوِن غ��اَبَتها َق��ُة الزَّ َت�ْب��كي ُم��َط��وَّ

َعَدما أْصَبَحْت  طِفٍل  َبْسمِة  َوُك��لُّ 
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هاَمَتها اإلي��م��اُن  َرَف����َع  ����ًة  ُأمَّ ي��ا 

َوَفما َأْح��ُرًف��ا  فيها  ال��َع��ْدُل  َوأْن��َط��َق 

َصفَحَتها ال��ُغ��رُّ  الَفاتِحوَن  ���َن  َوَزيَّ

وَث��بَّ��َت ال��ل��ُه ف��ي ِرْض���وانِ���ِه َق��َدم��ا

ُيعانُِقنا َف��ْج��ٌر  ال  بُر  الصَّ متى  إل��ى 

ُمْعَتِصما بِ��ال��ل��ِه  ف��ارًس��ا  أرى  وال 

َسِئما؟ َما  لِلَبْغِي  َما  ْهُر  الدَّ أَي��ْس��َأُم 

ُهِزما ما  والطَّاُغوُت  الُعْمُر  َوَيْرَحُل 

بِِه َي��ُدكُّ  ِمقالًعا  الطِّفِل  إل��ى  وا  ُم��دُّ

َعَمى الغ���اِص�بي�َن  وُي���ذي���ُق  �اَبًة  َدبَّ
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َحَجًرا أْعماَمُه  يا  الّطفِل  إلى  وا  ُم��دُّ

ُخُذما ُب��تَّ��ًرا  ُسُيوًفا  َف��اْم��نَ��ُح��وُه  أو 

ُدوُه بِ��نَ��ْع��ٍش ُك����لَّ ث���ان���ي��ٍة وَزوِّ

ف��إنَّ��ُه لِ���ِرح���اِب ال��ل��ِه َق���ْد َع��َزم��ا

ُمْبَتِعًدا َط���اَر  فِينا،  اإلَق��اَم��َة  َأَب���ى 

اْبتَسما وال  َغ��نَّ��ى  م��ا  َق���طُّ  ألنَّ���ه 

َأَم��ٌل وال  َف��ْج��ٌر  وال  َع��اًم��ا  ِس��تُّ��وَن 

والظَُّلما ال��لَّ��ي��َل  ُيبيُد  َن��ه��اٌر  وال 

ُقها ُيَمزِّ وأج��ي��اٌل  َع��اًم��ا  ِس��تُّ��وَن 

َرِحما وال  اْسَتْكَفى  َفما  الطُّغاِة  َجْيُش 
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وَصْخَرتِِه األقصى  في  َتهاَوَن  وَم��ْن 

والنََّدما لَّ  ال��ذُّ َي���ُذوُق  َق��ِري��ٍب  َفَعْن 

قاطِبًة ال��نَّ��اُس  َي��ق��وُل  َق��ري��ٍب  وع��ن 

ُهِدما ��ِذي  الَّ األقصى  الَحَرُم  ُهنَا  ُهنَا 

ُتْدِرُكنا َح��اَن  َربِّ��ي  َرْح��َم��ِة  َغيَث  يا 

واألَلَما  الُجرَح  واْشِف  ْمَل،  الشَّ وَلْمِلِم 

لُمنَْتظٍِر َوْع��ٌد  َحى  للضُّ َه��ْل  َليُل  يا 

ُحُلما َدْهِرنا  في  َيُعْد  لم  َحى  الضُّ َأِم 

َزَمنً�ا ن�ي  َزيِّ ُع�وِدي  الَفْت�ِح  َبْس�َمَة  ي�ا 

واألََكما ْهَل  السَّ وَأنِ��ي��ري  ًها  ُمَشوَّ
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َعَلى النَّاِئميَن  بِ��الِدي  في  وَأْيِقظي 

ُمْضَطِرما باَت  َوَجْمٍر  الَقَتاِد  َش��ْوِك 

َقَصاِئَدنا َأْق��َص��ى  َي��ا  َوَه��ْب��نَ��اَك  إنَّ��ا 

َكِلما إنَّ��م��ا  َك��ْل��ًم��ا  َوَه��ْب��ن��اك  َوم���ا 

َحانِثة َغْيَر  َع��ْه��ًدا  اللِه  إل��ى  َع��ْه��ًدا 

الَعِرما َسْيَلُه  ُكنَّا  الَفْتُح  َدع��ا  إذا 



الوتر الّرابع

أنـــــيــــــن
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�لّطير �لذي نزحا
البحر: الرمل

َم���ْن لِ��َق��ل��ٍب ع���اِش���ٍق ُج���ِرَح���ا؟

َل���ْم َي��ُع��ْد لِ��ل��َوْص��ِل ُم��نْ��َش��ِرح��ا

��ْي��ِف ُم��تَّ��ِش��ًح��ا َل���ْم َي���ُع���ْد بِ��ال��سَّ

َع����ْن َم����َراِس����ي ُح���بِّ���ِه َج��نَ��ح��ا

ص���اِم���ٍت فِ���ي َل��ْي��ِل��ِه َوُض��َح��ى

ط��اَل��م��ا ف���ي ُغ���ْص���نِ���ِه َص��َدح��ا
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َق���ِل���ٍق فِ���ي ال���َق���ْي���ِد َم���ا َب��ِرح��ا

َي��ْع��َش��ُق ال��طَّ��ْي��َر ال����ِذي َن��َزح��ا

َواَح�����ُة األْش���َج���اِن َب���ْي���َن َدِم���ْه

َف��ِم��ْه ُدوَن  األْل����َح����اَن  َت��ْق��ُت��ُل 

��ْع��ِر ف��ي َق��َل��ِم��ْه َج���فَّ َن��ْب��ُع ال��شِّ

وال��لَّ��َظ��ى َي��ب��ك��ي ع��ل��ى َألَ���ِم���ْه

َك���ْم َس���َرى وال��لَّ��ْي��ُل فِ��ي ُظ��َل��ِم��ْه

َع��َدِم��ْه ِم���ْن  َي���َرى اإلْص���ب���اَح  ال 
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س���اِه���ٌم َوْل���ه���اُن ِم����ْن َس��َق��ِم��ه

َك��ْع��َب��ُة األَْح�������َزاِن فِ���ي َح��َرِم��ْه

َج���ى َل��َم��ع��ا ُك��لَّ��َم��ا َب�����ْرُق ال���دُّ

َه�����اَج فِ���ي تِ���ْذك���اِره���ْم َوَل��ع��ا

ْك���َب ال����ِذي َرَج��ع��ا َي���ْس���أُل ال���رَّ

���اري َوم����ا َص��نَ��ع��ا م��ا َع����ِن ال���سَّ

َه����ْل َرأْي����ت����ُم َن���ْج���َم���ُه َط��َل��ع��ا

َسَطعا َأْو  ال���َب���ْدُر  َت�����َراءى  َأْم 

اَف ال��ِح��َم��ى َن��َف��ع��ا َل���ْي���َت َع�����رَّ

َن��َع��ى َي�����ْوَم  ْك���ُب  ال���رَّ َن���ع���اُه  أو 
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أْي����َن َق��ْب��ِل��ي َه���اَج���َر األَُدب�����ا؟

���َم ال��ُغ��َرب��ا؟ َأْي�����َن َب���ع���ِدي َي���مَّ

َل����ْم َت���ُع���ْد َص���ْح���َراؤن���ا َع��َرب��ا

َل����ْم َن���ُع���ْد ف���ي َن���ْخ���وٍة َوإِب����ا

وإذا ِم����ح��ْراُب����ن����ا ان���ت��ََص���با

���������روا َأْرك������اَن������ُه إَِرب������ا َدمَّ

َواْك���َت���َوْي���نَ���ا بِ���ال���نَّ���َوى َل��َه��َب��ا

َواْف���َت���َرْق���نَ���ا َك���اَف���ت���راِق َس��َب��ا

ي��ا َن��ِدي��ِم��ي َل����ْم َن���ُع���ْد َح��َرس��ا

ُجَلسا َع��ْص��ِرِه��م  فِ��ي  َن��ُع��ْد  َل���ْم 
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َغَلسا َج��ى  ال��دُّ فِ��ي  َس��َرْي��ن��ا  َك���ْم 

َق��َب��س��ا ن����رى  أن  ُم��س��ت��ح��ي��ل 

َم����ْأَت����ٌم س���ّم���وا  َل���نَ���ا ُع��ُرس��ا

ُم���نْ���ُذ َص����يَّ����اُد ال����َف����الِة َأَس����ا

َق���ّت���ُل���وا األْط����ف����اَل وال��ُب��َؤس��ا

َؤس���ا س��ق��َط ال����َم����رؤوُس وال���رُّ

َرَق�����َدا اّل�����ِذي  ال���ل���ُه  َرَع�����ى  ال 

َع���ْن ُب��ل��وِغ ال��َم��ْج��ِد َواْن���َف���َردا

َي�����ْوَم ُج���نْ���ُد ال��ظَّ��الِ��م��ي��َن َب���َدا

َوَب����نَ����ى لِ���ل���َب���ْغ���ِي م���ا َوَع�����دا
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َق��َع��دا َوَم�����ْن  َغ���نَّ���ى  َم����ْن  َذلَّ 

َض���لَّ َم���ْن َع����اَدى َوَم����ْن َع��َب��َدا

ُك��لُّ��نَ��ا ِم����ْن َخ���ْوفِ���ه���ْم َق��َع��دا

َوإِل������ى َأْدَي������اِرِه������ْم َس���َج���َدا



أوتـــــار125 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

�إلى بغد�د...
البحر: الوافر

َأَي��ْق��ُت��ُل��نِ��ي بِ��َج��ْه��ِل��ِه��ُم ِرف��اِق��ي؟

َوَي��ْح��ُرُق��ن��ي َس��ِع��ي��ُر االْن��ِش��ق��اِق؟

ِدماِئي فِ��ي  ال��ُع��ُروَب��َة  َأْش��ُك��و  لِ��َم��ْن 

ُأالِق��ي؟ ما  َيْشَهُد  األَْرِض  فِي  َوَم��ْن 

َل��َح��ا ال��ّل��ُه ال��َح��َي��اَة َوَس��اِك��نِ��ي��ه��ا

وَت���بًّ���ا ك���لَّ َأْج����ي����اِل ال��نِّ��ف��اِق
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ُح��ُروًب��ا؟  ُنْشِعُلها  ال��َع��ْدِل  َأبِ��اْس��ِم 

الَمآِقي؟ َتنَْفِجُر  ال��َع��ْدِل  َوبِ��اْس��ِم 

���ْوَداِء« ب��اٌب( ��ِة »ال���سَّ يَّ )َولِ��ْل��ُح��رِّ

ِم��َن ال��ُب��ْرك��اِن َي��ْع��ِص��ُف بِ��ال��ِع��راِق

َبنِيها ِم���ْن  األع��اج��ُم  ُره��ا  ُت��َح��رِّ

الَمحاِق أب��و  ال��ج��دي��ُد  وه��والك��و 

َداًرا »لِ��ل��نُّ��ْع��م��اِن«  ال���َي���ْوَم  ي���ُدكُّ 

ال��ُب��َراِق؟ ِري��ِش  ِم��ْن  ْك��ُر  ال��ذِّ َبناها 

ِحماها فِ��ي  ال��َك��ن��اِئ��ُس  َل��َت��نْ��َت��ِح��ُر 

اْح��تِ��راِق فِ��ي  الَمساِجُد  َوَتْلَتِهُب 
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ش��ي��ُد َوَه���ْل َي��َراه��ا  َوه�����اُروُن ال��رَّ

��واِق��ي ُق َوال��سَّ َح���َداِئ���َق���ُه ُت���َم���زَّ

َحتَّى إْس��رائ��ي��ُل  ال���َح���ْرَب  ُت��دي��ُر 

لِ��ِخ��ْدَم��تِ��ه��ا َن��ِص��ي��ُر َع��َل��ى ِس��ب��اِق

َنْفًطا ُب��وِرْك��َت  ال  ال��نَّ��ْف��ِط  ألْج���ِل 

َوَخ���ْي���ٌر ِم��نْ��َك أْس��نِ��َم��ُة ال��نِّ��ي��اِق

ُح��رٍّ لِ��ُك��لِّ  آَن  »َب���ْغ���داَد«  إَِل����ى 

اْنطِالِقي الَفْجِر  َم��َع  َغ��ًدا  َي��ُق��وُل 

َقْلبِي َخَلجاِت  َدِم��ي  ِم��ْن  َوأْك��ُت��ُب 

التَّراِقي وُح  ال���رُّ بِ��َي  َب��َل��َغ��ْت  َوإْن 
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» ُح��رٍّ ُك���لِّ  َدِم  فِ��ي  »ولِ���َأْوط���اِن 

بِ��ال��ِف��راِق ُت��َض��يَّ��ُع  ال  ُح���ُق���وٌق 

لَِتْحيا َوَط��نِ��ي  َي��ا  أُم���وُت  َوَي����ْوَم 

َأَل����ذُّ إَِل����يَّ ِم���ْن طِ��ي��ِب ال��ِع��ن��اِق

ولِ���َأع���راِب ي��ا َوَط���نِ���ي َوداًع����ا

َوث��اِق��ي!! وا  َش��دُّ َوَك��ْم  َقَتُلوا  َفَكْم 

بايا الصَّ ِم���َن  أَذلُّ  فِ��ي��َه��ا  َوُه����ْم 

َف��َب��لِّ��ْغ��ُه��ْم َأيَ����ا َوَط���نِ���ي َط��الِق��ي
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ماذ� �أقول؟!
البحر: البسيط

َيْسَأُلني ِح��ي��َن  لِ��َربِّ��ي  َأُق���وُل  م���اَذا 

الَعَرِب؟ َمْعَشِر  في  َغ��ًدا  ُبِعْثُت  إَذا 

َقَصًصا أْخَباِرِهْم  ِمْن  َأْحِمُل  َوِجْئُت 

َغبِي وُك���لُّ  َّ����اٍك  أَف ُك���لُّ  َأْب��ط��اُل��َه��ا 

م���اَذا أُق����وُل، أَق��ْوِم��ي َه���ؤالِء ُه��ُم

الَغَضِب م���اِرُج  ِحماها  أح��اَط  إذا 
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َحَملوا َما  َبْعَض  عنهُم  َأْحِمُل  ُت��َراَي 

الِحَقِب من  وإْذالاًل  ال��َه��واِن  َق��ْرَن 

َأْعِرُفها لسُت  َعْصٍر  ُدَوْي��الِت  َوَع��ْن 

َوُم��ْح��َت��َج��ِب وَج���اّلٍد  بِ��ِس��ْج��ٍن  إاّل 

َلُهْم الجاِئِعيَن  بِ��ِغ��ذاِء  َوَت��ْش��َت��ِري 

الُخَطِب ِمَن  وِمْذياًعا  َوَقْيًدا  َسْوًطا 

أو الُمجاِهُد  هذا  َأْو  الَفتِح،  َأبو  هَذا 

الَعَرِب ف��اِرُس  وه��ذا  ى  الُمَفدَّ هذا 
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َتْرُكُلنا َواألْع����داُء  ال��َه��زاِئ��ِم  َوفِ��ي 

َأبِ��ّي َرَأْي���ُت  أْو  َحِميًّا  َرأْي���ُت  َفما 

َبِرَحْت َوم��ا  ْرنا!!  َتَحرَّ أق��وُل؟  َم��اَذا 

اللَِّجِب َجْيِشها  في  َأْب��َرَه��ٍة  ُخُيوُل 

َلنا َوَلْيَس  اْل��واِدي  َيْقَتِحُم  َوالِفيُل 

الُكَرِب ِم��َن  َيْشِفي  ما  األَبابِيِل  ِم��َن 

َمعاِقلنا في  ى  َدوَّ ال��َف��واِرِس  َع��ْدُو 

الَجَرِب ِمَن  َعْدَوى  في  اِة  َكالشَّ وَنْحُن 

َعساِكِرِهْم ِم��ْن  َوَح��ْولِ��ي  أُق��وُل  م��اَذا 

والطََّرِب؟ ْقِص  الرَّ في  ماِهَرٍة  ِمليوُن 
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َثْرَوُتنا الَغْرِب  ِعنَْد  تِريلُيون  َقالوا: 

َغِب َوالسَّ اإلْمالِق  َدَرِك  في  ْعُب  َوالشَّ

لَِعنْترٍة ِذْك��َرى  ِمْن  عاَد  ما  ْوِع  ال��رَّ في 

َنِب لِلذَّ ْأِس  الرَّ َعالِي  الَيوَم  َواْسَتْسَلَم 
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ما دهى �ل�ّشرق؟
البحر: الخفيف

لِ��ْل��ِح��َم��ى ِم��ْح��نَ��ٌة َولِ��ْل��َق��ْل��ِب َأنّ���ْة

ُمْطَمِئنَّْة ج��رى  لِ��م��ا  َن��ْف��ٍس  َأّي 

ُك��لَّ��م��ا َأْب������َدَع اإِلل�����ُه َص��ب��اًح��ا

َق��َت��َل��ْت��ُه ال��ظُّ��َب��ى َوَط��ْع��ُن األَِس��نَّ��ْة

َطِويال اْنَتَظْرنا  ���ِذي  الَّ ��ب��اُح  َوال��صَّ

َق���ْد َف��َق��ْدَن��ا ِزم���اَم���ُه َواألَِع���نَّ���ْة
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الثَّكالى ُدُم���وِع  ِم��ْن  َدْه���ُر  ي��ا  إي��ِه 

َوفِْتنَة ُب��ْؤًس��ا  ُخ��ِل��ْق��َت  َوال��َي��ت��اَم��ى 

اْسَتَحاَلْت الُحُقوِل  فِي  واألغ��اري��ُد 

َلْحنَه ال��َع��َص��افِ��ي��ُر  َت��ْك��َرُه  َم��ْأَت��ًم��ا 

��َه��ا ال��ق��اِدُم��وَن ِم��ْن )ِق��نْ��َده��اٍر( أيُّ

َوِمْحنَة؟ َدَم��اٍر  ِمن  ْرَق  الشَّ َدَه��ى  َما 

َداٌر فِ��ي��ِه  ألَْه��ِل��ه��ا  ��ى  َت��َب��قَّ َه���ْل 

َوُس��نَّ��ة؟ ِك��ت��اًب��ا  َي��ْت��ُل��و  ُم��َص��لَّ��ى  َأْو 

)كابو وَأط��ف��ال  ال��ُق��َرى  َح��اُل  َكْيَف 

األَِجنّة؟ َوَذاِت  الَمها  وَس��ْرِب  َل( 
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َقْلٌب فِ��ي��ِه  َي��ُع��ْد  َل��ْم  وال��َق��ْل��ُب  آِه 

َي��ْع��َش��ُق ال�����َوْرَد َوال��ِغ��ن��اَء َوَف��نَّ��ه

ِمنّا ال��ق��اِع  َع��َل��ى  ��ت��ي  الَّ َم��اِء  لِ��ل��دِّ

َص���ْرَخ���ٌة َت��ْس��َت��ثِ��ي��ُر إِْن��ًس��ا َوِج��نّ��ة

إنَّ����ه ال��ع��ال��ُم ال��ج��دي��ُد ك��م��ا كا

وفِ��ْت��نَ��ْة وَب��ْغ��ًي��ا  ظلًما  ق��دي��ًم��ا  ن 

الَبِريئا م���اِء  ال���دِّ ِم���َن  َق����ْرٍن  َث����ْأُر 

الُمِسنَّة ُيوِخ  الشُّ ِم��َن  ال��َج��واِري  ِت 

ع��ق��وٌر َوك��ل��ٌب  َواِدٌع،  َح��َم��ٌل 

ُهْدَنة؟ الكلُب  َأَيْطُلُب  ِص��َراٍع،  فِي 
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َعاًرا األَْرِض  فِي  الُوُجوُد  َأْضَحى  َربِّ 

َف��َم��َت��ى لِ��ل��َه��واِن َت��ْه��ِدُم ُرْك��نَ��ْه؟

الَمْوِت ِمَن  َيْخَشى  الَجباُن  والَجباُن 

ُج��نَّ��ة وال��دُّ َحى  الضُّ فِ��ي  َوَي��ْغ��ش��اُه 

ال��ِف��داِء، وأه��ال ال��َم��ْوُت في  َح��بَّ��ذا 

َجنَّة الَمَساِكيَن  ُي��ْرِه��ُب  َم��ْن  َن��اُر 

ُدُم��وًع��ا الَجباِن  فِ��ي  اللُه  َرَع��ى  ال 

َوَع���َل���ى َق���ْب���ِرِه ال���ّت���الَوُة َل��ْع��نَ��ة
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تاأّوَه �لقلُب...
البحر: البسيط

واِدينا َعْلَياِء  ِم��ْن  ال��َب��ْرِق  َش��اِرَي  وا 

َسينا ِم��ْن  الطُّوِر  في  َغ��َدا  بِناٍء  ِرْفًقا 

ج��اِرَف��ٌة واألَْش����َواُق  الَقْلُب  َه  َت���َأوَّ

لِباِكينا؟ َيْبِكي  َمْن  الطَّْرَف  َواْسَتْعَبَر 

َأَرًق��ا النَّوى  ُط��وِل  َوِم��ْن  َوُبْعًدا  َشًجا 

َمساِوينا إاّل  َي���َرى  ال  َوَع��اتِ��ًب��ا 
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َوما وال��ِم��َراُس  ي  التََّأسِّ طِباُع  َل��ْوال 

مآِسينا َج��ّل��ْت  ِق��َي��ٍم  ِم��ْن  َح��ِف��ْظ��ُت 

ُيْحيينا ال��َب��ْرِق  َلْمُع  ال��َب��ْرِق  ش��اِرَي  وا 

ُتْشِجينا الُحْزِن  َرْغَم  آنَْسَت  أسعدَت 

َسَحًرا با  الصِّ َصباباُت  َعاَوَدْتنِي  كم 

ال��ل��ُه َأْب���َع���َدن���ا َوال���ل���ُه ُي��ْدنِ��ي��ن��ا

َعِلموا هل  رِق  الشَّ أهُل  الَبْرِق  شارَي  وا 

َقوافِينا ِم��ْن  َت��ْج��ِري  ال��َم��داِم��َع  أنَّ 

ُبُه ُيَعذِّ َقْلٍب  فِ��ي  ال��َوْج��ِد  ُم��ْض��ِرَم  وا 

الَيمانِينا إِخ��وانِ��ي  األَِح��بَّ��ِة  َن���ْأُي 
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َجَرَحْت وما  آالم��ي  الَبدُر  َيْعَلُم  لو 

ينا ُيَعزِّ َم��ْن  ألَْم��َس��ى  اللَّيالِي  َي��ُد 

ُقُه ُيَحقِّ َوْع���ٌد  ال  اْل��َق��ْل��َب  ُأَع��لِّ��ُل 

ُيوفِينا بِالَعْهِد  وال  ال��ُف��ؤاِد  َق��اِس��ي 

َغ��ِرٌد َص��ْوُت��َه��ا  َف��ْج��ٍر  ُك��لَّ  َيماَمتِي 

َمراثِينا ف��ي  َت��ه��اَوى  إْل��ًف��ا  َت��نُ��وُح 

ُدني ُتَسهِّ وأوج��اٍع  لُِبْعِدي،  َدْعنِي 

وَيْطوينا َط��َوْي��ن��اُه  َه���مٍّ  وُط����وِل 

َألُِفوا وم��ا  ْق��ْوِم��ي  ِم��ْن  ْفُت  َتألَّ َوم��ا 

وَتْلِحينا َتْصِفيًقا  ْوِد  ال��ذَّ َمَع  َسْيِري 
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َق��َدُروا َوَق��ْد  َقْوِمي  عن  ْلُت  َتَرحَّ ا  َلمَّ

ُيْؤِسينا َش���يَء  ال  ُأف��اِرق��ُه��ْم،  َأالَّ 

َأْجَعَلُه       َحاَوْلُت  َكْم  ِولْلَخمِط1  لي  ما 

تِينا وال  َزْي��ُت��وًن��ا  ص��اَر  فما  تينًا، 

َأَدٌب َزاَن��ُه  َيْخًتا  النِّيِل  في  َعِشْقُت 

َأماِسينا َط��اَب��ْت  َأن��اِش��ي��ِدِه  َوِم���ْن 

ُمنَْتَجِعي النِّيِل  م��اِء  َرذاذاِت  وف��ي 

ُتناِجينا )روني(  َأْو  ُأط��اِرُح،  )َنْجَوى( 

ساِهَرٍة ْعِر  الشِّ َن��واِدي  في  َوَجْلَسٍة 

ِم�َن الب����الَغ����ِة ُن��ْحيي�ه�ا وُتْحيين�ا
1 -  الخمط: شجر ال ثمر له.
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فِي َوَنْبَعُث  الماِضي  لِلحاِضِر  ُنِعيُد 

)ِمينا( ِه  َج��دِّ َمعالِي  )ُخوُفو(  َأْه��راِم 

فَتْرُشُقني أشعاري،  الُحوَر  ُأراِش��ُق 

وسّكينا ن��اًرا  وال��َج��وى  الهوى  ِم��َن 

ُره�ا ُأص�َوِّ أش���عاري  واللَّي��ُل  النِّي�ُل، 

ينا وِعلِّ فِ��ْرَدْوًس��ا  ِشئَت  متى  شاهْد 
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ندمُت
البحر: الطويل

ٌق ���ا َب��ْع��ُد إنِّ��ي ُم���َؤرَّ َوم��ا َب��ْع��ُد َأمَّ

آِسيا َبْعُد  َيِجْد  َل��ْم  َقلٍب  وَمْكلوُم 

أن���اُم َوأح����زاُن ال��ُع��روب��ِة فِ��ي َدم��ي

َبواِكيا َأْهلي  ُك��لَّ  ألَْل��َق��ى  وأصُحو 

جميَعها ���ُروِر  ال���سُّ ����اَم  أيَّ ُد  ُأَع�����دِّ

ُمْحِصيا ال��َف��ج��اِئ��ِع  أليَّ���اِم  ول��س��ُت 
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ج��اِل وه��ا َأن��ا ُأَب��اه��ي وَأْزه���و ب��ال��رِّ

َزاهيا بالَجهِل  كنُت  ألنِّ��ي  َن��ِدْم��ُت 

َفْجَأًة ال��ُع��ُروب��ِة  َأْرك���اِن  ُك��لُّ  َوَه��ْت 

َواِهيا الَحقَّ  َأَرى  َيوٍم  في  ِخْلُت  وما 

كثيرٌة اَلَء  ال�����دِّ أنَّ  َح��َزًن��ا  َك��َف��ى 

َصاِديا ِة  ال��َم��ودَّ َم��اِء  ِم��ْن  زل��ُت  وم��ا 

والنََّدى والُغْصِن  ْهِر  الزَّ َرحيَق  َهَجْرُت 

َوانيا الدَّ والُغُصوَن  والي  الدَّ َوِعْفُت 

إّنها الُعْرِب  ِمْحنََة  َأْشُكو  اللِه  إلى 

واِس��ي��ا َت��ُه��دُّ وَت��غ��ت��اُل ال��ِج��ب��اَل ال��رَّ
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ُجنُْدُه َع��زَّ  اّل��ذي  الَفْرِد  الواحِد  إلى 

ُيعافِيا أن  َغ��ي��ُرُه  وحاشا  َش��َك��ْوُت 

َمِريَض��ٌة الُم��س�ِلميَن  َأْرُض  َيُقوُل�وَن 

ال��ُم��َداِوي��ا! الطَّبيَب  َك��اَن  َلْيَتُه  َفَيا 



الوتر الخامس

أشــجان الّروح
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متى �أر�ك؟
البحر: البسيط

يا َوْيَح َطْرفَِك إْن أهُل الِحَمى َرَقُدوا

َسَهُد النََّوى  ُط��وِل  ِمن  ُعيونَِك  وفي 

َغَلًسا َأْب��راِج��ِه  ِم��ْن  غ���اَدَر  النَّْجُم 

َكِمُد الَهَوى  أث��واِب  ِسْجِن  في  وأنَت 

أِحبََّتنا َتْبُلْغ  إْن  ال��َب��ْرِق  ش���اِرَي  يا 

َأِج��ُد بِما  ْث��ُه��ْم  َوَح��دِّ ال��ّس��الَم  ف��اْق��ِر 
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َمْجِلِسِهْم عنَد  ُحبًّا  األرَض  َوَق��بِّ��ِل 

َرَش�ُد أنفاِس�هْم  ِم���ْن  َيْغش���اَك  َلع��لَّ 

َوُق���ْل َل��ُه��ْم إنَّ��ه ِم��ْن َب��ْع��ِدُك��ْم َدنِ��ٌف

َجَلُد وال  َص��ْب��ٌر  فال  ال��ِف��راِش  على 

ُفرَقتُِكْم َب��ْع��َد  َكساها  َق��ْد  وَعينُُه 

َرَم��ُد َأْح��َداِق��ِه  في  الَجْفَن  ��َل  َوَك��حَّ

صاِدَحٌة ْوِح  ال��دَّ في  َصَدَحْت  ما  َينُوُح 

ول��ي��َس َي��ْع��َل��ُم ِس���رَّ االْب��تِ��ال َأَح���ُد

َب�ا َس�َحًرا الصَّ أنس��اَم  فس���اِئُلوا عن��ه 

َشِهُدوا َوَمْن  َغاُبوا  َمْن  عنه  َواْسَتنْبُِئوا 
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َوَت��ْعَش�ُقُه روح��ي  ُتَخ��اطُِبُه  َمْن  ي��ا 

َأَم��ُد؟ لِلُمنَْتَأى  َأَم��ا  أراك؟  َمَتى 

َتْقِذُفُه واألج��ف��اُن  ْم��َع  ال��دَّ ُأغ��الِ��ُب 

َتتَِّقُد وال��نِّ��ي��راُن  الَجْمَر  َوُأْخ��ِم��ُد 

َأْخِضبها كالياقوِت  ْمِع  الدَّ ِمَن  َي��ِدي 

َي�ُد العاِش�قيَن  ف�ي  ُتْش�بُِهها  فلي�َس 

ُمْقَتِرًبا واألش��واَق  بَر  الصَّ َأصَعَب  ما 

َبُعُدوا؟ ِحينَما  حالي  باللِه  فكيَف 

َقُكْم َتَعشَّ ق��ال��وا  إذا  َع��َل��يَّ  م���اذا 

َجَس�ُد؟ وال  ُروٌح  وال  الَفنَ�اَء  َحتَّ�ى 
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َينَْصُحني الَقلِب  قاِسي  ُكلُّ  َيلوُمني 

َحَسُد ِملَّتِي  فِي  ِمْثِلِهْم  ِمْن  والنُّْصُح 

َبَشٍر َعَلى  استوَلى  إذا  ال��َغ��َراَم  إِنَّ 

والَوَلُد واألم��واُل  األْه��ُل  ُه��َو  أمسى 

َنَسُجوا َما  ُك��لَّ  َوُتْبِلي  الحياُة  َتْبَلى 

َل��ِك��نَّ أث���واَب َأْش��واِق��ي َل��ُك��ْم ُج��ُدُد

َمْذَهَبُهْم الُعْذِرّي  الَهَوى  ألهِل  َدُعوا 

َتِجُد ما  َف���ْوَق  َنْفِسي  ُتَكلَُّف  وال 
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�إلى �لحبيب...
البحر: الكامل المقطوع

��ٌم َوُب��ك��اُء َش���ْوِق���ي إل��ي��َك َت��َب��سُّ

وال��ُح��بُّ َخ���ْوٌف، وال��ِوص��اُل َرج��اُء

َرْكُبُهْم مقاِمك  إل��ى  وال��ع��اِش��ُق��وَن 

ْوح���اُء ض��اَق��ْت بِ���ِه ال��َب��ْي��داُء وال���رَّ

ُجُفونِهم َب��ْي��َن  ال��َع��َب��راُت  َت��َت��زاَح��ُم 

َي��ت��س��اَب��ُق اآلب������اُء واألَْب����ن����اُء
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الُهَدى ِمَن  َأَتْيَت  وما  فِ��َداَك  ُروِح��ي 

الماُء أن��َت  وال��نُّ��وُر،  ال��ُه��دى،  أن��َت 

وَج��وارح��ي َجوانحي  بين  وأَلْن���َت 

روح���ي، فِ���َداَك ال��نَّ��اُس واألش��ي��اُء

َتُقوُدني ال��َم��ن��اِم  ف��ي  رأْي��ُت��َك  َل��ّم��ا 

الظَّْلماُء وزال���ِت  ال��ِغ��ط��اُء  ُرفِ���َع 

ُيريُحه ال��ِوص��اِل  ِس��وى  لِلفؤاِد  ما 

َدواُء وال���ِوص���اُل  داٌء  ف��ال��ُب��ْع��ُد 

وَأْدُم��ِع��ي النُّفوِس  َت��روي��ُح  ْم��ُع  ال��دَّ

َج��ْم��ٌر َح���واُه ال��َق��ْل��ُب واألَْح��ش��اُء
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وإِنَّما فيَك  الُحبِّ  ُأس���اَرى  ِم��ن  أن��ا 

َق���ال���وا ُت��ثِ��ي��ُر َغ���راَم���ُه َح����ّواُء

َتَقاَسُموا َه��واَك  في  ال��َع��واذَل  َلْيَت 

ُح��بِّ��ي َل��ق��ال��وا: م��ا َن��ُق��وُل ُه���راُء

ُمْبَتًلى أنِّ���َي  ال��ثَّ��َق��الِن  َف��ْل��َي��ْش��َه��ِد 

ِشفاُء م��اِن  ال��زَّ َم��دى  فيَك  وال��ُح��بُّ 

��ًدا( َف��ُف��ؤاُدُه َم��ْن ال ُي��ِح��بُّ )ُم��َح��مَّ

اُء مَّ الصَّ ��ْخ��َرُة  ال��صَّ ��ُل��وِع  ال��ضُّ َب��ْي��َن 

ُخيوَلنا إنَّ  ال��ل��ِه  حبيَب  ي��ا  ُق���ْم 

ُف��رس��اُن��ه��ا األق�����زاُم وال��ُج��َب��ن��اُء
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ُغوا َتَمرَّ الَحِضيِض  في  لَِقوِمَك  واْنُظْر 

�َفهاُء والسُّ الطَّ�اغ��وُت  واْس���ت�ح�َكَم 

اِكُضوَن على الُخ�ُي��وِل ُس�ي��وُف�ُهْم والرَّ

لِ��ْل��َق��ي��َص��ِر ال��ُع��َم��الُء وال��ُح��َل��َف��اُء

َواِج��ٌم ُر  الُمَطهَّ َم��ْس��َراَك  وال��ُق��ْدُس 

َوَب���نُ���وُه َت��ْح��َت ِج�����داِرِه ُأَس����راُء

ل��ل��ِه َن��ل��ج��أ س��اِج��دي��َن لِ��نَ��ْج��َدٍة

��َع��ف��اُء؟1 َأبِ��َغ��ْي��ِرِه َي��ْس��َت��نْ��ِج��ُد ال��ضُّ

1 - غنتها الفنانة اليمنية: رنا الحّداد.
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يام ِهالل �ل�شّ
البحر: الخفيف

َوَح��نِ��ي��نَ��ْه ِع��ْش��َق��ُه  ال��َق��ْل��ُب  َع  َودَّ

َحِزينَْة َنْفًسا  َواْس��َت��ت��اَب  َوَب��َك��ى 

ِذْك��َرى ُك��لِّ  َعَلى  َواْن��َط��وى  َوَط���َوى 

ُيِعينَْه َأْن  ال��ُه��َدى  فِ��ي  ال��ّل��َه  َي��س��أُل 

ِه���الٌل ��ي��ام  ل��ل��صِّ الَح  ِع��ن��دَم��ا 

َب��ْع��َد َش��ْع��ب��اَن َه���اَج ف��ي��ِه أَن��ي��نَ��ْه
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َه��ج��َرْت ُروُح����ُه ُم��ع��ان��َق��َة ال��َور

َجبِينَْه ال�����ُوُروِد  ع��ِن  وَأْل����َوى  ِد 

َزم��اًن��ا ال��ِم��الِح  ف��ي  ه��اَم  َأْن  بعَد 

َس���َل���َب���ْت���ُه ُف��������ؤاَدُه وُع��ي��وَن��ه

ْم���  ع���اَد ع��ن َغ��يِّ��ه ف��أغ��رَق��ُه ال��دَّ

���ُع وَأْدَم�����ى ُخ�����ُدوَدُه وُج��ُف��وَن��ه

ُم��َص��ال َح���ْوَل  َوال��ُم��وبِ��ق��اُت  آَب 

وُش��ُج��وَن��ْه َغ���راَم���ُه  وأل���َق���ى  ُه 

الَمعاِصي وداَر  ال��َه��َوى  إِنَّ  َربِّ 

َق��َت��ال ُط���ْه���َرُه ال��َع��ف��ي��َف وِدي��نَ��ْه
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َوِدم����اُء ال��تَّ��وِح��ي��ِد ف��ي ُك���لِّ ُق��ْط��ٍر

ُفنُوَنْه َوأْف��نَ��ْت  ُرْش����َدُه  َأْذَه���َل���ْت 

الَحقِّ ُن��ْص��َرِة  ع��ن  ال��ُق��ي��وُد  َكبََّلْتُه 

ِفينَْة السَّ ��راِع  ال��شِّ َم���َع  َوت��اَه��ْت 

ِمنِّي ك���اَن  َم��ا  َع��ِل��ْم��َت  إل��ه��ي  ي��ا 

الُمِشينَْة زاي��ا  ال��رَّ لِ��َي  واْغ��ِف��ْر  فامُح 

َوْهبنِي ف��اْس��ُت��ْر  َرَج��ْع��ُت  إل��ِه��ي  َي��ا 

أِمينَْة َوَع��ْي��نً��ا  ال��ُه��َدى  ُه���َداَك  ِم��ن 

َع��ْب��ُدَك اآلبِ���ُق ال��َج��ُح��وُد َت���َردَّى

ِكينَْة السَّ َواْس��َت��ب��اَح  ْتَر  السِّ َه��َت��َك 
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َخطايا ِس���ِج���لَّ  َح���اِم���اًل  وَأَت�����ى 

َش��ِه��َد ال���َك���ْوُن ط��ي��َش��ُه وُج��نُ��وَن��ْه

َسَيْبَقى ال���َوفِ���يِّ  َع���ْه���ِدَك  وع��ل��ى 

َوَس��ُي��ْح��ي�����ي إي��م��اَن��ُه َوَي��ِق��ي��نَ��ْه

َف�����أِدْم ُح���ّل���ًة َخ��َل��ْع��َت َع��َل��ْي��ِه

ِم��ْن َع��ط��اي��اَك ال ُت��َخ��يِّ��ْب ُظ��نُ��وَن��ْه

َربًّ��ا بِ���َك  إي��م��اَن��ُه  واْح����ُرْس  َربِّ 

الَحنُوَنْة ��ف��اِت  ال��صِّ َذا  َي��ا  وإل��ًه��ا 

النَّْو َه��َج��َر  اّل��ذي  اِئِم  بِالصَّ َك��ْي��َف 

َل��ِع��ي��نَ��ْة ال��نَّ��واي��ا  َق��ْل��بِ��ِه  وفِ���ي  َم 
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ياِجي فالدَّ َرى  السُّ إلى  َع��ْوًدا  َنْفُس 

َحِصينَْة م��انِ��ع��اٌت  وال��َم��ح��اِري��ُب 

َليالِيِه ُن��وَب  ال��ذُّ َت��ْح��ِص��ُد  َم��ْوِس��ٌم 

وَت���ْزُه���و بِ���ِه ال��ُق��َرى وال��َم��دي��نَ��ْة
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في قلبك اهلل
تخمي�س مع )�إيليا �أبو ما�شي(

البحر: البسيط

واألََرُق وال��ُح��ْزُن  َق��ن��ي  َم��زَّ ال��ُب��ْع��ُد 

الَغَسُق ��ُه  َل��فَّ َحتَّى  النَّْجَم  ُأَس��اِم��ُر 

َيْخَتِرُق ب��اَت  َن��ْب��ٌل  َجنَْبيَّ  َوَب��ْي��َن 

َقِلُق َح��اِئ��ٌر  َوَق��ْل��بِ��ي  َل��َي��اٍل  ْت  “َمرَّ

َكاْلُفْل�ِك فِي النَّْهِر َهاَج النَّ�ْوُء َمْجراُه”
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َرَش��إِ أْو  األَْط��الِل  َعلى  َأُن��وُح  ذا  كم 

وم��ا َأَب��ْح��ُت بِ��ِس��رٍّ ِق��ي��َل ع��ن َم��ِإ

كإ بِ��ال  أْم��َس��ى  إْذ  ْيِر  َكالطَّ َوبِ���تُّ 

َظَمإٍ َعَلى  َقْفٍر  فِي  َكالُمسافِِر  “أو 

َوَأْضنَ�اُه” َمَطاي�اُه  الَمِس�يُر  َأْضنَ�ى 

ُيْعِجُبُه َلْيَس  َشْأًنا  الَمْرُء  ُي��ْدِرُك  َقْد 

َتْحُجُبُه الغاياُت  ُدوَن���ُه  وَم��ْأَرب��ي 

َسأْشَرُبُه كأِسي  َحنَْظاًل  َوَل��ْو  إنِّ��ي 

َوأْط��ُل��ُب��ُه أْه���َواُه  األَْم���َر  ُأْدِرُك  “ال 

َتْه�َواُه” َلْي�َس  َنْفِس�ي  األَْم�َر  وأبل�ُغ 
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ُأْفِقُكُم َف��ْوَق  َعَلْيُكْم  ُتطِلُّ  ُروِح��ي 

َوَق���ْد َت��ُم��رُّ ُس��َح��ْي��ًرا فِ��ي ِدي��اِرُك��ُم

لَِوْصِلُكُم َتهفو  أْو  ُت��َق��بِّ��ُل  َوَك���ْم 

َنِسيُتُكُم إنِّ��ي  َق��اِئ��ٍل  ِم��ْن  “َعِجْبُت 

َمْن َكاَن فِي الَقلِب َكْيَف الَقلُب َينَْساُه”

َحَماِئُمُكْم َغنَّْتها  ال��َوْص��ِل  َم��وانِ��ُع 

َع��َواِذُل��ُك��ْم ُيْعِليَها  الَبْيِن  وَراَي���ُة 

َوَلُكْم ِمنُْكُم  َفَقْلبِي  َذاَك  َوَرْغ���َم 

َمَرابَِعُكْم َأْهبِْط  لم  بِاألمِس  ُكنُْت  “إْن 

َجناح�اُه” َموُثوًق�ا  َيْقُع�ُد  ْي�ُر  َفالطَّ
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َك��َدِر َوفِ��ي  َه��مٍّ  َعَلى  الَحياَة  َيقِضي 

َوَت��ِر وال  ُغ��ْص��ٍن  َع��َل��ى  ُيَغنِّي  وال 

َسَمِرْي فِي  ْيِل  اللَّ َحِديُث  َيطِيُب  وال 

َن��َه��ٍر إل���ى  َش����ْوٌق  ُب��ُه  ُي��َق��رِّ “فال 

عين�اه” وِض  ال�رَّ ف�ي  تنقُل�ه  ولي�س 

َوَطْن ِكيَك  الرَّ والُعشَّ  الَخِميلَة  َيَرى 

َهَتْن  حاِب  كالسَّ ُمْقَلَتْيِه  فِي  ْمُع  والدَّ

َثَمْن  َوَلْيَس  َف��ْدوى  فال  األِسيُر  ُه��َو 

َأْن َمَخاَفَة  َيْبِكي  وال  َيْشكو  “وَلْيَس 

ُت�ؤِذي َمس�اِمَع َم�ْن َيْه�َوى َش�كاَواُه”
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ُفوني وظِّ
�شـــــخـــريات1

تفعيلة الّرمل

َوظُِّفوني

إنَّنِي والّلُه َيْشَهُد

قادٌر، ُكْفٌء

َضعيُف الَقلِب والَيْد

لين األكفاء من فرص الوظائف الرسمية  1 - هذه السخريات تعّبر عن حالة حرماِن الُمَؤهَّ
في الوطن العربي، بينما ينالها ذوو النفوذ واالعتبارات، ولو بصفات غير الئقة بموظف.
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َوظُِّفوني

ْد َوَعَليَّ الَعْهُد، والِميثاُق والَوْعُد الُمَؤكَّ

ْد َن أْو َتَجمَّ َك َساكنًا َمْهما َتَعفَّ َلْن ُأَحرِّ

َوظُِّفوني

إنَّني أْحَفُظ بالتَّأكيِد َأْبَجْد

َسْوَف أْمِضي صاِدَق الُحبِّ َوفِيًّا

عيِم الَقائِد الُكْفِء الُمَقلَّد لِلزَّ

ْد د الُمَخلَّ الُمَمجَّ

هو َمْعُبوِدي َوَمْحُبوبِي، َوِديني

، والَجّدْ َوأبِي، واألمُّ
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ْرُع َوهو القانوُن والشَّ

يِن ُمْرَتّدْ َوَمْن خاَلَفُه بِالدِّ

وأَنا الُمؤِمُن بِاللِه إذا شاَء

وإْن َشاَء َسأْجَحْد

َوظُِّفوني

إنَّنِي يا َقْوُم فِي ُجوٍع

وإِنَّ الُجوَع َأْنَكْد

ْمَس إْنساٌن وإَذا ُقلُتْم بِأنَّ الشَّ

ْمَس إْنساٌن أقوُل الشَّ

وإن ُقْلُتْم بِأنَّ الَبْحَر َمْعُدوٌم
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د أقوُل الَبحُر َمْعُدوم مؤكَّ

وإذا ُقلُتْم تَعرَّ

وِق سأْمِضي َواْمِض فِي السُّ

ْد واْعِزلوا َمْن َيَتَردَّ

َوظُِّفوني

َهِذِه األْحُرُف َخطِّي

ْد َبْعُضها ُيْقَرُأ َوالَبْعُض ُمَعقَّ

َلْم َيُكْن َخطِّي َرِديًئا

َغْيَر أنِّي َما َتَعلَّْمُت ُحُروَف الَقْصِر َوالَمّدْ

َوظُِّفوني
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إنَّني أْقَصُر ِمنُْكْم َقاَمًة

يا سادتي

والطَّْرُف َأْرَمْد

َوظُِّفونِي

َحْيُث ِشْئُتْم

ْد واْطْمِئنِّوا أنَّني لِصٌّ ُمَؤكَّ

واَملؤوا َبْطنِي

ودوسوا َجبَهتي

َواْبَطُحونِي َحْيُث ِشْئُتْم

واْلَعنُونِي َما اسَتَطْعُتْم
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ْد واْجَعُلونِي َحاِرَس الَبنِْك الُمَهدَّ

وإَِذا ُخنُْت الَوطَن )َأنُتْم(

وإْن َخالفُت أمًرا

ا أْو َكتْمُت الَعْرَش ِسرًّ

فاْعِزُلوني

واْحبُِسونِي ِعنَْد ُفْرِن الَكْعِك

ْجِن الُمَؤبَّْد فِي السِّ

َوظُِّفوني

َلْسُت َأْذَكى

بِاْعتِرافِي َلْسُت َأْعَقْل
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ساَدتِي َوالِحسُّ َأْبَلْد

ْعُر ليَس هذا الشِّ

ِمن ِشْعري

َولكْن

ْد ِشْعُر ِحْزبِيٍّ ُأُصوليٍّ ُمَعقَّ

َأَنا ِحزبيٌّ إذا ِشْئُتْم وإال

ُمْسَتِقلٌّ َوَطنِيٌّ

َشِرَب الَخْمَر وَعْرَبْد

َوظُِّفوني

إنَّ َسْوَط الُجوِع



أوتـــــار171 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ْد فِي َبْطنِي َتَوقَّ

ْيِن َوُهُموَم الدَّ

فِي َجْفنِي

َوَعْن َعْينَيَّ

لِلنُّْوِم َولأْحالِم

د َشرَّ
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رحلة في عالم النغم الجميل
بقلم: غريد الّشيخ

والّنغمات  الألحان  من  �سحرّي  عالم  اإلى  )قيثار(  لفظ  يحملك 

والجر�س المو�سيقّي البديع..

ِميرّي في  ويحملك ديوان )قيثار( لل�ّساعر الدكتور عبد الولي ال�سَّ

رحلة ت�سبه رحلتك في عالم الّنغم الجميل.

دون  وعقله  القارئ  قلب  تدخل  ميرّي  ال�سَّ الولي  عبد  ق�سائد 

ا�ستئذان، لأّنها تنبع من قلب �سادق مرهف الإح�سا�س.
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يتميَّز اأ�سلوبه بالّرّقة والعذوبة والبتعاد عن غام�س الكالم و�سعبه، 

وّي  كما تتمّيز مو�سيقاه ال�ّسعرّية باختياره البحور الغنائّية والقافية والرَّ

التي ت�سيف كّلها اإلى الق�سيدة رّقة وحيويّة ور�ساقة.

مع  فتجدنا  مّنا،  واحد  كل  تجارب  ت�سابه  فهي  مو�سوعاته  اأّما 

الوجدانّيات ن�سمو ونرتفع، ومع الق�سائد العاطفّية نتخّيل م�ساعرنا وقت 

ابت�سامات،  اأو  واآهات،  دموع  اأو وجع،  همٌّ  مماثلة،  بظروف  نمر  كّنا 

ولكن �ساعرنا ا�ستطاع اأن يعّبر عن م�ساعره وم�ساعرنا في اآن.. 

فتحمل  الأ�سدقاء  مع  الأدبية  والم�ساجالت  المنا�سبات  �سعر  اأّما 

الهّم  ي�سغْله  لم  الذي  الإن�سان  ال�ساعر  هذا  �سفات  من  الكثير  اإلينا 

الثقافّي، ولالأ�سدقاء  اأن  العاّم عن تقديم الكثير من وقته وجهده لل�سَّ

والمبدعين حيثما كانوا.

ميرّي بال�ّسعر الذي ُولد معه وبداأ  لم يكتِف الّدكتور عبد الولي ال�سَّ

يمار�سه منذ نعومة اأظفاره، بل اإّن اخت�سا�سه بالّتحقيق والّلغة والّنحو 



قيــثـــار177 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

عب، فقام بتحقيق العديد من المخطوطات  ريق ال�سّ جعله ينحو الطَّ
المهّمة، ومنها: )ديوان ابن ُهَتْيِمل(. 

اليمن(  اأعالم  )مو�سوعة  اإعداد  في  عمله  فهو  اإنجازاته  اأهّم  اأّما 
ال�ّسيا�سة  اأ�سماء كّل المبدعين والمثّقفين والعلماء ورجال  التي ت�سّم 

والموؤلفين في بالد اليمن منذ اأقدم الع�سور اإلى يومنا هذا. 

في  المو�سوعّية  المو�سوعة  هذه  في  ميرّي  ال�سَّ الدكتور  يعتمد 
ا�سم  اأي  يغفل  اأعماله، وهو يكاد ل  الَعَلم والحديث عنه وعن  ذكر 

اأو حدث.

اليمن،  تاريخ  معرفة  القارئ  ي�ستطيع  المو�سوعة  هذه  خالل  من 
ا. وربما ي�ست�سرف ما �سيح�سل في الم�ستقبل اأي�سً

ميرّي اأن يطرَق هذا الباب الوا�سع، فالكبار ل  لي�س غريًبا على ال�سَّ
عاب، فكيف برجٍل يحمل كلَّ هذا الحّب لوطنه واأهله  يهابون ال�سّ

اأن يخ�سى العقبات التي تعتر�سه في اأثناء عمله الكبير هذا.
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كيف يخ�شى القيام بهذا العمل ال�شخم وهو العا�شق الولهان لوطنه، 
العا�شق الذي ل يتوانى في تقديم الغالي والنَّفي�س لأجل هذا الوطن... 

كيف ل وهو الذي يتذّكر �شنعاء فتهيج �شباباته بعد اأن كّن �شواكًنا:

معا الدَّ فاستمطر  الفجِر  عند  البرق  شرى 

َصنعا إل��ى  ال��ف��ؤاد  م��ج��روح  وَه��ّي��َج 

َس��واك��نً��ا وُك���نَّ  صباباتي  فهاجت 

َذرعا به  وضاقت  ص��دري،  بها  فضاق 

َمواجًعا ال��ُم��وب��ق��ات  ليالي  كسْته 

جعى الرُّ مأتم  في  بِر،  الصَّ ثوب  ق  فمزَّ

اأجمل  ير�شُم  معطاٌء  محبٌّ  مرَهٌف  �شاعر  يحمله  قلٌم  مبارك 
الّلوحات الفّنّية التي تعبق ب�شذى الأ�شالة والتراث.

غريد ال�شيخ
2014 /11 /14
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عر ال�شِّ

الشعر حكمٌة، والبيان ِسحٌر

المعيارين فهو شعر، لقوله عليه الصالة والّسالم  فما وافق هذين 

عر حكمًة، وإّن ِمن البياِن َلِسحًرا« في  الصحيحين: »إن من الشِّ

وما لم يّتفق مع هذا المضمون فلنا أن ُنطِلَق عليه أسماء أدبّيًة ُأخرى 

ليس منها ِشعر.
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ال�ّشاعر
هو:

1 � الذي يهيم في كل واد.

2 � يقول ما ال يفعل.

3 � ينتصر للحّق بعد الّظلم.

4 � يؤمن.

5 � يعمل الّصالحات.

ْكر الحكيم، دون تخيُّر وال اجتزاء. كما وصفه الذِّ

فاللَّهمَّ اجعلني كذلك.

وتقّبْل الصالح.

واغفر لي هيامي في كل واٍد، وقولي ما فعلُت منه وما لم أفعل.
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قيثار 1
البحر: الخفيف

ه���ذه َب��س��م��ت��ي وَه����ذي ُدم��وع��ي

وَرح��ي��ل��ي وُغ��ْرَب��ت��ي وُرج��وع��ي

المراعي وَل��ْح��ُن  با  الصِّ وأغ��ان��ي 

��ُل��وِع             ال��ضُّ بيَن  اُر  ال��َم��وَّ وَنشيجي 

وُذن����وب����ي وَت���وب���ت���ي وُع��ي��وب��ي

واب��ت��ه��ال��ي وَس��ْج��َدت��ي ورك��وع��ي
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ب��ا وال��َف��ي��اف��ي وُه��ت��اف��ي ع��ل��ى ال��رُّ

ت��ي وخ��ض��وعي وَنش�ِي���دي وِع��زَّ

طفٍل ب�����راءِة  ع��ل��ى  ف��اق��رؤون��ي 

الُجم�وِع الت�ق�اِء  عن��َد  واع��ِزف��ون�ي 
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قيثار 2 
البحر: البسيط

ُعها ُتَوقِّ آي���اٌت  ��ع��ِر  ال��شِّ ِم��ن  ول��ي 

دي�واُن والعن�واُن:  �حِر،  السِّ َمع�ازُف 

هاِئمًة الِعْشِق  َنجاَوى  فيه  َسَكْبُت 

َشيطاُن ِمنُه  َحرٍف  كلِّ  على  َسْكَرى، 

َصنًَم�ا الَه�وى  َتماثي�َل  في�ه  َرَس�ْمُت 

وأوث��اُن أص��ن��اٌم  ال��ُح��بِّ  في  وليَس 
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ا ن�اعًم�ا َألًِق�ا وجًه�ا صب�ي��ًح�ا، وَخ��دًّ

ُأن��ث���ى، ول�كن�ّه��ا َرْوٌح وَري��ح��اُن

َي�ْع�ُب�ُدها اللُه  ل��وال  لِلُحْسِن،  فكاد 

إنساُن اإلن��س��اَن  َيْعُبُد  وق��د  ُب���وذا، 
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قيثار 3
البحر: البسيط

عاطِفٌة فيِه  َخ��ي��اٍل  َف��ْي��ُض  ��ْع��ُر  ال��شِّ

وَأح���زاُن وأف����راٌح،  َش��ْج��ٌو  ُيْمِليِه 

وقافَِيٌة وإب���داٌع،  َمْعنًى،  ��ْع��ُر  وال��شِّ

وأوزاُن الُفْصحى  ال��لُّ��َغ��ِة  وَوْث��َب��ُة 

ُتنِْكُرُه عِر  الشِّ ُف��ُح��وُل  ِس���واُه  وم��ا 

ُه اإلن��س��اُن وال��ج��اُن وَي��تَّ��ِق��ي َش����رَّ
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قيثار 4
البحر: الهزج 

َف����ُدْم ي��ا ِش��ْع��ُر نِ��ْب��راس��ي

أوت�اري ِش����ع��ُر  ي��ا  وُدْم 

 َع��ِج��ي��ٌب أن���َت ي��ا ِش��ْع��ري

وي����ا َت��س��ب��ي��َح ِق��ي��ث��اري

ائ��ي؟ ُق��رَّ ُت��ث��ِي�ُر  إالَم 

بِ���ت���أي���ي���ٍد وإن�����ك�����اِر؟
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كانوا             األُلَ����ى  وَأْغ��َض��ْب��َت 

��ع��َر ِم��زم��اري َي�����َرْوَن ال��شِّ

ف���ه���ذا ش����اع����ٌر َي��ت��ل��و

وَي��ْل��َع��ُن ب��ع��َض أف��ك��اري

وه������ذا ق�������ارٌئ َي���ش���دو 

َي���ُش���مُّ َع��ب��ي��َر أزه����اري

ك���ذا ي��ا ِش��ع��ُر ُت��ْح��ِرُج��ن��ي

وُت��ْف��ِش��ي ك���لَّ َأس�����راِري                





1
َغرام
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يظنون
البحر: الّطويل

��ْرُع ال��شَّ َم��ُه  َح��رَّ ال��ُح��بَّ  أنَّ  َيُظنُّوَن 

وال��َم��نْ��ُع ال��ُع��ُق��وب��ُة  إالَّ  ب��ِه  ول��ي��َس 

َجْهَلُهْم اللُه  َمحا  َق��وٌم  وَأْوَه��َم��ن��ا 

َيدعو ال  ال��ُح��بِّ  إل��ى  ِدي��نً��ا  لنا  ب��أنَّ 
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عر ال�شِّ
البحر: السريع    

هاِجسي ع��ل��ى  ٌل  َش�����الَّ ��ع��ُر  ال��شِّ

س��ق��ا ُف�����ؤادي، َس��ْل��َس��اًل َث��ْغ��ُرُه             

���اِدِه َي��ِع��ي��ُب ِش��ع��رَي َب��ْع��ُض ُن���قَّ

ب��ى ِع��ْط��ُرُه           ُي��ْح��َس��ُد ِم��ن َزْه���ِر ال��رُّ

ي��ق��وُل أص��ح��اب��ي َأِس���ي���ُر ال��َه��وى

َأَل�����ذُّ م��ا ف��ي ِس��ْج��نِ��ِه َأْس�����ُرُه
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َل��ِك��نَّ��ه؛ ال��َه��ْج��ِر  ك���أَس  ذاَق  ك��م 

َأوج����َع����ُه ِم����ْن ِح���بِّ���ِه َغ�����ْدُرُه   

أوزاُن أش����ع���اري ت��رات���ي����ُل���ُه

َي��ص��ن��ُع ت��ف��ع��ي��التِ��ه��ا َب���ْح���ُرُه

َي��ك��ُت��ُب��ه��ا ف���ي َل����وِح����ِه ت����ارًة

وت������ارًة َي���زه���و ب��ه��ا َص������ْدُرُه

ل��ل��نّ��اِس وال��ع��اَل��ِم َش��ْط��ُر ال��َج��َوى        

َش��ْط��ُرُه            إًذا  وح���دي  أن���ا  ول���ي، 
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َأنَّ��ن��ي ِع�����ي  َأدَّ َل��ِك��ْن  َص���ْب���َر،  ال 

، م��ا َوَه����ى َص��ْب��ُرُه أك��َب��ُر َص����بٍّ

ُأك���اتِ���ُم ال���نّ���اَس ُش��ج��ون��ي، وك��م

َج���ى َق��ْب��ُره ِس����رٍّ ُف�����ؤادي وال���دُّ
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اأ�شتات
البحر: الكامل

والَقَل��ْم والَحب�ي�ب�ُة،  والَقصي�دُة،  أن�ا، 

واألََلْم والتَّحاُوِر  بالّسياسِة  يوٍم  وُصداُع 

َق���ْت أوق��اُت��ه وُه���ُم���وُم ُع��ْم��ٍر ُم���زِّ

والنََّدْم والمخ��اوِف،  التَّ�ف�اُؤِل،  ب�ي�َن 

أك��وُن حيُث  ال��َم��ْل��ُع��وُن  وال��ه��ات��ُف 

َرَق��ْم ثانيٍة  ُك��لَّ  وَي��ْع��ِزُف  َيْتَبُعني، 
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ُتعاتُِب، رساِئُلها  وذي   ، َي���ِرنُّ ه��ذا 

وال���نَّ���َدْم ب��ال��َق��طِ��ي��ع��ِة  ُد  ُت���َه���دِّ أو 

وأن������ا، وُأذن���������اَي ال���لَّ���ت���اِن

��َم��ْم ��ِد وال��صَّ دان��ي بِ��ال��تَّ��َج��مُّ ُت��َه��دِّ

ُه��ْم َأُع��دُّ باِح  الصَّ م��َع  وال��ق��ادم��وَن 

خمس�ي�َن ُمح�تاِري�َن في َخمس�ي�َن َهّم

ساعاتِِه ف��ي  َم��نِ��يُّ  ال��زَّ وال��َج��دوُل 

وكْم       َوْع���ٍد،  كم  س���َأروُد،  َن���ْدَوٍة  كم 

وَج��م��ي��ُع أوراق����ي وك���لُّ دف��ات��ري

َغ���ْضبى، ُت��عات��ُِب��ني َك��ِخ��لٍّ ُمتََّهْم
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فمتى س�َت�ْك�ت�ُُب ذا الَم�ق�اَل لن��اش�ٍر؟

والنََّغْم؟ القصيدَة  ذي  َسُتكِمُل  ومتى 

وقتها معظم  الَحمقاُء  وج��ُة  وال��زَّ

ت��ب��كي، وَت��ْس�َل�ُخ�ني ِع�ت�اباٍت وَذّمْ

س��ا وَت���ُج���وُس ح���وَل ِح��م��ى ال��رَّ

َنَهْم في  ال��نّ��واع��ِم  واّت��ص��االِت  ئل 

عن ِغبَت  ألنّ��َك  َعْتَبى،  ورس��ائ��ٌل 

ول�ْم َتْحُض�ْر  ول�م  لُِم�ؤَت�َم�ٍر،  َس���َفٍر 

ساعًة َك  ُودِّ ح��دي��َث  وال��ّط��ال��ب��اُت 

��َأْم ِم��ائ��ٌة ُت��َح��طِّ��ُم��ُه��نَّ أح���زاُن ال��سَّ
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والع��اش��ق�اُت َحِدي��ثَك الع�َْذَب اّلذي

وَغ��ّمْ ُح���زٍن  ف��ي  عليه  ْدَت��ُه��نَّ  َع��وَّ

أي���ن ال��ح��ي��اُة ل��ش��اع��ٍر ول��ع��اش��ٍق

َينَْم؟ ولم  الّصباِح  إلى  باَح  الصَّ َيِصُل 

والَهوى؟! بابِة  لِلصَّ َس��َت��ْج�نَ�ُح  فمتى 

َف��ْم وأليِّ  َت��نْ��َت��ِش��ي  ع��ي��ٍن  وأليِّ 
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زارني �َشَحر
البحر: مجزوء الخفيف

َرِك�����َب ال���َه���ْوَل وال��َخ��َط��ْر

ع��ن��دم��ا زارن������ي َس���َح���ْر

َوج�����ُه�����ُه س����اط����ٌع ك��م��ا

ُي���ْش���ِرُق ال���نُّ���وُر ف��ي ال��َق��َم��ْر

وق�����َف ال���لَّ���ي���ُل ح���ائ���ًرا

��َج��ْر ي��س��أُل ال��نَّ��ج��َم وال��شَّ
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ع�����ن ح����ب����ي����ٍب ك����أّن����ه 

َظ��َه��ْر إن  ��ْب��ِح  ال��صُّ َب��ْس��َم��ُة 

طِ���ي���ُب���ُه َط����يَّ����َب ال���ثَّ���َرى

َه����ْر وال���ّري���اح���ي���َن وال����زَّ

زارن��������ي، زرت���������ُه،  أت���ى 

م��ث��َل��م��ا ي��س��ق��ُط ال��م��ط��ْر

ي����ا ح���ب���ي���ًب���ا ُم���َت���يَّ���ًم���ا

��ْم��َع وال��َب��َص��ْر َم���َل���َك ال��سَّ

ُم��ه��ج��ت��ي ِش���ئ���َت  إن  ل���ك 

ول����ك ال��ق��ل��ُب وال���ِف���َك���ْر
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أن������َت ن������اري وَج���نَّ���ت���ي

��َم��ْر  ط���اَب ف��ي ِح��ْض��نِ��َك ال��سَّ

ًج����ا ي����ا م����الًك����ا ُم����َت����وَّ

بشْر  ِم���ْن  ك��ال��نّ��اِس  ل��س��َت 

َت��َخ�ْف وال  ُت�ب���الي  ال 

ع�����اذاًل َي���نْ���ُش���ُر ال��َخ��َب��ْر

����ُة ال����ُح����بِّ ب��ي��ن��ن��ا ِق����صَّ

َذَك�����ْر وال  ُأن���ث���ى  ل��ي��س 
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اأرجو ِر�شاك
البحر: مجزوء الكامل

َه��ْب��نِ��ي َل��َث��ْم��ُت��َك ف���ي َل��م��اْك

وَه���َت���ْف���ُت ب��اس��ِم��َك ي��ا َم���الْك

وَح���َل���ْف���ُت ف���ي َش�����ْرِع ال��ه��وى

ِس�����واْك ف���ي  �����َر  ُأَف�����كِّ ال  أن 

وَرَك���ْع���ُت ف��ي َن��ْه��دي��ك ُم��ْب��َت��ِه��ال

ُأالِم�����ُس ك���لَّ ن��ج��ٍم ف��ي َس��م��اك
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ه���ل َت���رت���ض���ي بِ��َص��ب��اب��ت��ي؟

اِْق����َت����صَّ ِم����ن َق��ل��ب��ي َه����واك

���ُدوِد ف����إذا َأَق���ْم���َت ع��ل��ى ال���صُّ

وك������لُّ ُح����بِّ����ي م����ا َن���ه���اْك

ف����َغ����ًدا س����أرح����ُل ع���ن َح��ي��ا

تِ���َك غ��اِض��ًب��ا، أرج���و ِرض����اْك!
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وال تلثمه
البحر: المتقارب 

في الم�شفى

؟! َأْل�ثِ��ُم���ْه  وال  الح��ب��ي���َب  أزوُر 

وم���ا ق���ال أه���اًل وَس���ْه���اًل َف��ُم��ْه!

ف��م��ا ك���ان أح����الُه ِم���ن ص��ام��ٍت

ُي���ِش���ي���ُر ول��ك��نّ��ن��ي َأْف���َه���ُم���ْه

أَف����تِّ����ُش ف���ي رأف����ٍة ي���ران���ي   

م���واض���َع ف��ي ِج��س��ِم��ِه ُت��ْؤلِ��ُم��ْه
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َأُش�����مُّ ال���نَّ���َدى ف��ي ِج��راح��اتِ��ه

ُي��َع��طِّ��ُر بِ��ال��ِم��س��ِك ُروح���ي َدُم���ْه

معي وَه���يَّ���ا  ح��ب��ي��ب��ي  ي���ا  ف���ُق���ْم 

َتْعَلُمْه اّل���ذي  ِذراع����ي  ف��ي  وَن���ْم 

َلحظٍة ف��ي  ِج���راُح���َك  َس��َت��ْش��َف��ى 

َأْك��ُت��ُم��ْه أزْل  ل��م  اّل���ذي  وُج��رح��ي 

��ٍة وُم�����دَّ ِذراَع�����ْي�����َك ف���ي َض��مَّ

لِ���َص���دري ع��س��ى َربُّ��ن��ا َي��ْرَح��ُم��ْه

وت��س��أُل: َم��ن ي��ا ُت���رى َأْع��َل��َم��ْك؟

َأْل��َه��َم��ْك؟ َوْح��ِي��ِه  ِم��ن  ال��ُح��بُّ  أِم 
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حب��ي�ب�ي متى س���وف أم�ضي معْك؟

َف��َم��ْك؟ ي  ُي���َروِّ َث��غ��ري  َخ��ْم��ُر  متى 

��ْم��ُس ِج�لب��اَب��ها الشَّ َتل��َْب��ُس  متى 

َتيََّمْك؟ َم��ْن  لِ��ِم��ْح��راِب  وَت��ْخ��ُل��و 

عاشًقا ي��ا  ال��َق��ل��ُب:  ون��اج��ان��َي 

طِ��ْل��َس��َم��ْك؟ ل��ه  َت��م��ح��و  آَن  َأم���ا 

س��اح��ٌر أم  اإلن����ِس  ِم����َن  َم����الٌك 

َم��ْع��َل��َم��ْك؟ ه  َخ���دِّ على  َخ��َت��ْم��َت 

َي��ُخ��طُّ ُح����روَف ال���َج���َوى ع��اتِ��ًب��ا

َأْظ��َل��َم��ْك! ما   : ��رِّ ال��سِّ في  وَي��ْه��ِم��ُس 
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َم���وس���ٌم؟ ل���ه  إاّل  ال���َح���ظُّ  ف��م��ا 

َم��ْوِس��َم��ْك؟ أرى  حبيبي  ي��ا  متى   

وت��س����أُل - َه��م��ًسا - متى ن�لت�قي؟

ف��ُروح��ي وق��ل��ب��ي، وُك��لِّ��ي َم��َع��ْك

ُع���ن���ي م��ن��َك ُط����وُل ال��نَّ��وى ُي���َروِّ

َع�����ْك َروَّ َم���ْن  ال��ل��ُه  ب����ارَك  وال 

ألنَّ����َك أن����َت َم��ِل��ي��ُك ال��َج��م��اِل

��ب��اُح اّل���ذي أط��َل��َع��ْك وأن���َت ال��صَّ

َوْجنََتْيَك في  ُي��ْش��ِرُق  ال��َب��ْدَر  أرى 

وُي���ْس���ِدُل ِم��ن َض��وِئ��ِه ُب��ْرَق��َع��ْك
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إليك َي��ه��ف��و  وال��ق��ل��ُب  َأَت���ْي���ُت���َك 

وأش���واُق���ُه ُح��ْل��ُم��ه��ا َم��ْخ��َدَع��ْك

َزَرْع���ُت���َك ف��ي ُم��ْه��َج��ت��ي ُش��ْع��َل��ًة

أزرَع����ْك أن  ال��َح��ظُّ  وأس��ع��دن��ي 

َكعبًة ي��ا  وَح  ال�����رُّ وَأْس��َك��نْ��ُت��َك 

وي���ا ظ��ال��ًم��ا ل��و َت���رى َم��وِض��َع��ْك

َل�����َذاَب ال���ُف���ؤاُد اش��ت��ي��اًق��ا إَل���يَّ

َأْوَج���َع���ْك ���ذي  الَّ وزاَل  س����روًرا 
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�شاِفْر
البحر: السريع

س��افِ��ْر َم��ت��ى ِش��ئ��َت إل��ى َأْض��ُل��ع��ي

َفْر السَّ ط��اَب  وِح  وال����رُّ دم��ي  بين 

الهوى وَش���طِّ  قلبي،  إل��ى  أْب��ِح��ْر 

َخ��َط��ْر ع��نّ��ي  ف��ال��ُب��ْع��ُد  تبتعْد،  ال 

الَحشا وِدفِء  َص��دري  على  واْن���ِزْل 

َمْر السَّ وَي��زه��و  ال��لَّ��ي��ُل،  لِ��َي��ْس��ُك��َن 
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إشراَقها  الّشمَس  َوَه��ْب��َت  َم��ْن  ي��ا 

الَقَمْر َجبيِن  ِم��ن  َأزه���ى  وأن���َت 

َس��ّي��دي ي��ا  ُم��ْض��ن��اَك  على  اع��طِ��ْف 

��َوْر ف��ُص��ورُة األح��ب��اِب َأح��ل��ى ال��صُّ
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�شاكن قلبي

البحر: البسيط

َبُعدا حينما  قلبي  َس��اك��ُن  َض��رَّ  م��ا 

َرَق��دا الَحشا  في  أو  دمي  في  أّن��ه  لو 

َمْوطِنِه أشجاِن  ِم��ن  ال��َب��ْرُق  َأه��اَج��ُه 

َأَحدا بِه  َيبغي  ال  الَقلَب  َيْسُكِن  َمْن 
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مواطِنَُهْم فينا  َه��َج��روا  لو  َض��رَّ  ما 

َنِفدا قد  بَر  الصَّ إنَّ  القلب!  لوعَة  وا 

ُه����ُم ُودَّ َي���ْرَع���وَن  لِ��َأِح��بَّ��ِة ال  م��ا 

لِ��َم��ْن َت��َع��لَّ��َق ُح��بًّ��ا دائ��ًم��ا أب��دا
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ظامئ
البحر: الرمل

َع��لِّم��ي�ن�ي كي���ف َأج�ت�اُح َخيالِ�ْك

ِرمالِْك ُح�َب�ْي�ب�اِت  في  أم�ش��ي  كي�ف 

َع��لِّ��ِم��ي��ن��ي ك��ي��ف َأه����وى َق���َدري

ظِ��اللِ��ْك ف��ي  َض��الل��ي  ِم��ن  وُأواري 

َش��ْدوي َأْف��َه��ُم  َأْش����دو، وال  إّن��ن��ي 

إّن��ن��ي َأْع�����ِزُف أوت����اَر َج��م��الِ��ْك
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ُأَغ��نّ��ي ال  أّن���ي  غ��ي��َر  وُأَغ���نِّ���ي، 

َخ���ْوَف َأس��ي��اِف وأق���الِم ِرج��الِ��ْك

ج��ى ف��ي َث��وبِ��ِه ُك��لَّ��م��ا ج���اَء ال��دُّ

َخيالِْك في  وَت���وارى  َنْجمي  غ��اَب 

ك� كالسَّ كالَمفتوِن  كالَمجنوِن  ُرْح��ُت 

لِِوصالِْك َلَشوقي  يا  َأْه���ِذي  ���راِن 

َع��لِِّم�ي�ن�ي كي��َف َأن�س�اها ِج�راح�ي؟

ِرم��اِحي بَِع�ْينَ�ي�ِك  َك�س��َّ�ْرِت  كي��ف 

���اِت ال��َه��وى َع��لِّ��ِم��ي��ن��ي َأْب���َج���ِديَّ

وارَك��ب���ي لِل��َوْص��ِل ع�َْلياَء َجناِحي؟
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دي��ن��ي ِم���ن ُش��ُج��ون��ي ُربَّ��م��ا َج��رِّ

ِكفاحي أليّ����اِم  ك��رى  ال��ذِّ ع����اَدِت 

مًعا َن��َق��ْش��ن��اه  َوْش���ًم���ا  وَم���َح���ْت 

ماِحي! َصباباتَِي  ِم��ن  َيْمُحو  ُربَّ 

ُغ��ْص��نِ��ِه ِم��ن  َه���وى  ال��ُع��شُّ  وإذا 

البِطاِح ف��ي  وَأم��س��ى  ال��طَّ��ْي��ُر  غ���ادَر 

إّن���م���ا ال���ُح���بُّ لِ���ق���اٌء ع��اص��ٌف

ي��ا ج�ِراح���ي، وِكفاح�ي، وِوش�احي

َطْلَسْم أس���راِرك  ُص��نْ��ُدوِق  في  أن��ا 

��ا آله���اتِ���ِك َب��ْل��َس��ْم وأن����ا ح��قًّ
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وأن���ا م��ا زل���ُت ُق���ْدِس���يَّ ال��ه��وى

َمْرَيْم ابن  عيسى  ِمن  الثَّوِب  ُيوُسِفيَّ 

فما ���اًك���ا  َن���سَّ ال���طَّ���ْب���ِع  آَدِم������يَّ 

ُمَتيَّْم            ال��ُح��ْس��ِن  ِم��َن  ال��َق��ل��ِب  آثِ���َم 

��ب��اي��ا َوَط������ٌن ب��ي��ن َدم���ي لِ��ل��صَّ

وإَل��ْي��ِه��نَّ ال��َه��وى َص��لَّ��ى وَس��لَّ��م

غ��ي��َر أّن����ي بِ��ال��تَّ��َم��نِّ��ي ع��اِش��ٌق

وَأْن��َدْم َأْس��َت�ْحي�ي  َح�لَّ�ْق�ُت  ُك�لَّ�م�ا 

َسْلَسال َي��ج��ري  وال��َع��ْذُب  ظ��ام��ٌئ 

جهنَّ�ْم          َح�وِض  ِم�ن  ب�ُر  والصَّ صاب�ٌر 
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الَمـــهــا
البحر: الرمل

َح��ّنْ وال��َوْص��ِل  لِلَهوى  قلبي  إنَّ 

أي��ن ِم��نّ��ي ذل��َك ال��ظَّ��ْب��ُي األََغ���ّن؟

الَمها ال���لَّ���ُه  َب  َع�����ذَّ ال  ال��َم��ه��ا 

ك��م أذاَق��ْت��ن��ي َع���َذاًب���ا وَش��َج��ْن؟

وَرع�����ى ال���لَّ���ُه َغ������زااًل ن���افِ���ًرا

َط���ْرُف���ُه َي��ْك��ُت��ُب آداًب�����ا وَف����ّنْ

َج��ْف��نُ��ُه رم���ان���ي  إال  َرن�����ا  م���ا 

وك��س��ا ع��ْي��ن��ي ُس���ه���اًدا وَح����َزْن
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َزَف������راٌت لِ��ل��َج��وى َم��ْش��ُب��وَب��ٌة

الِمَح�ْن ُيْصِلين�ي  ب��اَت  َل�َش��وٍق،  ي��ا 

الطِّال؟ َيعني  وما  ْهُد،  الشَّ عسى  ما 
َدّنْ َصهباِء  ِم��ْن  ليس  ُرض���اٍب،  ِم��ن 

آي�����ٌة َأْب����َدَع����ه����ا ال����ل����ُه، وم��ا

ثمن ُي��ْع��َط��ى  ال  ال��خ��ال��ُق  أب����دَع 

أي���ن م��نّ��ي َط���ْرُف���ه���ا؟ أي���ن أن��ا؟

وال���َوَط���ْن؟ ودي����اري  قلبي  أي���ن 

ْي��ه��ا َدم��ي ب��ي��ن َج��ْف��نَ��ْي��ه��ا وَخ��دَّ

وَس���َك���ْن دواٌء  ل��ل��ق��ل��ب  ه���ي 
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بقايا ِجراح
البحر: السريع

��ب��اْح ال��صَّ ط���واُه  قلبي  ي��ا  ال��ُح��بُّ 

ال��ِج��راْح بقايا  ِم��نَّ��ا  اْن��َط��َوْت  وم��ا 

َي��ْرَع��ِوي ال  ��ي��ط��اِن  ك��ال��شَّ ال��ُح��بُّ 

وراْح ���ى  َت���َولَّ ُق��ْل��ن��ا:  وإن  ع��نَّ��ا، 

ُغ��رب��ٌة ال  ال���ُح���بِّ  ف��ي  ِش��ي��ع��يَّ��ٌة 

االفتض�اح م�ن  الخ�وُف  وال  َتنَْه�ى، 
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بيننا ال��ه��وى  ش���اَخ  وم���ا  ِش��ْخ��ن��ا 

َب����َراح َع���نَّ���ا  ل��ل��َغ��يِّ  أرى  وال 

ال���َح���جُّ وال���ُع���ْم���َرُة، ل��م َي��ْث��نِ��ي��ا

الِوش��اح وذاَت  َق�ْلَبْين�ا،  َش���ي�ط�اَن 

َج����ْت ك��أّن��م��ا ف��ي ال��ُخ��ْل��ِد ق��د ُزوِّ

ُمباْح َأم��س��ى  وال��َوْص��ُل  أرواُح��ن��ا، 

َه��ْي��ه��اَت ل��ل��ّش��اع��ِر ِم���ن َت��وب��ٍة

ال��ّرم��اْح َط��ْع��ُن  ال��ُح��بَّ  ُيِميَت  ول��ن 
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غريبة
تفعيلة الكامل

َمْهاًل َحبِيَبْة

أنِت ظاهرٌة َغريَبْة

يا أنت للمفتون آلَِهٌة َعِجيَبْة

وال أنِت أحالمي البعيدة والقريبْة

يا ِسْحَر َمملكِة الَجماِل

وواحَة القلِب الَخِصيبْة

يا أنِت.. ال أدري

َأَقلُبِك فيه ُمتََّسٌع
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نيا محاربة رهيبة أم الدُّ

أم َأْعَشُق الَبْدَر الُمنِيَر

وال أرى لِوصالِِه َأمال

وال ُلْقيا َقريبْة

سأظلُّ أكتُب فيِك َأْغَزَل ما أقوُل

وفيِك َأمدُح يا َأِديبْة

يا زهرَة النّسرين

والنِّيَليِن والَبحَرين والَقْلَبيِن

والَيمن الَحبيبْة
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زبانية الهوى
البحر: الكامل

واك��ُف: َدْم��ٌع  يِن  الَخدَّ وف��ي  قالْت 

الهات�ُف يكف��ي  كان  لِم��اذا؟  ت��أت�ي 

الَهوى َزب��انِ��َي��ُة  َي��دري  أن  قبَل  ُع��ْد 

واِج�ُف َق�ْلبِ�َي  اللَّ�ي�َل  هذا  ف�ع�لي�َك 

َح��ول��ي وَح��ْوَل��َك َأْع��ُي��ٌن وَع���واذٌل

وُب���روُق ِح��ْق��ٍد َأس���وٍد، وع��واص��ُف
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والهوى ال��ع��واذِل  مع  الَحياُة  قلُت: 

خاِئَفْة ال��ع��واذِل  ِم��َن  وأن��ِت  َتْحلو، 

الَه�وى ُمْرَتِكبِ�ي  كلُّ   ، طائف�يٌّ أن�ا 

والعاطَِف�ْة اله�وى  ومملكت�ي  َقوم�ي، 

وَلُربَّم��ا وح�ِْقَده�ا،  الُعي���وَن  فَدِع�ي 

عاِصَف�ْة للع�واذِل  وج�اءت  َعِمَي�ْت، 

ِدي��ن��ي وِدي���نُ���ِك ُأْل���َف���ٌة وَم��َح��بَّ��ٌة

وح��دي��ق��ٌة ف���وَق ال��ح��دائ��ِق وارف���ْة



قيــثـــار227 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َمْن ظنَّ ظّن
البحر: السريع

الِمَحْن أسيَر  َقلبي  ُخ��ِذي  ُخ��ِذي، 

��ْم��ُت أث���ارا َش��َج��ْن ف��ال��ُب��ْع��ُد وال��صَّ

َسْجَدتي ف��ي  ال��ِم��ْح��راِب  فِ��ْت��نَ��َة  ي��ا 

وُس����ورَة اإلخ����الِص ي���وَم ال��ِف��َت��ْن

ُمشتاقٌة ال��ُح��بِّ  ق��ل��ِب  َص��ح��راُء 

وأّنْ ُف���ؤادي  أب��ك��ى  ق��د  وال��ُج��رُح 



228 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

الهوى ُس��ه��اِد  ِم��ن  َيشكو  والَجْفُن 

َم ح��ّت��ى ال���َوَس���ْن؟ م��ا ب��اُل��ه َح����رَّ

بيننا ق���اط���ٍع  َع���ه���ٍد  َأَب����ْع����َد 

َم��ْن ال��زَّ ط���واه  مهما  ي��ن��ط��وي  ال 

ُن���ْغ���ِل���ُق ب���اَب���ْي���ِن َف��ت��ح��ن��اه��م��ا

ال��َح��َزْن؟ بعَد  ال��خ��وِف  بعد  لأمِن 

ح��اق��ٍد ن��اق��ٍد  ِم���ن  َت��ْج��َزع��ي  ال 

ل��ي ُح��بًّ��ا وَم����ْن َظ���نَّ َظ��ْن َت��َغ��زَّ
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عاوز اإيه
البحر: الرمل

َزْه���َرْه النِّيِل  ف��وَق  َت��ْح��ِم��ُل  زه���رٌة 

وَش���ًذى َي��ْل��ثِ��ُم ِوْج���دان���َي ِع��ْط��َره

ه��ِر ُع��ي��وٌن؟ َزْه����َرٌة ِم��ن أي���َن ل��ل��زَّ

ه��ُر فس��ات�ي�ن�ًا وُخْض�َرْة ي��لبِ��ُس الزَّ

َزه�����رٌة ُف��لِّ��َي��ُة ال���لَّ���وِن ُت��ن��اج��ي

َع��ْب��رْة؟ ُت���ْذَرُف  ه��ام��ٍس،  بَِحديٍث 
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أّن��ه��ا إالّ  ه���ِر،  ك���ال���زَّ َزه������رٌة 

َخْمرْة ال��ِف��رَدْوِس  َجنَِّة  ِمن  ُسِقَيْت 

أّي���ه���ا ال����ّزه����رُة ن��اج��ي ع��اش��ًق��ا

َقْهَره ِحرمانِِك  ك��أِس  ِم��ن  َيحتسي 

الُمنى وَي��ق��ت��اُت  ��وَق  ال��شَّ يكتسي 

َسْهرْة الغالي  َوق��تِ��ِك  ِم��ن  يشتهي 

َقلًبا َزه����رُة  ي��ا  ف��ي��ِك  ُأن��اج��ي  ه��ل 

َنْظ�َره؟ العاش�ِق  ف�ي  َيرح�ُم  عاش�ًقا، 

ال��َه��وى؟ َب��س��ات��ي��ِن  أيِّ  ِم��ن  أن���ِت 

)َغ��م��رْة( ��اِن  ُس��كَّ ِم��ن  أن��ا  فأجابت: 
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ق��ل��ت: ي��ا غ��م��رُة ق��ل��ب��ي َك��ِل��ٌف

ِعْشَرْة الَقلِب  في  واْصنَعي  فاْغِمريني 

وَمَضْت ���ْع«،  وسَّ إي��ه  ع��اوز  »وان��َت 

م��ث��َل َن��ج��ٍم ف��ي ُب��نَ��يَّ��اِت ال��َم��َج��ّرْة

ُغ���ُص���ٌن م����اَس، وف���ي َب��ْس��َم��تِ��ه��ا

ْة ُض��رَّ الُحْسِن  في  َلها  ما  ُق��ُب��الٌت، 

الهوى َس��ْه��َم  َطْرفِها  ِم��ن  َوَرَم���ْت 

ْة ُمسَتِمرَّ ُع��نْ��ُف��واٍن  ف��ي  وَم��َض��ْت 

ت��ل��َك، وال��ِف��ْت��نَ��ُة ف��ي َأْع��ُي��نِ��ه��ا

ِشْعَره ال��ِوج��داِن  هاِجس  في  را  َفجَّ
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َع�َشل
البحر: الكامل 

َعَسْل؟ ُحّبي  يا  َشَفَتْيِك  ِمن  َأَأذوُق 

ُقَبْل                     ِم��ْل��ي��وٍن  َأل���ُف  َيكفي  ع��اَد  م��ا 

َتْرَحمي لم  إذا  َظَمإٍ  ِم��ن  س��َأم��وُت 

َوَص��ْل وم��ا  َه��واِك  في  َتَحطََّم  َقْلًبا 

وُس��ُروُره��ا      َجماُلها  ال��َح��ي��اُة،  أن��ِت 

َح��ْل وال��زُّ ا  الثَُّريَّ َعيني  في  وألن��ِت 
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سعادتي وِس���رَّ  أح��الم��ي  ُك���لَّ  ي��ا 

الَجَبْل رأِس  على  الوادي  في  البحِر  في 

هاِئًجا يوًما  الَبحَر  َرِك��ْب��ُت  ما  أن��ا 

َم��ْل وال��رَّ َب��ْح��ري  وأن���ِت  إل��ي��ِك  إاّل 

عندما َي��زه��و  ال��َم��ج��زوُء  وال��ك��ام��ُل 

واكَتمْل أش���رَق  لِ��َه��واِك  ��رُت��ه  َس��خَّ

ف��ي َن���ْظ���َرٍة َم��ج��ن��ون��ٍة بِ��ُع��َج��ال��ٍة

َقَتْل له  ال��ُف��ؤاِد  في  َسهًما  ْب��ِت  َص��وَّ

َمدامعي َسَفْحُت  لّما  الهوى  ُفِضَح 

األََزْل َمدى  ُيِحبُّ  َمْن  َيْفَضُح  مُع  والدَّ
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َدمي وفي  األَنيَس  ُحُلمي  في  أصَبْحِت 

واشتعْل بِالَمَحبَِّة  ��َد  َت��َوقَّ َج��ْم��ًرا 

الهوى َمعبوَد  ْي��ِك  َخ��دَّ في  ْس��ُت  َق��دَّ

الُمَقْل في  أب��دَع  اللُه  كيف  ورأي��ُت 

وطالما فِيِك  ْبَر  الصَّ َذَب��ْح��ُت  إّن��ي 

األَم��ْل َف��َق��َد  عندما  ��َر  َت��َف��جَّ  ، ُح���بٌّ

وج��ري��م��ًة ����ًة  َزلَّ ُح��بُّ��ِك  ك���اَن  إن 

َل��ْل وال��زَّ ال��ج��رائ��ُم  تلَك  َح��بَّ��ذا  ي��ا 

ُم��ْف��طِ��ًرا أو  َأِس��ي��ُرِك ص��اِئ��ًم��ا  إنِّ��ي 

واألَُوْل واألَواخ����َر  أهلي  ْث��ُت  َح��دَّ
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َصبابًة َس��ِك��ْرُت  إذا  ُي��ق��اُل  م���اذا 

والثََّم�ْل باب�َة  الصَّ َأحل�ى  م�ا  وَثِمْل�ُت؟ 

َدفاتِِري َعنِْك  ْث��ُت  َح��دَّ وقد  َفَسلي، 

َوْل ال���دُّ وجامعَة  أقالمي  وُح���روَف 

ُكلِّها المنابِر  ف��ي  َأْص����ُرُخ  وأك���اُد 

َأَم��ّل وال  َأِك��لُّ  ال  واسمك  باْسِمي 

فِراِقُكْم ِعنَد  الَعَبراُت  بِ��َي  ضاَقْت 

الَغَزْل مع  ثاِء  بالرِّ َأْخ��ِل��ُط  وَذَه��ْب��ُت 

ِمن َت��غ��اُر  الحريِر  أوراَق  ورأي���ُت 

الَخَجْل َيْقُتُلها  والَعيناِن  ْي��ِك  َخ��دَّ
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َفكأنَّما ��ٍة  بِ��َض��مَّ َأِذْن������ِت  ف���إذا 

��ا ال ُأطِ��ي��ُق ل��ه ثِ��َق��ْل ْج��ِت َغ��مًّ َف��رَّ

وَت�نْ�ِدم�ي َأم��وُت،  فق�د  َأب�َ�ْي�ِت  وإذا 

َحّلْ الموِت  بعد  ليَس  ولكْن  َأَب��ًدا، 
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اأر�شُف َثغًرا
البحر: الّرمل

طافت على الحاضرين بفستانها األحمر، وأومأت إليه بكأس فقال:

َه�����َدَأ ال��لَّ��ي��ُل وغ�����ارْت َأْن���ُج���ٌم

ُأخ��رى      فيه  وَتعلو  َت��ه��وي،  َن��ْج��َم��ٌة 

ُك��لَّ��م��ا َأظ��ل��َم َح��ول��ي َم��ْج��ِل��ٌس

َحم�را الُفْس�تاِن  ف�ي  كالَب�ْدِر  َأْقَبَل�ْت 

ج��ى َت��َت��ه��ادى ب��ي��َن َأح��ض��اِن ال��دُّ

ي�ِن ُظْه�را َت�ْحِم�ُل اللَّ�ي��َل وف�ي الَخ�دَّ



238 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

ن���اَم َل����وُن ال��ُف��لِّ ف��ي َوْج��نَ��تِ��ه��ا

َت��ْغ��ُم��ُر ال��ق��اع��َة أش����ذاًء وِع��ْط��را

وُش���م���وٌع ُم���ْج���َه���داٌت َت��نْ��َط��ف��ي

وُخ��ط��اه��ا ق���اَل إي��م��اًن��ا وُك��ْف��را

َت��ْخ��َل��ُع ال��َق��ل��َب، وَت��غ��ت��اُل ال��َك��َرى

ا وُت��ن��اِج��ي��ن��ي: َم��س��اَء ال��َخ��ي��ِر ِس��رَّ

أن��َت ل��م َت��ْش��َرْب ول��م َت��أُك��ْل فما

َج�ه�را! الطَّب��ِع  َن��ْرِج�ِس��يَّ  إاّل  أن�َت 

ِئ��ي ُق���ْل���ُت: ِزي��دن��ي ِع��ت��اًب��ا َه��زِّ

ُع��ْذرا أرج���وِك  وال  إحساسي  ك��لَّ 



قيــثـــار239 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

الَّتي أن��ِت  َجوعتي  َم��ْرَع��ى  أن��ِت 

َصْبرا ال��ي��وَم  ُأطِ��ي��ُق  ال  َأْدَه��َش��ْت��ن��ي 

َخْمرا َأْشَرُب  ال  قلُت:  اشرْب:  قالت: 

إّن��م��ا َأْرُش�����ُف ي��ا ُح���ْل���َوُة َث��ْغ��را



240 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

ُبها اأُغا�شِ
البحر:  المتدارك

ُأغ���اِض���ُب���ه���ا وُت���غ���اِض���ُب���ن���ي

وُأق���اطِ���ُع���ه���ا وُت��ق��اط��ُع��ن��ي

وَي���ُش���كُّ اآلَخ�����ُر ف��ي ص��اِح��بِ��ِه

وَت����ك����اُد، َت���ك���اُد ُت��الِع��نُ��ن��ي

َأَم�����ٌل ف��ي��ن��ا  َي��ب��ق��ى  ال  ح���ّت���ى 

ُي���ْرَج���ى، وال���ِح���ْق���ُد ُي��َق��طِّ��ُع��ن��ي



قيــثـــار241 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َف����َي����ُرنُّ ال���ه���اتِ���ُف ب��ي��َن َي���ِدي

وَص������ْوُت ال��َك��ْي��ِد ُي��ط��اِرُدن��ي

ف���َأق���وُل، َع���َذاب���ي أن���ِت َع��ذاب��ي

ُب���ن���ي ف���ت���ق���وُل وأن������َت ُت���َع���ذِّ

ف����ُأن����اِزُع����ه����ا وُت���ن���اِزُع���ن���ي

وُأح���اِك���ُم���ه���ا، وُت��ح��اِك��ُم��ن��ي

ح���تَّ���ى ُي�����ْف�����ِرَغ ُك������لٌّ ِم���نَّ���ا

��َغ��ِن م��ا ف��ي ال��ق��ل��ِب ِم����َن ال��ضَّ

َف��ُت��ج��اِذُب��ن��ي ِم���ْث���َل ال��م��اض��ي

وَت���ُل���فُّ ال��َح��ْب��َل ع��ل��ى َذْق��ن��ي     



242 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

ال��ق��اض��ي أو  ال����م����أذوِن  َق���ْب���َل 

َت��ب��ك��ي ُع������ْذًرا، َت��ْس��َت��ْغ��ِف��ُرن��ي

ا ف�����إذا َدم���ع���ي َي���ْس���ق���ي َخ����دًّ

ُب���ن���ي ح���ي���َن أغ����ي����ُب ُي���َع���ذِّ

��ْي��ه��ا َك��فَّ ف���ي  روح�����ي  وإذا 

ال��ُغ��ْص��ِن على  ال��ُع��ْص��ف��وِر  ِم��ث��ُل 

َل���َع���َن ال���لَّ���ُه ُس���ي���وَف ال��ُح��بِّ

ُب���ن���ي؟ ُي���َع���ذِّ ال����ُح����بُّ  إالم 



قيــثـــار243 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

لَِعيَنيها
البحر: الوافر

الجدي�دْة َقصيدت�َي  وَتس�أُلني 

وأح��الم��ي وأوه���ام���ي ال��َع��نِ��ي��َدْة

وأق��الم��ي وَي���س���أُل ُك���لُّ َح���ْرٍف

ُأَس����طِّ����ُرُه وآالم�����ي ال��َع��دي��دْة

َحتَّ�ى �عِر  الشِّ ُح�روُف  َس�َجَدْت  لَِم�ْن 

َقصي��دْة؟ َأح�ل�ى  لَِعي�ن�ِه�ا  َك��َت��ْب�َت 



244 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

ي��ن��اُم ال��نَّ��اُس َح��ْوَل��َك ف��ي ُه���دوٍء

�ِعيدْة؟ السَّ َل�ْح�َظ�ُت��ُه  أي��ن  وَط�ْرُف�َك 

ُلْطًفا ال��نَّ��اِس  َأَرقُّ  َن��َع��ْم  فقلُت: 

وأخ����الق�����ًا وآراًء َس������دي����دْة

س��اِج��داٍت ال��َق��ص��ائ��ُد  لها  َت��ِخ��رُّ 

ب��رغ���م الُب��ع��ِد، لي�س�ت ب�الب�عيدْة



قيــثـــار245 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

باللَّــه ِقفي
البحر: المتدارك

م���ا ب�����اُل ال���ُح���بِّ َم��ش��انِ��ُق��ُه

���بَّ وُت���ْح���ِرُق���ُه؟ َت��غ��ت��اُل ال���صَّ

���وُق َم��ط��اِرُق��ُه ���وُق ال���شَّ وال���شَّ

ُق���ُه َت���ْق���ُت���ُل َص���ب���ري وُت���َم���زِّ

وال����َم����ْوُج ال����َم����ْوُج ُي���َدفِّ���ُق���ُه

وال���لَّ���ي���ُل َي���ُم���دُّ وُي���ْغ���ِرُق���ُه



246 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

ُق����ُه ك�����اد ال����تَّ����يَّ����اُر ُي����َط����وِّ

ل�����وال ال����ّش����اط����ُئ ي��ع��ش��ق��ه

م���ا ب�����اُل ال���ُح���بِّ َم��ش��انِ��ُق��ُه

ت��غ��ت��اُل ال��ق��ل��َب وُت���ْح���ِرُق���ُه

ل���ي���ٌل َي���ْج���ث���و بِ����َوس����اِوِس����ِه

��ُه��ِب وس���م���اٌء َت����زَخ����ُر بِ��ال��شُّ

َج َأض������واًء وال���نّ���ي���ُل َت����َم����وَّ

َي���زه���و بِ��ال��ِع��ش��ِق وب���ال���طَّ���َرِب

َق���ُه���ْم َج���َم���َع األَح���ب���اَب وَط���وَّ

َه���ِب ���ِة وال���ذَّ بِ���ُع���ُق���وِد ال���ِف���ضَّ



قيــثـــار247 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

��ُب��ُه��ْم وَب���ن���اُت ال����َب����ْدِر ُت��َخ��ضِّ

أم�����واُه ال��نِّ��ي��ِل ِم����َن ال��َع��َج��َب

م���ا ب�����اُل ال����ُح����بِّ م��ش��انِ��ُق��ُه

ت��غ��ت��اُل ال���َق���ل���َب وُت���ْح���ِرُق���ُه

م��ا ب����اُل ال��طَّ��ْي��ِف َي���ُط���وُف بِ��ي

م���ن ُم��نْ��َع��َط��ٍف ولِ��ُم��نْ��َع��َط��ِف

وال���لَّ���ي���ُل ال���لَّ���ي���ُل َك���واِك���ُب���ُه

��ُق��ِف ه��ي��م��ا َت����ْرُك����ُض ف���ي ال��سُّ

س���اع���اُت ال���ُع���ْم���ِر ُت��ن��اِش��ُده��ا

وُأن����اِش����ُده����ا ب��ال��ل��ه ِق��ِف��ي



248 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

لَْيالَي
تفعيلة الكامل

َلْيالَي ليَس لها َوَطْن

ليس الحجاُز، وال الِعراُق وال الَيَمْن

َلْيالَي

كالَبْرِق الُمِضيِء

وكالَخياْل

ِمْثُل الَعواصِف

كالّرياِح الُهوِج

كالُبركاِن



قيــثـــار249 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

لزاْل كالزِّ

َتجتاُح الَخياْل

وُتَبْعثُِر الكلماِت

َتْقتلُع الّرَماْل

وليس َتْسُكُن

في الَجنُوِب

ماْل وال الشَّ

َلْيالَي

ليس لها َوَطْن

ليالَي

َتْسُكُن في األعالي

في الَفيافِي في الِجباْل

في ُمْلَتَقى الَبْحَرْيِن



250 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

جاْل حيُث َيموُت َأشباُه الرِّ

ال َتختفي عني

وال في النِّيِل َمْوطِنُها

ام              وال في الشَّ

افَِدْيِن أو في الرَّ

وتعيُش في الوادي

نابِل ِج بِالسَّ الُمَتوَّ

نابِِك والسَّ

والنِّباْل

هي ال َتخاُف وال ُتبالي

ؤاْل؟ كيف ُيْحِرُجها السُّ

َأأِلن�َّ�ها َليالَي؟

َتْمنَُعني التَِّحيََّة



قيــثـــار251 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ُر بِالِوصاْل ال ُتَفكِّ

ال َثْغُرها ليلى

وال النَّْهَدْيِن كاألُنثى

وليس لها ِمثاْل

الْل إاّل الِهداية، والضَّ

إاّل إليها تنتهي

كلُّ الَمحاسِن والَجماْل

فكالُمها

وَسالُمها

وَغراُمها
وُعراُمها1

فاَق الحقيقَة والَخياْل

باب. 1 - العرام ب�سم العين: طي�س ال�سَّ
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لو َتعلميَن

وَيعلموَن

وَتفهميَن ويفهمون

َسها القمْر ليالَي َقدَّ

ومشى َيُغضُّ الطَّْرَف

إجالاًل َلَدْيها

والَبَصْر

والّشمُس

ُتْهِديها الَمعاطَِف

ديقِة كالصَّ

َمْر للَوليمِة والسَّ

َليالَي ليس لها وطْن

ماُن إاّل الزَّ



قيــثـــار253 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َمن َجها الزَّ وقد َتَزوَّ

فإلى متى َليالَي

ُتْبِعُدني

وتقسو

وَلُربَّما ال نلتقي

عند األصائِل

بعد أْن

من َيصحو وُيْدِرَكها الزَّ

وَلَسوَف َتسأُل َنْفَسها

عنّي وعنها

ا لَِمْن؟ إّننا َحقًّ

تلك الَمغاني والمعاني

والّدواوين الجميلة والَغَزْل



254 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

َأحرْقُتها

وَدَفنُْتها

ماِد مثَل الرَّ

بال ُمراد

وَنَشْرُتها

َبْعَثْرُتها

حوَل الَوسائِد

كاألمْل

مِع وَسَقْيُتها بالدَّ

حتَّى َأنبَتْت

ُد ُروًحا ُتَغرِّ

مّرًة ُأخرى

وَتْهتُِف ِمثَل ليلى



قيــثـــار255 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

بِالَمحّبِة والُقَبْل

لكنَّها عاَدْت

وليَس لها َوَطن

إاّل َدمي

إاّل ُفؤادي

حيث َأْسَكنَها

وَأْنَبَتها

َرها وَجذَّ

وجاَوَرها

وَأْبَدَعها

وأمَرَعها
وَعزَّ إجالاًل وَجّلْ



256 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

ُقرُطبة
البحر: الطويل

َأْدُمعي َتقتاُد  والُحْزِن  الهوى  ُجيوُش 

َمْرَبعي وآي��ات  وَت��ْذك��اري  وَشوقي 

َعْهُدُه ب��اَن  قد  لِلَباِن،  وم��ا  لِ��ي  وم��ا 

َأْضُلِعي بين  ِمن  الِغْزالِن  َهوى  وَولَّى 

ُمْحِرًما َلبَّْيُت  ه��راِء(  ال��زَّ )قاعِة  إلى 

َص�ِع           الُمرَّ الَقصي�ِد  َب�ْي���ُت  وَواّلَدت�ي 



قيــثـــار257 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ِوْجَهتي َزي��دوَن  ابِن  َبيُت  و)ُقْرُطَبُة( 

َأْذُرع��ي بيَن  ما  ْه��ُر  وال��دَّ وُبستاُنها 

ثِيابِِه ِم��ن  الَحيا  وَح��يَّ��اه��ا  كساها 

يِّ ِم��ْن ُك��لِّ َم��ْش��َرِع وَأْغ��َدَق��ه��ا بِ��ال��رِّ

َعِشْقُتها َم��ع��اٍن  فيها  ول��ي  إلْيها، 

وَمْسَمعي ُعيوني  كانْت  لَِمْن  كِعْشِقي 

بَِطْرفِها ال��ُف��ؤاَد  َتسبي  تي  الَّ لِتِلَك 

َتْرَتعي الَقلِب  ُمْهَجُة  َوْجنََتْيها  وفي 

ِذْكِرها عنَد  اِْسَمها  وُأْخِفي  ُأواري 

َأْدُمعي َخْلَف  أشواُقها  َتْخَتفي  كما 



258 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

بكى إذا  َت��ِش��فُّ  َأث���واٌب  ْبِر  ولِلصَّ

ِعي َيدَّ الُحبِّ  صادُق  وحاشا   ، ُمِحبٌّ

أّن��ن��ي غ��ي��َر  دٌة(  )والَّ ل��ه  وك����لٌّ 

َأِعي وال  َجْهاًل  الَغاّلَب  الَهوى  ُأداري 

اْنَقَضْت وما  ى  َتَقضَّ ُحبٍّ  على  َسالٌم 

ُمْتَرِع الَجمِر  ِم��َن  كأًسا   - عذاباُته 

وُظْلِمِه الَحبيِب  َغ��ْدِر  ِمن  ْعُت  َتَجرَّ

ِع َت��َج��رُّ ِم��ن  بِْئَسُه  يا  الهوى  مآسي 

َع���ن���ي ح��ّت��ى َف��ن��ي��ُت م���رارًة وَروَّ

ِع ال��ُم��َروِّ م��اِن  ال��زَّ أح��ك��اُم  وللُحبِّ 



قيــثـــار259 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

��اًل: ت��ق��وُل وق��د م��اَل��ْت َع��َل��يَّ َت��َدلُّ

وَمْخَدِعي بِِعْطري  َمْفتوًنا  ِزْل��َت  أما 

َنداَمٍة ُدم��وَع  َأْرَخ���ْت  وق��ْد  والَن��ْت 

ِع التََّف�زُّ اصف�راِر  َبع�ُض  ه�ا  َخدِّ وف�ي 

َك��ُذوب��ٍة ُدم���وٍع  ِم��ن  َوْجنََتْيها  وف��ي 

ع��ي َع��الم��اُت ُك��ْح��ٍل ل��ل��ب��راءِة َت��دَّ

َع��ْب��ُدُه أن��َت  اّل��ذي  ِه  بِاللَّ َأَت��ْح��ِل��ُف 

َتَتَمتَِّع؟! ول��م  َت��ْغ��ِدْر،  ل��م  ب��أنَّ��َك 

)ِحْمَيٍر( آِل  ِمن  الَمْجِد  َسليُل  وأنَت 

)وُتبَِّع( )سيٍف(  والَقيِل  َيزٍن(  )وذي 



260 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

إّنني  - اللَه  أك��ذُب  ال   - لها  فقلُت 

ُموِجِع         ُكلِّ  َهَوى  َعْن  ُف��ؤادي  َفَطْمُت 

لِي يقوُل  الُمَعنَّى  زي��دون  اب��ُن  وه��ذا 

ِع التََّسكُّ َح��ي��اَة  َت��ْه��َوى  ف�����َواّلَدٌة 

وبالهوى بِ��ال��غ��راِم  َأْل��ًف��ا  ُت��ب��ادُل 

َمْضَجِعي؟ ِعنْد  عاِشٍق  َأْلفا  ولِْلَبْغِي 

أنا وها  م��اِن،  ال��زَّ اَب  َج��وَّ َكنُْت  لقد 

ِع ُمَربَّ ِمْتٍر  َق��ْدَر  أمسى  ْه��َر  ال��دَّ أرى 

َتساَءَلْت ال��ف��راِق؟  بعد  نلتقي  متى 

ُنِعي؟ ما  َبْعِد  ِمن  الُحبَّ  ُيِعيُد  ذا  وَمْن 



قيــثـــار261 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َعلَّني ال��ه��واِج��ِس  َأح��ش��اَء  ُأَق��لِّ��ُب 

ِع أراه���ا َب����َراًء ف��ي ث��ي��اِب ال��تَّ��َض��رُّ

َأَح��بَّ��ه��ا َق��ْل��ٍب  َوْي����َح  ي��ا  ولكنّها 

وَمْصَرعي وُحزني،  َقهري،  لها  َيطِيُب 

ُمْخِلًص�ا لُِحبِّ�ِك  َأْصُف�و  أن  ُتريدي�َن 

ِعي َتَتَورَّ لم  أن��ِت  َغيري  ُح��بِّ  وعن 

ًقا ُمَمزَّ ال��ِوص��اِل  َث��وَب  َي��رى  ِكالنا 

��ِع ��ِك َخ��ْرًق��ا واس��ًع��ا ل��م ُي��َرقَّ بِ��َك��فِّ

ش�اِغلي ع�اد  م�ا  اْس�َتْبَقْيُت  م�ا  ُع  ُأَودِّ

فَودِّعي خيالي  ِم��ن  ��ى  َولَّ َغ��راُم��ِك، 



262 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

َجوانحي في  اللََّظى  َأس���راَر  ُأك��ابِ��ُد 

معي وال  َع��َل��يَّ  ال  ي��وًم��ا  فليتِك 

باطٌل والَعْهُد  الُحبِّ  َغ��ْدَر  َفَطلَّْقُت 

َمْوِضِع كلِّ  في  العشق  َضحايا  ُقبوُر 



قيــثـــار263 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َتورية
البحر: الكامل المقطوع

الُقرى ُك��ف��اَر1  َأْح��َب��ْب��ُت  ُم��ْؤِم��ٌن  أن��ا 

وَع��ِش��ْق��ُت ك��اف��رًة ِم���َن ال��ودي��اِن

الواع�ظ�ي�َن وَقْوَلُه�ْم َزْج�َر  وَرَفْض��ُت 

إّن��ي َع��َص��ْي��ُت��َك ُم��نْ��ِزَل األَدي����اِن؟        

1-  معنى كلمة الكّفاُر هنا: صفة مدح ال ذم، والكافر: هو الّزّراع لستِرِه البذَر بالتُّراب. 
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غنـــائــّيــات





قيــثـــار267 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ما اأروَعك!1
َجز تفعيلة الرَّ

روحي ووجداني َمَعْك

ما أروعْك!

ما أروعْك!

يا َكوكًبا في ُأُفِقي ما َأْرَفَعْك!

يا َقمًرا َتْعَشُق َشمسي َمْطَلَعْك

لوِع َمْوِضَعْك َبنَ�ْيُت ما بين الضُّ

روحي ووجداني معك

1- غنتها الفنانة اأمل الريا�سي.



268 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

ما أروَعك!

نيا َمَعْك! ما أجمَل الدُّ

الواحُة الَخضراُء ِمن ُعمري َهواْك

ي َلماْك هرُة الَحمراُء في َخدِّ والزَّ

والَبْسَمُة النَّْشوى كأّياِم ِصباْك

َمفتونٌة

َمجنونٌة

عاشقٌة

ُروَح الَمالْك

روحي ووجداني معك

ما أروَعْك!



قيــثـــار269 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

نيا َمَعْك ما أجمَل الدُّ

أسكنُت روحي

وابتهاالتي َدَمْك

َسكرانٌة َهيمانٌة

َتشرُب

َترعى َمْبِسَمْك

ما أروعْك!

أسئلٌة في كلِّ َسْطٍر حاِئَرة

أشجاُنها ُتْشبُِه َليَل القاِهَرة

َتْشِفي ُتعافي ِمن ُجروحي الغائرة

هل أنَت لي؟



270 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

هل َتنَْطِفي نِيراُن َقلبي الثَّاِئرة؟

ما أروَعْك!

نيا َمَعْك ما أجمَل الدُّ

بُح في إشراِقِه الصُّ

والَغْيُث في إغداِقِه

والطَّلُّ في أوراِقه

أنَت وال شيَء َمَعْك

ما أروَعْك

قلبي ووجداني معك

نيا َمَعْك ما أجمَل الدُّ



قيــثـــار271 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

إْن ُقْلَت لي

َعْك إنَّ َخيالي َودَّ

لن أسَمَعْك

ال عاَش َقلٌب َضيََّعْك

ما أروَعْك

ما أجمَل الّدنيا معك



272 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

ينا ما َر�شِ
البحر: الرمل

أينا؟ ال��غ��زالِن  ظبيُة  ِم��نّ��ي  أي���َن 

التقينا ي���وَم  بنا  ال��َوْص��ُل  ان��ط��وى 

ب��ى وَت���ب���اَع���ْدن���ا وأن���ف���اُس ال��رُّ

َحنِينا ال�����وادي  َت��م��ُأ  زف�����راٌت 

ال، ال��ل��ِه  وَع��ه��ُد  ال  َرِض��ي��ن��ا  م��ا 

س��ي��ظ��لُّ ال���ُح���بُّ َت���يَّ���اًرا َدفِ��ي��ن��ا



قيــثـــار273 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

لنا ال���ُح���بِّ  َك���ْع���َب���ُة  وس��ت��ب��ق��ى 

وَأنينا َن��ِش��ي��ًج��ا  َن��ْت��ُل��و  َم��ْع��َب��ًدا، 

وح���ك���اي���اُت َغ�����راٍم ل���م َت��ُم��ْت

ِسنينا ال��ِع��ْش��ِق  قصُة  َتبقى  س��وَف 



274 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

َناك ُم�شْ
البحر: المتدارك المنهوك

بنيت ساكنة للغناء الشعبي واجب السكون 

ُص����بَّ ُم���ْض���نَ���اَك، ص��ْب             

دم�����َع�����ه ك���ال���ق���رْب             

ح�����اُل�����ه ف�����ي ال���م���آ

س��ي وال��َع��ن��ا وال��تَّ��َع��ْب                   

ي������وُم������ُه وال����ّل����ي����ا

َأَح���ّبْ ُم���ْذ  الُبكا  ف��ي  ل��ي 



قيــثـــار275 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ال َت�����ُل�����وِم�����ي�����ِه  ال 

َع��َت��ب ال  َت��س��ت��غ��رب��ي 

ِم�������ن ذاَق  م�������ا  ذاَق 

خ��م��ِر ال��َه��وى وان��ت��ح��ْب

آِه ق�����������وِل  ِم��������ن  آِه 

ف���ي ال���َح���ن���اي���ا َل��َه��ب

ع�����اَف أوت��������اَرُه وال����

����َع���ْزَف ع���اَف ال��طَّ��َرْب



276 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

اذكريني1
تفعيلة الرمل

اذُكِريني

إنَّني واللَّيُل في الّدنيا وحيدا

كرى وأمسيُت َبعيدا عادِت الذِّ

ليلَة الَوصِل ِقياًما وُقعودا

ْلنا ُعهودا كم َبَكيناها وَرتَّ

اذُكِريها واذكريها  واذكريني

أّيها الَعهُد الذي َمرَّ َسريعا

1- غناها الفنان عبد الغفور ال�سميري



قيــثـــار277 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

كم َتَرْكِت الَقلَب َمحزوًنا َصريعا

هل َتَرْي في الُعْمِر ما ُيوِجُب ِذكري؟

يا زماَن الُحبِّ ِمن أّياِم ُعمري

اذُكريني

اذُكريني عندما يأتي المساْء

وحديًثا شائًقا في الُجَلَساْء

واذكري حبًّا ُيساقينا غراما 

واذكري ُطوفاَن عشٍق َيترامى

اذكريني كّلما ِجْئِت هنالك

وليالي األُنِْس ِمن طِيِب ِوصالِْك

اذكريني وُشجوني وُجنوني



278 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

واْعِزفي َأشجى ُمناجاِة ُفنُوني

فاذكريها، واذكريها، واذكريني

واذكري ما كاَن من أّيام ُأخرى

وُسَوْيعاٍت لها في الَقْلِب ِذْكرى

لم َتَزْل في َلْوِح أّياِمَي َسْطرا

ا وَجْهرا وحديًثا َينَْطوي ِسرًّ

اذكريني

ْهِر الطَّويَلْه لو َمَحْتها ِمَحُن الدَّ

سوف تبدو في سمائي ذاَت َلْيَلْه        

فاذكريها واذكريها واذكريني

ووداًعا، ووداًعا، لن َتَرْيني



قيــثـــار279 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َع�َشى
تفعيلة الرمل

اْذُكري يوَم التَقْينا َمجلًسا

َنَفٌس ماَزَج منِّي َنَفسا

أبحَر الّليُل وِمْجداُف الهوى

وعلى ِميناِء ِوْجداني َرسا

ُكنِْت أو ُكنَّا ُفؤاًدا ظامًئا

ى باألماني َغَلسا َنَتَلوَّ

ْبُر، ولو لم نلتِق َنِفَد الصَّ



280 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

ُه واألَْكُؤسا لَكَسرنا َدنَّ

وَتساَقْينا ُرضاًبا واْنَحنى

كلُّ ُغْصٍن لَِيُشمَّ النَّْرِجسا

نيا متى؟ فمتى َتْجَمُعنا الدُّ

أو عسى َتْجَمُعنا األُْخرى َعسى



قيــثـــار281 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

لــــهـــب

عر الُحميني الشعبي مسكون القافية لزاًما من الشِّ

ْب ُم��َع��ذَّ ُهنا  قلبي  َل��َه��ْب،  َل��َه��ْب، 

ْب ُي��َغ��رَّ ال��ق��اِه��ِره  في  ارتضى  كيف 

ْب الُمَحجَّ عن  َينأى  ارتضى  كيف 

وك��ي��ف َي��ه��ن��ْأ َم��ْط��َع��م��ه وَم��ش��َرب

َجمالِْه ف��ي  وِح  ك��ال��رُّ ه��ل  وُح  ال����رُّ

ح��اش��ا ال��َق��م��ْر َي��رق��ى إل��ى ِم��ث��الِ��ْه



282 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

��ب��ا ُع��اللِ��ه َع��ل��ي��ُل أن���س���اِم ال��صَّ

وَج��نّ��ُة ال���ِف���ردوِس ف��ي ِوص��الِ��ْه

ل��ّم��ا َذَك����َر ص��ن��ع��اَء ف��ي رح��ي��ِل��ْه

َعويِلْه ِم��ن  ال��َوج��ِد  ُدم���وُع  َج���َرْت 

َمِقيِلْه ف��ي  ال��نَّ��اَس  وأش��ج��ى  بكى 

ِحيِلة َأيُّ  ل��ل��وص��ِل  ه��ل  رّب  ي��ا 

ِمْثلْه ليس  ال��ب��اِن  ُغ��َص��ي��ُن  أهيف 

��ْه��ُد ف��ي َث��ْغ��ره ِش��ف��اء ع��ّل��ْة ال��شَّ

ح��ي��ِق ظ��ّل��ْه وطِ��ي��ُب أن��ف��اِس ال��رَّ

قبلْة وال��ح��ب��ي��ب  ص��ّل��ى،  ال��ح��بُّ 



قيــثـــار283 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ي��ا ك��م ُأع��ان��ي ف��ي��َك م��ا ُأع��ان��ي

مكاني! وان��ط��وى  زم��ان��ي  ط���وى 

ك�����أنَّ أّي�������اَم ال���لِّ���ق���ا ث��وان��ي

زماني ف��ي  ال��ُع��م��ِر  ُط���وَل  والبعد 

َجبينِْه ف��ي  ه��ِر  ال��دَّ ُع��ي��وُن  َن��اَم��ت 

ُج��ُف��ونِ��ْه الغضا  ن���اِر  ِم��ن  وَش���بَّ 

ُجنونِْه ِم��ن  ال��َم��ف��ت��وُن  واستيقظ 

ُع��ُي��ونِ��ْه َل��َظ��ى  ِم��ن  ل��ي  رحمتا  ي��ا 

حائْب السَّ ف��ُم  صنعا  ي��ا  َس��ق��اِك 

وأغ�����دَق األزه�����اَر وال��ح��ب��اِي��ْب



284 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

والكواكْب النَّجِم  ِمثَل  فيِك  كم 

عجائْب المها  ِس��ح��ِر  ِم��ن  وف��ي��ِك 

وكفكْف دم��ع��ت��ه  ول��م��ل��ْم  ب��ك��ى، 

ومصَحْف ق��ل��ْم  َجيبِه  ف��ي  وض���مَّ 

وق���ال َم���ْوت���ي ب��ال��غ��راِم أش���رْف

َش��رَش��ْف ذاِت  لكلِّ  الحياْة  تبقى 

ْق وَط���وَّ عليه  َس��ْي��َط��ْر  الَحيا  ق��ال��وا 

ت��ع��لَّ��ْق ال��ف��ات��ن��ْة  ب���ح���بِّ  إالَّ 

يعشْق ي����زاْل  م��ا  ل��ك��ن  ع��ف��ي��ْف، 

َي���ْش���َرْق ال���ف���الِة  ظ��ب��ي  ذك���ر  إذا 



قيــثـــار285 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

وألماس ذه��ْب  من  ِخ��ص��ِرْه  اح  لمَّ

اآلْس ي��زرُع  الُحبِّ  وادي  حقل  في 

ال��ّراْس وي��رف��ْع  ال��ك��اذي،  يستنشُق 

وس��واْس ال��غ��راِم  ف��ي  ُيعاني  لكْن 



286 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

�شمير1

من الشعر الُحميني: شعبي ملحون سكون القافية لزاًما

سامْر )َش��م��ي��ر(  ف��ي  أمسى  َن��ج��ْم  ي��ا 

أش��ج��ي��ْت ق��ل��ب��ي، وال���ف���ؤاد ح��ائ��ْر

ف��اتِ��ر أح���َرْق���ْت أوراق�����ي م��ع ال��دَّ

ش��اِع��ْر ه��م��وم  قلبي  ف��ي  أح�����زاْن، 

ق���ْل لِ��ل��غ��زاِل ال��ق��ات��الت ُع��ي��ونِ��ْه

جفونِْه ف��ي  م���ْع  وال���دَّ ال��ت��ف��ْت  ��ا  ل��مَّ

1 - غناها الفنان عبد الغفور ال�سميري.



قيــثـــار287 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ق��ال��وا ب�����الُدْه ه��يَّ��ج��ْت ش��ج��ونِ��ه

بعونِ�ْه يك�ون  الل�ه  ش�ميْر(،  )ش�رقْي 

ل�ْي الّس�ماْء  وات�رِك  ان�ِزْل  نج�ْم  ي�ا 

غزال�ْي ل�ْي  ه�اِت  مكاَن�ك  ش�اطلْع 

غال�ْي ش�يْء  كالُح�بِّ  وال  غال�ْي، 

أبال�ي ال  الُح�بِّ  ف�ي  ع�ُذوْل،  ي�ا  م�ْت 

الغماِم�ْه ف�ي  )مي�راْب(1  ي�ا  ط�اْل  ك�م 

تِ��ه��اِم��ْه على  وأق���داَم���ْك  رأس����ْك، 

والَح�م�اِم�ْه الّص��ق��ِر  ري��َش  أْعَجْزَت 

ع��ظ��ي��ْم، م��ث��َل��ْك م��ا ع��ل��ي��ْه َم��الِم��ْه

ق��ل ل��ل��ع��ي��وِن ال��ق��ات��الِت تِ��ْرح��ْم
1 - ميراب: ا�سم جبل �سامخ في �سمير 
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ح���راْم ه��ج��رْي وال���ِوص���اْل أْس��َل��ْم

َح��تَّ��ْم ل��ل��ف��راِق  حبيبي  ي��ا  َم����ْن 

سَتنَدم س��يِّ��دي  ي��ا  ال��ّرح��ي��ْل  ب��ع��َد 

)ش��م��ي��ْر( م��رع��ى ك���ّل ري���م َأْغ��َي��ْد

��ي��ِن، ط���رْف أس��وْد ��ب ال��ك��فَّ ُم��َخ��ضَّ

ْد رم���ى ف�����ؤادْي ب��ال��ه��وى وَس����دَّ

ال���ل���ه ي���ْح���ُك���ْم ب��ي��ن��ن��ا وي��ش��ه��ْد

ق��ال��وا َه��َت��ْف ب��ال��َغ��ان��ي��اْت وش��بَّ��ْب

وف���ي ف�����ؤاِدْه ن���اْر ش���وْق َت��ْل��ِه��ْب

قل���ُت اف�ه�م�ون�ي والّص��واْب أق��َرْب

ال��ح��ّب دي��ن��ي وال���غ���راْم م��ْذَه��ْب
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�شارق
من الشعر الُحميني ملحون ساكن لزاًما

َم��ن ق��ال إّن��ي ف��ي ِس���واَك ع��اِش��ْق؟

ص��اِدْق ي��ك��وَن  ل��ن  أق��س��ْم  مجنوْن، 

والحقائْق ال��ح��ّب،  أن��ت  ال��ح��ّب، 

ل��و ي��ك��ذْب ال��واش��ي ول��و ُي��ن��افِ��ْق

غ��ارْق وف��ي��ْك  قلبي،  م��ع��اْك  م��ع��اْك 

وَخ��انِ��ْق ِع،  وادَّ وغ��اض��ْب،  ف���ارْق، 
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واث��ْق حبيْب  ك��ْن  واث����ْق،  أم����اْن، 

وعانْق الّشفاْء  ري��َق  اسقنْي  ه��اِت 

المشانِْق ح��ول��َي  وح��لِّ��ْق  ع��لِّ��ق، 

س��ارْق أن���َت  أن���َت،  قلبْي  س��رق��ت 



 3
وطـنـيـــــات
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دم�شق
البحر: الوافر

َب���ْرُق ال��ف��ي��ح��اِء  ُرب���ا  ِم��ن  شجاني 

وَه��يَّ��َج��ن��ي َغ���راُم���ِك ي��ا ِدَم��ْش��ُق

َت��م��اَدى وإْن  ال��ِوص��اَل  َت��َه��يَّ��ْب��ُت 

وِع��ْش��ُق َوَل����ٌه  ُمْهَجتي  وأْش��َع��َل 

��ا ُغ��وط��ُة ال���ِف���ْرَدْوِس ُدون��ي أح��قًّ

؟ ودون���ي ِم��ن ِج��ن��اِن ال��ُخ��ْل��ِد ِش��قُّ
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َأمشي ��اِم  ال��شَّ دي���اِر  ف��ي  أن��ا  وه��ل 

َخ��ْف��ُق؟ ال��َج��وِّ  ف��ي  لها  وأجنحتي 

حتَّى ع��ل��ي��ِك  ِدَم���ْش���ُق  ي��ا  س���الٌم 

َب���ْرُق ِم��نْ��ُه  َس��م��اِئ��ِك  على  َي��ُل��وَح 

جميٍل ف��ًت��ى  ك���لِّ  داَر  ي���ا  أال 

ل��ه ف��ي َص��ْف��َح��ِة ال��ُع��َظ��م��اِء َس��ْب��ُق

وَم���ْه���َد ال��ف��ات��ن��اِت لِ��ُك��لِّ َق��ل��ٍب

ُي��َع��قُّ وال  ُي���ض���اُم،  ال  ��ِك  ف��َح��قُّ

رقيًقا َي��أِس��ُرن��ي  َه����واِك  َرِض��ي��ُت 

ِع��ْت��ُق قِّ  ال�����رِّ ل��ه��ذا  ي��أت��ي  وال 
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َغرامي على  ِج��ئ��ُت  ����اُح(  )َوضَّ أن��ا 

َش��ْرُق ال��ُع��ْرِب  دي���اِر  ِم��ن  وخلفي 

ت�ي ص�ََق�َل��ْت ُس��ي�وفي ف�صن�ع��اُء الَّ

َش��قُّ ال��َق��َم��َرْي��ِن  َوْج���نَ���ِة  ف��ي  لها 

ص�َب�اه��ا م�ِ�ن  النَّ�س�ائ��ُم  ُلني  ُت�َح�مِّ

ُع��ْم��ُق ال��َق��ل��ِب  ف��ي  لها  َص��ب��اب��اٍت 

وِش��ع��ٌر أس����راٌر  ��ن��دوِق  ال��صُّ ففي 

��ن��دوِق ع��اط��ف��ٌة وِرْف���ُق وف��ي ال��صُّ

ول��ك��ْن أرى  ال��َب��ن��ي��ن  ُأمِّ  وك���م 

» َت����ِرقُّ ال  ك��ال��ِح��ج��ارِة  »ق��ل��وًب��ا 
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�شنعاء
البحر: البسيط

ُقَبُل َثْغِرها  ِم��ْن  َشَفتِي  على  ُت��رى 

َثَمُل ال��َه��وى  إلدم���اِن  عيوني  وف��ي 

أرَفُعها النَّْقِد  ف��وَق  الَقصيدِة  ِمثُل 

ِعَلُل وال  َل��ْح��ٌن  وال  ِزح���اُف،  ف��ال 

ُسوًرا الُمنَْتقى  الَفريُد  ِعْقِدي  َصنعاُء 

ب��ه��ا ُأَرتِّ�����ُل أح��الم��ي وَأْب��َت��ِه��ُل
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َعَزَبْت انِها  ُسكَّ وعن  عنها  ِغْبُت  إْن 

َأِص��ُل؟ متى  ُسؤاالتي  وك��لُّ  روح��ي، 

ِع��َل��ال لنا  َت��ْش��ِف��ي  َأن��س��اِم��ه��ا  ف��ك��لُّ 

َع��َس��ُل َطْعُمها  م���اٍء  ق��ط��رِة  وك���لُّ 
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م�شقط
البحر: الخفيف

آي���ٌة ِم���ْن َب��دي��ِع ِس��ْح��ِر ال��َب��ي��اِن

��َل��ْت ف��ي ُع��َم��اِن ُأْح��ِك��َم��ْت ث��مَّ ُف��صِّ

ُقربى ��ع��ِر  بِ��ال��شِّ ُي��ؤِم��نُ��وَن  األُلَ����ى 

المعاني ِع��ل��ِم  أن��س��اُب  وإل��ي��ه��م 

األُب�����اُة ال��ُك��م��اُة ف��ي ك���لِّ َع��ْص��ٍر

َأْه��ُل��ه��ا ف��ي ط��الئ��ِع ال��ُف��رس��اِن
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َيَدْيه�ا ف�ي  ح�ى  والضُّ األرِض  َمْش�ِرُق 

الُجماِن ب��م��اِء  اه��ي  ال��زَّ ��واِر  ك��ال��سِّ

وب��دي��ٍع ِح��ك��م��ٍة  داُر  )م��س��ق��ٌط( 

ال��َف��نَّ��اِن أح��م��َد(  ب��ن  )للخليل 

إليه ال��ب��ح��اُر  َت��ْس��َب��ُح  َم���ْوئ���ٌل 

وإل��ي��ه ان��ت��ه��ْت ُع���ل���وُم ال��لِّ��س��اِن

)ل�نزوى( َت�ح�ن��ي  الُع��لى  وَس�م�اُء 

ٍة وَح���ن���اِن ق��ل��ُب��ه��ا ف���ي َم�������ودَّ

الَغوادي ُزرُق  )ُعمان(  في  َسْت  َعرَّ

وَت��ُخ��طُّ ال���ُب���روُق َع��ْق��َد ال��ِق��راِن
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ال�� وَمْه�ُد  الغم�اِم،  مس�قُط  )مس�قٌط(، 

���ِف��ك��ِر، ي��ن��ب��وُع َم����ورِد ال��ظَّ��م��آِن

َتتبارى َأْح�����ُرٍف  َف��ْخ��ُر  َف��ْخ��ُره��ا 

ب��َج��م��اِل ال���ُف���ن���وِن واألَف���ن���اِن

القوافي َوْش���ُم  الِجباِل  ُث��ُغ��وِر  في 

ُق���َب���ٌل َه��يَّ��َج��ْت ُه��ن��ا أش��ج��ان��ي

َمن إل��ى  ال��ُع��راَم  أشكو  وُع��راًم��ا، 

أماني ال��ِم��الِح  ِم��ن  ُأْع��ط��ى  كيف 

ق�اتالت�ي ب�ِال�لَّح�ِظ بِ�ي�ًض��ا وُس���مًرا

الغواني َع��ْت��ن��ي  َج��رَّ ك��م  ال��غ��وان��ي 
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أع��ان��ي ُع��م��اُن ع��ّم��ا  َت��َس��ْل��ن��ي  ال 

زم��ان��ي ه��م��وُم  م��نّ��ي  ُت��ع��ان��ي  أو 

أن���ا ف��ي رح��ل��ٍة َج��ِه��ْل��ُت َم��داه��ا

َث�����واِن إاّل  ل��ي��س  َم�����رَّ  ُع���م���ٌر 

وُدخ���اُن ال�لَّ�ه�ي��ِب تح�ت ُضُلوع�ي

ك��م ُأَخ��بِّ��ي��ِه س��اخ��ًرا ِم��ن ُدخ��ان��ي

َع����َربِ����يٌّ َف���ص���اح���ًة وَب���ي���اًن���ا

ل��م َي��ُع��ْد ِم���ن َف��ص��ي��ل��ِة اإلن��س��اِن

َأضحى ال��ع��روب��ُة  َث��ْغ��ُرُه  َم���ْن  ك��لُّ 

َرْم�����َز ُرْع�����ٍب وذّل�����ٍة، وَه����واِن
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حياتي م��ن  َب��ق��ي  ل��م��ا  ل���وٍن  أيُّ 

ف��ي ان��ع��داِم األض����واِء واألل����واِن

َخ��ّل��ي��ان��ي أب����وُح ع��ّم��ا َش��ج��ان��ي

عساني ال��ُج��م��وَع  ُأش��ج��ي  فعساني 

والّصبايا ��ب��ا  ال��صِّ َع���ِن  وَس��الن��ي 

واب��ت��س��اِم ال��َغ��م��ام ف��ي )غ��م��دان(1

يرعى وال��ُف��ّل  ال��ِم��الِح  وال��خ��دوِد 

)عيبان(2 ِم��ن  ال��ُق��ص��ور  ه��ائ��م��اِت 

1 - غمدان: اسم لصنعاء وقصرها المشيد.
2 - عيبان: اسم جبل يحيط بصنعاء في جهة الغرب.
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َوْجنََتْيها ف��ي  ال��ّس��ح��اِب  ق��ب��الُت 

المكاِن وطِ��ي��َب  ِع��ْط��َره��ا  عاشًقا 

ال��َع��َذارى ُق��ل��وُب  ِسْحَرها  تشتكي 

س��ح��ُر ص��ن��ع��اَء م��ا ل��ه ِم���ن ث��اِن

���ى ي��داه��ا م���اُن اّل����ذي َت���َولَّ وال���زَّ

يداني َم��ن  أو  م��اَن  ال��زَّ ُيضاهي  َم��ن 

فيها ْل��ُت  َت��َغ��زَّ إذا  َي��ُل��ْم��ن��ي  َم���ْن 

واف���ت���خ���اري ب��أن��ن��ي ص��ن��ع��انِ��ي
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ج��ئ��ُت َأش����دو بِ��ِع��ش��ِق��ه��ا لِ��ُع��م��ان

ال��تَّ��ه��ان��ي أزفُّ  ُع��ْرِس��ه��ا  وإل���ى 

��ن��ُد ��ُه ال��ِه��ن��ُد وال��سِّ وأري��ًج��ا َت��ُش��مُّ

ى ِع��ْط�َر الح�ب�يب ال�يم�اني ُي���َس���مَّ
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الّرباط
البحر: البسيط

راويها ق��اَل  ى  الُمَوشَّ الَبسيِط  ِم��َن 

ي��ائ�ّي��َة الَح��رِف م��ا أحل�ى َقوافيه�ا

إل��ى ال��ّرب��اِط وأن��ف��اِس��ي ُم��رابِ��ط��ٌة

أغانيها ِم��ن  َقلبي  وأذك����اُر  فيها 

وُأْس�َرُت��نا َأْه��ُل��ونا  فالم�َغ��رب�ّي��وَن 

ُيْخِفيها الظُّهِر  في  أو  مَس  الشَّ ُينِْكُر  َمْن 
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ِقَيٌم أخ��الِق��ِه��ْم  على  َت��واَل��ْت  ق��وٌم 

هاديها وال���ُق���رآُن  ال��ثَّ��ق��اف��اِت  ِم���َن 

َعَدٍن ِمْن  َشمساَن1  ِمن  قِر  كالصَّ أتيُت 

وحاديها لِ��لُّ��ْق��َي��ا  َأْه���تِ���ُف  لِ��ل��تَّ��وِّ 

طائرتي َصنعاَء  ِم��ن  عيدِة،  السَّ ِم��َن 

ُأن�اج�يه�ا ُمش�ت�اًقا  الُح��دي��دِة،  ِم�َن 

)َسبإ(      ِمن  الّشهد  )َحْضَرَمْوت(  ِمْن  )إّب(،  ِمْن 

َت�ْيِن ال�ل�ُه ح�اِم�ي��ها ِمْن َج��نَّ��َت�ي�ْها اللَّ

دعوَتهم واألح��ب��اَب  الُحبَّ  ُنشاطُِر 

ُيجافِيها أْن  َي��ْق��َوى  ِة  لِ��ُأُخ��وَّ َم��ْن 

1 -  شمسان: اسم جبل منيف على مدينة عدن.
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َنَزحوا األُلَ��ى  الَمْغِربِّيوَن  وال��ق��ادُة 

منّ��ا، وه�م ص���وُت ب�انِيه�ا وش�اديها

كلُّ الم�َ�راي��ا ه��ن��ا ج��اَءْت ُمَه�نِّ�ئ�ًة

فيها وَم��ْن  فيها  بِما  ال��ّرب��اَط  َت��ْه��َوى 
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اإلى البحرين
البحر: الطويل

لُِحبِّه�ا َأس�عى  )الَبحري�ِن(  إل�ى  َأَتْي�ُت 

وَب��ي��انِ��ي��ا ُم��ْه��َج��ت��ي  إل��ي��ه��ا  فُّ  َأزُّ

الَب�ح�ري�ِن َش��ْعًبا وَدول��ًة لِم�َْم�َل�ك�ِة 

َي�مانِ�ي�ا النَّ�ِس�ي�ِم  َأِري�ِج��يَّ  َح�َمْل�ُت 

ِشْعُرُه َجلَّ  الذي  الَبحر(  )أبي  دي��اُر 

الَقوافيا ُمْزِجي  الِخطِّي(  جعفر  )أبي 
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ش�امًخا ب(  الُمَق�رَّ ب�ن  )عل�ّي  َيُل�وُح 

ع�الِي�ا الم�َن�ام�ِة  رأِس  عل�ى  وت��اًج�ا 

وإّنما ُشُخوًصا  اًح��ا  َم��دَّ كنُت  وم��ا 

)لعب��د الع�زي��ز الب�اب�ط�ي�ن(1 َث�ن�اِئي�ا

كّلما الفصيحِة  َأح��ب��اَب  ��ُع  ُي��َج��مِّ

راِوي��ا عِر  لِلشِّ ك��اَن  َم��ْن  ل��ه  ى  َت��َب��دَّ

روائًعا ال��تُّ��راِب  تحِت  ِم��ْن  وَيْبَعُث 

��ع�ِر راِع�ي��ا فأصب��َح لإلب���داِع والشِّ

خدمته  وتوج  المعاصرين،  الشعراء  معجم  أصدر  البابطين  العزيز  عبد  الشاعر  الصديق   -  1
الشعر العربي برعايته تحقيق ونشر ديوان ابن المقرب العيوني البحريني.
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��ع��ِر الع�روبّي ُمْع�َجًما ��َع ل�لشِّ وَج��مَّ

ُأستراليا وال  َم��نْ��َأى  في  الغرُب  فال 

ف��ُب��وِرَك إن��س��اًن��ا وُب����وِرَك ش��اِع��ًرا

ثانِيا عِر  الشِّ خدمة  ف��ي  ل��ه  ول��ي��َت 
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الريا�ض
 في مهرجان الجنادرية

البحر: البسيط

َع��ْه��ٌد َج��دي��ٌد وَش���وٌق م��ا ل��ُه َح��دُّ

الَمْجُد بها  َيْزُهو  اّلتي  الّرياِض  إلى 

َعِشُقوا وَم��ْن  َحبُّوا  َمْن  أط��الَل  َأُح��جُّ 

ولي�س ب�ي�ن�ي وبي�ن الم�ُنَْحنَ�ى ُب�ْع��ُد

َصنََعْت ما  اُق  الُعشَّ َيْعِرُف  ال  والُحبُّ 

َرَش��ُد وال  َغ��يٌّ  ال  وال��ُح��بُّ  ي���داُه، 
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َي��ِه��ي��ُم َق��ل��ُب��َك ف��ي َن��ْج��ٍد وس��اِك��نِ��ِه

َنْجُد الهوى  ق��اَل:  َم��ن  َي��ْرَح��ُم  اللُه 

َأَت��ْي��ُت َأْح��ِم��ُل َأش���الًء ُم��َب��ْع��َث��َرًة

الَوْجُد َصْبَرها  أفنى  الَقصائِد  ِم��َن 

َوَلٍه وِم��ْن  ُحبٍّ  ِمْن  َنْجَد  إلى  أشكو 

َعْبُد الَهوى  َشْرِع  في  الُحرُّ  والفارُس 

َخُلَدْت تي  الَّ َصْحبِي  يا  َنْجُد  أه��ذِه 

َنْهُد َص���ْدِرِه  في  لها  م��اِن  ال��زَّ َع��ْب��َر 

ب�ه�ا؟ ُش�غ�ِْف�ُت  تي  الالَّ ُك�ْثباُنها  ف�أيَن 

)َدْع��ُد( الهوى  َجندوِل  َخْيَمُة  وأين 
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ش���ام�خًة أب���راَج  أرى  ولك�ن  أرى، 

أعن��اق�ُه�ا في خ�م�اِر الّس�ُْح�ِب َت�ْمَتدُّ

م��آذًن��ا وِق��ب��اًب��ا ل��ل��ُه��َدى ُرفِ��َع��ْت

ع�ُد الرَّ َق�ْه�َق�َه  إالَّ  الَب�ْرُق  ُي��ْغ�مد  م��ا 

وُمنَْتَجًعا ُبستاًنا  َأص��ب��َح  ْم��ُل  وال��رَّ

ال����َوْرُد ُفستاُنها  ف��اتِ��نَ��ٌة  وال��بِ��ي��ُد 

َعماِئَمها الَث��ْت  التي  ياُض  الرِّ هذي 

ْن�ُد الرَّ ِش�ْعَرها  َغنَّ�ى  �حاِئِب  السَّ ُزْرُق 

على والِعتاُب  لي  وما  ياِض  لِلرِّ ما 

َيْرَتدُّ ال��َج��ْدِب  ماِن  لِلزَّ اّل��ذي  قلبي 
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َي��ِدِه وفي  ��ى  َولَّ اّل��ذي  ماِن  الزَّ ِذك��رى 

َحدُّ َل��ُه  َب��تَّ��اٌر  ْمِت  الصَّ ِم��َن  َس��ْي��ٌف 

َيْفَضُحُه النِّْفِط  َعْصُر  الَهْزِل  ِمَن  َنوٌع 

ِجدُّ الَهَوى  َأعراِف  ُحْكِم  في  والَهْزُل 

َصنََعْت وما  َيومي  َعن  ُث  ُأَح��دِّ َدْعنِي 

والَخدُّ واألَْل��ح��اُظ،  الجميالُت،  بَِي 

َرَه��ًب��ا ْدَن��نِ��ي  َه��دَّ إذا  ��اِدق��اُت  ال��صَّ

َوْع��ُد ل��ي  م��ا ح��اَن  إذا  ال��ك��اِذب��اُت 

وع�ن َمح�اِس�ِن ه��ذا ال�ِمْهَرج�اِن وال

ُودُّ الُمْلَتَقى  ه��ذا  زاَن  فكم  َت��َس��ْل، 
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ْف�َوِة الَعْلي��اِء َم�نِْزَل�ًة ِم�ن َص�ْف��َوِة الصَّ

ِع��ْق��ُد آدٍم  آللِ���ي  ِم���ْن  ُض��ي��وُف��ُه 

هاَمُتُه ْمِس  الشَّ ِقباِب  في  شاعٍر  كم 

ْه��ُد وع��الِ��ٍم َث��ْوُب��ُه اإلخ���الُص وال��زُّ

َأْشُكُرُكْم الُغرِّ  الوفوِد  وباسِم  باْسِمي 

والَحْمُد واإلن��ع��اُم  للِه  وال��َف��ْض��ُل 
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حنين  
                                      البحر: الطويل

ْمعا الدَّ فاْسَتْمَطَر  الَفْجِر  ِعنَد  الَبْرُق  َشَرى 

َصنْعا إل��ى  ال��ُف��ؤاِد  َم��ْج��ُروَح  وَه��يَّ��َج 

ف�ه�اَج��ْت َص�ب�ابات�ي وُك�نَّ َس��واِكنًا

َذْرعا بِه  وضاَقْت  َصدري،  بها  فضاَق 

َمواِج�ًعا الُم�وبِقاِت  َلي��الي  َكَس��ْت��ُه 

ْجَعى الرُّ َمْأَتِم  في  بِر،  الصَّ َثوَب  َق  َفَمزَّ
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يمامٍة َزْج���ُل  الَفْجِر  عنَد  وأب��ك��اُه 

ُوسعا بِعادكُم  في  عندي  ع��اد  فما 

ُت���س���اِم���ُرُه آالُم������ُه وُش��ج��وُن��ه            

ُصنْعا َأحَسنَْت  وال  َوْصاًل  أْحَسنَْت  فما 

وَأه�َل�ها ي�اَر  الدِّ َع�نّ�ي  ُم�ْب�ِل�ٌغ  ف�َم�ْن 

ْرعا الزَّ َأْجِلها  ِمن  َأْحَرْقُت  وقد  ُشُجوني، 

وُسْمُرها الُخُدوِد  بِيُض  َحَمَلْت  وهل 

�ْل�ُت�ها إْن َوَع�ْت َس�ْم�عا أم��انَة ما َح�مَّ

َنَهاُرُه ال  اّل��ذي  النّائي  َع��ِن  َسُلوها 

َنفعا يرتجي  َليِلِه  ف��ي  وال  َن��ه��اٌر، 
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َصبابًة َي��ِف��ي��َق  ال  أْن  َح��َزًن��ا  َك��َف��ى 

َتُحجُّ أم��انِ�ي�ِه الح�ب�ي��َب وال َت�س�َْع�ى

ُه كأنَّ  ) )َت��ع��زَّ في  َمْغنًى  اللُه  رع��ى 

َنْزعا له  ناَزَعْتني  ُروح��ي  الُخْلِد  ِمَن 
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جزائري
البحر: الكامل

خاطِري؟ ��ى  َولَّ أين  َأْي��نَ��َك؟  قلُب  يا 

وب��أيِّ َح���ْرٍف َق��ْد َأُخ���طُّ َدف��اتِ��ري؟

في وُكنَت  الِحساِن  إلى  َرَحْلَت  ا  لمَّ

النَّاِض�ِر والّش�َب��اِب  الم�ع��ال�ي  أوِج 

الهوى وأق���الَم  أحالمي  وَه��َج��ْرَت 

اِمِري السَّ ِعْجِل  ُخ��واِر  ِعنَد  وَذَهْبَت 
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وكأنَّنا َم��ع��ي  َت��ْب��َق��ى  أْن  وأب��ي��َت 

َعساِكِر ُدوَن  َي��ْق��َت��تِ��الِن  َخصماِن 

قصيرٌة وال��َح��ي��اُة  َأْي��نَ��َك؟  قلُب  ي��ا 

عابِِر َخ��ي��اٍل  ِم��ْن  َأْق��َص��ُر  وال��َوْص��ُل 

خاِئٌن؟!! َة  ال��َم��َودَّ َجَحَد  إذا  لي  ما 

خاطِري؟ األَِح��بَّ��ُة  َج��َرَح  إذا  لي  ما 

َتقاَطَرْت؟ أي��َن  َتِغيُب؟  أراَك  لي  ما 

الباكِر ذا  في  ال��ُح��بِّ  غ��اِدي��اُت  ب��َك 

أإلى ب��الِد الّش�َاِم ش���وُق�ك واله�وى؟

الماطِِر ك�الَغ�زي��ِر  َع��ي�نِ�َك  وُدم��وُع 
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لَِحماِمها التي  َص��ن��ع��اَء  َن��ْح��َو  أم 

الع�اطِ�ِر؟ الَع�ل�ي�ِل  ولَِأَرِج  ت��ه�ف�و 

َترى وما  أن��َت؟  أين  لي:  قل  قلُب  يا 

َمشاِعِري؟ ِج��راَح  َتْهَوى  أم  ؟  َأُتِحبُّ

ُه كأنَّ ُلوِع  الضُّ َخْلِف  ِم��ْن  وُيِجيُب 

اآلِس��ِر قيوِد  ِم��ن  َيبكي  األَْس���ِر  في 

ُوْس��ِع��ِه في  َي��ُع��ْد  لم  َقْلُبَك  وي��ق��وُل 

آَخ��ِر لِ��َق��ْي��ٍد  َي��ْب��ق��ى  هنا  َص��ْب��ًرا   

شاِعًرا إاّل  ال��نَّ��اِس  في  َأُع���ْد  لم  أن��ا 

مفاِخري ك��لُّ  ْعُر  الشِّ إاّل  ش��يَء  ال 
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وُم��ح��اِرٌب ش��اِع��ٌر  الحقيقِة  في  أن��ا 

َجزاِئِري الِجهاِد  ُح��بِّ  في  وَه��واَي 

َمالِحمي وال��ِك��ف��اَح  ال��ج��زائ��َر  إنَّ 

َس��رائ��ري ال��لِّ��س��اُن  َك��َت��َم  إذا  ُت���روى 

َتعاَشقا وال��ِك��ف��اَح  ال��ج��زائ��َر  إنَّ 

وَعِش���ْق��ُت َذْي���ِن العاِش��َقيِن فحاِذِر

َخنادًقا الَجحيِم  َه��ْوِل  ِم��ْن  وَرِك��ْب��ُت 

القاِدِر( )َعْبِد  َأتباِع  ِم��ْن  وَغ���َدْوُت 

ِغ��الَل��ٌة ال��ِف��داِء  ِم���َن  عليِه  َوَط���ٌن 

وم��آِزري َمعاطفي  ُموِخ  الشُّ وِم��َن 
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عبرٍة َأْك��َم��ُل  األَوراِس  وَل���َث���ْوَرُة 

لِلجاِئِر؟ َأْن��َح��نِ��ي  َش���ْرٍع  َف��بِ��َأيِّ 

ال� َسَي�نْ�ث�َ�نِي  الُع��ق��وِل  ِميزاِن  وب�أيِّ 

اِخ��ِر ال��زَّ بالكفاِح  إاّل  طَّ��اغ��وُت 

أم��اَن��ٌة لِ��ل��بِ��الِد  َر  ال���تَّ���َح���رُّ إنَّ 

ل��ل��ِه ف��ي ُع��ن��ِق ال��ُح��س��اِم ال��ب��اتِ��ِر

َأِس��ي��رٌة َأْع��َش��ُق وال��بِ��الُد  ُع���ْدُت  ما 

ٌث َي��ْل��ُه��و بِ��ِع��ْرٍض ط��اِه��ِر وُم���َل���وَّ

وَمَتيًَّما َعاِشًقا  ُأْع���َرُف  ُع���ْدُت  ما 

َج��واِه��ِري َك��ِرْه��َن  قد  بايا  الصَّ إنَّ 



324 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

ها َحقَّ ُجوَلِة  لِلرُّ َأْع���ِرُف  ُع��ْدُت  ما 

طاِئِري ِة  الَمَذلَّ ِحمى  َح��وَل  حاَم  ُمْذ 

محابري ع��ي��وُن  ��ْت  َج��فَّ إذا  َع��ْف��ًوا 

الوافِِر ال��َغ��راِم  َبْحِر  ِم��ْن  وَغ��َرْف��ُت 

لِلّش�َاِعِر الِم�نْ�طِ�ي�ِق َأْج�نِ��َح��ُة الُع�َلى

بِشاِعِر ليس  وِس����واُه  َق��وِم��ِه  ف��ي 

��ٌة إّن��ي َص��َب��ْرُت وف��ي ال��تَّ��َص��بُّ��ِر ِذلَّ

ابِِر الصَّ َث��واِب  في  َأْط��َم��ُع  زل��ُت  ما 
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الُعَلى َعِن  القاِعِديَن  َزْج��َر  وَكِرْهُت 

اِج��ِر ال��زَّ وَن��ه��َي  موعظًة  وَم��َل��ْل��ُت 

وَك�َف�ْرُت بِ��)الِفي��ت�و( اللَّ�عيِن وجورِه

َجزائري الِكفاِح  َم��َع  َغ���َدْوُت  إنِّ��ي 
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َعْذٌب و�َشْهد وَعذاب 
 موشح لخيمة الفكر في مدينة فاس

البحر: الرمل 

ِمْثَلما فِ��ْك��ٍر  َخ��ْي��َم��ُة  ُب���وِرَك���ْت 

ب���ارَك ال��َغ��ْي��ُث ُع��ي��وَن ال��نَّ��ْرِج��ِس

لِ��ل��َف��راِه��ي��ديِّ ُت��ْع��ل��ي َع��َل��ًم��ا

نُْدِس والسُّ الُحَلى  في  أزهى  )ف��اُس( 

َح��َج��ب��ا َزم���اًن���ا  ال��ل��ُه  رَع����ى  ال 

الَيَم�ْن وَص�نْع�اَء  الَعْي�ِن(1  )ص��اح�َب 

1 - صاحب كتاب العين: الخليل بن أحمد 
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اقتربا ال��َخ��ل��ي��ُل  ُق���ْل���ُت:  ك��ّل��م��ا 

َح���َزْن َق��ْل��ب��ي  وَك����َوى  ُب��ْع��ًدا  زاَد 

الَمْغِربا وَي��ْه��َوى  ��ْرَق  ال��شَّ َيْسُكُن 

ح��ي��ُث��م��ا َخ���يَّ���َم َق��ل��ب��ي وَس��َك��ْن

ك��افِ��ٌر بِ��ال��َوْص��ِل ح��اش��ا َأْس��َل��م��ا

َنَفسي ف��ي  ه��اِج��ًس��ا  َأْم��س��ى  كيف 

َح ال��َج��ْف��َن ُدُم���وًع���ا وَدم���ا َق�����رَّ

وبِ���ُروح���ي وُف�����ؤادي َي��ْك��َت��ِس��ي

ع��اش��ٌق ل��م َي��ْق��ِض ِم��نْ��ُه ال��َوَط��را

���اطِ���ُئ َع��نِّ��ي وَن��َف��ْر َب���ُع���َد ال���شَّ
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الَخَطرا وَأْغ��َش��ى  ال��َه��ْوَل  َأْرَك����ُب 

��ْب��ُر ان��ت��َح��ْر َه����َزَم اآلم����اَل وال��صَّ

��َرى وال��سُّ ال��تَّ��ن��اِئ��ي  ُط���وِل  ِم���ْن  آِه 

َك��َدْر ُع��ْم��ري  َب��ْع��َدُه  أقضي  كيف 

َأْش���َع���َل ال��َق��ل��َب َل��ه��ي��ًب��ا وَظ��َم��ا

َن��ِس��ي؟ ك���ان  إذا  أن���س���اُه  ك��ي��ف 

َلْيَتما أو  َع��س��ى  ِم���ن  َل��َح��ظ��ات��ي 

ُم��ْب��َت��َل��ى ِم���ْن ُح���بِّ���ِه بِ��ال��َه��َوِس

َك�����َغ�����زاٍل َب����������َدِويٍّ َف��َت��ن��ا

وال��َوِري��ْد ُروح��ي  ُمْهَجِة  في  َح��لَّ 
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الَيَمنا وَي���ْغ���ُزو  ��اَم  ال��شَّ َي��ْس��ُك��ُن 

بِ��َف��ٍم َع���ْذٍب وَق��ْل��ٍب ِم���ْن َح��دي��ْد

الَفنا َح���دَّ  َأْوَص��ْل��َت��نِ��ي  َأُق����ْل  إْن 

َمِزيْد؟ ِمْن  هْل  َيُقْل  الَقلَب؛  فارحِم 

اللََّمى َش��اِم��يُّ  ال��لَّ��ْح��ِظ  َب���ْرَب���ِريُّ 

األَْن��َدُل��ِس��ي َجى  الشَّ َل��ْح��َن  ع���اِزٌف 

الِحَم�ى وَت�ح�اَمْي�ُت  َوْع��ِدي  خ���اَن 

وَن��ف��ان��ي لِ��ل��ُم��ِح��ي��ِط األَْط��َل��س��ي

َع����زَّ ي���ا )ف�����اُس( ع��ل��ي��ن��ا َق��َم��ُر

الِهضاْب ه��اتِ��ي��َك  ِع��ن��َد  َي��َت��واَرى 
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ه��ُر َث���ْغ���ُرُه َي��ْق��ت��اُت ِم��ن��ُه ال��زَّ

ُح��بُّ��ُه َع����ْذٌب وَش���ْه���ٌد وَع����ذاْب

ال��َم��َط��ُر فيها  َح���لَّ  َأْرًض����ا  ج���اَد 

وأت���اه���ا َغ���َدًق���ا ِم���ن ُك����لِّ ب��اْب

ع���ائ���ٌد  ص��ن��ع��اء ك��م��ا ق��د ُع��ِل��م��ا

ف��ي َغ���ٍد ِع��ن��َد ُح��ل��وِل ال��َغ��َل��ِس

ما السَّ َف�����الواِت  َي��ط��وي  ط��ائ��ٌر 

الَمْجِلِس َح��دي��َث  لي  ي��روي  ب��اَت 
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اإلى مفدي زكريا
البحر: الطويل

إلى شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا في مسقط رأسه )غردايه( 

ال��ُودِّ ِم��َن  َقلبي  ِمثل  َقْلٍب  ُك��لِّ  َأف��ي 

َوحدي لي  بابُة  والصَّ َسْكرى  النَّاُس  أِم 

َكْعَبٍة َح��جُّ  ِوْج��دانِ��ن��ا  وفِ��ي  َأَت��ْي��ن��ا 

ُن��ْب��ِدي وم��ا  ُن��ِس��رُّ  م��ا  إليها  ُن��َل��بِّ��ي 

ن��ا          َي��ْس��َت��ِف��زُّ )ِغ���رداي���ٍة(  إل��ى  أتينا 

)ُمْفِدي( الَم�ْي�موِن شاِعُرها  الي�َ�َم�ِن  إلى 
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ِمْثَلما ال��َج��زائ��ِر  َشعِب  إل��ى  َن��ُح��جُّ 

ْش��ِد ��َة لِ��ل��رُّ َت��ُح��جُّ ُوُف����وُد ال��ل��ِه َم��كَّ

َأَحبَُّكْم َم��ْن  على  م��اذا  )َي��ْزِق��ٍن(  َبنِي 

َلْحِدي في  ��َد  ُأَوسَّ حّتى  َه��ًوى  أسيُر 



قيــثـــار333 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ِغرداية
البحر: الطويل

 مداعبة ألهل والية غرداية في شرق الجزائر

وإْخ�َوتي َي�ْع�َلموَن  َق�ومي  َل��ْي�َت  أال 

ْرِب والضَّ لِلطَّْعِن  َصنْعاُء  ُهنا  َلجاَءْت 

َدول��ٌة ِمْصَر  وفي  ألحبابي  َسَأْشكو 

ْحِب والصَّ بِالَج�زائِر  إل�ي�ها  س��أش�كو 

وَمش�اِرب�ًا َم�ْط�َع�ًما  َأوس��عون�ي  لقد 

الُقْرِب ِم��َن  وزادوا  وإْك��راًم��ا  وداًرا 
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وق��د َوَه��ُب��ون��ي م��ا ُأري����ُد ِزي���ادًة

وق�د َع��لَّم�ون�ي م��ا َي�طِي�ُب ل��ه ُلبِّي

بنا َصنعوا  م��ا  س���وَء  ي��ا  ول��ك��نَّ��ُه��ْم 

ْلِب بِالسَّ الّض�ِي�اف�ِة  أم�ان�اِت  وخ��اُن�وا 

َفعاَلُهْم ال��َوداُع  ح��اَن  وقد  سُأْفِشي، 

َقلبي َغْفَلٍة  في  واللِه  َس��َرُق��وا  لقد 
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�ِشْحٌر ِدَم�شقّي
البحر: الكامل المقطوع

ُق ف��ي َدِم��ي ِس��ْح��ٌر ِدَم��ْش��ِق��يٌّ ُي��َم��زِّ

َلِهيبا ال��ُع��ُروِق  في  وُيْشِعُل  روح��ي، 

ِدَمْش� في  إاّل  الِعْشِق  ُح��روُب  ناَمْت 

َمْشُبوبا َحريُقها  َي���زاُل  فما  ���َق 

والَهوى َق��ْي��ِدِك  َأِسيُر  ِدَم��ْش��ُق  يا  أنا 

َغريبا فِ��ي��ِك  ��اِح  ك��ال��َوضَّ أأم���وُت 
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مراك�ض )عندا علي(1
البحر: الوافر

لِ��ه��ذا ال��لَّ��ي��ِل َش��ْم��ٌس َم��ْش��ِرِق��يَّ��ْه

و)ع��ن��د ع��ل��ي( َط��ْل��َع��ُت��ه��ا َب��ِه��يَّ��ْة

ت��اَه��ْت ال��َح��م��راُء  اك���ُش(  )َم���رَّ إذا 

وف���اَخ���َرِت ال��ّس��م��اواِت ال��َع��ِل��يَّ��ْة

1  - عندا علي: ا�سم مكان مزار �سياحي ماتع، في اأطراف مدينة مراك�س الحمراء.
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ُنجوًما َت��رى  ال��نَّ��ه��اُر  َرَح���َل  وإْن 

وأق���م���اًرا، وَش��ْم��ًس��ا ه��اِش��ِم��يَّ��ْة

َس��َب��ْت َق��ْل��ًب��ا ُت��زل��زل��ُه ال��َغ��وان��ي

وي��غ��رُق ف��ي ال��ع��ي��وِن ال��َم��ْغ��ِرب��ّي��ْة

ُي��َغ��نِّ��ي وال  َي���ن���اُم،  ال  َح���زي���ٌن 

َع��ِص��يَّ��ْة إص��اب��ُت��ُه  َي��ْس��ُل��و،  وال 
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الغالء الوح�ض
البحر:  الرَمل

َي��نْ��َث��ن��ي ال  ك���اِس���ٍر  َوْح�����ٍش  َأيُّ 

َب��َدن��ي ف��ي  ���ُه  ُس���مُّ َأْف���َع���ى  َأيُّ 

وال���ُه���ت���اُف ال��ُم��َت��ع��ال��ي َج��َزًع��ا

ال��َوَط��ِن َح��ري��ِق  ِم���ْن  إاّل  ل��ي��َس 

��ِج��ي��ُج ال��ُم��رُّ ف��ي ح��اَرتِ��ن��ا وال��ضَّ

ال���َح���َزِن ُن�����واُح  إالَّ  َي���ُك���ْن  ل���ْم 
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ف��ال��َغ��الُء ال���َوْح���ُش َل��ْي��ٌث ج��اِئ��ٌع

َي��نْ��ُش��ُر ال��َف��ْق��َر ب����أرِض ال��َي��َم��ِن

إذا بِ��ال��ُج��وِع  م���اَت  َم���ْن  على  م��ا 

ل��م َي��ِج��ْد َح��تَّ��ى ُرف����اَت ال��َك��َف��ِن

ع��اط��اًل َي���ْل���وي بِ���ال ُش��غ��ٍل ول��م

��َك��ِن َي��َت��َم��نَّ َغ��ي��َر ُح���ْل���ِم ال��سَّ

ُك����لُّ م��ا َي��ْم��ِل��ُك��ُه ف��ي ُع���ْم���ِرِه

َم��ِن           ُح��بَّ��ُه األه����َل وُب���ْغ���َض ال��زَّ

، وِمن م��اَت ِم��ْن ُج���وٍع، وِم��ْن َه��مٍّ

ُم���ْزِم���ِن وداٍء  ك���ان���ون،  َب�����ْرِد 
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ُم��ْث��َق��اًل ف��ي َل����ْح����ِدِه، ِم��ي��راُث��ُه

الُمْتَقِن ي��وِن  ال��دُّ أرق���اِم  َك��ْش��ُف 

وَب��ق��اي��ا ِم����ْن ُدُم�����وٍع ُس��ِك��َب��ْت

ف����وَق َث������ْوٍب َأَث�������ِريٍّ َع��ِف��ِن

وُب����نَ����يَّ����اٍت ع��ل��ى م��ض��ج��ع��ِه

��ٍر َي��ْرَض��ْع��َن َث����ْدَي ال��ِم��َح��ِن      ُق��صَّ

َم��ْص��َرَع��ُه َرَأْوا  َق����وٍم  ِم���ْن  آِه 

الُمْس�َتْهِجِن كالّض��َاِح�ِك  وَم��َض��ْوا 

���تِ���ِه وَل����َك����ْم ق������ارون ف���ي ُأمَّ

ال��ُم��ْدِم��ِن َم���وَت  )بليونير(  م��اَت 
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نق  يوم ال�شَّ
البحر: الكامل

رسالة  لسان حال الرئيس صدام حسين

َع��م��اِء إّن���ي ش��اِع��ٌر ي��ا َم��ْع��َش��َر ال��زُّ

��ْع��ُر ُح���رٌّ م��ا َع��َل��ي��ِه ِع��ت��اُب وال��شِّ

لِْحَيتِي ُأْط��ِل��ُق  اُم  َص����دَّ أن��ا  إنِّ���ي 

ُيعاُب َل��ي��َس  ال��َب��ْدِر  وَوْج���ُه  ِحينًا 

بِ�ِلْح�يت�ي؟ الُع�ُلوُج  َت�أُخُذن�ي  َفَع��الَم 

واألن��ي��اُب؟ األَض��راُس  َأُت��ِخ�يُفها 
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ُم�َق�يَّ�ًدا َأُك��وُن  وَلْو  الَم�ِه�ي�ُب  وأن��ا 

ُيهاُب �َب�اِك  الشِّ َخ�ْل�ِف  ِم��ْن  ْيُث  ف��اللَّ

ُمَعظًَّما ُك��نْ��ُت  كيَف  َذَك��ْرُت��ْم  َه��الَّ 

والنَّ��ْه��ُر َت�ح�َت َف�خ�اَمتي َي�نْس�اُب؟

َمْوِكبي ُت��رافِ��ُق  ط��ائ��رًة  ِع��ْش��ُروَن 

وال��طَّ��ْي��ُر ُي��ْح��َش��ُر َح��ْوَل��ه��ا َأس���راُب

والقاَدُة الُع��َظ�م�اُء َح��ول��ي ُك�لُّ�ُك�ْم

��اُب ��ُف��وَن وَب��ْع��ُض��ُك��ْم ُح��جَّ َت��َت��َزلَّ

)َع�ّم�اُن( َت�ْش�َه�ُد و)الّرب�اُط( فراِجُعوا      

ي م��ا َل��ُه��نَّ َج���واُب ِق��َم��َم ال��تَّ��َح��دِّ
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ُجُلوِدُكْم َتحَت  وِر  ال��زُّ َطْبُع  َسُيِجيُب 

اُب اُم ف��ي َج��َب��ُروتِ��ِه ال��َع��رَّ َص����دَّ

ُك�نْ�ُت اّلذي َت�ِق�ُف�وَن َخ�ْل�َف ِح�ذاِئ�ِه

َت��َت��ق��اَرُب ال��ع��ان��اُت واألَش��ن��اُب

في ال�واح�ِة الَخ�ض�راِء َح�ْوَل ُق�ُص�وِرِه

َع��م��اُء واألَح����زاُب َي��َت��زاَح��ُم ال��زُّ

ولِ��نَ�ْيِل َمْرض�اتي وَك�ْس��ِب َص�داقتي

اُب َي��َت��س��اب��ُق ال�������ُوَزراُء وال���نُّ���وَّ

عسى وم��ا  ِرف���اُق؟  يا  َصنَْعُتْم  م��اذا 

ُذب�اُب الَع�م�ي�ِل  َوْزُن  َتص�ن�ع�وا؟  أن 
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إخ��وانِ��ِه على  وَأْك��َث��ُرُك��ْم  َح��ْت��ًم��ا، 

اُب ُم���َت���آِم���ٌر وُم����خ����اِدٌع َك�����ذَّ

ُش�ُعوَب�ُكْم َت��ُكون�وا ظ�الِ�ِم�ي�َن  َلم  َأَو 

أذن��اُب حشودكم  وُك���لُّ  ِم��ْث��ل��ي؟! 

وَشْعبِِه ال��ِع��راِق  ِم��َن  اْنَتَهْبُت  ف��إذا 

��اُب َث����َرواتِ����ِه، َف��َج��ِم��ي��ُع��ُك��ْم َن��هَّ

وع��داِئ��ُك��ْم بَِسبُِّكْم  َف��َس��ْق��ُت  وإذا 

ف��ال��ُك��لُّ ِم��نْ��ُك��ْم ف��اِس��ٌق َس��بَّ��اُب

�ُعوِب ُسُجوَدُكْم؟ الشُّ َأف�َت�ْك�ُتُموَن على 

األَرب����اُب ُدوَن����ُه  َربٌّ  وال���َغ���ْرُب 
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ُمْحَكٌم َش���ْرٌع  وال��تَّ��ْع��ِذي��ُب  الَقْتُل 

��َص��ْت ف��ي ف��نِّ��ِه األَْع����راُب وَت��َخ��صَّ

َحديثُِكُم ك��لُّ  َع��م��اِء  ال��زُّ َمْعَشَر  يا 

وال��ُم��نْ��َج��زاُت ت��آُم��ٌر وخ��ط��اُب

أّم���ا ال��َب��ي��اُن ُه���و ال��َب��ي��اُن وإّن��م��ا

ُت��ْس��َت��ْب��َدُل األق����الُم وال��ُك��تَّ��اُب

واِض��ٍح َل��ْف��ٍظ  أيِّ  ِم��ْن  َت��ْج��َزع��وا  ال 

ِع��ق��اُب عليِه  م��ا  َل��ْغ��ٌو  ف��ال��لَّ��ْف��ُظ 

َت���ْدري وك���االُت ال��ُغ��زاِة بِ��أنَّ��ُك��ْم

واألن��ص��اُب األَزالُم  لِ��ُوج��وِده��ا 
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وَت���َرى بِ��أنَّ ال��ُع��ْرَب َش��ْع��ٌب واِح��ٌد

والِجلباُب ال��ثَّ��وُب  إاّل  َف���ْرَق  ال 

ُمْج�ِرٌم َش��ْخٌص  الَع�َربِ��يُّ  والُمْس��ِلُم 

أف���ك���اُرُه اإلج�����راُم واإلره�����اُب

أن��ا وال��ِع��راُق َن��ك��وُن َب��نْ��ًدا واح��ًدا

ف��َع��الَم ُت��ْغ��َل��ُق ُدونِ����َي األب���واُب؟

ِسْجنِِه ف��ي  اّل���ذي  ال��ِع��راِق��يُّ  وأن��ا 

ع��ي��ِم م���ذّل���ٌة وَع����ذاُب ب��ع��د ال��زَّ

ْزُت���ُه لِ��َوداِع��ُك��ْم َث��وب��ي ال��ذي َط���رَّ

األث���واُب ِم��نْ��والِ��ِه  على  ُن��ِس��َج��ْت 
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ناِقًعا ��ا  ُس��مًّ ال��ك��أَس  َش��ِرْب��ُت  إّن��ي 

لِ��ُت��داَر ِع��ن��َد ِش��ف��اِه��ُك��ْم َأك���واُب

آِج���ال أو  ع��اِج��اًل  َأس����ارى  أن��ت��ْم 

ِم��ْث��ِل��ي، وق��د َت��َت��ش��اَب��ُه األَس��ب��اُب

والف���ات�ح�وَن الُح�ْم�ُر ب�ي�َن ُجيوِشِهْم

خ��وِل ِك��الُب لِ��ُق��ُص��وِرُك��ْم َي��وَم ال��دُّ

ُتوُبوا إلى )شارون( ق�ب��َل َرِح�ي�ِل�ُك�ْم

اُب واْس���َت���ْغ���ِف���ُروُه ف���إنَّ���ه َت�����وَّ

َنْعَجًة ال��ُع��ُروب��ُة  َغ���َدِت  إذا  َع��ْف��ًوا 

وُح��م��اُة َأْه��ِل��ي��ه��ا ال��ِك��راِم ِذئ���اُب



قيــثـــار351 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

الغدر
البحر: الرمل

َكفى ل��ي  وُق���وال  َدْم��ع��ي  َك��ْف��ِك��ف��ا 

س���اَم���َح ال���ل���ُه ُف������ؤادي وَع��ف��ا

إذا وأح���زان���ي  َدم��ع��ي  ع��ل��ى  م��ا 

َق���َت���َل ال���َغ���دُر َغ���رام���ي وج��ف��ا

َغ��يِّ��ِه وِذك�����رى  ق��ل��ب��ي  وَذُروا 

ِشفا ال��ُح��بِّ  ِم���َن  َي��ْل��َق��ى  فعسى 



352 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

َدم��ع��ًة ُي��ْخ��ِف��ي  ال��ي��وَم  َقلبي  آِه، 

الَخفا ف��ي  َدَم���ع���اٍت  رأْي���ُت���ْم  ه��ل 

َخ��بَّ��ْأُت��ُه م��ا  ال��َق��ْل��ُب  َي���ُب���وُح  أم 

ِم���ْن َل��ه��ي��ٍب ك���اَن ف��ي��ه واْن��َط��َف��ى

ح��ائ��ًرا ك��ي��َف اْن��َط��َف��ْت أش��ج��اُن��ُه

َغفا الشَّ وَأْف��نَ��ى  ��ْرُح،  ال��صَّ وه��وى 

غ�����اِدٌر ف���ي َط���ْع���نَ���ٍة َم��س��م��وم��ٍة

، وأن���س���اُه ال��َوف��ا ق��ت��َل ال���ُح���بَّ



5
مصـــارحــة





قيــثـــار355 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ليتهم يعَلمون
تفعيلة المتقارب

ُيحاِكُم َأْشعاَرَك األَغبياُء

ُيحاِكُم أفكاَرَك األْشِقياء

ُيحاِكُم َجوَعى الُعُقول     

حاِب ُهُطوَل السَّ

وَزْهَو الُفصول

ُيحاِكُم تِْشريُن في َجْدبِِه

عصافيَر َتشدو



356 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

ُد ُتنِْشُد ُتَغرِّ

َتْعِزُف َلْحَن الُحقول

فأيَن الُعقوُل؟

َحى في َزماِن األُُفول؟ وأين الضُّ

ألّنَك َتْعَشُق ما ال ُيطاُق

ياح وَتْرَكُب ُهوَج الرِّ

الَعواتي

اللَّواتي

َأَبْت َتنَْحني لِلُهراِء أو َتُزول

فما لِلَمناراِت؟

را؟ ما لِلذُّ

وما لِلنُُّجوِم



قيــثـــار357 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َراْب؟ إذا ما َهجاها السَّ

َرْت اَفُة الَحيِّ إْن َبشَّ وَعرَّ

باْب بُِشُموِخ الذُّ

َدْت َنْفَسها وإْن َجرَّ

ِمن َجميِع الثِّياْب

وَأْلَقْت ُبصاًقا على َصْدِرها

َهْت وَتْحَسُبها َشوَّ

َثْت َلوَّ

ماِء الِقباْب في السَّ

فحاشا وحاشا لها أْن َتدوم

َحى ألنَّ الضُّ

ياء وألنَّ الضِّ



358 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

ُد كلَّ ظالِم الُغيوم ُيَبدِّ

وَيْهتُِك ما َتنِْسُج الَعنَْكُبوت

وُيْشِعُل َأْضواَءُه في الُبيوت

وقد ُيْشِرُق الُحبُّ  كالعافيْه

وكالّروِح  في لحظة صافية

ُيحاِكُم َأشعاَرَك األَْعَجمون

وِم األَرطبون بَِفْلَسفِة الرُّ

ألنََّك ال َتْعَشُق الُموبِقات

ألنََّك َتْعَشُق َفْجَر الَجمال

وَتْأبى لَِجْبَهتَِك االْنِحناء

ماْل على َدنساِت الرِّ



قيــثـــار359 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ألّنَك حادي النََّدى

والَمدى والُهدى

جال والنِّسا والرِّ

وَتْرُسُم في َلْوحِة الَمْجِد لِلَمْجِد

أرقى ِمثاْل

وها أنَت.. َمْن أنَت يا شاعًرا

َكِمْرَوِد َجْفٍن

وَتغريِد َلْحٍن

وَصيحِة َرْعٍد

َتُهزُّ الِجبال

وَتْشَمُخ مثَل الِجبال

على كلِّ حال



360 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

عِر أبعاُدُه الُمْتَقنَة وللشِّ

بَِرْغِم ِجراحاتِه الَبيِّنَْة

وآياتِِه الُمْحَكماِت اّلتي

أراها بسيف الغبا ُمْثَخنَْة



قيــثـــار361 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

الَفَرج
البحر: الرمل

أن���ا ي��ا َل��ْي��ُل َأح��اِس��ي��س��ي َوَه���ْج

َت���ْق���ِذُف ال��نَّ��اَر وَت��غ��ت��اُل ال��ُم��َه��ْج

معي َي��س��ل��و  وال  َأس��ل��و  ال  أن���ا 

َض��ّجْ بِالظُّلِم  اّل��ذي  الَقْهِر  َزَم���ُن 

َي��نْ��َش��ُأ ال��طِّ��ف��ُل َي��ت��ي��ًم��ا ُم��ْع��َدًم��ا

ص��ن��َع ال���َح���ْرُب لِ��س��اَق��ْي��ِه َع���َرْج

���ُه َي��ْط��ُل��ُب ال���َم���وَت لِ��َي��ْل��َق��ى ُأمَّ

ن��س��أل ال��ل��َه س�����روًرا وَف�����َرْج؟





6
ربَّـــانــّيــات





قيــثـــار365 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

لُجوء
البحر: الخفيف

لِبابِْك ال��لُّ��ج��وُء  ه��اَج��نِ��ي  َس��َح��ًرا 

َع��ذابِ��ْك ِم��ن  خاِئًفا  م��ِع  ال��دَّ ه��اتِ��َن 

َوِج�����اًل ِم����ْن َص��ن��ائ��ٍع وخ��ط��اي��ا

ِحجابِْك ف��ي  َط��َوْي��َت��ُه  ق��د  ه��ا  ِس��رَّ

وَم��راِح��ي َمْسَرحي  ال��َخ��وُف  وَغ��دا 

ا بِ��َج��ْب��َه��ت��ي ع��ن��َد ب��ابِ��ْك ُم��ْس��َت��بِ��دًّ



366 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

���ْت���نِ���ي ال���ُه���م���وُم ك��َل��ْي��ٍل وَت���َولَّ

ٍق ِم���ن ِع��ت��ابِ��ْك ُم��ْدَل��ِه��مٍّ ُم�����َؤرَّ

َض��ُع��َف��ْت ِح��ي��َل��تِ��ي ف���أيُّ اع��ت��ِذاٍر

ُت��رابِ��ْك ف��ي  ُم��ؤنِ��س��ي  ال��َق��ْب��ِر  ليلَة 

ْن��ِب م��ا َع��ِل��ْم��َت وإّن��ي ل��ي ِم��َن ال��ذَّ

ُم��ْس��َت��ِزي��ٌد والِج����ٌئ ف��ي ِرح��ابِ��ْك

إلهي َج��نَ��ْي��ُت  ����ذي  الَّ َرْغ����َم  أن���ا 

َأع��ت��ابِ��ْك على  ض��اِرًع��ا  أزْل  ل��م 

َمْوتي قبَل  ض��ا  ال��رِّ ُح��لَّ��َة  فاكُسنِي 

أحبابِْك في  البعَث  الَحْشِر،  وَل��َدى 



قيــثـــار367 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

العطُر اأنت1
البحر: البسيط 

م���اذا أق���وُل وِش��ْع��ِري ُك��لُّ��ُه َغ���َزُل

ُم��َق��يَّ��ٌد بِ��ال��َه��وى، َش��ي��ط��اُن��ُه َث��ِم��ُل

له ِزم����اَم  ال  واٍد  ك��لِّ  ف��ي  َي��ِه��ي��ُم 

والَهَزُل الِجدُّ  َيْحلو  الجميالِت  مع 

َثَوى الِمالِح  في  وِشْعري  أقوُل  ماذا 

وتكتحُل فيها  َت��زده��ي  ق��الئ��ًدا، 

1 - غنتها ابتهالت الفنانة: رنا الحداد



368 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

ُمْعَتِذًرا ِجئُت  إّن��ي  الَخْلِق:  َسيَِّد  يا 

والَبَصُل الثُّوُم  وُه��نَّ  أن��َت،  الِعْطُر 

ال��لَّ��ُه َي��ْع��َل��ُم َق��ْل��ًب��ا أن���َت س��اِك��نُ��ُه

َل��ُل وال��زَّ ال��َغ��يُّ  وُه��نَّ  أن��َت،  الحبُّ 

َجِميُعُهُم َأْه��وى  وَم��ْن  فِ��داَك  روحي 

ُسُل الرُّ بِه  ج��اَءْت  ما  والَحقُّ  آَمنُْت، 

ُأَش��بِّ��َه��ُه أْن  َأع��ل��ى  ُح��بِّ��َك  َم��ق��اُم 

يُخ أو ُزَحُل ف�م�ا َع�س�ى الّش��مُس والِم�رِّ

َي�ْك�ِف�ي�َك أّن��َك ِح��بُّ ال�ّلِه َص�ْف�َوت��ُُه

واألََم���ُل الُح��ْل�ُم  أنَت  �ف�اعِة  وبالشَّ



قيــثـــار369 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ُم��َع��طَّ��َل��ٌة ط��َه  ي��ا  ُدوَن����َك  األرُض 

الَبَطُل ال��ف��ارُس  فيها  أن��َت  َعِقيمٌة، 

َلُه َفصَّ وال��ُق��رآُن  ال��َح��قُّ  وِدي��نُ��َك 

واألرُض ِم�ن َغ��ي�ِره بِالظُّ�لِم َت�ْق�َت�ت�ُِل

َنَسًبا َأْح��َم��ٍد  َشقيقا  وموسى  عيسى 

الِمَلُل َتْعَلُم  لو  وُه���ًدى،  وِم��لَّ��ًة، 

ِمي��زاُن��َك الَع�ْدُل ِج�برائ�ي�ُل ح�اِم�ُل��ُه

َوُل ال��دُّ به  قاَمْت  ما  َأفضُل  وال��َع��ْدُل 

قاطَِبًة بِ��اإلن��س��اِن  ال��نَّ��اِس  أرح��َم  يا 

ُجُل والرَّ َتسَتْجِديَك  اُء،  َح��وَّ اُء،  َح��وَّ



370 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

ي��ا َس�يِّ��دي واله�َوى َي�جتاُح َموِهَبتي

أش��كو إلي��َك، وَق��لب�ي خ�اِئ�ٌف َوِجُل

ُرُه َأْس��َت��ْغ��ِف��ُر ال��ل��َه ِم��ن َج��ْه��ٍل ُأَك����رِّ

َج�ْه�ًرا وَأْس�ُج�ُد في َدم�ع�ي وَأْغ�َتِسُل

به َأبُ�����وَء  أن  َذْن��ًب��ا  ال��ل��ُه  َأَي��ْغ��ِف��ُر 

الَعَمُل؟! ُيْسِعِف  لم  أو  َقلَّ  ولو  حّتى 

بِه َي��ُل��وُذ  إن��س��اًن��ا  ال��ّل��ُه  ُي��ْب��ِرُئ  أو 

ْيُف، والتَّ�ض�لي��ُل والع�َِل��ُل حي�اُت�ه الزَّ

به َأُل���وُذ  لِ��م��ْح��راٍب  تهفو  وُح  ال���رُّ  

 َأَت��ْي��ُت ُم��ع��ت��ِرًف��ا أب��ك��ي وَأْب��َت��ِه��ُل



قيــثـــار371 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َأِح�بَّ�َت��ُه َي���ل��َْق�ى  أْن  لِلَق�ل�ِب  وآَن 

وَي��تَّ��ِص��ُل يستهدي  ب��ال��ّل��ه  بِ��ال��ّل��ِه 

ِهَبٍة ِم��ْن  اِح  ال��َم��دَّ للّشاعِر  ك��ان  إن 

َيكتِمُل اليوِم  َبْعَد  ِش��ْع��ِرَي  ففيَك 

متى الَحبيِب،  َم��ْدِح  في  ْعَر  الشِّ أطوَع  ما 

َط��َل��ْب��ُت��ُه ج���اَء ُم��نْ��ق��اًدا ف��َأْرَت��ِج��ُل

َيِدها ِم��ْن  ض��اَع  ط��َه  ���ُة  ُأمَّ َربَّ����اُه، 

الِحَيُل ف��اْن��ه��اَرِت  ب��ِه  َأَم���ْرَت  َحْبٌل 

وت���اَه َأب��ن��اُؤه��ا َج��وع��ى ف��ض��اَق بهم

والَجَبُل حراُء  والصَّ اُر  وال���دَّ الجاُر 



372 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

َوَط��ٍن في  لِّ  ال��ذُّ َقْهَر  َع  َت��َج��رَّ ِجيٌل 

َمَثُل ت��اري��ِخ��ِه  ف��ي  وال��َم��ْج��ِد  لِلِعزِّ 

وَم�ْسَغ�َب�ًة ُذالًّ  َح�نْ�َظ�ٍل  ِمن  َي�ْق��ت�اُت 

والَع�َسُل والب�ت�روُل  ال�تِّ�ْب�ُر  وَأْرُضُه 

ُيَرى الُغزاِة  َعيِن  في  الِجيُل  وأصبَح 

َجَمُل وال  َط��ْي��ٌر  ال  النَّعامِة  ِم��ْث��َل 



قيــثـــار373 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

اإليَك اأتيت1
البحر: الوافر

َنْفسي َخَلجاِت  َع��ن  َع��َزْف��ُت  إليَك 

ِجنسي ُطغياِن  ِم��ن  إل��ي��َك  وُت��ْب��ُت 

َأخشى وبِ���تُّ  ج��اَء  ال��رَّ والَزْم����ُت 

َرْمِسي ِع�ن�َد  ِح�س�اَب�َك  أو  ِع��تاَب��َك 

َقلبي بِ���اإلْث���ِم  َدج���ا  إذا  وأن����َت 

َنْحسي وُت��بِ��ي��ُد  َب��ِص��ي��رت��ي  ُت��نِ��ي��ُر 

1 -  غنتها ابتهالت الفنانة: رنا الحداد



374 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

ُهمومي على  ال��ُم��ْس��َت��ع��اُن  وأن���َت 

وأن���َت ال��ي��وَم ل��ي وَغ���ِدي وَأْم��س��ي

َوْج���ًدا وَأُذوُب  َص��ب��اَب��ًة  َأِه��ي��ُم 

َنْفسي ُج��ُم��وَح  َأخ��اُف  وك��م  إليَك، 

َأفِ����رُّ إل��ي��َك َأْه�����ُرُب ِم��ن ِدي���اري

وَحْدِسي َوْه��ِم��ي  وِم��ن  َأهلي  وِم��ن 

ا َع����ُف�����وًّ ب�������ه  أراَك  داٍر  إل��ى 

ت����ي وِرْج��ِس��ي َغ���ُف���وًرا ك���لَّ َزالَّ

قلبي س���رَّ  ت��ع��ل��ُم  أن���َت  ُأِح���بُّ���َك 

ي الُمَؤسِّ َش��ْك��َواَي  لِ��ُج��رِح  وأن��َت 



قيــثـــار375 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ُروحي َهْمَس  وَتْسَمُع  َت��َرى  وأن��َت 

وإخ���الص���ي وت��ع��ل��ُم م��ا بِ��رأس��ي

دائ��ي وَش��َف��ْي��َت  ع��اَف��ْي��َت��ن��ي،  فكم 

وك��م َأْب��َدْل��َت��ن��ي ُي��ْس��ًرا بِ��ُب��ْؤس��ي



376 ميرّيقيــثـــار د. عبد الولي الشَّ

حبيب
البحر: الوافر

بين يدي الحبيب محمد عليه الصالة والسالم

التَّنائي َب��ْع��ِد  ِم��ن  ج��ئ��ُت  حبيبي 

ُبكائي َي��ْس��بِ��ُق��ن��ي  إل��ي��َك  أت��ي��ُت 

أت��ي��ُت��َك وال��ح��ي��اُة َت����ُروُم َق��ْه��ري

إب��ائ��ي ل��ه��ا  َي�����ِذلَّ  أن  وَت��ْب��ِغ��ي 

ي��ِح َط��ْي��ًرا َأَت��ْي��ُت��َك راِك��ًب��ا ف��ي ال��رِّ

��م��اِء ِص��ن��اع��يًّ��ا ُي��َح��لِّ��ُق ف��ي ال��سَّ
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صوتي ال��َب��ْي��داَء  َي��ْق��َط��ُع  وِح��ي��نً��ا 

َح��نِ��يًّ��ا َي��م��ُأ ال�����وادي ُح��دائ��ي

المعاصي  ه��مَّ  َأْش��ت��ك��ي  َأَت��ْي��ُت��َك 

ل��ع��لَّ ال��ل��َه ُي��ْب��ِل��ُغ��ن��ي َرج��ائ��ي

َأَت��ْي��ُت��َك َأش��ت��ك��ي ُظ��ْل��ًم��ا وَق��ْه��ًرا

���تِ���َك ال��نَّ��بِ��ي��ذِة ف��ي ال��َع��راِء ألُمَّ

الَمعالي َأوِج  إل��ى  بِها  َس��َم��ْوَت 

��م��اَء م��ع ال��َف��ض��اِء وج����اوزَت ال��سَّ

حبيبي ي��ا  َربِّ�����َك  ص���الُة  عليك 

��ي��اِء  م���دى األزم����ان ي��ا س���رَّ ال��ضِّ
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الهدى ثانية

البحر: السريع

َل��ْم��َل��ْم��ُت َأح���زان���ي وأوج��اِع��َي��ه

وِص�����ْرُت لِ��ْل��َع��وِد ُه��ن��ا داِع��َي��ْة

با الصَّ َن��س��ي��ِم  ���ا  َريَّ ِم��ن  وُق����ْدُت 

ج��ي��َش َري��اح��ي��ِن ال��ُه��دى ث��انِ��َي��ْة
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اّل�ذي باي�ا  والصَّ التَّصاب�ي  َح��ْس����ُب 

َأْس��َل��ْف��ُت ِم��ن ُع��ْم��ِري وَأْش��ع��اِرَي��ْه

َك��ْه��ٌل َت��ص��اَب��ى َوْي����َح َأش��ج��انِ��ه

ب��اِق��َي��ْة؟ وال  ُدْن���ي���ا  ال  َح���تَّ���اَم 
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َرّباه1
البحر: السريع

ي��ا ع��الِ��ًم��ا بِ��ال��ح��اِل ف��ي ك��لِّ حال

وع���الِ���َم األَس������راِر وال��خ��افِ��َي��ْة

��ا َي��ُع��ْد )ت���ّم���وُز( ق��د ع����اَد، وَل��مَّ

ال��ع��افِ��َي��ْة ِم���َن  َأب��ل��ى  م��ا  للِجسِم 

أن��َت اّل���ذي َأْع��َط��ْي��َت م��ا ل��م يكن

َربِّ���َي���ه ي���ا  أن����َت  إاّل  ُي��ْع��طِ��ي��ِه 
1 -  غنتها ابتهالت الفنانة: رنا الحداد
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رّب����اُه ي��ا َم����والَي ُم���ْر ِم��ْح��نَ��تِ��ي

الهاِوَية إل��ى  ِجسمي  ع��ن  َت��ْرَح��ُل 

ض��ا ��ف��ا وال��رِّ وُم����ْر ش��آب��ي��َب ال��شِّ

ثانية ُت��ْس��ِع��َف��ن��ي  أْن  وال��ع��ف��و 

كما إل��ه��ي  َت��ْه��تِ��ْك  وال  واْس���ُت���ْر 

الماِضَيْة ��نَ��ِة  ال��سَّ ف��ي  ْدَت��نِ��ي  َع��وَّ

ُم��ْخ��ِل��ٌص ُم���ْؤِم���ٌن  إّن���ي  َربُّ  ي��ا 

ي��ا َل��ْي��َت��ه��ا ل��م ت��ك��ِن ال��ق��اِض��َي��ْة
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المحراب
البحر: الخفيف

باَبه ُت��ْغ��ِل��ُق  واألَْرَب����ع����وَن  ع���اَد، 

ف���َط���َوى ع���ن َغ����راِم����ِه َأث���واَب���ه

الّثالثيَن َط��ْي��ِش  أح���الُم  ��ْت  وَت��َولَّ

��ب��اَب��ْة ���ى َع��ْه��ُد ال��َه��وى وال��صَّ وَولَّ

وَتعالْت َوْج��ُه��ُه  ال��خ��وَف  اْكَتسى 

ف���ي َح���ن���اي���اُه َزْف�������َرٌة وك��آب��ْة
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اِء ال��َح��رَّ بِ��َأْدُم��ِع��ِه  جى  الدُّ في  وَزه��ا 

َي���ْخ���َش���ى ِم����َن اإلل�����ِه ِع��ق��اَب��ه

ي��ا أَلَْم��ن��ي ِم��َن ال��ُع��راِم1 وَك��م في

َص��َب��واِت ال��ُع��راِم َأْف��نَ��ى َش��ب��اَب��ْه

والَعْو قلُب  يا  ج��وُع  ال��رُّ ح��اَن  ح��اَن 

َوثَّ���اَب���ْة َج���ُف���وَل���ٍة  بِ���نَ���ْف���ٍس  ُد 

آبِ�����ٌق ع����اَد واس���ت���ع���اَد ص��واَب��ه

ب�����ارَك ال���ل���ُه َع����ْزَم����ُه وإي���اَب���ه

التَّو َم��وِك��ِب  في  ال��َولِ��ّي  لَِعْبِد  ما 

ِم���ْح���راَب���ه ُل����ُزوَم����ه  إاّل  ب����ِة 

1 - الُعرام: طي�س ال�سباب.
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عودة
البحر: الخفيف

آبِ���ٌق َي��ْس��َت��ِغ��ي��ُث ف��ي ال��لَّ��ي��ِل َربَّ��ه

وَك��ْرَب��ْه َه����واُه  َيشتكي  ُم��ْب��َت��ًل��ى 

َيَتَلظَّى ح��اِئ��ًرا  م��َع  ال��دَّ َي�����ْذِرُف 

َدْرَب���ْه َي��ْف��َق��ُه  ول��ي��َس  َي���دري  ليس 

ع���الِ���ٌم، غ��ي��ُر ع���الِ���ٍم بِ��َخ��ب��اي��ا

َقْلَبه ��الل��ُة  ال��ضَّ َت���ْس���ِرُق  ُع��ُم��ٍر، 
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صحارى يغشى  َي����ُؤوُب،  ال  آبِ���ٌق 

م��وب��ق��اٍت ِم���َن ال��َم��ه��الِ��ك َج��ْدَب��ْه

�ا َي��م�ض��ي وكي�ف َيمض�ي وَلمَّ أي�ن 

َجنَْبْه؟ وال��ِه��داَي��ُة  ال��نُّ��وُر  َي��ْس��ُك��ِن 

كالَمنايا أو  ��ه��اِم  ك��ال��سِّ ط��اِئ��ٌش 

وال��لَّ��ي��ال��ي َت��ُغ��رُّ ح��ي��نً��ا وَت��ْج��َب��ه

��ك��ارى وُي��ع��انِ��ي َك��م��ا ُي��ع��ان��ي ال��سَّ

ُغربْة ال��ه��واِج��ِس  ِم��َن  وال��َح��ي��ارى 

وخطيٌب وواع�����ٌظ،  َف��ْي��َل��ُس��وٌف 

َخْصَبْة ْي��َف  ال��زَّ ِم��ن  يرتعي  واَح���ًة   
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زاي���ا واِه������ٌم آثِ�����ٌم ك��ث��ي��ُر ال���رَّ

َصْحَبْه ال��ِخ��لُّ  َي��ْت��َب��ُع  م��ا  وك��ث��ي��ًرا 

��ي��اُء لِ��ل��َق��ل��ِب ُن���وًرا َأَي���ُع���وُد ال��ضِّ

ُق��ُدِس��يًّا، ي�رع��ى الُه��دى والَمَحبَّْة؟
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�شاعر الأ�شالة في مراقي ال�ّشعر
بقلم: الناقد اللبناني الدكتور ميشال كعدي

َفِة،  الُمَفوَّ األزهاِر  ُمَعنَّقاِت  على  َتْغنَُج  الَعْرِف،  َكَمرِّ  ت  مرَّ قصائُده 

َيْمَسْحَن انسياَب الطِّيِب عن قارورٍة  أو على أطراِف الَعذارى اللَّواتي 

َنِسَيْتها أنامُل مهيلٌة من أنامِل بني عبِد َمناف، خالطي األطياِب واألزهار.

فيها  َتمادى  ارٍة،  َغزَّ َشقُّ  له  فانبسَط  الياَسمين،  أغماِر  على  كتَب 

وُتباِصُر  ُتؤاخي  التي  والقوافي  عِر  الشِّ َمراقي  على  اِد  الضَّ َمجُد 

وَنقاوِة  ْهِر  الزَّ بَِتفاُوِح  َيتباهى  أسمَر،  جبيٍن  على  َوْش��ٍي  َتلويحَة 

الَخِليَّات. َأْري  وعاتقاُت  النََّدى  وَغْمُر  الغماِم  َحبُّ  فيه  َغُزَر  برُعٍم 
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بالوجدانّيات  تبدأ  التي  الثَّمانية،  أبوابه  وفي  “أزهار”  ديوانه  في 

ورسائل  والمراثي،  وحانّيات  والرُّ بالمكانّيات  مروًرا  بالّثقافة  وتنتهي 

ُتِج تكراًرا  ياسّيات، وجدُت في تلك الرُّ كريات، والسِّ المناسبات، والذِّ

الكتابِة،  بأصالِة  يمتاُز  الذي  اإلغراء  من  كثير  على  الوجدانّية،  للحالِة 

ذاِذ الُمَعطَّر. وَنْضِح الكلمِة المرشوشِة بالرَّ

، وأعظُم ما فيها تلك الِوجدانّيُة  ُ بالَبَصِر، وُتَشمُّ عناويُن قصائِده ُتْكَل

عاَلَج  التي  واألحاسيِس   ، رِّ الدُّ وَنَسِق  والَمْكُرماِت،  َواِء،  بالرُّ الَمآلى 

معالَمها بالَبُخوِر، وارتفاعاِت البياِن، والَجْرِي على َصهيٍل من الغلبِة.. 

اقرأ معي ما قاله في قصيدة »ثورة الحّب«:

ث�����ورُة ال���ح���بِّ ال��ت��ي َت��ج��ت��اُح��ن��ي

الَمناما الباكي  َط��ْرفِ��َي  عن  أذه��َب��ْت 

للهوى م��ك��اٌن  ال��ُع��م��ِر  ف��ي  ل��ي��س 

َن���َت���م���ادى ف��ي��ه َغ���يًّ���ا وَغ���رام���ا
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الذي  بالُحزِن  ُمعترًفا  َمِل،  الرَّ بحِر  َعبَر   ، الُحبِّ َهوَدِج  على  وُيتابُع 

ُيصيُب قلَب العاشِق، وما أروَع ذلك عندما يقول:

َح����َزٌن ف��ي��ه  ل��ي��س  ق��ل��ٍب  أيُّ 

الَيَتامى ُح���ْزِن  م��ن  أك��ب��ُر  رّب��م��ا 

معشوِقه في  القلُب  ُيضاُم  ال   ...

ُيضام�ا  أن  يأب�ى  الُح�رُّ  والكري�ُم 

، َسِلَم مَن الُعَقِد، وحافَظ على َرْوَنِقه،  هذا الحبُّ الُعذريُّ الِوجدانيُّ

وحاُل شاعِر »أزهار« هنا، كحال سعيد عقل شاعر لبنان في ديوان »رندلى«.

ِميرّي، الّشاعُر الّدكتور عبد الولي الشَّ

ُشدَّ إلى وطنِه بنياٍط وحنيٍن َكَمسرى الَبرِق، من دوِن أن ينسى لبنان، 

اّلذي أحبَّه كبالِده وأكثر كما يقول في »تحّية للبنان«:
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َسَكنَا وال  َصدري  في  ارتاَح  ال  القلُب  ذا 

والَيَمنا واألح��ب��اَب  الُحبَّ  ف��اَرَق  ُم��ْذ 

ُي���ك���ابِ���ُده ف��ي��م��ا  ل���ه  َع������زاَء  وال 

َوَطنا لي  )لبناُن(  أصبحْت  ب��أن  إالَّ 

وعندما يتذّكُر وطنَه األّم، َيطِيُب له البحُر الوافُر، فُينِشُد:

ألّن�����ي أن�����َت ي���ا َوط��ن��ي

َح��َم��ل��ُت ال��م��ج��َد وال��َوَط��ن��ا

تتبُعني أك�����وُن  وح���ي���ُث 

واس��م��ي ُي��ْص��بِ��ُح ال��َي��َم��ن��ا 

َمَن. صائُغ القالئِد هذا، صاَوَل األّياَم، وواَثَب الزَّ

وألّنه ِمَن األوفياِء لوطنِِه، صاَمَد وجاَلَد، ولم َينَْس وطنًا َمثََّل فيه َبَلَدُه، 
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ُيِضيُئها سيٌف، وعنفواٌن  ًة  ناريَّ الباِل، وقصيدًة  ُأغنيًة في  فبقيْت كلماُته 

ُرنا بُأغنياِت الَمالحِم التي ُتقاُل مع الَفجِر على  على َطَرِف ريشٍة، ُيَذكِّ

ْت أصابُعُه  اِد، اّلذي ما َضمَّ جَّ احِل السَّ دِق، وآراِء النَّاِس والرَّ َوعِد الصِّ

َقَلًما إال في حالِة التَّْقوى واإليماِن باللِه والقلم.

وهو إلى ذلك، قد جمَع الفضيلَة إلى النُُّبوِغ. 

ائقاِت والِعلِم واإلجاداِت على طريِف أداٍء، فقد  ثمَّ هو صاحُب الشَّ

أنشَد على البحر البسيط:

َأِج��ُد؟ وما  أحزاني  مُع  الدَّ يغِسُل  هل 

َج��َل��ُد وال  َص��ْب��ٌر  وال  ال����وداِع  ي���وَم 

��اُد َم��ع��ِذَرًة ��جَّ اح��ُل ال��سَّ ��ه��ا ال��رَّ ي��ا أيُّ

ال��َك��َم��ُد أوه��ان��َي  فقد  إل��ي��َك  م��نّ��ي 
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به َأستضيُء  ُن��وًرا  ُنْصُحَك  زاَل  ما   ...

َشُد  ِمن َوْحِيه جاءني اإللهاُم والرَّ

فافيُة، والطُّموُح، واالنطالُق وراَء  الشَّ فيها  تتجّلى  الّديوان  أغانيه في 

عُي فإلى التَّجديِد على اعتداٍل. َمطاوي األزِمنَة، أّما السَّ

َمعاصُر  ُتديُرها  اإلبداعّي،  والُعْرِف  ْوِق  الذَّ على  انعقدْت  كلماُته 

َن من المعايِب فبقَي من  ِحبِرِه، وال َغْرَو، فهو الّديبلوماسيُّ اّلذي َتَصوَّ

يِف على اليد. عِر والسَّ الَمصاميِد والِفكِر العازِم، اّلذي َيطِيُب له َوْقُع الشِّ

ثّم  ريشتِه،  َجرِّ  في  الحقيقَة  وَيرى  ائِب،  الصَّ برأِيِه  َتشبََّث  قال  وإذا 

ورِة الَجِليَِّة، يقول في قصيدته »لبنان«: َينَْفُحَك بالصُّ

عن  َش���ذَّ  م��ا  ����ذي  الَّ ل��ب��ن��اَن  ورأُي 

ال��َي��َم��ْن ���ُد  ُي���َؤيِّ أو  ال��َج��م��ي��ِع  رأِي 

ال��ُع��دواِن ف��ي  إس��رائ��ي��َل  وأنَّ   ...

لبناْن  م��ن  ال��ُح��رِّ  ال��َج��نُ��وِب  ع��ل��ى 
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انِيََّة، لُتْثبَِت سموَّ المرِء على َوْعِد القفزِة. ُك الَجوَّ أقالُمه فياصُل ُتَحرِّ

في أيِّ حاٍل..

امقاِت لتستقرَّ َجْلواَء  ارُته َنَقَلِت األصالَة العربّيَة إلى الُجُذوِر والسَّ َغزَّ

مراِء ِشعًرا وأدًبا جمياًل، ومساقَط  ْهِل، وعلى َجبهتِه السَّ في الِهضاِب الشُّ

للتَّعاطي  وُجُدًرا  َمنابَر،  وأعواَد  فراشاٍت،  وأجنحَة  وياَسمين،  أزهاٍر 

العاّم.

الخليِل  وأوزاِن  الجوهِر،  بَتعكيِف  تزهو  الكالِم،  فخزائُن  ولذا، 

ْمَع  السَّ ُتْؤنُِس  التي  النََّغماِت،  على  الَمرقومِة  والمفرداِت  والِصياغِة 

صائُع فقد َأَخَذْت مكاَنها في ُعْمِق ُلَغتِنا التي نهضْت  ا الرَّ واألَذواَق، أمَّ

أولئَك  وِمن  واألُْكُروَمِة،  بالمحتِِد  َمَشوا  الَّذيَن  هاوى  الشَّ ِحَجى  على 

المنبِت،  َأثيِل  من  َعَرفُتُه  الذي  ِميرّي،  الشَّ الولي  عبد  الّدكتور  اعر  الشَّ

ومعاظِم الَبواذِخ.

ِميرّي، عربّي الحليِة، ما فاته التَّطريُب  ِشعُر الّدكتور عبد الولي الشَّ
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للنَّاِس  حاجٌة  عَر  الشِّ أنَّ  معه،  ُنْدِرُك  َجعلنا  أّنه،  على  واإلشجاُء، 

أنَّ  »أزهار«،  ديوان  أقرُأ  وأنا  َخَلِدي،  في  ُأْلِقَي  وَلَكْم  والمجتمِع، 

كالًما أشبُه بسجوٍع من بناِت الهديِل، تصدُح في أرِض اليمِن والبالِد 

ترفُدُه  ُمتخّيٍر،  وأداٍء  وفيٍر،  َمَدٍد  على  ذلك  وكلُّ  واألجنبّيِة،  العربّيِة 

اللََّفظاُت الوضاُء، والمعِدُن الَمصقوُل.

مع صانِع الَوْشِي هذا، أنَت أماَم شاعٍر، من أهدافِِه األُُصوُل، وَنْشُر 

فيُر  السَّ فهو  َضْيَر،  وال  بعافيٍة،  ُل  والتَّنَقُّ فَّاُف،  الرَّ والنَّْبُض  األزهاِر، 

عِر، والورِد الِمْئراِج. ا تطواُفُه فعلى أجنحِة الشِّ والّسياسيُّ الُمَحبَُّب، أمَّ

ميري.. اعُر الشَّ الشَّ

َحصيٌف رائُق الَهوادي

عرّيِة العيناِء، صالون الهمداني في ِمصر، والوحدة،  شاتِِه الشِّ ِمن ُمَعرَّ

أبي  إلى  سوريا،  آت،  الفجُر  بيح،  الذَّ اليمن  األقنعة،  زائفات  بالدي، 

الّتراكيَب  فيها  جمَع  المفلَّذات  هذه  ففي  الكثير.  وغيرها  إلياس، 
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يها من البغايا. ها بالِعطِر، حّتى ُيَلّطَف اللَّفَظ، وُينَقِّ واللَّطائَف التي َرشَّ

الّذاكرِة،  َوشِم  على  الخاطِر  في  ُحضوٌر  ُحروفِه  ُذؤاب��اِت  وعلى 

وأجراِس الّزهوِر العاليات المناف، َكَمن له الَمطِيُّ الَخواضُع.

ميري، الّشاعُر الشَّ

تِِه  َرِر، من ُعدَّ أزاميُلُه ال َيفوُتها فنُّ النَّحِت، فهي دائًما َمشكوكٌة بالدُّ

ِة والتَّقّصي الضروري. قَّ مقبٌض ومفاتيُح أوزاٍن خليلّية، تمتاُز بالدِّ

ُلها، وأماَم حقولِه البيانّيِة كان يعمُل بِحرٍص  مفرداُتُه، َعَرف كيف ُينَخِّ

ألبسها  ثمَّ  َيَمنّيٍة،  َجْونٍة  في  َعطَّاٍر  َرصَف  فرَصَفها  الُحَلى،  َجمِع  على 

اِة ببطائِن الّديباِج واألُرجواِن، أّما الَيراعُة فِمن لَِداتِها  من األرديِة الُمَوشَّ

َغُف الُمْؤنُِق. اد، والشَّ قُل والعنايُة وعصماوات الضَّ الّتكثيُف والصَّ

دكتور عبد الولي، سلمت يداك.

د. ميشال كعدي

  2014/ 11/ 22 
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اأَمْل
البحر: البسيط

ال ت�ك��ت�رث ف�اللَّي��ال�ي طب�ُع�ه��ا ك�دُر

ال��ق��دُر س����اَءك  م��ا  إذا  ُت��ب��ال��ي  وال 

ف��خ��ل��ف ك���لِّ ش��ت��اٍء ق��اح��ٍل زه��ُر

المطُر ي��ه��ط��ُل  ج��ف��اٍف  ك���لِّ  وب��ع��د 
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اأمي
البحر: البسيط

ُه ال��ُح��بُّ أّم���ي، إل��ي��ِك ُف����ؤادي َه����زَّ

والقلُب وُح  ال���رُّ وأن��ِت  إليِك  ُي��ْه��َدى 

َمَثٌل لها  م��ا  ُع��م��ري،  حديقُة  أّم���ي، 

بُّ ال��رَّ إخ��وان��َي  وع��ن  عنّي  َي��ْج��زي��ِك 

َمْسَكنُها ال��ِف��ْرَدْوِس  جنِّة  في  ربُّ  يا 

والُقْرُب الَوْصُل  ط��اَب  ِج��واِرَك  وفي 





وجدانيات
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عر ُبهتاُن ال�شِّ
البحر: المتدارك

���ع���ِر وأوزاُن�������ه ُب���ه���ت���اُن ال���شِّ

َه���َم���س���اُت ال���لَّ���ي���ِل وأش��ج��اُن��ه

ن��ي��ا َت��ح��م��ُل��ه�����������ا َع����ْب����َر ال��دُّ

أف��������راُح ال���ق���ل���ِب وأح����زاُن����ه

و ال���رُّ وص��م��ُت  ال��ق��ل��ِب  َب����وُح  ذا 

وُق����رآنُ����ه ال���ح���بِّ  ودي������ُن  ِح 

وت�������راني����ٌم ف��ت���رات�����ي������ٌل 

ي��م��ش��ي اإلن����س����اُن وش��ي��ط��اُن��ه
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ثورة الحّب1
البحر: الرمل

تجتاُحني ال��ت��ي  ال���ح���بِّ  ث�����ورُة 

الَمناما الباكي  َط��ْرفِ��َي  عن  أذه��َب��ْت 

للهوى م��ك��اٌن  ال��ع��م��ِر  ف��ي  ل��ي��س 

ن���ت���م���ادى ف��ي��ه َغ���يًّ���ا وغ���رام���ا

ض���اَق���ِت األّي�������اُم ف���ي أّي��اِم��ن��ا

والنََّدامى النَّشامى  َع��ْص��ُر  وان��ط��وى 

1 - غنتها الفنانة أمل الرياشي
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اجتمَعت ال��ُم��ْق��ِف��راُت  وال��ّل��ي��ال��ي 

وانتقاما ِح��ق��ًدا  األيّ�����اَم  َت��ص��ُب��ُغ 

َح������َزٌن؟! ف��ي��ه  ل��ي��س  ق��ل��ٍب  أيُّ 

رّب��م��ا أك��ب��ُر ِم���ن ُح����زِن ال��َي��ت��ام��ى!

ل��ي��س ف��ي ي��وم��ي وأح�����الِم َغ���ِدي

غ��ي��ُر َق���ْل���ٍب ف��ي��ه ُح�����ْزٌن َي��ت��رام��ى

وَش���ك���اوى ِم���ن َح��ب��ي��ٍب ف��ي دم��ي

أش��ع��َل ال��ق��ل��َب َج��ح��ي��ًم��ا وِض��رام��ا

وم��ض��ى ف���ي َغ���يِّ���ه ُم��ْس��َت��ْه��زًئ��ا

وع���ل���ى أوج�������اِع آه����ات����َي ن��ام��ا
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م��ع��ش��وِق��ِه ف��ي  ال��ق��ل��ُب  ُي���ض���اُم  ال 

ُيضاما أن  ي��أب��ى  ال��ُح��رُّ  وال��ك��ري��ُم 

الهوى َط��ي��ِش  ف��ي  الُعمُر  َيضيُع  ق��د 

��ْف��َو ُظ��ل��ًم��ا وَظ��الم��ا وُي��ح��ي��ُل ال��صَّ

ن���ي���ا ك��م��ا َن��ع��ت��اُده��ا إنَّ���ه���ا ال���دُّ

ُت���ْرِض���ُع ال��ُح��رَّ َس��ق��اًم��ا وفِ��ط��ام��ا

ص��ادٌق ِخ���لٌّ  األرِض  ف��ي  َخ��ال  إن 

سالما ن��ي��ا  وال��دُّ اإلن��س��اِن  على  ق��ل 
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تغيب
البحر: البسيط

وال��َوَت��ُر عُر  الشِّ َفيبكي  عنّي  َتغيُب 

�مُس والَق�َم�ُر وعن َس�ماِئ�ي ت��غ�يُب الشَّ

الَف�ْجُر إن غ�ِْب�ِت ال ي��أت�ي وَي�ْه�ُج�ُرني

َأثَ��ُر َلها  م��ا  غ��اَب��ْت  وِح  ال���رُّ وَف��رح��ُة 

واِج�َمٌة بِاألح�زاِن  فالنَّْفُس  ِغ��ْبِت  إن 

َتْسَتِعُر ��وِق  ال��شَّ ُزُه���وُر  الحنايا  وف��ي 
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َألًَما َلْحنَُه  ُيْخِفي  ِغْبِت  إن  ْيُر  والطَّ

َتْحَتِضُر واألَن��ف��اُس  ُيْظِلُم  وال��ك��وُن 

اْقَتَرَفْت بما  أعتب  لم  ُع��ْدِت  إذا  حتَّى 

والخَطُر الخوُف  فيه  والعتُب  ي��داِك، 

َي�ْغس�ُِلها للح�زاِن  الطَّ�ْل�ُق  ف�َوج�ُْه�ِك 

َت��زده��ُر القلِب  ُن��ُج��وُم  َس��ن��اِك  وِم���ْن 
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لندن -الحب والآلم-
البحر: البسيط

��َه��ُر وال��سَّ واآلالُم  ال��ُح��بُّ  ت��زام��َن 

وينتح�ُر ص�دري  عل�ى  َيْجُث�و  واللَّي�ُل 

وَغ��َدْت َق��ْب��ُرُه  ُضلوعي  تحَت  وب��اَت 

ُحَف�ُر ل�ه  أّيام�ي  الَغ�رِب  )لن�دَن(  ف�ي 

َم��ْع��ِذَرًة واألش���واِق  الَجْمِر  واق��َد  يا 

َأْصَطبِ�ُر س�وَف  فإّن�ي  اضطرْم�ُت  مهم�ا 

وَأْن���ُدُب���ُه َأه���وى  ال���ذي  وب��ي��ن  بيني 

ُب��ْع��ٌد وُف��ْرَق��ُة ُع��ْم��ٍر ش��اَءه��ا ال��َق��َدُر
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َقُص�َرْت بِن�ا  طاَل�ْت  ت�ي  الَّ الحي�اَة  لي�َت 

ِك���ُر ًة ُأخ����رى وَن���دَّ لِ��نَ��ْل��َت��ق��ي َم�����رَّ

اْعَت�َب�َرْت َحولِنا  ِمن  تي  الَّ )القلوَب(  ليت 

ِعَب�ُر غ�ي�ِرن�ا  ِم�ن  لن��ا  وك�ان��ت  ب��ن�ا، 

بِ�ُأْل�َف�تِ�نا َأودى  ��ذي  الَّ ماَن  الزَّ ليت 

الُعُمُر ينتهي  أو  بِ��ُف��ْرَق��تِ��ن��ا،  ُي���ودي 

ُتساِئُلهم قالوا  إن  مَع  الدَّ أسكُب  كم 

َينَْهِمُر مُع  فال��دَّ َت��ُق��ْل،  لم  وإن  عنّي، 

ك��نَّ��ا وف��ي َروض���ِة اآلم���اِل َدْوَح��ُت��ن��ا

َه�ُر والزَّ والنِّس�ريُن  ال�َورُد  أفياُؤه�ا 
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َوَه��َب��ْت ��ذي  ب��الَّ ��ْت  َت��َولَّ َل��ي��اٍل  ِعْشنا 

�َمُر والسَّ اللَّي�ُل  َيطِي�ب  وُلْطًف�ا  َصْف�ًوا 

َكوثُرن�ا الثَّغ�ِر  رحي�ُق  التَّس�اقي  ط�اَب 

َك�َدُر بِ�ِه  م�ا  ُدن�ي��ا  َج�نَّ��ِة  َتس���نيُم 

وَمضى أع��م��اِق��ن��ا  ف��ي  َت���َدفَّ���َق  ح��بٌّ 

َي�َذُر وال  ُيْبق�ي  ال  القل�ِب  ف�ي  كالنَّ�اِر 

َق��ْت��ن��ا َل��ي��ال��ي ال���َغ���ْدِر ظ��الِ��م��ًة وَف��رَّ

�َج�ُر والضَّ واألَح��زاُن  الَه��مُّ  ني  وَش��فَّ

بَِعودتِنا ت���أذْن  ل��م  أن��َت  إن  ربُّ  ي��ا 

َأْعَت�ِذُر ك��اَن  ��ا  وَع�مَّ ��ف�اَء  الشِّ هبن�ي 
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قدري 
البحر: الكامل

َبعيدا ال��ح��ي��اَة  َأق��ض��ي  ب���أْن  َق����َدري 

َشريدا ال��ح��ي��اِة  َم��نْ��َف��ى  ف��ي  وأع��ي��َش 

وُح��زَن��ه��ا ال��ح��ي��اِة  َم��ك��روَه  وأذوَق 

)فلوريدا( من  الغرِب  في  أو  رِق  الشَّ في 

ال� َب  ُمَعذَّ الِوصال،  َمحروَم  وأم��وَت 

َم��ْف��ؤودا ًدا  ُم��َش��رَّ ال��َح��زي��ِن،  �قلِب 
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أرى وال  األَل��ي��َم،  الَقْهَر  أرى  ال  كي 

َمنكودا أرى  وال  ال��َح��زي��َن،  ال��وط��َن 

ُم�ه�اج�ًِرا الَوح�ي�ِد  ك�الطَّ�يِر  س�أع��يُش 

ف��ي��ن��وُح أوط���اًن���ا وَي��ب��ك��ي ال��َع��ْودا

وف�اِرًس�ا الَج��ن�اِح،  َم�كس�ور  ك�ال�طَّي�ِر 

���الَح، وغ��ائ��ًب��ا م��وج��ودا َف��َق��َد ال���سِّ

َمن وك��لُّ  الَحبيُب،  َينساني  وَل��َس��وَف 

ي��دا ��ِه ال��ِغ��رِّ ق��د ك��ن��ُت ُب��ْل��ُب��َل ُع��شِّ

وَأْه��َل��ه��ا ي���اَر  وال���دِّ َقلبي  ْع�����ُت  َودَّ

ب��وِع َب��ِري��دا وَس��َف��ْح��ُت َدم��ع��ي ل��ل��رُّ
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َفمي وف��ي  َع��َل��يَّ  لها  ك��ري��اُت  وال��ذِّ

ال��َم��م��دودا ال����وارَف  َسيبقى  ظِ���لٌّ 

وي���ران���َي ال��ُج��ه��الُء ف��ي ِم��ي��زانِ��ِه��ْم

َرْغ����َم ال��َع��ن��اِء ُم��َرفَّ��ًه��ا َم��ْح��س��ودا
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لي�س لي تجربة
البحر: السريع

معي َي��ح��ل��و  ك��ال��ح��بِّ  ال  ال��ح��بُّ 

تجربة ل��ي  ل��ي��س  ول��ك��ن  ِش���ع���ًرا، 

انقضى ُع��م��ري  ؟  ال��ح��بُّ يكون  متى 

ف���ي رح���ل���ٍة أم���واُج���ه���ا ص��اِخ��َب��ة

ب��ال��َج��وى ع���ام���ٍر  ق���ل���ٍب  وأيُّ 

����اِم����ِه ال��ُم��ت��ع��ب��ْة ي��ع��ش��ُق ف���ي أيَّ
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وال ك���أًس���ا،  أع�����رُف  ال  ن���ش���أُت 

ُم��ط��رب��ة وال  أل���ح���اًن���ا،  أس���م���ُع 

ط��ف��ول��ت��ي ب���ال���ل���ه م��ح��ف��وف��ٌة

ُص���وف���يَّ���ُة ال��َم��س��ج��ِد وال��َم��ك��ت��ب��ة

م���ا ذق����ُت ك���األط���ف���اِل ُأْل���ُع���وب���ًة

اه��ب��ْة وال��رَّ ي���ُر  ال���دَّ وروح����ي  إالَّ 

ن���ش���أُت ي��رع��ان��ي ط���م���وُح اإلب���ا

وال���ل���ُه ِم����ن إح���س���انِ���ِه َح��بَّ��َب��ْه

الهوى باِب  الشَّ َش��رِخ  في  ُذْق���ُت  ما 

ُم��ْع��ِش��َب��ْة ��ن��ى  ب��ال��ضَّ ل���ي���اٍل  إالَّ 



أزهار419 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ودبَّ��������اب��������ًة ص��������واري�����َخ  إالَّ 

كالعقربْة ال��ج��وِّ  ف��ي  ط���ائ���ًرا  أو 

م���ح���ارٌب ف���ي ال��ل��ه ُم��ْس��َت��ْب��ِس��ٌل

َك��وك��ب��ْة ل���ي  ت��ن��ق��اُد  أو  أن���ق���اُد، 

��ت��ي َرِض��ْع��ُت ُج���رَح ال��َع��ص��ِر ف��ي ُأمَّ

وِع��ش��ُت ف��ي َف��ْق��ٍر وف���ي َم��ْس��َغ��َب��ْة

وك���م أق�����اَم ال���ه���مُّ ف���ي َم��ْف��ِرق��ي

ُم���َع���ْس���َك���ًرا أط���ن���اُب���ُه ض���ارب���ْة

تشتاُقني َل��ي��س  َم���ْن  َم����ْن؟  ُأح����بُّ 

وف����ي دس���ات���ي���ِر ال���ه���وى ك��اذب��ة



420 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

����ٍة ُأن���ث���اَي َم����ْن ُأن���ث���اَي ف���ي ُأمَّ

ال���ح���بُّ ف��ي��ه��ا ص�����ورٌة ش��اح��ب��ْة

على ن��اَم��ْت  ال��ح��بِّ  ف��ي  تجربتي 

ت����ج����ارَب ف���اش���ل���ٍة غ��اض��ب��ْة

ُم���َت���يَّ���ٌم بِ���ال���ح���بِّ ف���ي واق����ٍع

، ول���ك���ْن ل��ي��س ل���ي ت��ج��رب��ة ُم�����رٍّ



أزهار421 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ماذا اأفزعك؟
البحر: الرمل

��ه��ا ال��ّش��اع��ُر م���اذا َأْف���َزَع���ْك؟ أيُّ

َع����ْك؟ َروَّ الحنايا  ف��ي  َس��ه��ٍم  أيَّ 

���ذي َأْوَدْع���َت���ُه َم���ْن رم��ى ال��ُع��شَّ الَّ

ك��لَّ ش���يٍء ك��ان ف��ي ال��ُع��ْم��ِر َم��َع��ْك

َه��وى؟ ال��َع��رُش  أِم  ال��ل��ُه؟  َغ��ِض��َب 

وال��ب��راك��ي��ُن ُت��َغ��طِّ��ي َم��ْض��َج��َع��ْك!

ِس��وى ال��نّ��اِس  ف��ي  ليس  ُت��َغ��نّ��ي  ال 

ِخ��ن��ج��ٍر ل��ل��َغ��ْدِر ُي��ج��ري َأْدُم���َع���ْك



422 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

�شالم من العطر
البحر: المتقارب

س��الٌم ِم��َن ال��ِع��ط��ِر َأش���ذى أرج

الُمَهْج بين  لِلقلِب  القلِب  م��َن 

رى وِم���ن ك���لِّ راب��ي��ٍة ف��ي ال���ذُّ

َف��ّج ك��لِّ  على  ص��ب��اٌح  َص��ب��اه��ا 

ه��ور س��الُم رح��ي��ِق ال��نَّ��دى وال��زُّ

انبلج م��ا  إذا  ��ب��اِح  ال��صَّ س���الم 



أزهار423 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

��اح��رة س���م���اؤِك ي��ا فِ��ت��ن��ي ال��سَّ

ال��م��اط��رة َل��ي��ل��ت��ي  دفَء  وي���ا 

ساهرة ج��ى  ال��دُّ ف��ي  شمعًة  وي��ا 

��م��ا ع��اب��رْة ك��واك��ُب��ه��ا ف��ي ال��سَّ

وأن��ج��ُم��ه��ا ل���م ت����زْل زاه���رة

ت���ع���وُد إل���ى َوك���ِره���ا ع��اث��رْة

وال��ّس��اه��رة البعُث  هنا  ت��ق��ول: 

خ���اس�رة" ٌة  َك�رَّ إًذا  "ف���ت��ل�ك 



424 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

�شيطاُن الُحّب
البحر: المتدارك

َيْخنُ�ُق�ُه وش��َ��وٌق   ، الُحبُّ

َق���ُه وغ����راٌم ه���اَج، وَأرَّ

ُيق�َطِّ�ُع�ه وال�َوجُد  فبكى، 

ُقه ُي�َم�زِّ وال�ُح�زُن  وسرى، 

وأح�بابي الوصِل  َعهَد  يا 

َيْط���ُرُقه؟ َمن  يسأُل:  بابي، 



أزهار425 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

مجن����وٌن َس������َهٌد  ليلي 

���بُح وُيْغِرُقه َي��ط�وي��ِه الصُّ

القلِب هموَم  للِه  أشكو 

عس��ى َيش�ف�ي�ِه وُي�ْع�ت�ُِق��ُه

وفِ�ْت�نُت�ه  ، الُحبِّ شي��طاُن 

َأْش��نُ��ُق��ُه َأِع��نِّ��ي   ، ربُّ ي��ا 



426 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

اأنا يو�شف
البحر: الكامل

ق��ال��وا وق���د َع��ِل��َم ال���ِك���راُم بِ��أّن��ن��ي

أن��ا ُي��وُس��ٌف ف��ي ُط���ْه���ِرِه وَب���راءتِ���ْه  

م��اِن َن��واِه��ٌش واألش��ق��ي��اُء م��دى ال��زَّ

طهاَرتِْه ُس��ُم��وِّ  ف��ي  الَفضيلِة  َل��ْح��َم 

لُِقْبِحِه ال��ِج��راِح  على  ب��اُب  ال��ذُّ يرعى 

َعباَقتِْه َرغ���َم  ال��ُع��وِد  ِري���َح  وَي��ع��اُف 

فإّنها ال��ك��الِب  إل��ى  َن���َظ���ْرَت  وإذا 

َن���بَّ���اح���ٌة أس�����ًدا ب���رغ���ِم ج��راءت��ه



أزهار427 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

يف الزَّ
البحر: البسيط

َوَقعا حيُثما  َيفري  يِف  كالسَّ ْي��ُف  ال��زَّ

َوَجعا قاَسْيُتُه  كم  مِّ  كالسُّ وال��ي��أُس 

ُمْقَتِرًنا بِالِجدِّ  َيُكْن  لم  إْن  والمجُد 

ُي��ْم��س��ي َم��طِ��يَّ��َة إخ��ف��اٍق وق���ْد ُن��ِزع��ا

ُمت�َّ�َبًع�ا ْقِي  بِ�السَّ َي�كْن  ل�م  إن  ْرُع  وال��زَّ

َزَرع��ا لِ��َم��ْن  ب��آه��اٍت  ال��ق��ط��اُف  يأتي 

َمْضَجِعِه ح��وَل  واألَف��اع��ي  َينَْم  وَم��ْن 

اضَطَجعا وما  نيا  الدُّ غادَر  وقد  َيْصُحو 



428 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

دعيني
تفعيلة المتقارب

َدعيني ودمعي، وصوُت األنين

يهدهد في الليل قلبي الحزين

ُأداري دموعي عن العابرين

ماتَة ألّني أخاُف الشَّ

نِين يا سخرياِت السِّ

سأرحُل عنك

وعن كلِّ ما أشتهي فيِك

ال أستطيُع البكاء



أزهار429 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

وال أستطيُع البقاَء مع العابرين

مع الّساخرين

رحلُت وماعاد اسمي لديك

من المغرمين وال العاشقين

سأرحُل ال لن أعود

ِة التَّائهين وأمضي مع الغيِب في ُلجَّ

وإن ُعْدُت يوًما إليِك

فلن َتْعِرفي َمن أنا

حيل فقلبي َتَحطََّم يوَم الرَّ

وماَت هواُه ومات الجنون

وماَت الَحنين



430 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

هوى وفّن
البحر: الوافر

َي���ِرنُّ ذا  ف��َص��ْوُت��َك  ف���اْص���َدْح  َأال 

ووص���ُل���َك ي��ا ح��ب��ي��ُب َه����ًوى وَف���نُّ

َل��ْح��ٍن أيَّ  ال��خ��م��ائ��ِل  ف��ي  ْد  وَغ�����رِّ

َس��ُت��ْب��ِدُع��ُه وأن����َت َش��ًج��ى ول��ْح��ُن

َقْلٍب نِ��ي��اُط  َف��َدْت��َك  وارَح����ْم  َف���ُدْم 

َش���ُأ األََغ����نُّ َت��َم��لَّ��َك ُح���بَّ���ُه ال���رَّ



أزهار431 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

���ْل���ن���ي ُم���الَط���َف���ًة وُح���بًّ���ا ف���َدلِّ

وب��ع��ُض ال��َع��ْت��ِب َت��ش��ك��ي��ٌك وَظ���نُّ

شيًئا ال��َع��ْت��ُب  ُي��ِف��ي��ُد  ال  حبيبي 

وُج��ْب��ُن َم��نْ��َق��َص��ٌة  ال��َع��ْت��ِب  فبعُض 

ل��ي��ال��ي ال��ب��ع��د وس���وس���ٌة  وح���زٌن

وُغ����ْب����ُن وآالٌم  َق����َل����ٌق  ل���ه���ا 



432 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ه ه .. وَت�ُشبُّ تحبُّ
البحر: الخفيف

ش��اع��ٌر ت����اَه ِم��ث��َل��م��ا ت����اَه َدْرُب�����ْه

��ف��ي��ن��ُة ُح��بُّ��ه َل��ي��ُل��ه ال��ب��ح��ُر وال��سَّ

َت���ت���وال���ى ع��ل��ي��ه أم������واُج ِذك����رى

َربُّ����ه وال���ل���ُه  ِس�����واه  ي���راه���ا  ال 

ال��م��ج��ادي��ُف َت��ل��ت��وي واألَع��اص��ي���

ق��ي��ُق وَق��ْل��ُب��ه ���ر ووج����داُن����ُه ال��رَّ

���وَد َم���رأى ���م���اُء اّل��ت��ي َت���عَّ وال���سَّ

َص�ْح�ُب�ه وغ�ادَر  غ�ادرت  وج�ِه��ها 



أزهار433 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ش���اع���ٌر س���اه���ٌر َي���ُه���دُّ وَي��ْب��ن��ي

َألِ�����َف ال��لَّ��ي��َل وال���ُب���ك���اُء ُي��ِح��بُّ��ْه

ف��ي َي��َدْي��ِه األق���الُم ال َت��ع��رُف ال��نَّ��ْو

ُق��ْرُب��ْه ال��َوس��ائ��َد  ُي��ْس��ِع��ُد  وال  َم 

ذك���ري���ات ل��ه��ا ول���لَّ���ي���ِل ِذك����رى

م��ن��ذ ك��ان��ْت وك����ان ل��لَّ��ي��ِل َذْن��ُب��ه

ول�كن س�هًما  �لوِع  الضُّ في  أغ�مدت 

ُرْع�ُب�ْه وللطَّ�ي���ِش  َس�ْه�ُم�ُه  للهوى 

ش���اع���ٌر ف���ي ُش���ُج���ونِ���ِه َي��َت��َل��ظَّ��ى

ُه َل���ذي���ٌذ وَع���ْذُب���ْه ��ج��ا ُم�����رُّ وال��شَّ



434 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ال��ّش��ا ج��ل��َس  إذ  ال��ت��ي  ت��ل��ك  أي���ن 

ع�����ُر َي��ْش��دو ج���اءْت لِ��َي��رت��اَح ُل��بُّ��ْه

)لن� م��ا  آِه  )ل���ن���دَن(  ق��ن��ادي��ِل  ِم���ن 

وطِ��بُّ��ْه ق��ل��ب��ي  ج����راُح  إاّل  �����دُن( 

ك��أٌس الثَّغِر  وف��ي  ك��أٌس  َي��َدْي��ه��ا  ف��ي 

ُش��ْرُب��ْه ال��لَّ��ي��ِل  َم���دى  زاَدُه  َظ��َم��ٌأ 

��ب��اَب ِق��ب��اب��ا ك��ّل��م��ا َل��ْم��َل��َم ال��ضَّ

أق��ب��َل��ْت َن���ْح���َوُه ال���ّري���اُح َت��ُج��بُّ��ْه

إال ال��ق��ص��ي��دَة  َي����رى  ال  ش���اع���ٌر 

َت��ُس��بُّ��ْه أو  ُت��ِح��بُّ��ُه  ُأْن���ث���ى  وج����َه 



أزهار435 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

الغدر 
البحر: البسيط

َيْخَتنُِق م��ُع  ال��دَّ وه��ذا  فيِك  ُرِزْئ����ُت 

وال���َورُق األق���الُم  َت��نْ��َف��ُع  م��ا  هيهاَت 

َسيِّدتي َعينيِك  ف��ي  ْل��ُت  َت��َغ��زَّ ذا  ك��م 

الطُُّرُق بِ��َي  ضاَقْت  وكم  َبَكْيُت  وكم 

وك��م َك��َوْي��ُت ُف���ؤادي ُح��ْرَق��ًة وَأًس��ى

القلُق َأْذَوانِ�����َي  وك��م  إل��ي��ِك  َش��وًق��ا 



436 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

َأْرُش���ُف���ُه ك��ن��ُت  رح��ي��ًق��ا  ي��ا  حبيبتي 

األرُق َيغشانَي  أو  الُحبِّ  َزه��رِة  ِم��ن 

مراشِفها في  َش��ه��ًدا  َتساقيُت  َم��ن  يا 

َفُق الشَّ أدب��َر  حتَّى  الَفجِر  مطلِع  ِم��ن 

بي ُح  ُي��َب��رِّ ِعْشًقا  َأْعَشُقها  كنُت  كم 

َأثِ���ُق وال  ال���ي  ُع���ذَّ أس��م��ُع  ول��س��ُت 

حرجا وال  ا  س���رًّ ال  ل��ل��نَّ��اِس  وق��ل��ُت 

ال��نَّ��َزُق ع��اَب��ه��ا  مهما  الحبيبُة  ه��ي 

َكَذبْت وق��د  َأخشى  بِما  فيها  ُرِزْئ���ُت 

َصَدُقوا قد  ال��َغ��ْدِر  ُفنوِن  عن  وطالما 



أزهار437 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

نيا هي الدُّ
البحر: الوافر

فيها ال���نَّ���اِس  وح����اُل  ن��ي��ا  ال��دُّ ه��ي 

ب�إف��ِك ُم��َغ��ّل��ََف������ٌة  أكاذي�������ٌب 

اللَّيالي ك���فِّ  ع��ل��ى  ن��ي��ا  ال��دُّ أرى 

َش���كِّ بِ��َغ�ي��ِر  الف�ن��اَء  ُع�ن�����ا  ُت�َجرِّ

ظِ���لٍّ زوال  ال��ح��ي��اُة  ب��ن��ا  ت�����زوُل 

تحكي األي������������َّ��اُم  بما  ن���دري  وال 

ُدم���وٌع َض��ِح��َك��ْت  إذا  َت��ْع��َج��ْب  ف��ال 

يبكي! وال��ق��ل��ُب  ض��اح��ٍك  ِم��ن  فكم 



438 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ثرثارة
البحر: السريع

َأُك�������لُّ ِس�����رٍّ ب��ي��ن��ن��ا ُي���نْ���َش���ُر؟

وك�����لُّ م���ا َن���ْك���ُت���ُم���ُه ُي����ْذَك����ُر

وم���ا ك��ت��م��ُت ال���ي���وَم َي��ب��دو َغ���ًدا

�����ذي َأْح�����َذُر وق���د ب���دا ِم��ن��ه��ا الَّ

ِس��ْح��ِره��ا ف��ي  الَعينيِن  ُح��ْل��َوِة  ِم��ن 

ج���ى، وال���غ���ادُر األب��ت��ُر ن����اَم ال���دُّ



أزهار439 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

��ح��ِر ف��ي َث��ْغ��ِره��ا وث���اَر ِس��ْح��ُر ال��سِّ

وال������ورُد ف��ي َوْج��نَ��تِ��ه��ا ُي���ْزِه���ُر

َخْصِرها ف��ي  ال��ب��اِن  ُغ��ص��ُن  َي��ِم��ي��ُس 

وال���م���اُء ف���ي راح��تِ��ه��ا َي��ْس��َك��ُر

أظ����لُّ ِم��ن��ه��ا ف���ي ُق���ي���وِد ال��َه��وى

أش���ك���و، وَربِّ������ي راِح������ٌم ي��غ��ف��ُر



440 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

اأنثى النَّحلة
تفعيلة بحر )المتدارك(

َمن َيهوى أنثى النَّْحَله؟

َمن َيْعَشُقها

َمن يرغُب منها في ُقْبَله

طبًعا ُقْبَلُتها َأَلٌم

يتبُعه ورُم

ْت ِعطًرا  تلك النَّحَلْة لو َشمَّ

َغِضَبْت َلَدَغْت

ماتْت مثَل النَّْمَلْة



أزهار441 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َمن يهواها؟

َمن َيعشُقها؟

! فيها ُسمٌّ

فيها عسُل

لكن للنّاِس جميًعا

يلعُق منه ثعابيُن الحقِل

ْة ويلعُقه المرضى أهُل الِعلَّ

في الفندِق في الّشّقِة في الّسّيارة

في المقهى في الملهى

ُيسعِدها أفواُه الَجوعى

* * *



442 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

تلك النّحلة

تسكُن تهدُأ في رائحِة الّدخان

وتنفُر من ِعطِر الِمسِك

طبٌع َمغروٌس في النَّحلة

تأبى إال أن ترعى

في كلِّ األغصان

طبِة والَقحلة الرَّ

دِر ال ُيْعِجُبها َثَمُر السِّ

وال َيرويها ماُء النِّيِل

وال الّدانوب وال ِدْجله

تشرُب ِمن كلِّ األحواض



أزهار443 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ال يعنيها ماُء النبع، وماُء النهِر أو الِمرحاض!

عسٌل فيها يهواُه النَّاُس

ولكن

ما أرخَصُه

ما أيسَره

ما اسوَأ فِْعَله

* * *

ال يعشُق تلَك النَّحَلْة

إاّل َمن َيْفِقُد َعْقَله

عفًوا يا سّيدتي النَّحلة



444 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

لسِت المقصودَة بالَمعنى

يا طيًرا لم َيخلْق َربِّي ِمْثَلْه



أزهار445 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

�شخيفة
البحر: مجزوء الكامل المرفَّل

�����ُر أنَّ����ه����ا ك����ان����ت ُت�����َف�����كِّ

ْة َم�����رَّ ذاَت  ُف������ؤادي  م��َل��ك��ْت 

وب��أنَّ��ه��ا َرِك���َب���ْت ُخ���ُي���وَل ال��ُح��بِّ

ْة ِم��������ْن ف��������وِق ال�����َم�����َج�����رَّ

وع���ل���ى غ�������روٍر ِم�����ن ُه��ي��ام��ي

��ف��و ِع����ْش����رْة َك���������ّدَرت ل��ل��صَّ



446 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

وب����ك����ْت ِم������َن األوه���������اِم ف��ي

ْة ُم���ْك���َف���ِه���رَّ ال���َغ���ب���اَوِة  وادي 

ُس َط��ي��َش��ه��ا راح������ت ُت�����َق�����دِّ

�������اَم ال���َم���َس���ّرْة وُت���ِم���ي���ُت أيَّ

���ي���ط���اَن ب��ي��ن ����ُد ال���شَّ وُت����َم����جِّ

ْة ع����روِق����ه����ا ف����ي ك�����لِّ َم�������رَّ

���ف���اِء وُت���ِح���ي���ُل س����اع����اِت ال���صَّ

ج���ح���ي���َم ن������اٍر ُم����ْس����َت����ِع����ّرْة

���خ���ي���ف���ِة َن���ق���م���ٌة ح������بُّ ال���سَّ

ْه ُك���ب���رى ك��ف��ان��ي ال���ل���ُه َش�����رَّ



أزهار447 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

يا حبيًبا
تفعيلة الرمل

يا حبيبا سلَب القلَب َهواُه

يا أريًجا

وَح َشَذاُه مَل الرُّ

يا مالًكا

نيا سواُه ليس في الدُّ

ساعة تعدُل ُعمري إن أراه



448 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

أنَت َريحاني

وروحي وهوايا

أنَت أياُم سروري وصبايا

أنَت َنبُض الَقلِب

نيا َمرايا والدُّ

عالمي أنَت وأرضي وسمايا



أزهار449 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

الهجر م�س عادتك
شعر حميني شعبي

غنائية

تفعيلة البسيط

الهجر مش عادتك

يا من عيونك عسل

والبعد مش عادتك

وأنت هاوي الُقَبل

يا شاعَر الحّب لط�ًفا 

هاِت شعر الغزل



450 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

متى متى نلتقي

ونبتسم للمل

هيمان والنَّجم ساهر

في مراسي زحل

عسى تداوي جراحي

أو تزيل الَمَلل

يا سّيد الورِد فينك

طالْت علينا سنينك

أشتاق طّلة جبينك

متى نغني حنينك

ارجع وتسلم عيونك

الله رّبي يعينك



أزهار451 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

على عيني
إيقاع سواحلي شعبي

غنائية

تفعيلة الوافر

على عيني على عيني

حبيب القلب يشنونِه وَيشنَوني

على عيني على عيني

غرامك فوق ما قالوا

وفوق ما كان ظنوني



452 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

على عيني

ملكت الّروح يا روحي

أنا ملكك وانت البدر في كوني

على عيني على عيني

إذا الموك الموني

وإن حّبوك حّبوني

على عيني

وساكن انت في قلبي

وقلبي أنت يا عيني



مكانيات





أزهار455 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

وطني1
البحر: الوافر

ألّن��������ي أن��������َت ي�����ا وط���ن���ي

والَوَط�ن��ا الَم�ج�������َد  َح����َم��ْل��ُت 

َت�ْت�ب�َ��ُع�ن��ي أك��������وُن  وح��ي����ُث 

الَي��َم�����ن��ا ُي���ص�ْبِ���ُح  واس����م��ي 

ألنــِّـــي أنَت يا وطنــــي

1- غنتها المنشدة ندى الهويدي



456 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

الزم����ِن ف�ي  الع��لي���������اُء  ل����َك 

���َك���ِن ف���ن���ع���م ال����������ّداُر ل���ل���سَّ

���نَ���ِن ب��ح��ك��ِم ال����َوح����ِي وال���سُّ

وح���ي���ث أك�������وُن ُت���س���ِع���ُدن���ي

ألّني أنَت يا وطني

���ْج���ُو ف���ي َن��َغ��م��ي ف���أن���َت ال���شَّ

وأن�������َت ال���لَّ���ح���ُن ب���ي���ن َف��م��ي

���ع���ُر ف����ي َق��ل��م��ي وأن�������َت ال���شِّ

وم����ن����َك َح�����ض�����ارُة األَُم�������ِم

وإّني أنَت يا وطني



أزهار457 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َي��غ��َش��ى م���ا  ال���ّل���ي���ل  ف���ي  أرى 

وال���ع���رش���ا )ب���ل���ق���ي���َس(  أرى 

���ع���َب وال��َج��ي��ش��ا ت����ق����وُد ال���شَّ

)األَع���ش���ى( أرى  )َم���ع���دي(  أرى 

وإّني أنت يا وطني

���ْم���ُع وال���َب���َص���ُر ف���أن���َت ال���سَّ

وأن�������َت ال���َق���ل���ُب وال���ِف���َك���ُر

وأن�������َت ال�����َوع�����ُظ وال���ِع���َب���ُر

���َي���ُر ك���م���ا ج������اءت بِ������َك ال���سِّ

ستنتصُر ستنتصُر ستنتصُر



458 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

حنين
البحر: الطويل

ْمعا الدَّ فاْستمطَر  الّشرق  فوَق  الَبْرُق  َشَرى 

َصنْعا إل��ى  ال��ُف��ؤاِد  َم��ْك��ُل��وَم  وَه��يَّ��َج 

َسواكنًا وُك���نَّ  َصباباتي  وه��اَج��ْت 

َذْرع��ا به  ض��اَق  الَقلِب  َمِهيِض  ُسكوَن 

َم�واح�ًش�ا الح�الك�اُت  اللَّي�الي  َكس�َْت��ُه 

ْجَعى الرُّ َمأتِم  في  بِر  الصَّ َث��وَب  َق  َفَمزَّ



أزهار459 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َيمامٍة َزج���ُل  ال��َف��ج��ِر  ط��ي��وِر  ف��ي  ل��ه 

ُت��س��اِج��ُل��ه ِش��ع��ًرا ُت��ن��اِش��ُدُه ُرْج��ع��ا

َّ���اَت���ه وُش��ُج��وَن��ه وك���م ن���اَوَح���ْت َأن

ُصنْعا َأْح��َس��نَ��ْت  وك��م  ُحبًّا  ُت��س��اِم��ُرُه 

وأهَلها؟ ي��اَر  ال��دِّ تلَك  ُم��ْب��ِل��ٌغ  ف��َم��ْن 

وم��ا َأن��ب��َت��ْت ف��ي ك��لِّ راب��ي��ٍة َزْرع���ا

َن��ه��اُرُه ال  ��ذي  الَّ النَّائي  ع��ِن  َسُلوها 

ْمعا الدَّ َس��َك��َب  َلْيِلِه  في  وك��م  َن��ه��اٌر 

وُسْمُرها ال��ُخ��دوِد  بِيُض  نقَلْت  وهل 

َسْمعا َوَوَع����ْت  ْلُتها  َحمَّ م��ا  أم��ان��َة 



460 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

َصبابًة ُي��ِف��ي��َق  ال  أْن  َح��َزًن��ا  َك��َف��ى 

َتسعى وال  الَحبيَب  أم��ان��ي��ِه  َت��ُح��جُّ 

كأنَّه  ) )َت��ِع��زَّ ف��ي  َم��ْغ��نً��ى  ال��ل��ُه  َرع��ى 

َنْزعا له  ناَزَعْتني  ُروح��ي  الُخْلِد  ِم��َن 



أزهار461 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

تحية للبنان
البحر: البسيط

َسَكنا وال  َصدري  في  ارتاَح  ال  القلُب  ذا 

والَيَمنا واألح��ب��اَب  الحبَّ  ف��ارَق  ُم��ْذ 

ُي���ك���ابِ���ُده ف��ي��م��ا  ل���ه  ع�����زاَء  وال 

وطنا ل��ي  )ل��ب��ن��اُن(  أصبحت  ب��أْن  إال 

في أحمُل  )صنعاَء(  من  كالباِز  أتيُت 

)َع��َدَن��ا( أرى  قلبي  وف��ي   ) )تعزَّ عيني 



462 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

َنَغًما وي��ا  ال���وادي«  »ي��اج��ارَة  ب��ي��روُت 

والُمُدنا ال��ّري��َف  َيسبي  ف��ي��روُز  َغنَّْتُه 

ف��ي رئتي ال��ِع��ط��ِر  أري���َج زه���وِر  وي��ا 

رنا بالعيوِن  ِع��ْش��ٍق  َظ��ْب��َي  يا  ِرْئ���ُم  يا 

بها ه��اَم  كالحسناِء  )ب��ي��روُت(  لبناُن 

قلب�ي وقبَّ�َل ِش���عري وج�ه�َه�ا الَحَس�نا

حدائَقها نيا  الدُّ في  ُط��ْف��ُت  اّل��ذي  أن��ا 

والب�دن��ا الق�لَب  في��ها  لب�ن�اَن  رأي�ُت 

وُمبتهًجا محزوًنا  األرض  في  أط��وُف 

الَحَزنا يعرُف  حاشا  بيروَت  جاء  َم��ْن 



أزهار463 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ورًع��ا وال  ُزه���ًدا  ال  العشَق  ُأق����اوُم 

َوَسنا وال  نوًما  ال  الّصبَر!  أصعَب  ما 

دم�ي بي�ن  الِعش�ُق  م�اَت  ُقل�ُت  وكلَّم�ا 

�َجنا والشَّ الوج�َد  ُيهي�ُج  الب�روِق  لم�ُع 

يدي وبين  حولي  ِمن  وال��ُح��وُر  فكيف 

ُدفنا أو  م��ات  ِعشقي  قلُت  إن  كذبُت 

ذاكرتي ُأُذنَ��ي��ِك  في  أهمُس  )ب��ي��روُت( 

ُمرَتَهنا المجِد  ِذك��ري��ات  في  أعيُش 

َفًتى النّضاِل  ت��اري��َخ  أحمُل  م��ازل��ُت 

ُهنا ��م��وِد  ال��صُّ ����اَم  أيَّ أذك���ُر  م��ازل��ُت 



464 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

م�ذ قاوم�ْت فارت�ق�ْت )لب�ن��اُن( ه�امُته�ا

ع��ل��ى ال��ثُّ��رّي��ا وق��ال��ت ل��ل��ع��دوِّ أن��ا

يا ال��ه��زي��م��ة  ب��ي��ن  فلتعد  ه��ن��ا  أن���ا 

َزم�َنا ُظ�ْلَم�ُه  َح�َم�ْل�ن�ا  َع�ني�ًدا  َخ�ْص�ًما 

ثانيًة )ل��ب��ن��اُن(  ُذرى  استكانْت  فما 

َوَه��ن��ا وال  إره��اًق��ا  ال��ح��رُّ  َي��ع��رُف  ال 

ل��ب��ن��اُن ي��ا ُق��بَّ��َة اإلب�����داِع ي��ا ُل��َغ��ًة

والِف�َت�ن�ا األح�ق��اَد  ُي���ْطِفُئ  جم��اُلها 

مطًرا حى  الضُّ غماماِت  ث��وُب  كساَك 

َس�نَ�ا والج�م�اُل  ُح��بًّا  الَغ�ي�ُث  وجادَك 

بيروت 12 مارس 2014



أزهار465 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

بيروت
البحر: البسيط

واألدُب واإلب���داُع  والِفكُر  )ب��ي��روُت( 

وال��طَّ��رُب واألن��غ��اُم  واللَّيُل  والعطُر 

ُتطلُقها وِح  ال���رُّ بقايا  ِم��ن  س��اح��ًة  ي��ا 

ُهُب والشُّ األق��م��اُر  َتْعِزُفها  )ف��ي��روُز( 

َشَغٍف وفي  شوٍق  في  َلبَّْيُت  )بيروُت(  

اللََّهُب دوَنها  ن��اٌر  القلِب  في  والحبُّ 



466 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

هًوى كأَس  الَخمريِّ  َثغِرك  ِمن  أذوُق 

الِعنَُب ما  األَنخاُب  ما  الِعْشُق  ِمزاُجه  

َيْجَمُعه الله  ُش��ع��اُع  ال��َج��م��اُل  ه��ذا 

ل��ب��ن��اُن أن��ش��ودٌة َت��زه��و ب��ه ال��َع��رُب

)لب��ن�اُن( ي���ا َم�هبِ��َط األرواِح ِق�ْب�َلت�َها

�ُح��ُب السُّ أنفاَس�ها  ع�اَن�َق�ْت  وردًة  ي��ا 

َفِمها ِم��ن  الحرُف  يفوُح  الكتاِب  أمُّ 

الكت�ُب أه�داب�ِها  من  ف�ُت�ْش�ِرُق  ِع��ل�ًما 

لِِقبَلتِها َص��لَّ��ى  ُه��ن��ا  ال��ج��م��اِل  ك���لُّ  

والعجُب ��ُك  ال��شَّ وفيم  ال��ج��داُل  فيم 

بيروت 12 مارس 2014



أزهار467 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

الكويت1
ميري تخميس الدكتور: عبد الولي الشَّ

على رائية الشيخ: عبد العزيز بن سعود البابطين

البحر: الرمل

َجِنمن َشذى النِّيِل وِعطِر الَيمِن في َدمي َجْمُر الَجوى والشَّ

الف�ات��ِن   للكويِت  بن�يألُغنّي  َذوَّ )ل�ي حبي�ٌب ِعش�ُقُه 

َش�َغَل القل�َب س�ناُه والنَّظْر(

1 - َغنَّتها الفنانة غادة شبير



468 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

أوصافِه في  للحبِّ  �عِر ِم�ن ألطافِ�ِهُس��ورٌة  لرس�وِل الشِّ

أطي�افِه عل�ى  َنْش���وى  )رس�َم الُحْس�ُن على أعطافِهُقَبٌل 

ُص�َور( تتل�و  َفتَّان�ًة  ُص�َوًرا 

يش�������تكي للِه ِمن َقسوتِِهكلُّ مح�������راٍب إلى ِقْبَلتِِه

فِْتنَتِِه ِمْن  إبليُس  ش�كا  َبس�متِِهكم  ِم�ن  الَب�ْرَق  َل�َكأنَّ   (

�ا َظَهْر( غم�َر الَك�وَن به�ا لمَّ

َمْمكيف َيْقَوى وهو ِمْن َلحٍم وَدْم  شاعُر الفصحى الذي يرعى الذِّ

المحترم العزيِز  عبَد  )ساحُر العينيِن واللَّحِظ وكموَسَبا 

َفْر( طاَب لي في ضوِء عينيِه السَّ



أزهار469 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

جبهتِه على  الُحْسُن  هاروتِ�هكتَب  ِم�ن  األس�حاِر  آي�َة 

وجنتِه فى  الَبدِر  وجُه  )ولكم آنس�ُت ِم�ن ضحكتِهذاَب 

الَوَت�ْر( وأنغ�اَم  الُع�وِد  رّن�َة 

عاجَله حائٍر  أي�ن  ألقاك؟  فم������ا ردَّ لهبس�����ؤاٍل 

حاُله البوادي(  )بوُح  ) ورنيُن الّضْحَكِة الوْلهى، لهوإذا 

حِر في َنفسي استقْر( كجميِل السِّ

َكْعَبتِه ِحَمى  عن  َتَسلني  وجي�وِش الُح�بِّ ف�ي َدولتِهال 

تِه رقَّ وع��ن  عنه،  وال  )سْل كؤوَس الطِّيِب عن طِيبتِهال، 

فبه�ا عن ُص�َوِر الح�بِّ َخَبْر(



470 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ك�م ِس�هاٍم للهوى ف�ي َنْحِرهكم نجاوى ُدفِنَْت في َصدِرِه

أمِره ِمن  حائًرا  قلبي  امٍة ِمن ِسْحِرهباَت  )ضعُت فى دوَّ

ضيعًة م�ا ضاعها َقبلي َبَش�ْر(

وصح�ارى س�فٍر ِم�ن غيِر ماأغ���راٌم وص��ي��اٌم وَظ��َم��ا؟

رّبما َق��َت��َل��ْت��ه  وع���ٍد  )وط�واه الَهج�ُر عنّ�ي بعد ماك��لُّ 

رضَي الح�بُّ علين�ا والَقَدْر(

جنَّتي، فحبيبي  ال،   وهو فردوُس الحي�اِة الُحلوِةتوبة، 

توبتي نوايا  تقبْل  ال  )أن�ا مش�تاٌق له في وحش�تيربِّ 

حارى للمطر( شوَق أشجاِر الصَّ



أزهار471 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

هل لِداِء الِعش�ِق والُبعِد َدوا؟يا طبيبي، َوَهنَْت منّي الِقوى

بسواء س��واًء  ِيِن  ِخلَّ النَّ�وىداِو  ُم�رُّ  َبن�ي  َعذَّ )فلك�م 

�َهْر( وَلَك�م أتعَبن�ي ُطوُل السَّ

خالقي إالَّ  الَحقُّ  الطَّبيُب  العاش�ِقما  بُجن�وِن  أدرى  ه�و 

الواثِق ابتهاِل  في  ُأَصلِّي  خافق�يكم  وين�ادي  )فأن�ادي 

بِدروِب العم�ِر، والُعمُر َعَبْر(

َلْثِمِه في  بى  الرُّ زهُر  والَحيا يشكو الحيا في جسِمهطامٌع 

هُد ُسْكنى فمه! باس���ِمِهكم تمنَّى الشَّ أتغنَّ�ى  حبيًب�ا  )ي�ا 

كلَّم�ا ه�اَج حنيني واس�تعْر(



472 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

َف�ّنْلي حبيٌب في ُربى صنعا اليمن كلِّ  ف�ي  ش�ّبابٌة  صوُت�ُه 

وش��جن وغراٌم،  َم�ْنوجماٌل،  الزَّ عب�ر  لك�م  وأحب�اٌء 

�َحْر حّملوني ِعطَر أنس�اِم السَّ

ُقْبل�ًة أرس��ُلتها ف�ي كلِّ بي�توإلى أهلي وس��ّكان الكويت

وسيبقى القلُب فيكم ما حييتوسأغدو راح��اًل حيث أتيت

عاش�ًقا صبًّ�ا ونِْع�َم الُمْس�َتَقّر



أزهار473 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

�شراييفو
البحر: المتقارب

أت���ي���ُت ع��ل��ى ط���ائ���ِر األزم���ن���ْة

َس��ْوَس��نَ��ْة للُمنى  ي���دي  وب��ي��ن 

حاِب السَّ ف��وق  ال��ّري��ِح  مع  َأِم��ي��ُل 

)البوسنة( وإل��ى  )هرسكي(  إل��ى 

اللِّقاَء َأْه���َوى  كنُت  وك��م  أت��ي��ُت 

َت���َم���نَّ���ْي���ُت���ه س���ن���ًة ف���ي س��ن��ْة



474 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

لحظٍة ف��ي  ال��ل��ُه  ي��ج��م��ُع  وق���د 

َب��ِع��ي��َدي��ِن روح���ي ب���ذا ُم��ؤم��ن��ْة

أن����ا واش���ت���ي���اق���ي ول���وع���اُت���ه

وح����ّب����ي ل���س���اح���رٍة ف��ات��ن��ْة

ه��و ال��ع��ش��ُق ُت��ح��ِرُق��ن��ي ن���اُره

وه��ي��ه��اَت ِم���ن ح��ال��ٍة ُم��دِم��نَ��ْة

أت���ي���ُت ألس���ُج���َد ف���ي َك��ع��ب��ٍة

ساكنة ال��ح��ش��ا  ف��ي  م��ح��اري��ُب��ه��ا 

ْس��ُت��ه��ا ب����الٌد ِم����َن ال��م��ج��ِد َق��دَّ

األلسنة وص��ِف��ه��ا  ع��ن  وت��ع��ج��ُز 



أزهار475 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ت���م���اَزَج ف��ي َن��ْب��تِ��ه��ا وال��ثَّ��رى

واألَْم��ِك��نَ��ْة ال��ِع��ط��َر  َع��طَّ��َر  دٌم 

ُم��ش��ِرٌق ُض��ًح��ى  ��م��اِء  ال��سَّ وتحت 

ت���ب���ي���ُت وَت����غ����دو ب����ه آم��ن��ة

األم���اِن ه��ذا  َم��ْه��َر  ب��ذَل��ْت  فقد 

ث��م��ان��ي��َن أل���ًف���ا م���َع ال��َب��يِّ��ن��ْة

وه����ا ه���ي أرواُح����ه����م ف��وق��ن��ا

ُمْثَخنَة ال��ثَّ��رى  ف��ي  وأج��س��اُده��م 

* * *

ِمضماَرها ال��خ��ي��َل  أورَد  وَم���ْن 

ي���رى ق���ف���زًة ل��ل��ُع��ل��ى ُم��ْت��َق��ن��ة



476 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

مشرقي وف���ي  ب����الدي  ول��ك��ن 

غ����ي����وٌم ُت���َل���بِّ���ُده���ا داك���ن���ة

بى الرُّ وَن��ب��ُت  ال��ُخ��زام��ى  وح��ّت��ى 

الخائنة ال��ي��َد  وَت��ش��ك��و  ت��ن��وُح 

خ��ن��اج��ُره��ا ف��ي ن��ح��وِر ال��ب��الِد

ف��ي��ا َوي��َل��ه��ا ُأّم�����ًة ُم���ْذِع���نَ���ة!

��ُق ل��ل��م��وِت ف��ي داِره����ا ُت��َص��فِّ

وَت��م��ت��دُح ال��وغ��د  م��ا َأْح��َس��نَ��ْه

وَت��ه��تِ��ُف ل��ل��ُج��وِع ف��ي َن��ْش��َوٍة

ول��ل��َف��ق��ِر ف��ي داِره�����ا ِم��ْئ��َذن��ة



أزهار477 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ُت���َق���بِّ���ُل ك���فَّ َن���بِ���يِّ ال��َف��ن��اِء

والَمسَكنة لِّ  ال���ذُّ ف��ي  وَت��ْس��ُج��ُد 

إل����ٌه ِم����َن ال���خ���وِف َت��ح��ي��ا له

ْلَطنْة والسَّ وال��ج��ي��ُش  ال��م��اُل  ل��ه 

ل����ه م���س���ج���ٌد ول�����ه م��ع��ب��ٌد

ل���ه ح���ان���ٌة ول����ه َف���ْرَع���نَ���ْة

ُي�������راوُغ بِ��ال��ل��ه ف���ي أرِض����ِه

َي��ْط��َع��نَ��ه أن  ه���مَّ  ٍة  َم�����رَّ وك���م 

��م��ِس أوراَق���ه���ا ُي���َدْف���تِ���ُر ل��ل��شَّ

وَي���س���ِرُق م��ن��ه��ا ف��م��ا َأْل��َع��نَ��ه



478 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

الُموبِقاِت َألِ���َف  قد  عُب  الشَّ هو 

ف���َأْم���َس���ْت ف��ج��ائ��ُع��ه ُم��ْح��ِزَن��ْة

���ُه ُي���َق���بِّ���ُل ك����فَّ اّل�����ذي َك���فَّ

وق���د ب���اَع ِم���ن أج��ِل��ه َم��ْس��َك��نَ��ه

ِدِه وي�����روي ب���ط���والِت َج������الَّ

��ْي��َط��نَ��ْة َم��ف��اخ��ُرُه ال���َغ���ْدُر وال��شَّ

س����الٌم ع��ل��ى وط����ِن األش��ق��ي��اِء

ج���راح���اُت���ه ك��لُّ��ه��ا ُم���ْزِم���نَ���ْة

َتحزني ال  ال��ّش��ع��ِر  دول����َة  وي���ا 

ف��ك��م ق��ّص��ٍة ع��ن��َدن��ا ُم��ْح��ِزَن��ة



أزهار479 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َت��ج��زع��وا ال  األح���ّب���ِة  ج��م��وَع 

��ع��ِر َث���ورُت���ُه ال��ُم��ْع��َل��نَ��ْة ف��ل��ل��شِّ

ي���ق���وُد وَي��ب��ن��ي وَي���ق���ت���اُد َم��ن

ن���دَن���ْة ي���رى أّن����ه ال�����ّدنَّ وال���دَّ

دى ��ع��ِر ت���اٌج وس��ي��ُف ال���رَّ ول��ل��شِّ

الماجنْة ال��طُّ��ْغ��َم��ِة  ِه��ج��ا  أب���اَح 

ع��ل��ى ك��اه��ل��ي ص������ارٌم ب��ات��ر

َأثمنه؟ م��ا  ��ع��ُر  وال��شِّ ��ع��ُر  ال��شِّ ه��و 

سراييفو 20|10|2010



480 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

تون�س
البحر: المتقارب

س�����الٌم وح�����بٌّ أي����ا )ت���ون���ُس(

ف���أن���ِت ل���َي ال���وط���ُن ال���ُم���ْؤنِ���ُس

ُأِح����بُّ َث����راِك َث���رى )ال��َق��ي��روان(

ل��� )ُع��ق��ب��َة( ف��ي ِح���ْج���ِرِه َم��ْج��ِل��ُس

ول��ل��ف��ت��ِح ك����ْم راي������ٍة ق���اَده���ا

وك����ان ل��ه��ا ال���َب���َط���ُل األَْش������َرُس



أزهار481 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َحْلُيها َي����َزْل  ل��م  َب���ى  ال���رُّ َف���َزْه���ُر 

���نْ���ُدُس وأح��الُم��ه��ا ال���تَّ���اُج وال���سُّ

��ت��ي ل���ِك ال��غ��ادي��اُت ال��َه��وام��ي الَّ

َي���ِه���شُّ ل��ه��ا ال��نَّ��ْب��ُت وال��م��غ��رُس

ال��ه��وى ت��م��ادى  إن  ال��ه��وى  ف��أن��ِت 

وض���اَق���ْت ب��أش��واِق��ن��ا األَنْ���ُف���ُس

ُأَح���يِّ���ي���َك ي���ا وط���نً���ا ل��ل��ج��م��اِل

ع��ي��وُن��َك َي��ش��ت��اُق��ه��ا ال���نَّ���ْرِج���ُس

القيروان 1990م



482 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

بلدة المعاناة
البحر: الرمل

أدب��ي ِم���ن  وال  ِع��ل��م��ي  ِم���ن  ل��ي��س 

مذهبي ف���ي  وال  ���اًء  َه���جَّ ل��س��ُت 

إنَّ���م���ا ج�����اءت ع��ل��ى أس��ب��ابِ��ه��ا

ط��ف��َح ال��َك��ْي��ُل وَص���ْب���ٌر ف���اَض بي

ب���ل���دٌة ع���اَن���ْي���ُت ِم��ن��ه��ا ُغ��َص��ًص��ا

ال��َم��ْش��َرِب َص��ْف��ِو  َرغ���َم  حّبي  رغ��َم 



أزهار483 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

لها ال��ُم��ِس��ي��ئ��ي��َن  أه��ل��ي��ه��ا  ل��ي��َت 

َس��ك��ن��وا ال��ِه��ن��َد وخ��ل��َف ال��َم��غ��رِب

وَخ���َل���ْت ُت��ْرَب��ُت��ه��ا ِم���ن ِم��ْث��ِل��ِه��م

الس��ت��ن��ارْت ِم���ن َق��دي��ِم ال��ِح��َق��ِب

أس���ب���َل ال����لُّ����ؤُم ع��ل��ي��ه��م َث���ْوَب���ُه

غبي َك���يَّ���اٍد  َط���ب���ِع  ف���ي  أس������وًدا 

ب����ل����دٌة ي����ا َل���ي���َت���ه���ا إن���س���ان���ٌة

النَّبي ق��ب��َل  م��ا  َع��ه��ِد  ف��ي  ُوِئ�����َدْت 

ب���ل���دٌة  ق��د ك��ن��ُت أن����وي َم��نْ��َح��ه��ا

��ُه��ِب ك���لَّ َم��ج��ٍد ُم���ْش���ِرٍق ك��ال��شُّ



484 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ِج��ْئ��ُت��ه��ا وال��ق��ل��ُب ِم��نّ��ي ُم��ْف��َع��ٌم

ب��ع��م��ي��ِق ال���ُح���بِّ وال���َع���ْزِم األَب���ي

����اِم����ِه ، وف�����ي أيَّ زم������ٌن ُم�������رٌّ

ِذْك����َري����اٌت ِم���ْث���ُل ُس���مِّ ال��َع��ق��رِب

َن���ْت ه���ِر ُص�����روٌف َل���وَّ وِم����َن ال���دَّ

ك�رى ب��َأس���مى الَع�َج�ِب َص�فح��َة الذِّ

وِم����َن األح������داِث ف��ي فِ��ْه��ِرِس��ه��ا

ِع���َب���ٌر ف���اَق���ْت ج��م��ي��َع ال��ُك��ُت��ِب

فما ت��غ��اَب��ْي��ُت  إن  َت��ُل��ْم��ن��ي  ال 

ال��َغ��ب��ي إالَّ  َي��ع��ش��ُق��ُه  م���ا  ن����ال 



أزهار485 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

على ت��ج��اه��ل��ُت  ق���د  ت���ران���ي  أو 

َت��ْع��ُت��ِب ال  َت���ُل���ْم  ال  ج��ه��ٍل  غ��ي��ر 

َف��ت��رًة أرث����ي  ك��ي��ف  أدري  ل��س��ُت 

ال��َم��ْش��َرِب صافي  الُعمِر  َرب��ي��ِع  ِم��ن 

ب���ل���دٌة ط���اَب���ْت ه�����واًء وس���م���اًء

��ُح��ِب واخ���ض���راًرا واك��ت��س��ت ب��ال��سُّ

غ���ي���َر أنَّ�����ا ق���د َب���َل���ْون���ا أه��َل��ه��ا

ب��ع��ُض��ه��م َأت���ق���َن ُص���نْ���َع ال���َك���ِذِب

على ف��ي��ِه  ِم���ن  األل���ف���اَظ  ُي���خ���رُج 

ُح��ْس��ِن َت��ع��ب��ي��ٍر ووص����ٍف ُم��ْط��ِرِب



486 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

وُه����َو َي��ل��وي ف��ي ش��ب��اٍك ح��اَك��ه��ا

الثَّعلِب وَم���ْك���ُر  ال���َغ���دُر  ش��أُن��ه��ا 

َب�����ُه�����م ش��ي��ط��اُن��ه��م ه���ك���ذا َدرَّ

األَدِب َأن����ِف  رغ����َم  ف��ارت��ض��وه��ا 

لهم أخ���الًق���ا  ال���ل���ُه  ل��ح��اه��ا  ي���ا 

ع��اَف��ه��ا ال���ُح���رُّ ال��ك��ري��ُم ال��َع��رب��ي



أزهار487 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

الإمارات
دبي

البحر: الرمل

ِوساما َص��دري  على  الُفصحى  ص��ارِت 

وع��ل��ى رأس����َي ت��اًج��ا واح��ت��رام��ا

ال��َف��ال ف��ي  راٍع  خ��ي��م��َة  ل��ي  ل��ي��َت 

الُخزامى وأش��ج��اُر  ال��نُّ��وُق  َح��ْوَل��ه��ا 

وغ�������زااًل أرت������وي م���ن ري���ِق���ِه

ول���ه ِش��ع��ُر ال��ه��وى َص��لَّ��ى وص��ام��ا



488 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

با الصَّ َث��غ��ِر  ِم��ن  ��ه��َد  ال��شَّ نتساقى 

َم��الم��ا اٍل  ُع������ذَّ خ����وَف  ُن��ب��ال��ي  ال 

الّسالما )اإلم�����ارات(  ع��نّ��ي  َب��لِّ��غ��وا 

فعاما ع���اًم���ا  ُق���َب���اًل  وازرع����وه����ا 

َنرِجًسا ��ح��ارى  ال��صَّ ك��لَّ  واغ��ِرس��وا 

زّي���ن���وا أب���راَج���ه���ا، ط��اب��ت ُم��ق��ام��ا

َأه��ُل��ن��ا ِم��ن )ِح��ْم��َي��ٍر( ِم��ن )َس��ب��إٍ(

ل��ه��ُم ال��ُح��بُّ ِم���َن ال��ق��ل��ِب َدوام���ا

ه��ل َق��رْأُت��م ف��ي ك��ت��اِب )ال��َع��ي��ِن( يا

َم�ْع�َش��َر الُف�صحى وِخ�اّلن�ي الُق��دامى



أزهار489 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

���ْع���ُر ِج��ئ��ن��ا وال��ه��وى وأن����ا وال���شِّ

َن��َت��س��اق��ى َس��ل��س��ب��ي��اًل وُه��ي��ام��ا

ج��ئ��ُت ب��األم��ِس )ُدَب���يًّ���ا( ط��اَزًج��ا

ش��ارًب��ا ِم��ن ري���ِق )ص��ن��ع��اَء( ُم��دام��ا

وع��ل��ى ص���دري ُع��ق��وُد ال��ُف��لِّ ِم��ن

وابتساما ع��ط��وًرا  َأش���ذى  )َع����َدٍن( 

أرض��َع��ْت��ن��ي )َح���ْض���َرَم���ْوُت( َع��َس��ال

ُي��س��ام��ى أن  وح���اش���ا  نِ����دٌّ  ل���ه  م���ا 

ول��س��ان��ي ِم���ن )َزب����ي����ٍد( َم���ْه���ُدُه

اإلماما موسى  أب��ا  َس��ْل   ) )َأْش���َع���ِريٌّ



490 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

س��اِئ��ُل�وا الُف�صح�ى وم�ول�ى َعْرِش��ها

)َي��ْع��ُرَب( األك�ب�َر ح�ام�ي�ها ُه�م�ام��ا

أفص�ُحه�ا )الُمصَطف�ى(  والحبي�����ُب 

ف���ل���ُه ال���ح���بُّ ص�����الًة وَس���الم���ا

���ع���ِر وف����ي أرج��اِئ��ه��ا ُل���َغ���ُة ال���شِّ

��ْم��َت َح��ن��ي��نً��ا وِوئ��ام��ا ح��ي��ُث َي��مَّ

ِق��ْب��َل��ٌة إاّل  ال���ي���وَم   ) )ُدَب�������يُّ م���ا 

َن��ح��َوه��ا ال��ع��ال��ُم ق��د َل��بَّ��ى وه��ام��ا

���ى ِم��ن يدي ( ال��ُع��ْم��ُر َولَّ ي��ا )ُدَب����يُّ

وَه�����َوْت أج��م��ُل آم��ال��ي ُح��ط��ام��ا

دبّي 7 - 10 مايو 2014



أزهار491 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

برمنجهام
البحر: المديد

المن��اْم ال�لَّي��ُل، جاف��ان�ي  ط���اَل ه�ذا 

في خ��ري��ِف الع�مِر ي��ا )ب�رم�نج�ه�اْم(

ك���لَّ���م���ا أف���ن���ي���ُت م���ن���ه س���اع���ًة

ص���بَّ ف��ي ع��ي��ن��يَّ أح���ب���اَر ال��ظَّ��الْم

ن���ي���ا ب��م��ا َت��ح��م��ُل��ُه َت��خ��ت��ب��ي ال���دُّ

ب��ي��ن أش��ت��ات��ي وأح��الم��ي ال��ج��س��اْم

* * *



492 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

��ع��ِر آه���اِت ال��لَّ��ي��اْل م��ن ج��ن��وِن ال��شِّ

ام���ي ال��خ��ي��اْل ودم����وِع ال��ي��م��ِن ال���دَّ

مثلما ل��ك��ْن  األج����ف����اُن  ت��ل��ت��ق��ي 

م���اْل ال���رِّ ح��ب��ي��ب��اُت  ف��ي��ه��ا  تلتقي 

معي ك��ان��وا  َم���ن  ِذك����َر  أت��ح��اش��ى 

ن��ت��س��اَق��ى س��ل��س��ب��ي��اًل ِم���ن وص���اْل

ف��رح��ل��ن��ا ع���ن ه����واُه����م ب��ع��دم��ا

الجباْل خلف  بهم  ال��طَّ��ي��ُش  ذه��ب 

* * *

ال��ول��ي؟ عبد  ف��ي  ��ع��ُر  ال��شِّ ي��ن��اُم  ه��ل 

)َم����ْوِزل����ْي(1 ف��ي  ل��ي��ُل��ُه  ط���واه  إن 

1 - َموِزلي: حّي يسكنه الشاعر في مدينة برمنجهام ببريطانيا.



أزهار493 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

)اس��ب��اْرْك ه��ل(1 ف��ي  ��ام��ُر   ال��سَّ هجع 

وت�����الُل ال���ثَّ���ل���ِج ُت���دن���ي َأَج��ل��ي

���ذي ي���ِح وال��ثَّ��ل��ُج الَّ وح��ف��ي��ُف ال���رِّ

ي���ت���م���طَّ���ى  وُي���غ���ّط���ي م��ن��زل��ي

* * *

ك����لُّ َم����ن أع���رُف���ه���م ن���ام���وا وم��ا

��َج��ْن وال��شَّ حنيني  ال��ق��ل��ِب  ف��ي  ن���اَم 

ف��م��ت��ى ي���ا ل���ي���ُل ي���أت���ي ض���وُءن���ا

اليمْن أرِض  ف��ي  ال��نُّ��وِر  وان��ب��الُج 

وم���ت���ى ت���رج���ُع أح������الُم ال��م��ن��ى

ول��ي��ال��ي األن����ْس ف��ي ش��اط��ي ع��دْن

1 - مكان دار الشاعر.



494 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

وم��ت��ى ن��ك��س��ُر أنَّ������اِت ال��م��ح��ْن

م��ْن وح���ي���اًة خ��ل��َف  أس�����واِر ال��زَّ

بنا أل���ق���ْت  ال��ت��ي  وال���ّش���ع���اراِت 

ط��ائ��ش��اٍت ف��ي أك���اذي���ِب ال��ِف��َت��ْن

ل��م ي��ع��د ف��ي ال��ق��ل��ِب ت��ص��دي��ٌق ول��م

َوَس��ْن ِم��ْن  ش��يٌء  األج��ف��اِن  ف��ي  يبَق 

ك���لُّ م��ا ت��ص��ن��ُع��ه َص��ن��ع��ا  ال��ي��م��ْن

أب��ي��ًض��ا ي���ب���دو، ول��ك��ن ك��ال��ك��ف��ْن

* * *

��ِق��ي ي��ا ب���الدي ف��ي ي��د ال��ع��ب��ِد ال��شَّ

ك���ِر ض��ع��ي��ِف ال��ُخ��ل��ِق س��يِّ��ِئ ال���ذِّ



أزهار495 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ف��اش��ٍل ل���ح���زٍب  أو  ل��ش��ي��ٍخ  أو 

ال���طُّ���ُرِق ق���اط���ع���اِت  ب���أي���ٍد  أو 

ل��ل��م��ش��رِق أو  ل��ل��َغ��رِب  ���ًدا  ُس���جَّ

وغ����ب����ّي ق�����اده�����ا  ل���ل���غ���رِق

إّن����م����ا ال���ب���ح���ُر ل���م���ن ي��ت��ق��نُ��ه

ق��ي وج���ن���اُح ال��ع��ل��م ش�����رٌط  ل��ل��رُّ



496 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

القاتالْت عيوُنْه
أغنية محلية

من الشعر الحميني الشعبي الملحون وفي تضاعيفها

أسماء أماكن من شمير

تفعيلة الرجز

مان َيرعاْك يرعاك يا ذاَك الزَّ

في كلِّ َقريْة ِمن )َشمير( ِذكراْك

فوِح َمْسعاْك على الِقَمِم بين السُّ

مان َأهواْك أهواَك يا ذاَك الزَّ

د با عهُد الَهوى ُمَؤكَّ َعْهد الصِّ

َمطلوق ال أخشى وال ُمقيْد



أزهار497 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ُمْغَرْم ولكْن بِالَغزال األَْغَيْد

وق بي وَعْرَبْد لّما استبّد الشَّ

ال أخشى ِمن عاذْل وال إشاعْه

يوَم التقينا في َنخيِل )ُقباَعة(

ساعْه وهل َيكفي الحبيْب ساعْه

قلبي معْك فاحفْظ لي الوداعْه

وأنت يا )ميراْب( في الغمامْه

رأسْك وأقدامْك على تهامْه

قر بِالَحمامْه قالوا جمعت الصَّ

ا َرَمْيَت الَقلب ِمن ِسهامْه َلمَّ

والماء و)الدردوْش( في )الُمريِقْيْع(

ة شمير( في كّل ِسفر توقيع )ُغرُّ



498 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

تغريْد في َلْحنِْه، وفي الّتراجيع

وأنَت َفخْر األرْض والمواضيع

لّما خطر قاسي الفؤاد أسمْر

في ضّفِة الوادي عليه ِمْئَزْر

ال تذكروا الغصن القويم األخضْر

وإالَّ تقولوا ِمسْك فيه عنبْر

قل للعيوْن القاتالْت ترحْم

هجري حراْم، الوصْل كان أسلْم

ال تقتلوا قلبي ولو َتَحتَّْم

قتلي، ُمباٌح ما عليْك َمغرْم

يرعى القلوْب يا نهْر في )الُمَخْيِشْيْب(

ما للمها في ُمْقَلَتْيه َتعذيْب



أزهار499 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

وقف يحّيي في أدب وتهذيْب

آسْر وكاسْر كيْف ذي األساليْب؟

يا نجْم  انزْل واترك السماْء لْي

َشاْطلْع مكانْك وأصطحْب غزالْي

هاتوا الحبيْب والحْب شيْء غالْي

الحكْم في ذا ال لكْم وال لْي

قل للغزاْل القاتالْت عيوُنْه

لما ارتحْل والّدمْع في ُجُفوُنْه

قالوا بالدْه هيَّجْت ُشُجوُنْه

)شرقي شميْر( اللْه يكوْن بعوُنْه

يا نجْم أمسَى في )شميِر( سامْر



500 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

أشجيْت قلبْي والفؤاْد حائْر

ملت أوراقْي مَع الدفاتْر

حيراْن في قلبي هموْم شاعْر



َروَحانّيات





أزهار503 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

اأَوَبة
البحر: الوافر

إل��ه��ي ك��م َع��َص��ي��ُت��ك ب��ع��د ت��وٍب

ي َكفِّ َب��َس��ْط��ُت  إِل��ي��َك  وه��ا  وُت��ْب��ُت 

أع�����وُد إل���ي���َك ُم���ْق���َت���ِرًف���ا ِج��ب��اال

بُِسْخفي ُم��ْع��َت��ِرًف��ا  ِت  الَّ ال�����زَّ ِم���َن 

س��رٍّ ك���لَّ  ِع��ْل��ُم��َك  َربِّ  ك��ف��ان��ي 

ُأخ��ف��ي ب���تُّ  م��ا  أو  َأب���دي���ُت  ب��م��ا 



504 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

َأْدَرى ف��أن��َت  ع��ن��ُه  أدِر  ل��م  وم���ا 

ب���ِه وَس���َت���ْرَت���ُه ف��ي َث����وِب ُل��ْط��ِف

َع��َص��ْي��ُت��َك ع��الِ��ًم��ا َع���ْم���ًدا َغ��نِ��يًّ��ا

ع��ن ال��ِع��ص��ي��اِن ي��ا َن��َدم��ي وَل��ْه��ف��ي

��ي َك��فِّ إل��ي��َك  َأُم�����دَّ  أن  وَح��ْس��بِ��ي 

َيكفي وال��تَّ��وح��ي��ُد  ال��ل��ُه  وأن����َت 

ُدموعي ف��ي  َأْس��ُج��ُد  إل��ي��َك  وُع���ْدُت 

ذل���ي���اًل ض���ارًع���ا ق��ل��ب��ي وَط��رف��ي

حّتى ال��تُّ��ْرِب  ف��ي  َجْبهتي  ُأَق��لِّ��ُب 

وُعنْفي َت��ص��ِع��ي��ري  َوب����اَل  َت����ُذوَق 



أزهار505 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َقلبي بِ���ِش���ف���اِء  ِم���نَّ���ًة  ل���ي  ف���ِج���ْد 

وُغ���ْف���راًن���ا وع���اف���ي���ًة لِ��َض��ْع��ف��ي

ُعيوبي ع��ن  ِس���ت���اَرَك  َت��ْه��تِ��ْك  وال 

بِ��ُل��ط��ِف وع��ام��ل��ن��ي  َت���نْ���ِق���ْم  وال 



506 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

�شالٌم على �شيِّدي الم�شطفى1
البحر: المتقارب

س���الٌم ع��ل��ى َس��ّي��دي ال��ُم��ْص��َط��ف��ى

َح��ب��ي��ِب ال��ق��ل��وِب َن��زي��ِل ال��ُج��ف��ون

��ُدوِر ���ذي ف��ي ال��صُّ ��روُر الَّ ف��أن��َت ال��سُّ

العيون ف��ي  اّل���ذي  ��ي��اُء  ال��ضِّ وأن���َت 

ف���ُح���بُّ���َك ي���ا س���ّي���دي ِق��ْب��َل��ت��ي

ون������وُرَك َي���زه���و ب���ه ال��م��ؤم��ن��ون

1 - غناها المنشد الفلسطيني فضل عياش.



أزهار507 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

باُح ُي�شِرُق ال�شَّ
البحر: الخفيف

بن�وٍر ب�اُح  الصَّ ُيش�رُق  ربَّم�ا 

باح يغسُل الُحزَن في خيوِط الصَّ

ويأت�ي النَّه�اُر  يرح�ُل  ربَّم�ا 

الِمالِح باألماني  اللَّيُل  بعَدُه 

إّنم�ا الغي�ُب ف�ي الحي�اِة خباي�ا

النَّجاِح سُروِر  وِمن  ِجراٍح  من 



508 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

دي�ٌن �دائِد  الشَّ عن�د  فابتس�امي 

ج�اِل ف�ي األرواِح الرِّ وجم�اُل 

أصي�ٌل طب�ٌع  األي�اِم  غ�دَر  إنَّ 

َرواحي أو  ُغدوتي  َتغتاُل  ُرّب 

فاتِّكال�ي علي�َك ي�ا رّب يكس�و

وباألف�راِح ض�ا  بالرِّ خاط�ري 



أزهار509 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

اإلى متى؟
البحر: السريع

ُيباْد وُع��ْم��ٌر  ُت��ْط��َوى  أّياُمنا 

والم�وُت َأفن�ى ِجيَلن�ا والبِ�الْد

ِم��ن��ش��اُرُه َي��ْق��َط��ُع أوداَج��ن��ا

واْد كلِّ  ف�ي  وال�ّزاّلت  ونح�ُن 

اِت َأيَّ��اَم��ن��ا َن��ْم��ُل ب��ال��لَّ��ذَّ

ِمن )سان فرانسيسكو(1 ل� )برك الِغماد(2
1- سان فرانسيسكو: مدينة أمريكية

2 - برك الغماد اسم مكان في بالد عسير: جنوب مكة على طريق اليمن  ورد في حديث 
)المقداد بن األسود(



510 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

َتوبًة واَع��ْدَت��نِ��ي  كم  قلُب  يا 

الَفس�اْد بَِوع�ِد  إالَّ  َت�ِف  ول�م 

متى؟ متى؟ يا قلُب هل َتْرَعوي؟

ش�اْد؟ أو َتهتدي َيوًما لَِدرِب الرَّ

َأن���ُش���ُدَك ال��ل��َه وُق���رآنَ���ُه

إاّل اعتزل�َت الي�وَم ه�ذا الِعن�اْد

الَهوى تِيِه  ِرحلِة  ِمن  وُأْب��َت 

قاْد واس�تيقَظ اإليماُن ِم�ْن ذا الرُّ

اّل��ذي بعَد  قلُب  يا  ْبَتني  أنَّ

الُف�ؤاْد َلبِْئ�َس  في�ه  ألقيَتن�ي 



أزهار511 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

بآالِم�ِه َمجروًح�ا  أصبح�َت 

تفت�رُش الَجم�َر وَش�ْوَك الَقت�اْد

َمْن قالوا اهتدى للُهَدى يا ويَح 

ع�اْد ث�مَّ  َبيِّ�ٍن  ض�الٍل  بع�د 

َكْعبًة الُعَلى  ه��اِم  في  وك��ان 

وس�ّيَد الَق�وِم "َطوي�َل النِّجاْد"1

هاوًيا الَهوى  وادي  في  فهاَم 

ب�ا َيْه�وي لَبط�ِن الِوهاْد ع�ن الرُّ

ما ِصدَق  ويا   - الي  ُعذَّ وقاَل 

قال�وا -  ِم�ن األياِم: م�اذا أفاْد؟

1 - مثل عربي لطويل القامة



512 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

إّنما واِح���ًدا  َن��ْص��ًرا  ��َق  َح��قَّ

الَج�راد بَِع�دِّ  النَّف�ِس  هزائ�ُم 

َتوبٍة في  باللِه  ُل��ْذ  قلُب  يا 

ول�م يك�ْن غي�َر اّل�ذي ق�د أراْد

سان فرانسيسكو

4 /3/ 1413 هـ - 1/ 9/ 1992م



أزهار513 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

عّفة واأناقة
البحر: الخفيف   

ل��ي��س ب��ي��ن��ي وب��ي��ن ُأن��ث��ى َع��الق��ْة

َأع��ل��َن ال��ق��ل��ُب ل��ل��ُج��نُ��وِن َط��الَق��ْة

أن���ا وال��ع��ق��ُل وال���ُف���ؤاُد اتَّ��َح��ْدن��ا

وَش����َدْدن����ا ع��ل��ى َه���وان���ا َوث���اَق���ْه

ش���اِد وُع��ْدن��ا وَع��َزْم��ن��ا ع��ل��ى ال���رَّ

ف��اْش��َه��دوا ِح��ْل��َف��ن��ا م��ع االْن��طِ��الَق��ْة



514 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

َح��يٍّ َأض���ي���َع  ُي��ِف��ي��ُق  ال  َم����ْن  إنَّ 

ف���اق���ٍد ِم�����ْن َح���ي���اتِ���ِه أخ���الَق���ْه

ن��وِب ِرْف��ًق��ا َه��َج��ْرن��ا ي��ا ه��م��وَم ال��ذُّ

الَحماقة وَزْي���َف  ال��ه��وى  َش��َط��ح��اِت 

ُح��بًّ��ا ��ي��ِك  ُأَس��مِّ ال��ِج��س��ِم ال  ث����ورَة 

���ٌة وَأن���اق���ْة إنَّ���م���ا ال���ُح���بُّ ِع���فَّ



أزهار515 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ا�س ماذا يقول النَّ
تفعيلة الكامل

) ماذا يقوُل النَّاُس عن )عبِد الوليِّ

خوِر إذا َثَوى تحت التُّراب أو الصُّ

هيب مِت الرَّ ومضى إلى الصَّ

ولم َيُعْد بيَن الُحُضوِر

ماذا يقوُل الّسامعوَن

وَمْن تأّمَل في سطوري؟

ماذا إذا َسِمعوا بأّني 

ِصْرُت ِمن أهِل الُقبور؟



516 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

اأُِريُت �شريحي وقد ُكتب عليه
البحر: المتقارب

ه��ن��ا ي��رق��ُد ال��ع��ب��ُد )ع��ب��ُد ال��ول��ي(

ال��ول��ي أن����ت  ربُّ  ي���ا  ربُّ  ف��ي��ا 

ج���اُء وأن����ت األن���ي���ُس وف��ي��ك ال���رَّ

وأن����ت اإلل�����ُه ال���غ���ف���وُر ال��ع��ل��ي

وي���ا زائ�����َر ال��ق��ب��ِر ك���ن  خ��اش��ًع��ا

لي واْدُع  وق���ف،   ، َع���َل���يَّ ف��س��ّل��م 

س���ت���ن���زُل ع���م���ا ق����ري����ب ه��ن��ا

ِل األوَّ م���ع  األخ����ي����ُر  وي���أت���ي 



أزهار517 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

مع الفجر
البحر: المتقارب

م����َع ال���َف���ج���ِر ُت����ْش����رُق أّي��اُم��ن��ا

��ب��اْح وي��ب��ت��س��ُم ال��َق��ل��ُب م��ث��َل ال��صَّ

ه���و ال���ل���ُه ي��ف��ت��ُح ب����اَب ال��َح��ي��اِة

وُي���ْغ���ِل���ُق أب�����واَب ك���لِّ ال���ِج���راْح

م���ع ال���ل���ِه وال���ك���وِن ف���ي ُأْل���َف���ٍة

آْح َق�����وُل  وال  ُت���ْج���ِدي  آِه  ف���ال 

الجنون ذاَك  َق��ي��ِد  ِم��ن  ْرُت  َت���َح���رَّ

ف���ُذْق���ُت َل��ذي��َذ ال���ُه���َدى وال��َف��الح



518 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

اأن�شاُم الفجر
البحر: المتدارك

أن����س����اُم ال���ف���ج���ِر وأش����ع����اري

ودم�������وُع ال���لَّ���ي���ِل وأس���ح���اري

أح��ي��ْت ف��ي ال��ق��ل��ِب ُه��م��وَم ال��ُح��بِّ

وح�����زَن ال���ح���اض���ِر وال���ّت���ذك���اِر

وال���طَّ���ي���ُر ُي����َزق����زُق ف���ي َت��س��ب��ي��ٍح

��اِر ي��ا وي����َح ال��َف��ج��ِر ِم����َن ال��ُف��جَّ



أزهار519 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ق��ب��س��اُت ال����نُّ����وِر ج���ن���وُد ال��ل��ِه

أله�������َل ال����ج����نّ����ة وال�����نّ�����اِر

وي������َح  األح����ب����اِب م��س��اك��نُ��ه��م

ف���ي ال���ق���ل���ِب ق���ب���وُر األب������راِر

َّ���������ام وِم��ح��ن��ُت��ه��ا غ������دُر األي

ن��������اٌر  ت����ق����ذُف ب���اإلع���ص���اِر





المراثي





أزهار523 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

اد جَّ الراحُل ال�شَّ
رثاء لوالدي العالمة عبد الوارث بن فرحان الشميري رحمه الله

البحر: البسيط

َأِج��ُد؟ وما  أحزاني  مُع  الدَّ َيْغِسُل  هل 

َج��َل��ُد وال  َص��ب��ٌر  وال  ال�����َوداِع  ي���وَم 

��اُد َم��ع��ِذَرًة ��جَّ اح��ُل ال��سَّ ��ه��ا ال��رَّ ي��ا أيُّ

الكَمُد أوه��ان��َي  فقد  إل��ي��َك  م��نّ��ي 

ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��َك أس�����راٌر ُأَخ��بِّ��ُئ��ه��ا

أح��ُد بها  ي���دري  ال  القلُب  مكاُنها 



524 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ين�ي َت�ْلَت�فُّ )ص�ن�ع��اُء( حول�ي ك�ي ُتَعزِّ

والَكبُِد القلُب  وأن��َت  َأسلو  هيهاَت 

لنا وك��ن��َت  ك��نَّ��ا  م��ا  ���ْرُت  ت���ذكَّ إذا 

م��ُد َح الَج�ْفُن واس�ت�ع�ص�ى ب��ه ال�رَّ َتَقرَّ

دمي وبين  َعيني،  عن  مَع  الدَّ ُأَكْفِكُف 

��ُج��ه��ا ُح��زن��ي وَي��تَّ��ِق��ُد ن����اٌر، ُي��َؤجِّ

ف��ي َق��ب��ِرَك ال��نُّ��وُر م��رف��وٌع َس��راِدُق��ه

َمُد الصَّ الخالُق  َيرضى  َلْحِدَك  وف��وَق 

َخَلِدي وفي  ُأذن��ي  في  أسمُع  زل��ُت  ما 

م��ا ك��ن��َت ُت��ْق��ِرُئ��ن��ي ف��ج��ًرا وم��ا َت��ِع��ُد



أزهار525 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َأَب��ت��ي ي��ا  أن���َت  ش���يٍء   ك��لَّ  ْمَتني  علَّ

األََح��ُد ال��واِح��ُد  ش��اَء  َحيُث  وُقْدَتني 

أرش��ْدَتني لِس�ب�ي�ِل النُّ��وِر في ِص��َغري

وال��َم��َدُد ال��َع��وُن  منه  َح��ْس��ُب��َك  ال��ل��ُه 

به أستضيُء  ُن���وًرا  ُنْصُحَك  زاَل  ما 

َش��ُد ِم��ن َوْح��ِي��ِه ج��اَءن��ي اإلل��ه��اُم وال��رَّ

َأَل��ٍم على  َأجلي  ِمن  َتْكَدُح  ِعْشَت  قد 

ولُد وال  أهٌل  ال  ْعِب  الصَّ الَمْهَجِر  في 

َتسأُلني الحيِّ  وروُد  زوي��ن(  )ِه��ل  في 

وي��نْ��َت��ِه��ُد َي��ب��ك��ي  َم��ْس��َب��ح��ٍة  وِورُد 



526 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

لُه ش��اَء  ال��ل��ُه  فيما  ال��م��اِل  ُم��ن��ِف��َق  ي��ا 

َش��ُد وال��رَّ واإلح��س��اُن  والخيُر  والعلُم 

َغَرَسْت ما  كلَّ  َتنسى  قطُّ  ما  )َشِميُر( 

والبلُد وال��خ��ي��راُت  وال��نَّ��اُس  ي���داَك، 

وَشَكْت َوْحَشًة  َتبكي  المحاريُب  هذي 

َتفتِقُد ل��ل��نُّ��وِر  ُظ��ل��م��ًة؛  أس��ح��اُره��ا 

ُتَثبُِّتني ِع��م��الًق��ا  ك��ال��طَّ��ْوِد  وق��ف��َت 

ترتعُد واألب���ط���اُل  ال��ك��ري��َه��ِة  ي���وَم 

ْي��َت��ن��ي َأَدًب���ا وأن���َت ت��ع��رُف ك��م َروَّ

َتنفرُد واإلح��س��اِن  باللُّطِف  وك��ن��َت 



أزهار527 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َسَحًرا جى  الدُّ محاريُب  عليَك  تبكي 

ال��ع��دُد ��َة  َم��كَّ ف��ي  يسأُلني  وع��ن��َك 

َصًدى رجُع  و)المرقوِب(  )الخريبِة(  بين 

َيحتشُد والتَّسبيُح  ال���تِّ���الوِة،  ِم���َن 

ُعنا ُتَجرِّ ن��ي��ا  وال��دُّ العمُر  ه��و  َط��ي��ٌف 

َجَلُد!؟ يا  صبُر  يا  كم:  الموِت  مواجَع 

أبتي ي��ا  ال��ل��ِه   رح���اِب  ف��ي  سنلتقي 

واألم���ُد ال��ُب��ع��ُد  ح��ي��ن��ذاَك  وينتهي 

أب��ي أب��ي ه��ل ُت���راَك ال��ي��وَم َت��ْغ��ِف��ُر لي

أس��ف��اَر ُع��م��ري ب��ه��ا أدن���و وأب��ت��ع��ُد



528 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

بشاطِئه ي���دري  ال  ال��ع��م��ِر  وس��اب��ُح 

َغ��ُد عليه  ي��أت��ي  م��ا  ي��ع��ل��ُم  ول��ي��س 

ُمبتهًجا ال���ِف���ْرَدوَس  ُي��ْس��ِك��نُ��َك  الله 

الَمَدُد ُروَح���َك  ويغشى  الحبيِب  مع 

أكمَله ال���ّرض���واِن  م��ن  عليه  أم��ط��ْر 

وم��ن��ك ت��م��دُّ ي���ا رّب����ي إل��ي��ه ي��ُد

َطَلَعْت كلَّما  س��الًم��ا  عنّي  َأب��ِل��ْغ��ُه 

واألب��ُد الوقُت  ي��دوُر  وحيَن  شمٌس، 

ابنك وتلميذك عبد الولي



أزهار529 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

حبُّك ديوانَي الأجمُل
إلى والدي العالمة عبد الوارث بن فرحان الشميري رحمه الله

البحر:  المتقارب

إل����ى أي����ن ي���ا س���ّي���دي ت��رح��ُل

وح����بُّ����َك دي����وان����ي األج���م���ُل

رح���ل���َت ك��م��ا ي���رح���ل األن��ب��ي��اء

ت��أف��ُل ال  ع���ل���وِم���ك  وش���م���ُس 

ع��ل��ى وج��ن��ت��ي��َك ص��ب��اُح ال��خ��ل��ود

ج���ى األك��م��ُل ك���أّن���َك ب����دُر ال���دُّ

نلتقي م���وع���ٌد  ل��ن��ا  وداًع��������ا... 

وُط���وب���ى ل���ك ال�����داُر وال��م��ن��زُل



530 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

هوى كنجم
رثاء ولدي الحبيب يوسف عبد الولي

البحر: السريع

��َح��ْر َه���وى ك��نَ��ْج��ٍم س��اط��ٍع ف��ي ال��سَّ

وَف����ّرْ ِس���راًع���ا  وَح���يَّ���ان���ي  الَح 

)ي���وس���ُف( م���ا ك���ان س���وى زائ���ر

ل�����لرِض َح���يَّ���اه���ا وَب���يَّ���ا وَم����ّرْ

آدم َب���ن���ي  ِم�����ن  م����الًك����ا  ك�����ان 

ل��ك��نَّ��ه ع�����اَف ح���ي���اَة ال���َب���َش���ْر



أزهار531 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ي��ا أج��م��َل ال��ِف��ت��ي��اِن ي��ا ِم��ْص��َح��ًف��ا

َأح��ك��َم��ُه ال��َم��ول��ى ب��ك��لِّ ال��ِع��َب��ْر

ال��َم��دى ظِ���لُّ  م��ن��َك  ح��ول��ي  زاَل  م��ا 

��َوْر وص���وُت َت��رت��ي��ِل��َك َب��ع��ض ال��سُّ

َمسِجدي ف��ي  ال��لَّ��ي��ِل  ف��ي  دم��ع��ًة  ي��ا 

وب��س��م��ًة إش���راُق���ه���ا ك��ال��َق��َم��ْر

ًة س���اءْل���َت���نِ���ي ي���ا ُي���وُس���ف���ي َم����رَّ

؟ وال��ُم��ْس��َت��َق��ّرْ ال��َق��ب��ِر  ح��ي��اُة  كيف 

س��اءْل��َت��ن��ي؟ لِ���َم  أدري  ك��ن��ُت  م��ا 

ال��َخ��َب��ْر صحيَح  ْث��ن��ي  َح��دِّ وال��ي��وَم 



532 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ك��ي��ف ح��ي��اُة ال��ُخ��ل��ِد ي��ا ُي��وُس��ف��ي

وك��ي��ف ِرْف����ُق ال��ل��ِه ب��ي��َن ال��ُح��َف��ْر

وِح ف��ي ُخ��ْل��ِده��ا ك��ي��ف ح��ي��اُة ال�����رُّ

وك��ي��ف َت��ح��ي��ا ل��ي��ل��ه��ا وال��ُب��ك��ْر

األُل���ى ال���والِ���َدي���ِن  َي��ل��وُم  ذا  َم���ْن 

ع���ا ُب����ع����َدَك ي���ا م���ا أم��ر َت���َج���رَّ

أدم��ع��ي رأى  إن  َي��ُل��ْم��ن��ي  ذا  م��ن 

س��يَّ��ال��ًة َت���ج���ري ك���م���اِء ال��َم��َط��ْر

الَحبيِب فِ���راَق  م���وُت  ي��ا  ُذْق���َت  ل��و 

��َرْر ِم��ث��ل��ي َل��َم��ا َأوَج��ع��َت��ن��ي ب��ال��ضَّ



أزهار533 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ك���أنَّ���م���ا األّي��������اُم ِم����ن َب����ْع����ِدِه

م��وت��ى وك���لُّ ال��نَّ��اِس ب��ي��َن ال��ُح��َف��ْر

ي��وس��ُف ك��ان ال��ق��ل��َب ف��ي َأْض��ُل��ع��ي

���َوْر ال���صُّ ت��ف��ي��ُد  م��ا  ق��ل��ب��ي  ودوَن 

َل��ه��ف��ٍة وِم����ن  دم����ٍع  ِم����ن  ب����دَّ  ال 

اصطبر ف����ؤادي  َم��ه��م��ا  أٌب  إّن����ي 

ل���ك���نَّ إي��م��ان��ي بِ����َوع����ِد ال��لِّ��ق��ا

رض��ي��ُت أح��ك��اَم ال��َق��ض��ا وال��ق��در



534 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

على قبر يو�شف عبد الولي رحمه الّلــه
البحر: البسيط

َحَزنا وال  أف��راًح��ا  َب��ْع��َدَك  ُذْق���ُت  م��ا 

الَكَفنا أس��ك��ُن  َم��ْي��ًت��ا  ِص���رُت  ألنَّ��ن��ي 

َأْحِمُلُه النَّعِش  تحَت  النَّاِس  مَع  أمشي 

ُدفِنَا قد  النَّْعِش  في  اّل��ذي  َقلبي  لكنَّ 

الم��وُت ل�ي�َس َرِح�يل الِج�س�ِم َت�ْحَسُبُه

ل��ك��نَّ��ه َم����وُت َق��ل��ٍب ك���ان ف��ي��ه أن��ا



أزهار535 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

لروح ال�شهيد
البحر: الخفيف

ه��ك��ذا ك����ان ك��ال��ه��زي��ِز نِ���زاُل���ْه

َف��ْي��َل��ًق��ا ك���ام���اًل َت���ِج���لُّ فِ��ع��اُل��ْه

ا لمَّ ال��َج��أِش  راب���ُط  أِي  ال����رَّ ن��اض��ُج 

خ��ي��اُل��ْه َع��ي��ن��ي  ب��ي��ن  اآلَن  َي���ْب���َرِح 

يمضي ث��مَّ  م��َع س��اج��ًدا  ال��دَّ َي����ْذِرُف 

ب��اس��ًم��ا ف��ي ال��َوغ��ى َت��ِل��ي��ِه ِرج��اُل��ْه

ف���إذا م��ا اْن��َج��ل��ى غ��ب��اُر ال��تَّ��الق��ي

َع��ْت��ُه��م نِ��ب��اُل��ْه ف��ت��رى ال��َخ��ْص��َم َص��رَّ



536 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ا َلمَّ ال��نَّ��ْق��َع  َيبعُث  ��وُق  ال��شَّ َخ��ْي��ُل��ُه 

نِعاُلْه وَح��ثَّ��ْت  ال��ثَّ��َرى  ف��ي  َق��َدَح��ْت 

َط���ُروٌب للمعالي  ال��ح��بِّ  ص���ادُق 

َوْي����َح َن��ف��س��ي م��ت��ى َي��نَ��ْل��ه��ا َم��ن��اُل��ْه

ُرَوي�����ًدا ال��َخ��ُف��وَق  قلبي  ي��ا  إي���ِه 

ه��ك��ذا ال��م��وُت ج���اذب���اٌت ِح��ب��اُل��ْه

عليه ن���اَد  ال���زِّ ِت  َج�����رَّ َم����ْن  َي����ُد 

ك��ي��ف ت���اَق���ْت بِ��ُج��ْرِم��ه��ا َت��غ��ت��اُل��ْه

َسعيًدا ��ه��ي��ِد  ال��شَّ َن��ْوم��َة  َأخ���ي  ن��ْم 

����ن ال��ج��ن��اَن ن��ض��اُل��ْه م���ع َم���ن زيَّ



أزهار537 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

إي���ِه ي��ا ق��ل��ُب ك��ي��ف َت��ب��ك��ي��ِه وال��ِف���

�����ْرَدوُس وال��ُخ��ْل��ُد وارف���اٌت ظِ��الُل��ْه

وُح���وٍر ُق��ص��وٍر  ِم��ن  رض����واَن  عند 

وس���ي���رع���اَك ال���ل���ُه ج���لَّ َج���الُل���ْه

علينا َأَم�����رَّ  ال  ال���ي���وَم  َن���ْع���ُي���َك 

��ع��ُب ب��اك��ي��اٌت ِج��ب��اُل��ْه م��ن��ه وال��شَّ

ياجي الدَّ َزح���ِف  عند  ب��دُر  ي��ا  غبَت 

ي��ش��ت��ك��ي��ه��ا َج���نُ���وُب���ه وَش���م���اُل���ْه

ك���م ق���ل���وٍب ِج���راُح���ه���ا دام���ي���اٌت

ت��ت��م��نَّ��ى، ع��س��ى َي��نَ��ْل��ه��ا َم��ن��اُل��ْه



538 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

تبكي الماآذن
رثاء رجل الخير هائل سعيد انعم _ تعز

البحر: الطويل

وَت��ْح��َزُن الُقلوُب  َت��أَس��ى  ِمْثِلِه  على 

وَأْل��ُس��ُن ع��ي��وٌن  َتبكي  َف��ْق��ِدِه  وِم���ن 

بى والرُّ ال��م��آذُن  َتبكي  »ه��ائ��ٍل«  على 

ُن وَت���نْ���ُدُب���ُه أنَّ���ى ُي��ن��ادي ال���ُم���َؤذِّ

ف��راَق��ُه َتبكي  ال��نَّ��اِس  لِ��ُك��لِّ  َي��ِح��قُّ 

ُن الُمَتَيقِّ ال��ُم��ْؤِم��ُن  نِ��ْع��َم  ك��ان  فقد 

ُج��ْه��َدُه ال��ل��ُه  ب����ارَك  َي��َم��نِ��يٌّ  أٌب 

وُيْحِسُن َيْسُخو  الَخيراِت  في  ُيسارع 



أزهار539 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َخَصاَصٌة الَمراثي  في  لي  وما  َرَث��ْي��ُت 

َيْسُكُن الَقلِب  في  يَخ  الشَّ هذا  ولكنَّ 

وَموِقًفا َأْس���َدى  َبيضاَء  َي��ٍد  ِم��ن  فكم 

ُن ُت���َدوَّ ال��ف��ؤاِد  ف��ي  وِذك���رى  جلياًل 

ك��ري��ٌم ح��ل��ي��ٌم ل��ل��َف��ض��ائ��ِل ح��افِ��ٌظ

َغ��ُي��وٌر لِ��ِدي��ِن ال��ل��ِه ُي��ْع��ِل��ي وُي��ْع��ِل��ُن

وَمْسَلًكا فِ��ْع��اًل  اإلي��م��اَن  ��َد  َج��سَّ أٌب 

ف��ص��اَر ب��ِه اإلح��س��اُن ُي���ْرَوى وُي��ْق��َرُن

م��اِن وَم��ْل��َج��ٌأ َم���الٌذ لِ��َم��نْ��ُك��وبِ��ي ال��زَّ

��ُن ��ُف ِم��ن َرْوع��اتِ��ِه��ْم وُي��َؤمِّ ُي��َخ��فِّ



540 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

َرِغ��ي��دًة ف��ج��اءْت  نيا  الدُّ ل��ه  ُأتِ��ي��َح��ْت 

ُت�����راِوُدُه وال��م��اُل َي��ْط��َغ��ى وَي��ْف��تِ��ُن

ُغ��روَره��ا وَح���طَّ  َظ��ْه��ًرا  لها  فأعطى 

ُي���َدْن���ِدُن وِذْك�����ٍر  بِ���آي���اٍت  وراَح 

فإّنني ِس����واَي  ي  ُغ����رِّ ل��ه��ا:  وق���ال 

وَأحسُن َأَج���لُّ  ُأخ��رى  َرًش��ا  َسَبْتني 

لِ��داِره��ا وَق��ل��ب��ي  َنفسي  لها  َت��ُت��وُق 

ُن ُمَحصَّ سواها  عن  وفِكري  َم��ُش��وٌق 

وم��اَل��ُه َه���واُه  ُي��ْع��طِ��ي  اّل���ذي  فلسُت 

َل��ُع��وًب��ا ُت��َس��لِّ��ي س��اع��ًة ث��مَّ َت��ْظ��َع��ُن 



أزهار541 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

وطاعتي إليها  َوْص��ل��ي  َتْقَبلي  ف��إْن 

وأم��ت��ُن أغ��ن��ى  ال��ل��ِه  َف��َح��ب��ُل  وإالَّ 

َس��يِّ��ًدا َرِض��ي��ُت��َك  ن��ي��ا  ال��دُّ ل��ه  فقالت 

وإّن���ي ألص��ح��اِب ال��ع��زائ��ِم ُأْذِع����ُن

قلَبه األَم����ُن  يغمُر  ك��ري��ًم��ا  ف��ع��اش 

ن��ي��ا َي��ِع��زُّ وَي��ْأَم��ُن وَم���ِن َي��ْح��ِق��ِر ال��دُّ

ًدا ُم��َج��رَّ إل��ي��َك  أف��ض��ى  ق��د  ربُّ  فيا 

الَمَهْيِمُن ح�ي��ُم  الرَّ بُّ  ال���رَّ له  وأن����َت 

ُمْحِسنًا عاَش  فقد  المثوى  له  فأحِسْن 

وُيْتِقُن ال��َم��ْك��ُرم��اِت  ُص���روَح  يقيُم 



542 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

مان يفنى الزَّ
رثاء في أستاذي فضيلة الفقيه عبد الرقيب بن حامد بن عبد الحميد الشميري 

رحمه الله 

البحر: الكامل

َّ����اُم م���اُن وَت��ْه��َل��ُك األي َي��ْف��نَ��ى ال���زَّ

وَك���َل���ْم���َح���ٍة ت��ت��راك��ُم األع�����واُم

بُِحْزنِها ال��ح��ي��اِة  ف��ي  ال��ُم��َق��يَّ��ُد  وأن��ا 

وال��م��وُت ق���اٍض ُح��ْك��ُم��ُه اإلع���داُم

ْع��ُت��ُه ���ذي ُج��رِّ م��ا أع��ظ��َم ال��ُح��زَن الَّ

ُأالُم ف��ل��س��ُت  َك��َم��ٍد  ِم���ن  ُم���تُّ  ل��و 



أزهار543 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

بلدتي وع��ال��ُم  وُأس���ت���اذي  شيخي 

واإلس����الُم ال��ِم��ح��راُب  ل���ُه  يبكي 

شامٌخ ع��ل��ٍم  َم��ن��اُر  ق��ي��ِب،  ال��رَّ ع��ب��ُد 

����ٌف، َع����بَّ����اَدٌة، وُه���َم���اُم وُم����َؤلِّ

ُكلُّها المصاحُف  لِ��ُف��ْرَق��تِ��ِه  َح��ِزَن��ْت 

اُم ����وَّ َه ال���ُع���بَّ���اُد وال����صُّ وت�������أوَّ

َسماُؤهم الحياِة  َع��ِن  اح��ل��وَن  وال��رَّ

ق��د رف���رف���ْت لِ���ُق���ُدوِم���ِه األع����الُم

��َف��ْت��ُه ال���ُح���وري���اُت بِ���َزفَّ���ٍة وَت��َل��قَّ

ُط��وَب��ى ل��َش��ي��ِخ ال��ع��ارف��ي��َن ِوس���اُم



544 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ن��ي��ا رس���وَل ِه��داي��ٍة ق��د ك��ان ف��ي ال��دُّ

��ال��ح��ي��ن إم���اُم وَم��ق��اُم��ه ف��ي ال��صَّ

ك��م ح��جَّ ب��ي��َت ال��ل��ِه َم��ش��ًي��ا راج��ال

وَت���َف���طَّ���َرْت لِ���َط���وافِ���ِه األق����داُم

ك��م خ��طَّ ِم��ن ُن���وِر ال��ِه��داي��ِة َأْح��ُرًف��ا

واألق����الُم األوراُق  ل��ه��ا  َط���ِرَب���ْت 

ع��ب��ادًة ك��ان  ال��نَّ��اِس  بين  ��ل��ُح  وال��صُّ

ك��ب��رى ول��ي��س لِ���ُص���ْل���ِح���ِه آث���اُم

ه���ذي َش��ِم��ي��ُر ِرج��اُل��ه��ا ون��س��اُؤه��ا

ي���ت���ق���اط���روَن لِ����َق����ْب����ِرِه أي���ت���اُم



أزهار545 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

رح���َل ال��َف��ق��ي��ُه بِ��ِع��ْل��ِم��ِه وبِ��ِف��ْق��ِه��ِه

واآلالُم األح�������زاُن  ه��ن��ا  ول���ن���ا 

َس��ّي��دي ال��َم��ن��اق��ِب  ِم���َن  َأُع���دُّ  ذا  ك��م 

ت��ت��ح��طَّ��ُم األع�������داُد واألرق������اُم

�ُه ي���ا ق��ب�ُر ف��ي وادي )الُهَقي�ِف( َيُضمُّ

غ����اداك غ��ي��ٌث ُم���ْغ���ِدٌق وَغ��م��اُم

ُس���روُرُه ��م��اِء  ال��سَّ َربِّ  ِم��ن  وعليك 

دوًم������ا وم���نّ���ي َدم���ع���ٌة وس����الُم

30 /1 /2009 م



546 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

راحٌل اأنت
خ اليمن الكبير محمد بن علي األكوع رثاء مؤرِّ

البحر: الخفيف

وَش��وان��ي ُمْهَجتي  ال��ُح��ْزُن  َأْل��َه��َب 

ع��ن��دم��ا اْن���َه���دَّ ش��ام��ُخ ال��ُب��ن��ي��اِن

وه���وى ف��وق َم��ْف��َرِق��ي َط����ْوُد  َه��مٍّ

��ن��ا م��ا َع��الن��ي وَع���الن���ي ِم���َن ال��ضَّ

كئيًبا اغ��ت��راب��ي  ع��ل��ى  أب��ق��ى  ك��ي��ف 

واج����َم ال���طَّ���ْرِف واِه����َي األَرك����اِن



أزهار547 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

داٍج وال��لَّ��ي��ُل  َي��غ��ي��ُب  َن��ج��ٍم  أيُّ 

وَه�����واُم ال��ِج��ب��اِل ف��ي ال���ِودي���اِن

األَر َأُزْل���ِزَل���ِت  ه���َوى؟  َط����ْوٍد  أيُّ 

)عيبان( ِم��ن  ح���اَن  ال��َب��ع��ُث  أِم  ُض 

َثكلى ال��ُه��وُج  اَج��ُة  ال��َم��وَّ ال��ب��ح��اُر 

وَح����َزان����ى َت����نْ����داُح بِ��ال��طُّ��وف��اِن

ِمْصَر ف��ي  وال��ُم��َق��طَّ��َم  ال��نِّ��ي��َل  وأرى 

َي���نُ���وح���اِن )األك������وَع( ال��ّرّب��ان��ي

ك��ن��َت ف��ي��ن��ا )م��ح��ّم��د ب���ن ع��ل��ّي(

ك��ال��ف��ن��اِر ال��ه��ادي ِم���ن ال��تَّ��َي��َه��اِن



548 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

راح�����ٌل أن����َت وال����ّدي����اُر َس��ب��اي��ا

ال��طُّ��غ��ي��اِن ُذرى  ف��ي  ��رِّ  ال��شَّ وق���وى 

رح��م��ُة ال��ل��ِه وال���غ���وادي ال��ه��وام��ي

م���اِن ت��ت��وال��ى ع��ل��ي��ك ُط�����وَل ال���زَّ

القاهرة 15 /11 /1998 م



رسائل ومناسبات





أزهار551 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

اإلى �شديقي
الشاعر الفلسطيني الكبير: هارون هاشم رشيد

البحر: الرجز

م����والَي ه�����اروُن األََج�����ّلْ

ي��ا َم����ْن ل��ه َق��ل��ب��ي َم��َح��ّلْ

ي���ا َع���َل���ًم���ا ُم����َرْف����ِرًف����ا

ي��ا ش��اِم��ًخ��ا م��ث��َل ال��َج��َب��ْل

ًس���ا ي���ا َم���نْ���َب���ًع���ا ُم���َق���دَّ

وي����ا َرح���ي���ًق���ا وَع���َس���ْل



552 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

يا ���ع���ِر  ال���شِّ أم���ي���َر  وي����ا 

األََزْل َم������َدى  ُرّب�����اَن����ُه 

ْف����َت����ن����ي بِ����َدع����وٍة َش����رَّ

َج���ْل إل���ى ال���َع���ش���اِء وال���زَّ

لِ���َم���ْج���ِل���ٍس أن�����َت بِ���ِه

اكتمْل ال���َب���ْدُر  إذا  َب�����ْدٌر 

إل�����ى ط����ع����اٍم ُذْق�����ُت�����ُه

ح���اش���ا ل���ه َق�����طُّ َم���َث���ْل

َأَك����ْل����ُت����ُه ف���ي َب��ي��تِ��ُك��ْم

َأَل������ذَّ م���ا َض���ْي���ٌف َأَك����ْل



أزهار553 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

وك����م َش����ِرْب����ُت ِع��ن��َدك��م

م��ا أش��ت��ه��ي ح��تَّ��ى ال��ثَّ��َم��ْل

َف��م��ي ذاَق  م����ا  َأَل��������ّذ 

وف����ي ع��ي��ون��ي ل���م َي�����َزْل

���ذي ه���ِر الَّ ي��ا )ح���ات���َم( ال���دَّ

ُي��ْط��ِع��ُم ك���لَّ َم����ْن َوَص����ْل

في وُك����نْ����ُت  َدَع���ْوَت���ن���ي 

ل���ن���دَن ي���ا ن���ج���َم ُزَح�����ْل

ف��ج��ئ��ُت َل��ي��ل��َة ال��َخ��م��ي��ِس

أش��ت��ك��ي ب��ع��َض ال��ِع��َل��ْل



554 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

اح���َت���َب���َس���ْت َم��س��الِ��ِك��ي

ُي���ْح���َت���َم���ْل ال  ب����أَل����ٍم 

في ُأطِ������ْق وك���ن���ُت  ف��ل��م 

غ���اي���ِة ُح������ْزٍن وَخ���َج���ْل

ف�����إْن َت���ُك���ْن َع���َذْرَت���ن���ي

األََم���ْل َقلبي  ف��ي  َأْح��َي��ْي��َت 

ْدَت���ن���ي أن�����َت ك��م��ا َع���وَّ

ف���ي ك����لِّ َم����ِي����داٍن َب��َط��ْل

2005/ 8/ 13



أزهار555 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

عيدك العيد
البحر: الخفيف

تهنئة وعتاب من الشاعر الكبير عبد الرحمن الطيب بعكر1

ِع���ي���ُدَك ال��ِع��ي��ُد َف��ْل��َت��ِع��ْش َأم��ث��اَل��ه

واب����َق م��ا ش��ئ��َت َش��م��َس��ُه وِه��الَل��ه

ِرَس��ال��ْه َداري  َت����زوَر  أن  ع��ادت��ي 

ق��ب��َل َت��ْرح��الِ��ُك��ْم وِح��ي��نً��ا ِخ��الَل��ْه

َرَم���ض���اُن ل��ي  َي�����ُزفَّ  أن  ع��ادت��ي 

ًة ُم��خ��ت��اَل��ْة م��ن��َك ُب��ش��رى َم����ْزُه����وَّ

1 - تغمده الله برحمته في حيس في شوال 1411، 25 /4 /1991 م



556 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

بِ��َب��ْح��ٍث أدرى  أك����وَن  أن  ع��ادت��ي 

أن���َت َت��ْك��ُس��وُه َرْوَع�����ًة وأَص���اَل���ْة

ْت ُش���ه���وٌر ط���واٌل ف��ل��م��اذا َم������رَّ

إط��الَل��ْة؟ وال  َع����ْذٌب  َق��ِص��ي��ٌد  ال 



أزهار557 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

رّد واعتذار
إلى الشاعر الكبير عبد الرحمن الطيب بعكر

البحر: الخفيف

َج��الل��ْه عليَك  ُدْم  ال��ق��ل��ِب  م��الِ��َك 

ف��ج��ف��ون��ي ل���ُب���ْع���ِدُك���م َس��يَّ��اَل��ه

حّتى الِعيِد  في  األيَّ���اُم  بِ��َي  َق��َص��َرْت 

َح��َرَم��ْت��ن��ي ُرؤي�����اَك ي��ا َل��ل��ُع��ج��اَل��ه

داري )الّزمالِك(1  في  )النّيُل(  َق  َط��وَّ

ساله الرِّ ف��ي  )هتيمل(2  واح��ت��وان��ي 

1 - الزمالك اسم حي وسط القاهرة مكان سكن الشاعر.
2 - هتيمل: إشارة لتحقيق ديوان الشاعر القاسم بن هتيمل.



558 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

من����� ول��ي  ال��ح��س��اُن  ع��ادات��ي  ل��ك 

ك��لِّ حاله ف��ي  اإلب����داِع  ���ك ع��ي��وُن 

القاهرة 12 شوال 1411هـ

27 /4 /1991 م



أزهار559 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

اإلى روح ال�شاعر مح�شن بن �شداد ال�شميري1
من قرية الرباط في شرقي شمير

البحر: السريع 

لكنَّما أح��س��ن��َت  ق���د  )م��ح��س��ن( 

دي���واُن���َك ال��م��ف��ق��وُد َأض��ن��ى ال��ُف��ؤاد

َف���تَّ���ْش���ُت ف���ي ُل��ق��ي��اُه أرج���اَءه���ا

��ه��اْد وال��سُّ ال��َع��ن��ا  إالَّ  أج����ْد  ف��ل��م 

الناس  ألسنة  على  يجري  عمودي  وحكمي  حميني  رقيق  شعره  متصوف  غزل  شاعر   -  1
منذ أكثر من مائة وخمسين عام، ديوانه مفقود، فتَّشت عنه في كبريات مكتبات العالم فلم 
أظفر به ثم قرأت عن وجود نسخة في مكتبة المفتي أحمد زباره الذي وعدني به فاستمتُّ 
ديوان  الورثة وضاع  بين  المكتبة  عت  المفتي وتوزَّ برحيل  القدر سبقني  إليه لكن  للوصول 

محسن شداد.



560 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ل��ن��دن، اس��ت��ان��ب��ول، م��ص��ر، ال��ع��راق

واْد ك��لِّ  ف��ي  ال��تَّ��رح��اُل  َأْع���َوَزن���ي 

ون�ي��ق�وس�ي��ا ��ن��د،  والسِّ وال�ه�ن���د، 

���ال���ًة ف��ي ال��ب��الْد َص��يَّ��َرْت��ن��ي َرحَّ

��ا ف��ل��ي��َت ِش���ْع���ري ه��ل غ���دا ث��ان��ويًّ

ال��َع��ت��اْد ف��ي  أو  للتَّنقيِح  َق���ْب���ُرَك 

َغ��ف��ل��ٍة ع��ل��ى  َأم���س���ى  إنَّ�����ه  أم 

زاد خ��ي��ِر  ِم���ن  األرِض  ل��ح��ش��راِت 

قد ك����ان  إذا  أخ��ش��ى  م���ا  وك����لُّ 

رم����اد َرّب��ي–  َر  ق�َ��دَّ –وال  أض��ح�ى 



أزهار561 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

عسى )َش��م��ي��ًرا(  وان��ظ��ْر  ق��ْم  محسن 

ب��ا وال��ِوه��اد ��ع��ِر ال��رُّ ي��دع��وَك ل��ل��شِّ

واألع��ي��ُن ال��نُّ��ْج��ُل ال��َك��ح��ي��الُت َم��ْن

واْد ك���لِّ  ف��ي  ��اع��َر  ال��شَّ َه��يَّ��َم��ِت 

ن��ن��ت��ظ��ُر ال����َع����وَد َف���َه���الَّ َت���ُع���ْد

ق��اْد ال��رُّ َي��ط��وُل  أم  َق���ري���ٍب،  ��ا  ع��مَّ

ُأس��ت��اَذن��ا َن��أت��ي��َك  أن  وال���ح���قُّ 

َع��ْي��ُش��َك أب��ق��ى م��ا ل��ه ِم���ن َن��ف��اْد



562 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

اأنغام
ديوان لمحمود حسن الجباري رحمه الله 1992م

البحر: المتقارب

أع���ي���ُش ودي����واَن����َك األَْف���َخ���َم���ا

ت���ران���ي ب���ه ه���ائ���ًم���ا ُم���ْغ���َرم���ا

أط�����وُف ب���أف���ي���اِئ���ِه ال����وارف����اِت

وَأس���ع���ى ب���ه ش���ارًب���ا َزْم���َزم���ا

وأق��ت��ط��ُف ال���َغ���ضَّ ِم���ن َط��ْل��ِع��ِه

وأص��ب��ح��ُت ِم���ن َك���ْرِم���ِه ُم��ْك��َرم��ا



أزهار563 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

)أم��ح��م��ود( ف��ض��ٍل وش��ع��ٍر وَن��ث��ٍر

َت����ُف����وُق َم��ع��ال��ُم��َك األَْن���ُج���م���ا

��نُ��وَن ���َدْت���ُه ال��سِّ َت��ن��اوْل��َت م��ا َن���ضَّ

فما ب���ل  ه���اج���ًس���ا،  ل��ه��ا  ف��ك��ن��َت 

��ن��وَن ع��ل��ى ك��اِه��َل��ْي��َك َت����دوُر ال��سِّ

ح���ى ث��اب��ًت��ا َم��ْع��َل��م��ا ك��ُق��ط��ِب ال���رَّ

وَأْب���َل���ْج���َت ف���ي َل���ي���ِل أج��ي��الِ��ن��ا

أظلما ج���ى  ال���دُّ م��ا  إذا  َص��ب��اًح��ا 



564 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

الع�شماوي
البحر: الوافر

إلى الشاعر الكبير عبد الرحمن بن صالح العشماوي

ِهيُج  وال��َخ��ل��ج��اُت  ��ع��ُر  وال��شِّ أخ��ي 

وأش���ج���اُن ال��لِّ��ق��اِء ل��ه��ا َض��ج��ي��ُج

َق��ِدْم��ُت إل��ى ال��ّري��اِض ف��ِص��رُت فيه

الَحجيُج َن��َف��َر  وق���د  َل��بَّ��ى  ك��َم��ْن 



أزهار565 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ُأَف���تِّ���ُش ع��ن��َك وال��تَّ��وف��ي��ُق َي��نْ��أى

الَبهيُج ك��وك��ُب��ك  رح��ْل��َت  ف��ق��اَل 

المعاني وف��ي  ال��َب��دي��ِع  ف��ي  ق��رأُت��َك 

������اَك واف���ان���ي األَري�����ُج وِم�����ْن َريَّ

داٍر بِ���ذاِت  ص���اُص   ال���رَّ َع���َزَف  إذا 

ُت���ن���اِوُح���ُه، وِم���ْع���َزُف���َك ال��َوش��ي��ُج 

َت��َم��نَّ��ي��ُت ال��لِّ��ق��اَء، وَم���ن َت��َم��نَّ��ى

َم����داَر ال��نَّ��ج��ِم َأْع������َوَزُه ال��ُع��روُج

ن��ظ��رُت وم���ا ع��ل��ى ال��َب��ط��ح��اِء ج��اٌر

النَّشيُج ف��ان��دف��َع  ��اِر،  ��مَّ ال��سُّ ِم���َن 



566 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

علينا ْت  َع�����زَّ وإن  َن���ْج���ٌد  ف��م��ا 

ال��َخ��ل��ي��ُج ن����ادى  إذا  ب��ش��اغ��ل��ت��ي 

ُضلوعي وف��ي  ال��ُك��وي��َت  ��ْم��ُت  ف��َي��مَّ

ُف�����ؤاٌد َن��ح��َو ش��اطِ��ِئ��ُك��ْم َي��ه��ي��ُج

الرياض 1990م



أزهار567 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

تهنئة من لهب
البحر: البسيط

رد تهنئة إلى الشاعر عبد الكريم الخميسي1

ي��ا س��ّي��َد ال��نُّ��ب��الِء ال��ُغ��رِّ َم���ْع���ِذَرًة

ُمنَْتِحبا عَر  الشِّ إل��ي��َك  َك��َت��ْب��ُت  إّن��ي 

َفِمِه وف��ي  ا  ُم��ْح��َم��رًّ الِعيُد  أت��ى  لّما 

والطََّربا الَفنَّ  َه��َج��ْرُت  ال��ِع��راِق  َلْحُم 

ُقَبال الهوى  صاَغ  الذي  الكريم(  )عبد 

َلَهبا آالِم���ه  م��ن  ُأه��دي��َك  ال��ِع��ي��ِد  ف��ي 

1 - توفي رحمه الله في رمضان 1424 ه� .



568 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

نحن ل نن�شى
البحر: الرمل
تشطير للشاعر على رسالة وردت إليه من الشاعر عبد الرحمن الطيب بعكر1

ن���اُي َت��غ��ري��ِد ال��َف��ري��ِد ال��ُم��ْل��َه��ُم

ــُم ــِس ــَت ــْب ــُم ـــارُض ال ـــع ـــي ال ـــراع وَي

ــوى ــَه ــعــُر تــرانــيــَم ال ـــــَع الــشِّ وقَّ

ن��ي��ا َف��ُم ص����ادَح ال���َع���ْزِف ل��ه ال��دُّ

ُس���ُح���ُب اإلب������داِع ف���ي أض��الِع��ه

ــَو األََصـــــمُّ األَْبـــَكـــُم ــْه ـــــَدْت َف َرَك
1 - توفي رحمه الله في رمضان 1424 ه�.



أزهار569 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ــه ــاُت ــاب ــبَّ ــــْؤِم َش ــــشُّ ـــــــراُب ال وُغ

ه���اط���الٌت َوْدُق����ه����ا ُم��نْ��َس��ِج��ُم

����وُق إل��ى ك��لَّ��م��ا ع��������اَوَدُه ال����شَّ

ــُم ــَل ــَق ـــَت فــــاُه ال ـــك ـــِه َأس ـــِق ـــْع َن

على ـــاٌع  َســـجَّ ـــأِل  ـــف ال وَحـــمـــاُم 

َي���نْ���ُغ���ُم أو  ب����ِه  َي��ل��ه��و  َف����نَ����ٍن 

َذَوْت ف��َأغ��ص��اٌن  ال���َم���ْرآى  ه��اَل��ُه 

ـــْت حــــالاً وعــــاَد الــُبــْرُعــُم ـــَم وَن

الَحيا ـــاَب  غ ــٍل  ــائ ق ِمـــن  َيــُعــْد  ــم  ل

ْوُض وب���اَد ال��َم��ْوِس��ُم وان��ط��وى ال����رَّ



570 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

انسحَبْت ال��ح��س��اُن  وال��َح��س��اس��ي��ُن 

ــُم ــلِ ــْس ــَت ــْس ــى ُم ــج ــشَّ ــي وال ــنّ ــَغ ــُت لِ

ــُل وكـــانـــوُن الــّشــتــاء ــْح ــَق ـــَل ال رح

َي��ْع��َل��ُم َم���ن  وال  َي����دري  ال  ح��ي��ث 

َخ���بِّ���ِري���ن���ا ي���ا َس���م���ا إب��داع��ن��ا

ــِدُم ــْق ـــٍس(2 ُي ـــْي ـــــاُس1 )َح ا َرجَّ ـــداً أغ

ــا ــه ــأُل ــس ـــفـــكـــِر فـــال ن يــقــظــُة ال

أي���ن ت��ص��ط��اُف وت��غ��ف��و األَْن���ُج���ُم؟

ف��اْي��ِق��ظِ��ي��ه��ا واْب��ُل��غ��ي َم��ْس��َم��َع��ه��ا

ُم ــُق الـــنُّـــوَّ ــي ــف ــت ــس ـــا َي ـــوماً ــــلَّ ي ع
1 - الّرّجاس: الرعد الذي يتبعه المطر.

2 - حيس: مدينة الشاعر.



أزهار571 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َصــْبــَرنــا يحكي  ــُر  ــب ــصَّ وال ـــزْل  َن ــم  ل

َن��س��أُم ال  َغ���َف���ْت  َم��ه��م��ا  أّن���ن���ا 

ال��نَّ��وى ط���اَل  وإن  ننسى  ال  ن��ح��ن 

ـــــمُّ األَْعـــَصـــُم ــُر األََش ــق ــصَّ ـهــا ال ُـّ َأي

ــي؟ ــب ــْذَه َم ــي  ــاس ــن ــتَّ ال كـــاَن  فمتى 

ُم؟ ��راي��ي��َن ال����دَّ وم��ت��ى َي��ن��س��ى ال��شَّ

ه���ل ن����رى آم���اَل���ن���ا ُم���ونِ���َق���ًة

ــُم؟ ــَه ــتُّ ــى ال ــنَ ــْف ــُل الــيــأُس، وَت ــرح َي

ــٍخ ــام ــــبٍّ ش ـــــُة ُح ــــْت دول ــــَخ َرَس

َزفَّ����ه����ا َق����ْل����ٌب ون���اغ���اه���ا َف���ُم



572 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ف��اش��رح��ي أح���واَل���ن���ا إنَّ�����ا بِ��ه��ا

َننَْعُم ــو،  ــزه َن  – األَْحــــُرُف  ــهــا  أيُّ  -

ـــٌد ـــٌب واح ـــْل ــــواِن وَق ــن ِصــــنْ ــح ن

ُم��ْق��َل��ٌة م��ا غ����اَب ع��ن��ه��ا ال��ُح��ُل��ُم



أزهار573 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

اإلى اأبي اإليا�س
البحر: الوافر

شاما وال���َب���رُق  ُم��ْث��َق��ٌل  س��ح��اب��ي 

وَل��ي��ل��ي ُم���ْق���ِف���ٌر وال���ِخ���لُّ ن��ام��ا

وأص�����واُت ال��َب��الب��ِل م��ا َش��ج��اه��ا

َع��الم��ا إًذا  ال��َه��زي��ِع  ف��ي  ُد  ُت���َغ���رِّ

َتعلو ��ط��آِن  ال��شُّ ف��ي  ل��ل��نِّ��ي��ِل  وم���ا 

والمقاما م���ال���َك(  )ال���زَّ روائ���ُح���ُه 



574 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ُذراُه ف���ي  ال��ُم��َق��طَّ��ِم  ب����اُل  وم���ا 

َق���ن���ادي���ٌل ك����أنَّ ال���َح���ْش���َر ق��ام��ا

وم���ا ب����اُل األَِح����بَّ����ِة َأي��ق��ظ��ون��ي

��ت��اُء َج��ث��ا وس��ام��ا ُس��َح��ْي��ًرا وال��شِّ

حّتى األََخ������ِويُّ  ِش���ْع���ُرَك  أت��ان��ي 

��ب��اب��َة وال��ُه��ي��ام��ا أث�����اَر ل���َي ال��صَّ

وَح��يَّ��ان��ي ِم���ن ال���ُم���ْزِن ال��َغ��وادي

غاما ��ب��ُح  وال��صُّ ��ب��ا  ال��صَّ وب��اَك��َرن��ي 

وب���ي ِم���ن َن���ْش���َوِة األَف�����راِح ك��أٌس

َة وال��ِوئ��ام��ا َأَث������ْرَت ب��ه ال����َم����َودَّ



أزهار575 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َزم��اًن��ا َت��ْغ��َض��ْب  إْن  إل��ي��اس  أب���ا 

َح��رام��ا إًذا  َأت���ي���َت  وَت��ْه��ُج��ْرن��ي 

َع�����ْوًدا إَل�����يَّ  ت���ع���وَد  أن  ج��م��ي��ٌل 

ُتضاما ول���ن  ُت�����راَع  ل��ن  َح��ِم��ي��ًدا 

َق��بِ��ْل��ُت ال��ُع��ْذَر ي��ا َأْن��َق��ى وَأْص��َف��ى

َم��الم��ا وال  الِل،  ال������زُّ ال��م��اِء  ِم���َن 

ف��ع��ن��َدَك ل��ي ِم����َن األيّ������اِم َع��ْه��ٌد

ِخصاما وال  ج����داَل  ال  َص�����ُدوٌق 

أَت��ْت��ن��ي ِم���ْن َق��ص��اِئ��ِدَك ال��َغ��وال��ي

َغ��رام��ا ل��ه��ا  َأُذوُب  ُم���َت���يَّ���َم���ٌة 



576 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ف���َح���يَّ���اه���ا وَب���يَّ���اه���ا ُف�����ؤادي

وَأْواله������ا ِم���َن ال���ُح���بِّ اح��ت��ِرام��ا

)أب����ا إل���ي���اس( ي��ا ُط���ْه���ًرا وُح��بًّ��ا

ِة ق��د َت��س��ام��ى ُف������ؤاُدَك ب���ال���َم���َودَّ



أزهار577 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

لأبي حمزة
البحر: الّرجز

َه�����ْب أّن���ن���ي أخ����ط����أُت َه���ْب

وَأَث���������ْرُت ُب����رك����اَن ال��َغ��َض��ْب

ه������ذا اع������ت������ذاري َس����ّي����دي

َت����ْب ف��ال��ع��ف��ُو ي���ا س���ام���ي ال����رُّ

أن����ا ُم���������ْدِرٌك م���ا أن�����َت َت��ش���

���ك��و ِم����ن ع���ن���اٍء ِم����ن َت���َع���ْب



578 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

وِم��������ِن ارت�����ب�����اٍك وازدح�������ا

ال���َع���َت���ْب ُي��رض��ي��ن��ي  ل��ي��س  ٍم 

َّ����ا أن����ا أس��ت��ع��ي��ُد س����وال����َف األي

َك����َث����ْب وَع���������ْن  ف����ي����َك  ِم 

وَر اّل�����ذي وُأَم������ثِّ������ُل ال����������دَّ

��َغ��ْب ُي���رِض���ي���َك ف���ي َث�����وِب ال��شَّ

م����ا ك���ن���ُت َأْح�����َس�����ُب أنَّ���ن���ي

ال���نَّ���َس���ْب ف���ي  ل����َك  أٌخ  إاّل 

ِة ِة وال���ُب���نُ���وَّ وِم������َن األُُخ���������وَّ

وأب ����������ا  ُأمًّ ن�����������اس���ًي���ا 



أزهار579 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

أن�����ا ه�����ذه األّي���������اِم ُأغ�������ِرُق

���َب���ْب م������اِزًح������ا، ه�����ذا ال���سَّ

وُم����داِع����ًب����ا ف���ي���َك األُُخ�������وَّ

واألََدْب َة  وال���������م��َ����������َودَّ َة 

ووس���ي���ل���ت���ي ل���ل���َع���ف���ِو )ح��م������

َع��َج��ْب ال  و)األم���ي���م���َة(  ������زَة( 

ه���ال رض���ي���َت؟ ك��ف��ى وإّن������������ِ

َرُه َص���َخ���ْب ���������ي ل���ن ُأَك����������رِّ

علي� ول����ي  َع���ِل���ْم���َت  َم����ْن  أن����ا 

����َك َق���ُب���وُل ُع����ذري ال��ُم��ْس��َت��َح��ّبْ
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ذكريات





أزهار583 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

اأرجوزة نظمية عن العمل في الجامعة العربية 
وقّمة تون�س مار�س 2004

َأْس��َم��ْع م��ا  على  َص��بِّ��ْرن��ي  رّب  ي��ا 

َي��نْ��َف��ْع ال  َع���َم���ٍل  ِم����ْن  أرى  وم���ا 

َس��َب��ب ِّ���م���ا  ألَي ُت���ؤاِخ���ْذن���ي  وال 

ودافِ����ِع ال��لَّ��ُه��مَّ ع��ن َق��وم��ي ال��َع��َرْب

ألنَّ����ُه����ْم َأح���ب���اُب���َك ال���َح���ي���اَرى

ك��أنَّ��ُه��ْم ف��ي َج��ْه��ِل��ِه��ْم ُس��ك��ارى



584 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

َخ��َل��ْق��َت��ن��ا ل��ل��ثَّ��رث��راِت وال��ُخ��َط��ْب

َت��ْب وغ��ي��َرن��ا لِ��َي��ب��ُل��غ��وا َأع��ل��ى ال��رُّ

م��ا أس��خ��َف األَْع����راَب ف��ي ال��ِخ��الِف

ي��ا َل��ع��ن��َة ال��ح��اض��ِر واألَس�����الِف

اللََّه�ْب وإش�عاَل  الَفوض�ى  أحس�نوا  ك�م 

الُخ�َط�ْب وَتدب�ي�َج  ���ْجَب  الشَّ وَأت�قن�وا 

ُم��ْؤَت��َم��ْر ُك���لَّ  َن��ْح��ُض��َر  أن  َن��ْح��ِرُص 

َجْر الشَّ وَن��ْح��ُرَق  م��َع  ال��دَّ لِ��نَ��ْس��َف��َح 

���ق���اَق وال��ِخ��الف��ا وَن��������ْزَرَع ال���شِّ

اف��ا ����اَن وال��َج��وَّ مَّ وَن����ْح����ُرَق ال����رُّ



أزهار585 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ون��ل��ت��ق��ي وك�����لُّ واح������ٍد َب���َط���ْل

ي��أك��ُل ُث���وًم���ا وُي��َح��لِّ��ي بِ��ال��َب��ص��ْل

ال��تَّ��َخ��لُّ��ِف على  َنبقى  ك��م  رّب  ي��ا 

َن��ق��َب��ُع ح���وَل ُم���ف���َرداِت األَْح����ُرِف

* * *

وه��������ذه رواي�����������ٌة َأك�����ي�����دْه

وَم���ْح���َض���ٌر لِ���ِق���ّم���ٍة َع���ت���ي���َدْه

ال��َع��َرْب لِ��ق��اءاُت  َتجري  كما  َج���َرْت 

َخ��َت��َم��ه��ا إِب��ل��ي��ُس ِم��ث��ل��م��ا َأَح����ّبْ

الج�اِمَعْة ت�ح�ض�ي�ُره��ا في َج��لس��اِت 

َأص�بَح ُي��ع�طي الُم�ْخ�ِل�ِص�ي�َن ف��اِجَعْة



586 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ال��ُم��ري��ح��ا ال���تَّ���واُف���َق  ي���ع���رُف  ال 

ريحا الصَّ ال���ه���ادَئ  ال���ح���واَر  وال 

َنحياها اّل��ت��ي  ��داق��اِت  ال��صَّ رغ���َم 

وال���ح���بَّ واإلخ������اَء ف���ي ِح��م��اه��ا

وب��ي��ن��ن��ا ِم�����ِن اح����ت����راٍم ولِ���ق���اء

قاء الشَّ َحمِل  ِمن  التَّخفيَف  ساعَد  ما 

ال��ق��اِه��َرْة ف��ي  َتحضيِرها  ِم��ن  ن��ب��دُأ 

اِه���َرْة ال���زَّ الكبيِر  ��رِق  ال��شَّ م��دي��ن��ِة 

م��ا أت��ع��َب ال���وص���وَل وال��ّس��ّي��ارْة

واق�����ف�����ٌة ت���ن���ت���ظ���ُر اإلش��������ارْة



أزهار587 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

أن����اُم ف��ي ال��تَّ��ف��ك��ي��ِر وال���َوس���واِس

وأغ���بِ���ُط ال��ُم��ش��اَة ب��ي��َن ال��نَّ��اِس

الجامعْة ب���اَب  َوَص��ْل��ُت  إذا  ح��تَّ��ى 

��ت��اِت ال��ّرائ��ع��ْة رأْي����ُت َأع����الَم ال��شَّ

���َع���ْة ك���ث���ي���رٌة أل���واُن���ه���ا ُم���َرقَّ

��َع��ْة ُم����َرْف����ِرف����اٌت ل��ل��ّس��م��ا ُم��َل��فِّ

ِق ال��ّس��ي��اس��ي َت����ْرُم����ُز ل���ل���تَّ���َف���رُّ

��ح��اَب ف��وق راس��ي وَت��ْح��ُج��ُب ال��سَّ

َيلقاكا َم���ن  اس��ت��ق��ب��اَل  أج��م��َل  م��ا 

ِس���واك���ا ال  ال���وح���ي���ُد  ك����أنَّ����َك 



588 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ِم���َن ال��م��راس��ي��ِم ال���ِك���راِم األَب��ري��اء

ك��األَش��ِق��ي��اء أنَّ���ن���ا  َي��ع��ل��م��وَن  ال 

َي��ْل��َق��ْون��ن��ا ب��ال��بِ��ْش��ِر وال��تَّ��ْرح��اْب

ُي���رافِ���ق���ون���ن���ا م���ن األَب�������واْب

��َف��را ف��ي��دخ��ُل ال��ق��اع��َة ك���لُّ ال��سُّ

��را وَع���م���ُرو م��وس��ى َق����طُّ م��ا ت��أخَّ

الَغَض�ْب إش���اراِت  َبع�ُض  وج�ِه�ِه  ف�ي 

�ا ُي��عان�ي النّ�اُس ف�ي َب�ي��ِت الَع�َرْب ِممَّ

ألنَّ������ه األم����ي����ُن ف����ي ِح��م��اه��ا

َي���َظ���لُّ ُط�����وَل َوْق����تِ����ِه َي��رع��اه��ا



أزهار589 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ي��ن��اُم َدْوًم�����ا ف��ي ِج����واِر َم��ْك��َت��بِ��ْه

َي���ُج���وُل ف���ي أوراِق�������ِه وُك��ُت��بِ��ْه

َب��َل��ْد ي����وٍم ف��ي  َي��س��ت��ك��ي��ُن ك���لَّ  ال 

أح���ْد أيَّ  ِم���ث���اَل���ُه  أَر  ول����م 

ل��ك��نَّ��ه َي����ْح����ُرُث ف���ي ال��َف��ض��اِء

وال����َع����َرُب األب���ط���اُل ف���ي ش��ق��اِء

��ف��ي��ن��ْة ����راَع ل��ل��سَّ وي����رف����ُع ال����شِّ

الَحزينْة ال��ّرح��ل��ِة  َع��ك��س  ي��ُح  وال��رِّ

وَي��نْ��ُف��ُخ ال��ب��ال��وَن ب��اس��ِم ال��ُع��ْرِب

وف���ي���ه َأل������ُف َف���ت���ح���ٍة وَث���ق���ِب



590 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

��ِع اتَّ���َس���َع ال���َخ���ْرُق ع��ل��ى ال��ُم��َرقِّ

ول���م َن��ُع��ْد َن��ْم��ُل��ُك غ��ي��َر األَْدُم�����ِع

معْك بالمساكيِن  ِرْف��ًق��ا  )َع��ْم��ُرو(  يا 

َع����ْك َروَّ م���اذا  َن��ْف��ِس��َك  على  ْن  َه����وِّ

العمْل ح��اَن  ق��د  ال��ح��اِل  ب��رغ��ِم  لكْن 

األم��ْل على  ب��اع��ٌث  )َع���ْم���ًروا(  وإّن 

ُي��ْح��ِس��ُن ك��ي��ف َي��ْص��نَ��ُع ال��َم��واِق��ف��ا

واق��ف��ا أو  ق���اع���ًدا  َي���َم���لُّ  وال 

ل���س���اُن ح��ال��ن��ا ي���ق���وُل ي���ا ع���رْب

والُخ�ط�ْب الث��رث��رات  ت�ت�ق�ن�ون  كم 



أزهار591 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

م��ا رأي��ُك��ْم ُن��ع��ي��ُد َع��ْص��َر ال��َق��ْي��َص��ِر

اي���َة ل��ل��ُم��ْس��َت��ْع��ِم��ِر وُن���ْس���ِل���ُم ال���رَّ

م��ِل ؤوَس ت��ح��َت ال��رَّ وَن���ْدفِ���ُن ال�����رُّ

ِم��ث��َل ال��نَّ��ع��اِم ي��ا ُرم����وَز ال��َج��ه��ِل

ل���ع���لَّ ِج���ي���اًل َب���ع���َدن���ا ُي��ِع��ي��ُد

ك����رام����ًة ت���أري���ُخ���ه���ا َت���ِل���ي���ُد

* * *

حّلي ب���ُن  أح��م��ُد  ��ف��ي��ُر  ال��سَّ ����ا  أمَّ

ُيْمِلي َم���ْن  أو  َيكتُب  َم���ْن  أح��س��ُن 

ألّن���������ُه ج������زائ������ريٌّ َأت���ق���ن���ا

واخ���ت���صَّ بِ��ال��ِق��ّم��ِة ب��ي��ن األَُم��ن��ا



592 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ب������األوراق ال��ّس��ح��ي��ب��ان��ي  وذا 

ف���ي االق���ت���ص���ادي���ات واألس�����واق

م���ه���ن���دٌس ل���ل���م���اِل وال���نّ���ق���وِد

ف����ي ِخ����ب����رٍة ألنّ������ه س���ع���ودي

ال��ُم��ْس��َت��ِع��ّدْ ك��م��ال  ب��ن  سعيُد  أّم���ا 

ق��ال: ف�لس�طي�ن�ي ُت��ع�ان�ي الُم�ْسَت�ِجّدْ

وق��د أع���دَّ ِم��ن ح��ك��اي��اِت ال��َغ��َض��ْب

َس��َب��ْب ُدون��م��ا  )ش����ارون(  َج��ن��ى  بما 

ال��َم��زارع��ا َج�����َرَف  ُدوًرا  �����َر  َدمَّ

��وارع��ا وأغ���ل���َق ال��ُح��ق��وَل وال��شَّ



أزهار593 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

��ْة وق���د ب��ن��ى ُم��ْس��َت��وَط��ن��اٍت َج��مَّ

�����ْة ًي���ا ل���ك���لِّ ه����ذي األُمَّ َت���َح���دِّ

* * *

��ح��اف��ْة واح��ت��ش��َد ال��ُك��تَّ��اُب وال��صِّ

��خ��اف��ْة وب������دَأ ال���تَّ���ص���وي���ُر ل��ل��سَّ

ب��ي��ن َي�����َدي ك����لِّ م��م��ّث��ٍل َع��َل��ْم

وَدف����ت����ٌر ف��ي��ه ِش����ع����اٌر وَق���َل���ْم

وَدَخ����َل����ْت ك��ت��ائ��ٌب ل��ل��تَّ��ْل��َف��زْة

زْة بِ���ك���ام���راٍت ض��خ��م��ٍة ُم����َط����رَّ

را ال���ُم���َص���وِّ ذا  ي���دف���ُع  ٌر  ُم����َص����وِّ

ال��َورا ِم��َن  َخْلَفُهْم  َيمشي  واألَم���ُن 



594 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

للتَّصوير َن��ض��ح��ُك  أو  ن��ص��م��ُت 

��ط��وِر ال��سُّ ف��ي  ال���ج���دوَل  ن��ق��رُأ  أو 

وي����ب����دُأ ال���تَّ���وزي���ُع ل������لوراِق

ب���ك���لِّ م���ا ف���ي َي���وِم���ن���ا ُن��الق��ي

)ح��ن��اُن( أو  )أم���ي���ُم(  ب��ه��ا  ت��أت��ي 

ي���ح���اُن ك���أنَّ���ه���نَّ ال�������ورُد وال���رَّ

ل���ج���دوِل األع���م���اِل َب���نْ���ًدا َب��نْ��دا

َن���ف���ي���ُض ف���ي نِ���ق���اِش���ه وَن���ْب���دا

ل��� )ط��ل��ع��ِت ب��ن ح��ام��د( ال��م��دي��ِر

ن��ب��ع��ُث ب��������األوراِق ل��ل��تَّ��ص��وي��ِر



أزهار595 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

وع����ن����َدُه َك�����وٌم ِم�����َن ال���م���الزم

وح����وَل����ه ِم����ن ق���اع���ٍد وق���ائ���ْم

��ل��وَن ال��طَّ��ل��ب��اِت األُول����ى ُي��َس��جِّ

وي���ك���ت���ب���وَن لِ���ل���َه���وى ُف��ص��وال

ئ��اس��ْة ت��رت��ف��ُع األَي�����دي إل���ى ال��رِّ

لِ��َت��ط��ُل��َب ال���ك���الَم ف���ي ِك��ي��اس��ْة

ه���ذا ي���رى ال��تَّ��رت��ي��َب بِ��ال��م��ن��اس��َب��ْة

غائبه ف��ي��ه  ال���َج���دوَل  ي���رى  وذا 

وق���د أك����وُن ع��ن َي��م��ي��ِن )َع���ْم���ِرو(

ألّن��ن��ي األَق������رُب ط����وَل ُع��ْم��ِري



596 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

الِهجائي ال���ُم���َرتَّ���ُب  وال��م��ج��ل��ُس 

أس���ع���دن���ي ب���أّن���ن���ي ف���ي ال��ي��اء

ال��َي��م��ْن اس����ِم  ِم����ِن  األّوُل  ألنَّ����ه 

ب��ال��ّل��غ��ت��ي��ِن َح���بَّ���ذاَك ِم���ن وط��ْن

��م��اِل وي���ب���دُأ ال���تَّ���رت���ي���ُب ب��ال��شَّ

ن��ب��ال��ي ال  ك���اإلن���ك���ل���ي���زّي���ِة 

ال����ِح����واُر ب�����دَأ  م���ا  إذا  ل���ك���ْن 

��ج��اُر واح���ت���دَم ال���نّ���ق���اُش وال��شِّ

إّم�����ا ع��ل��ى ص���ي���اغ���ِة ال���َب���ي���اِن

وال��م��ك��اِن م����اِن  ال����زَّ س��ب��ِب  أو 



أزهار597 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ت��ن��ق��س��ُم ال���ق���اع���ُة وال��ك��راس��ي

����داُع ف����وق راس���ي وي���ب���دُأ ال����صُّ

الأردن

ق���ال )أب���و ف����وزي( وق���د َت��َرتَّ��َب��ْت

������َرْت َم����ْت وَأخَّ أف����ك����اُرُه وَق����دَّ

ألّن���ه )ال��ُم��ل��ق��ي( ال��َم��ج��ي��ُد )ه��ان��ي(

وم���ْن َأَع����ّز ال���نّ���اِس ف��ي إخ��وان��ي

��ي��ج��ارا ال��سِّ أش��ع��َل  إن  وي��َل��ن��ا  ي��ا 

وق�����اَل ه���ل ف���ي ق���ولِ���ه ُي��ج��ارى



598 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

عندنا م��ا  ع��ل��ى  ج���اَل  أو  وص����اَل 

وق����اَل إّن����ي ق��د س��أل��ُت األُردن����ا

الإمارات

وي���ب���دُأ ال��ح��دي��ُث )ل��ل��ّزع��اب��ي(

األص��ح��اِب على  َتطغى  حكمٍة  ف��ي 

ُيْشطبا أن  َت���رى  اإلم�����اراُت  ق���اَل: 

ُي��َرتَّ��ب��ا ب�����أْن  ب�����أَس  وال  َب���نْ���ٌد 

َأَص���ّرْ ق���اَل  إذا  ال��م��ي��ل(  و)أح��م��د 

ك���ذا )أب���و ن��اص��ر( ف��ي َف���رٍّ وَك���ّرْ



أزهار599 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ُي���ِص���رُّ ف���ي إق���ن���اِع���ِه ال��َج��م��اع��ي

وأق�����دُر ال���نَّ���اِس ع��ل��ى اإلق���ن���اِع

البحرين

����ا خ��ل��ي��ُل َرُج������ُل  ال��َب��ْح��َري��ِن أمَّ

���َة بِ��ال��َي��دي��ِن ����ُح ال���َك���فَّ ُي����َرجِّ

ئ����اس����ْة ألنَّ������ه ُي����َم����ثِّ����ُل ال����رِّ

َي��خ��ش��ى ع��ل��ى دورتِ������ِه ان��ت��ك��اس��ْة

َيرتجي م��ا  ُج���ه���وِدِه  ِم���ن  َي���ْب���ُذُل 

وي��س��أُل ال��ل��َه َج��م��ي��َل ال��َم��ْخ��َرِج



600 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

دورُت�������ُه ق���د ب�����دأْت بِ��ُم��ش��ك��ل��ْة

وُخ��تِ��َم��ْت ف��ي ُت��ونِ��ٍس بِ��ُم��ْع��ِض��َل��ْة

تون�س

أح��ْد ِم��ن  َتخشى  ُت��ونِ��ُس  ت��ع��ْد  ول��م 

األب���ْد إل���ى  َتصميَمها  وأع��ل��نَ��ْت 

)الجمالي( ال��نّ��اض��ِج  ل��س��اِن  على 

المعالي ذي  ال��ّدي��ن  ص���الح  وه���و 

ق�����ال: ن���ري���ُد ِق���ّم���ًة ُم���َوفَّ���َق���ْة

ُت��نْ��ِق��ُذن��ا ِم���ْن َأزم�����اٍت ُم��ْح��ِدَق��ْة



أزهار601 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

أف���ك���اُره���ا َق���يِّ���َم���ٌة َج���دي���دْة

َت��ْب��َع��ُث ِم���ن آم��الِ��ن��ا )ُم��ِف��ي��دْة(

ُينتظْر َص��ْب��ٌر  القلِب  ف��ي  َي��ُع��ْد  ول��م 

ال��َم��َق��ّرْ ده��ال��ي��ِز  ف��ي  ف��اع��ِق��ُدوه��ا  أو 

�شوريا

َم��ْش��ِق��ي و)ي��وس��ف ب��ن أح��م��د( ال��دِّ

ُيلقي ك��ي��ف  ُي��ِج��ي��ُد  س��وري��ا  ِم���ن 

ُم���َس���لَّ���ٌح بِ���ف���ك���رِه وِخ���ْب���َرتِ���ْه

أِي م��ع ِس��ي��اس��تِ��ْه وح���اض���ُر ال������رَّ



602 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ال��نِّ��ق��اِش ف��ي  ي��ج��وُل  أو  ي��ص��وُل 

م��اش��ي ي���ق���وَل  أن  س��ه��اًل  ول��ي��س 

بالعدْد ال��ُم��ش��ك��الِت  ك��لَّ  َي��ْح��ِص��ُر 

أح��ْد أيِّ  ِم���ْن  ال��لَّ��وَم  َي��خ��اُف  وال 

َي���غ���ِل���ُب ف���ي نِ���ق���اِش���ِه َأم��ري��ك��ا

وَي���ْق���ِل���ُب ال��ِف��ي��ت��و ب��روس��ت��ري��ك��ا

فل�شطين

ي��غ��دو ك���لَّ حين وائ����ل  أب���و  ����ا  أمَّ

فلسطين وَدْم�����ُع�����ُه  َح���دي���ُث���ه 



أزهار603 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ف���ي ك����لِّ ي�����وٍم ع���ن���َده َت��ق��ري��ر

ش�������اروُن ه����ذا فِ���ْع���ُل���ُه م��ري��ر

َي���دا ���ْت  َك���فَّ م���ا  إس���رائ���ي���َل  وأنَّ 

ق��ت��اًل وَه����ْدًم����ا واع���ت���ق���ااًل َأب���دا

)م��ح��م��ٌد اب����ُن ص��ب��ي��ٍح( ل��م ي��زْل

َوْل ل��ل��دُّ واحتجاًجا  َش��ْج��ًب��ا  يجمُع 

َج��َم��ْع ش���اَء  إذا  َم���ْن  العميُد  وه��و 

لِ��َج��ل��س��ٍة ط���ارئ���ٍة ك���لَّ ال���َوَج���ْع



604 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ال�شعودية

ت��ك��لَّ��م��ا إن  ال���ّس���ع���ودي���ة  �����ا  أمَّ

م��ا َت��َق��دَّ أو  ال���َق���طَّ���اُن  َم��ن��دوُب��ه��ا 

ا وَر وق����د َأَع������دَّ ي��ن��ت��ظ��ُر ال�������دَّ

ا َه����دَّ َت���ُه���دُّ  أو  َت���ِش���ي���ُد  ُرًؤى 

ف���ِض ُي���ِص���رُّ ف���ي ت���أك���ي���ِدِه وال���رَّ

ُي��غ��ِض��ُب��ن��ا ِح��ي��نً��ا وِح��ي��نً��ا ُي��رض��ي

ك����ان أب����و رّي�����ان )ط�������راٌد( ك��ذا

اس��ت��ح��وذا علينا  إذا  َق��ب��ِل��ِه  ِم���ن 



أزهار605 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ل���ه ح���ق���وُق ال��نَّ��ق��ِض واإلب������راِم

ألنَّ������ُه اب�����ُن ال���ب���ل���ِد ال���ح���راِم

المغرب

ورَة ل��لع��م��اِل وَي��������رَأُس ال��������دَّ

)م��ح��ّم��ُد ب���ُن ف����رِج ال��ّدك��ال��ي(

اإلدارْة لِ����ُط����رِق  وُم����ْت����ِق����ٌن 

َت��ك��ف��ي��َك ف���ي إق��ن��اِع��ه اإلش�����ارْة

َي���ْة ُي���ت���اب���ُع ال���نِّ���ق���اَط ف���ي ُح���رِّ

��ْة ُم��ْس��َت��ْح��ِض��ًرا أف���ك���اَرُه ال��َق��ِويَّ



606 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ُي��ْل��ِغ��ي��ه��ا أو  األدواَر  ُع  ُي�������َوزِّ

فيها َي���ك���وُن  َم����ْن  ُي��ب��ال��ي  وال 

ألّن����ه م���ِن َط��ن��ج��ٍة ف��ي ال��َم��غ��رِب

ال��َع��َرِب لَِجميِع  ال��ق��ل��وِب  َم��ْه��وى 

قطر

����ا أب���و خ��ال��د ف���ي َأَج���نْ���َدتِ���ْه أمَّ

حقيبتِه ف��ي  َض����مَّ  نِ���ق���اٍط  ب��ع��َض 

)م��ح��ّم��د ب���ن أح��م��د ال��خ��ل��ي��ف��ْه(

أف�����ك�����اُرُه َج���ري���ئ���ٌة ُم��ِخ��ي��ف��ْة



أزهار607 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

أَي ول���و ك���ان َخ��ط��ْر ُم ال�����رَّ ُي���َق���دِّ

وه���و َص��ري��ٌح م��ث��ل أه��ل��ي��ة )ق��ط��ر(

������ُد اإلج���م���اع���ا ل���ك���نَّ���ه ُي������َؤيِّ

نِ���زاع���ا َي�����رى  أن  ُي���ِح���بُّ  وال 

م�شر

ي وم��ص��ُر ق��د َت��رغ��ُب ف��ي ال��تَّ��َص��دِّ

ُه وُن���ْب���دي لِ��ب��ع��ِض م���ا ُن����ِس����رُّ

ل��ك��نَّ��ه��ا ت���ع���رُف ك��ي��ف َت��ْخ��ُل��ُص

)مخلص( ��ف��ي��ِر  وال��سَّ ال��وك��ي��ِل  ع��ب��َر 



608 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ألّن����ه )ُق����ْط����ٌب( ِم����َن األق���ط���اِب

ب����اِب ك�����لَّ  ي��ف��ت��ح  أو  ُي���غ���ل���ق 

��ف��ي��ُر )ه��ان��ي( وب���ع���َده ج����اَء ال��سَّ

خ���الف خ��ي��ر ال��ن��اس ف��ي إخ��وان��ي

ي��ذه��ل ف���ي م���ذاه���ِب ال��ّس��ي��اس��ْة

ع��ل��ى ُه����دوِئ����ه م���ع ال��ِك��ي��اس��ة

لبنان

عن َش���ذَّ  م��ا  اّل����ذي  ل��ب��ن��اَن  ورأُي 

ال��َي��َم��ْن ُي���َؤّي���ُد  أو  ال��َج��م��ي��ِع  رأِي 



أزهار609 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َغ��ْط��َرَس��تِ��ْه ف��ي  )ش����اروَن(  ويشتكي 

َدْوَل��تِ��ْه أراض��ي  ِم��ن  )ِشبعا(  َيْحَتلُّ 

ال���ُع���دوان ف���ي  إس���رائ���ي���َل  وأنَّ 

ُلبنان ِم��ن  ال��ُح��رِّ  ال��َج��نُ��وِب  على 

)الَمملوكي( النَّاضُج  اللَّطيِف(  )عبُد 

ل���ه َده������اُء ال����نَّ����اِس وال���ُم���ل���وِك

ُعمان

)ال��ه��ن��ان��ي( َن��َط��َق  م��ا  إذا  ُن��ص��غ��ي 

ُن����ِح����بُّ����ُه ألّن������ه )ُع���م���ان���ي(



610 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ُم��ع��ارَض��ْه َدْوُرُه  ال��ع��زي��ِز(  )ع��ب��ُد 

ِح��ي��نً��ا وِح��ي��نً��ا َي��ْق��َب��ُل ال��ُم��ق��اَي��َض��ْة

ل���ك���نَّ���ه ُم����ش����اِغ����ٌب َع���ن���ي���ُد

ُم���ق���اتِ���ٌل بِ�����َرأِي�����ِه ِص���نْ���ِدي���ُد

ب��اِع��ي وواح�����ٌد ف��ي ِح��ْل��ِف��ن��ا ال��رُّ

وأق�����دُر ال���نَّ���اِس ع��ل��ى اإلق���ن���اِع

الجزائر

ال��َج��زائ��ِر ع��ل��ى  ْوُر  ال�����دَّ أت���ى  وإن 

ق���اَم )س��ل��ي��م��اُن( بِ�����َدوِر ال��م��اه��ِر



أزهار611 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ألنَّ�����ه ِم���ث���ُل َأب���ي���ه )ُم���ف���دي(

ي َي��ْف��َه��ُم ك��ي��ف ُي��ْح��ِس��ُن ال��تَّ��َص��دِّ

ل��ك��لِّ َم���ن ُي���خ���الِ���ُف ال��ج��زائ��را

م��اه��را ال��نِّ��ق��اِش  ف��ي  أراُه  وك���م 

ل��ك��نَّ��ه ُم��ن��اف��س��ي ف���ي ك����لِّ َف���ّن

وال��وط��ْن ال��ق��واف��ي  ُح��بِّ  على  حّتى 

وب����ع����َده أت����ى ل��ن��ا ال���َح���ّج���اُر

م���ن���اض���ٌل وف�������ارٌس ِم����ْغ����واُر

ُم����ن����اِزٌل لِ���ك���لِّ ف�����ارٍس َب��َط��ْل

َم���َل���ْل وال  ك���ل���ٌل  ال  ُم����واظ����ٌب 



612 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ال�شودان

ال���ّس���وداِن ع��ل��ى  وُر  ال�����دَّ أت���ى  وإن 

َم���ن���دوُب���ُه ل��ي��س ل���ه ِم����ن ث���اِن

شاعُر الحليم(  ع��ب��ِد  ب��ْن  )أح��م��ُد 

ورأُي��������ُه ُم����ْح����َت����َرٌم وظ���اه���ُر

ل��ك��نَّ��ه ف���ي َج������دوِل األع���م���اِل

��وم��ال( )ال��صُّ إل��ى  )دارف����ور(  بين  م��ا 

ي��أخ��ُذ ِم���ن ك���لِّ ح��دي��ٍث بِ���َط���َرْف

��َرْف ال��شَّ ن��اّل  اّل��ذي  البروفسور  وه��و 



أزهار613 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ورح���م���ُة ال���ل���ِه َت��ع��ال��ى ورض���اه

ط��واْه القبِر  في  الموُت  حيُث  تغشاُه 

الكويت

وأح���م���ُد ب����ُن خ���ال���ِد ال��ك��ل��ي��ب

َي������ذوُد ع���ن ُك���َوي���تِ���ِه ال��َح��ب��ي��ِب

ك����ذا أب����و خ���ال���د ف���ي َج���راءت���ه

���تِ���ْه ُم���َع���بِّ���ٌر وف����ي ُع����ُل����وِّ ِه���مَّ

ل��ك��نَّ��ه ل��ي��َس ل���ه ع��ن��َد ال��َغ��َض��ْب

َبْب السَّ ُي��َوّض��ُح  ال  ال��ُخ��روُج  س��وى 



614 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ُد ال��َج��ْل��َس��َة ب��ان��س��ح��ابِ��ْه ُي����َه����دِّ

ح��ّت��ى َي���رى ال��تَّ��أي��ي��َد ِم��ن أص��ح��ابِ��ْه

وس����رع����ة ي����ع����وُد ل���ل���ح���واِر

وَي���ْك���َس���ُب ال���َج���ْول���َة ب���اإلص���راِر

المحترم وال���وزي���ر  ال��وق��ور  وه���و 

ل���ه م���ن ال��خ��ي��ر ف���ع���اٌل وه��م��م

موريتانيا

أّم���ا ال��ُم��وري��ت��ان��ي ف��ي َك��ْش��ُك��ولِ��ه

م��ا ي��ك��ش��ُف ال��ه��م��وَم ف��ي ُم��ي��ولِ��ه



أزهار615 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ل��ي��س ل����دى ب�����الِده ِم����ن فِ���ْق���َرْة

فِ���ْك���َرْة َت���ُه���مُّ  وال  َت���ْش���َغ���ُل���ه 

منطقي ارت��ج��اٍل  ف��ي  أم���ًرا  ي��ط��رُح 

ال�����َورق بِ����رك����اِم  ُي���ب���ال���ي  وال 

ال��َع��َم��ْل َف��ْه��ِم  ف��ي  ي��ب��دَأ  أن  وق��ب��َل 

ي��أت��ي ق����راُر َن��ْق��ِل��ِه ع��ل��ى َع��َج��ْل

الُقمر

وال���ُق���ُم���ِريُّ َي��ش��ك��ي َف��ْق��َر ال��َب��َل��ْد

َأَح���ْد أيِّ  ِم��ن  ع��َم  ال��دَّ ُي���الِق  ول��م 



616 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

)م��ح��ّم��ٌد اب����ُن ع��ل��ّي ب��ن ض��ي��اء(

ل��ه ِم���َن ال��ّص��م��ِت ص��ف��اُء األول��ي��اء

َن��َط��ْق قّلما  ��م��ِت  ال��صَّ ف��ن  ُي��ْح��ِس��ُن 

ل��ك��نّ��ه ي��ك��ت��ُب ف���ي ك���لِّ ال�����َوَرْق

ُه��م��وُم��ُه وس���َط ال��ُم��ح��ي��ِط َب��َل��ُدْه

وال��َف��ْق��ُر وال��ِح��رم��اُن ب��اَت َي��ْج��ِل��ُدْه

ل���ك���ْن ألّن���ن���ي س��ف��ي��ُر ال��ي��م��ن

ح��زن�ي ع��ن��ها  زاد  إل��ى)م�رون��ي(1 

سانبي ئ��ي��َس  ال��رَّ ُزرُت  وك��ّل��م��ا 

ي��ش��ك��و إل�����يَّ م���ا ي���زي���ُد َك��رب��ي

1 - مروني عاصمة جزر القمر أنا سفير اليمن فيها غير مقيم.



أزهار617 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ال�شومال

حسن( الله  )عبد  ال��َف��ذُّ  األدي���ُب  ��ا  أمَّ

الِفَتْن هذي  ِمن  وماَل  الصُّ ارحموا  قال: 

��ع��وَب وال��ِق��ي��اَدْة ُك���وا ال��شُّ وَح���رِّ

ُدوا ب��ال��َق��ت��ِل واإلب������ادْة وَن��������دِّ

َق��ِض��يَّ��ُة ال���ّص���وم���اِل َت��رج��و َح��ال

ك���ون���وا ل���ه إخ����واَن����ه واألَه�����ال

وس����اِع����ُدوُه رّب��م��ا َي���وًم���ا َرَج����ْع

ال��َوَج��ْع ه��ذا  ِم��ن  ال��ل��ُه  َش��ف��اُه  إذا 



618 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ليبيا

الُمنعم( )ع��ب��ُد  الهوني  وال��طَّ��اه��ُر 

الُمْبَهْم الَفصيِح  مِت  الصَّ ِم��َن  ل��ه 

ودائ����ًم����ا ُي����واِك����ُب ال����ِح����وارا

ُي��ج��ارى ال  ال��ّل��ي��ب��يُّ  وال���ف���ارُس 

ول���م ي��ك��ْن ُم��ش��اِغ��ًب��ا ك��َف��ي��ص��ِل

ال��ول��ي ع��ب��د  وال  ك��ُي��وس��ٍف،  وال 

م���ان���ا ال���زَّ درَس  ق����د  ألنَّ�������ُه 

ول���م َي���ُع���ْد ُم��ش��اِك��ًس��ا َوْل��ه��ان��ا



أزهار619 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

اف��ي ُي��ْب��ِغ��ُض ف��ي َرئ��ي��ِس��ه ال��َق��ذَّ

َس��خ��اف��َة ال��َع��ق��ِل م���َع ال���ُج���زاِف

ال��َغ��ْط��َرَس��ْة ُج��ن��وَن  فيه  ويشتكيه 

واألَْب���َل���َس���ْه فِ��ع��َل��ُه  ُي��طِ��ي��ُق  وال 

جيبوتي

)موسى(؟ كِمثِل  َم��ْن  ِجيبوتي  وِم��ن 

ف���ال ي����رى م���ّم���ا ُي����ق����اُل َب��أس��ا

ألّن�����ه ل��ي��س َل����َدي����ِه ُم��ْش��ِك��َل��ْة

ول��ي��س غ��ي��َر االق��ت��ص��اِد ُم��ْع��ِض��َل��ْة



620 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

��ف��ارْة ال��سَّ َم��ج��م��وع��ِة  ِم���ن  وراَح 

ال����ِوزارة ف��ي  ال��َم��نْ��ِص��َب  لَِيعتلي 

العراق

افِ��َدي��ِن ِم��ن َج��دي��ْد وِم���ْن بِ���الِد ال��رَّ

)حميد( ِم��ن  أتانا  ما  ُنصغي  َنسمُع 

َيلتهْب وال���ع���راُق  ع��ل��ي(  )اب����ن 

َش��ِرْب ِمنها  اّل��ت��ي  ال��َغ��ْزِو  ق���ّوِة  ِم��ن 

وِم���ن ِع��ص��اب��اٍت، وِم���ن ُم��ق��اَوَم��ْة

وك����لَّ ي����وٍم َأه���ُل���ُه ف��ي َم��ْل��َح��َم��ْة

َدَم��ْه َأج��رى  َتحريرِه  ِمن  و)ال�بوُش(1 

��ورم��ة( َق��ُه ك��� )ال��شَّ وال��َع��ْدُل ق��د َم��زَّ
1 - الرئيس األمريكي جورج بوش



أزهار621 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

خليل( )م��ْح��س��ْن  لنا  ك��ان  وق��ب��َل��ُه 

رح��م��ُه ال��ل��ه، وي���ا ن��ع��م ال��وك��ي��ل

ك�����ان ل����ه ث���ق���اف���ٌة وم���ع���رف���ة

وف���اُت���ه ك���ان���ت ع��ل��ي��ن��ا م��ؤس��ف��ه

اليمن

وع���ن���د ح�����رِف ال���ي���اء ي��اَل��ْل��ي��اء

ي���أت���ي ب���ه ت��رت��ي��ب��ه ال��ه��ج��ائ��ي

��م��ي��ِريِّ ُم��َم��ثِّ��ُل ال��َي��م��ن اب���ن ال��شَّ

ج����دول����ُه َه�����مٌّ وَغ������مٌّ وَح�����َزن



622 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ف���ي ي������ِدِه ُم�����ب�����ادراٌت أرب����ُع

���ُع وِم��ث��ُل��ه��ا ي��أت��ي ب��ه��ا ال���تَّ���َوقَّ

واع���ت���ب���رْت ك���نَ���ش���رِة األخ���ب���اِر

ق���اري أيَّ  َت����ْل����َق  ل���م  ألن���ه���ا 

م��ش��اع��ُر اإلح���ب���اِط ف���ي ج��ب��ي��نِ��ْه

وه���اج���ُس اآلم������اِل ف���ي َي��ق��ي��نِ��ْه

م����ب����ادراٌت َت��ن��س��ُخ ال���ُم���ب���اَدَرْة

وك���لُّ���ه���ا َث�����رث�����رٌة ُم����ك����ابِ����َرْة

ت��أت��ي��ه ِم���ن َص��ن��ع��اَء وال���ِق���ي���ادْة

ِم���ن َم��ج��ل��ِس ال���ق���اِت ب��ال إف���ادة



أزهار623 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ي��س��خ��ُر م��ن��ه��ا ك����لُّ َم����ن ي��راه��ا

��ف��ي��ُر ق���د أخ��ف��اه��ا ل���ذل���ك ال��سَّ

ال�ّشوؤون المالية

وك��لَّ��م��ا ِج��ئ��ن��ا إل����ى ال���م���وازن���ْة

الُم���َعف�ِّن��َْة الَم����لعونِة  والِحَص��ِص 

لِلَخَلْل ُي���َؤدِّي  ال��م��اِل  ف��ي  والعجُز 

الَعَمْل َوج���ِه  ف��ي  األب���واَب  وُي��ْغ��ِل��ُق 

ن��ق��وُل ي��ا )س��م��ي��ُر( ه��ل َث���مَّ أم��ْل

اليزل( )سيف  ي��ا  األرق���اَم  ت��رف��َع  أن 



624 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ق��ي��ق��ْة ف��ي��رف��ُع ال����ج����داوَل ال��دَّ

وك��لُّ��ه��ا َت��ك��ش��ُف ع���ن ح��ق��ي��ق��ْة

َوْل ب���أنَّ َع��ْج��ًزا ف��ي س����داداِت ال����دُّ

الَخَلْل بعِض  أو  الَفجوِة  إل��ى  أدَّى 

وب��ع��ض أع���ض���اِء ال��نّ��ظ��اِم ب��ائ��س��ْة

ألّن��ه��ا أض��ْح��ْت َح��ق��ي��ًق��ا ُم��ْف��ِل��س��ْة

جل�شة مغلقة
ال����وزراء ق��ط��اُر  ج����اَء  إذا  ح��تَّ��ى 

��ف��راء ا ب����دون ال��سُّ وج��ل��س��وا ِس����رًّ

ن����دوُر َن��ل��وي ح���وَل ت��ل��ك ال��ق��اع��ْة

ف���ي َم���َل���ٍل ن��ش��ع��ُر بِ��ال��م��ج��اع��ة



أزهار625 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ك���أنَّ���ن���ا ُم����خ����اب����راٌت آثِ����َم����ْة

جاثمْة ���دوِر  ال���صُّ على  ص��خ��رٌة  أو 

��ح��اف��ّي��ي��َن َن���ل���وي َل��يَّ��ا ب��ي��ن ال��صِّ

َص���ب���ي���ح���ًة، ظ���ه���ي���رًة، َع��ِش��يَّ��ا

وب��ع��ض��نُ��ا َي���س���أُل َب��ع��ًض��ا م���اذا

ق���ال���وا؟ وه���ل َت��س��ّل��ل��وا لِ����واذا

��َف��را ال��سُّ ِك���ب���اُر  ي���دري  أن  وق��ب��َل 

ُي����ذاُع ف��ي ال��ف��ض��اِء ك���لُّ م��ا ج��رى

م��ن ش��اش��ِة األخ���ب���اِر وال��ج��زي��رْة

ل��ك��ن ب��ت��ح��ل��ي��التِ��ه��ا ال��ُم��ث��ي��رْة



626 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

���ْت���ِم ب���أّن���ه���م ت���ب���ادل���وا ب���ال���شَّ

َد ال��ب��ع��ُض ب��ب��ع��ض ال��لَّ��ْك��ِم وه�����دَّ

وخ���رج���وا ي���ا َم���ن���ظ���ًرا ع��ب��وس��ا

���روا ال��ك��ؤوس��ا ت��ش��رذم��وا وك���سَّ

مبتسْم ال��وزي��ر  ال��ق��رب��ي  وي��خ��رُج 

ألّن�����ه ي����رى ال����وف����اَق ُم��ن��ع��ِدْم

خاتمة

العمْل ه��ذا  ع��ن  األَع����راَب  ُأس��اِئ��ُل 

َأَم���ْل ف��ي��ه  أو  ج����دواُه  م���دى  وع���ن 



أزهار627 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

���ُة ي���ا َل��ْل��ِق��م��ْة وج������اءِت ال���ِق���مَّ

م���ه���زل���ة ف���اج���ع���ة وُغ����ّم����ة

��ُت��ن��ا ال��ُم��َك��ثَّ��َف��ْة وُأْل���ِغ���َي���ْت ِق��مَّ

��َس��ْت أع��الُم��ن��ا ال��ُم��َرْف��ِرَف��ْة وُن��كِّ

واب�����ن ع��ل��ي ط���ل���َب ال��ّرح��ي��ال

ليال ف����وًرا  ال��خ��ض��راَء  ت��ون��َس  ع��ن 

ودَّع���ن���ي س��ف��ي��ُرن��ا ع��ب��ُد ال��َم��ل��ك

ُم��ْرَت��بِ��ْك ك��ان  وال��م��وق��ف  منصور 

��ي��ن وال���َع���وُد ِم���ن ت��ون��َس بِ��ال��ُخ��فَّ

ُح��ن��ي��ِن ب��ج��زم��ت��ي  أو   - ل��ي��ت  ي���ا 



628 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

م�شتند حكم
فصل خصومة في  قرية المويجر - مقبنة في شمير

بِ����َح����م����ِدِه ُس��ب��ح��ان��ه َت��ع��ال��ى

��ع��اَب وال��ُم��ح��اال �����َل ال��صِّ ق��د َذلَّ

���الُم األَك��م��ال ���الُة وال���سَّ ث���مَّ ال���صَّ

الُمْرَس�ال الَح�ب�ي��َب  َرُس��وَل�ُه  َت�ْغ�ش�ى 

م��ْة ل��ق��د ش��ك��ا ف���ي دع�����وٍة ُم��َق��دَّ

)َمْقَبنَة( ضواحي  ِمن  ح��زام(  )غ��ازي 



أزهار629 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

نِ��ْس��َب��ُت��ُه إل��ى )ال��ُع��َزي��ِق( األَْش��َه��ِر

����ُة ال���ُم���َوي���ِج���ِر( ب��ل��دُت��ه )ُق����َريَّ

َش��را َم���ن  أنَّ  َدْع������واُه  ف��ي  ي��ق��وُل 

م��ن��ه ق��دًي��م��ا ق��د َت���م���ادى واف��ت��رى

)م��ح��ّم��ُد اب���ن م��ح��ّم��ِد ب��ن ه��ائ��ِل(

ُم��ق��اب��ِل ب��ال  األرَض  واغ��ت��ص��َب 

ال��طَّ��َل��ْب َر  َت���َح���رَّ أن  م��نّ��ا  ف��ك��ان 

اغ���ت���رْب إذ  وال��������ُدُه  َي���ن���وُب���ُه 

ج����اَء أب����وه َي��ح��م��ُل ال���َوك���اَل���ْة

وق�����اَل: ه���ذي َدع������وٌة  ُم��ح��اَل��ْة



630 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

وُم�����ْب�����ِرًزا َب���ص���ي���رًة ت��اري��ُخ��ه��ا

َخ���ْم���ٌس وت��س��ع��وَن ك��م��ا رأي��ُت��ه��ا

ث�������ّم ث����الث����م����ائ����ة وَأل��������ِف

ُت���وّف���ي أن  س���ب���َق  ك���ات���ُب���ه���ا 

���ّي���ُد ال���ع���اّلم���ُة )ال���نَّ���ه���اري( ال���سِّ

)م���ح���ّم���د( ك����ان م���ن األخ���ي���اِر

ت��ح��ك��ي ش����راًء ن���افِ���ًذا ل��َلْك��م��ِل

ه��ائ��ِل( اب���ِن  محّمد  اب���ِن  )م��ح��ّم��ِد 

��اك��ي ب��ائ��ُع��ه��ا )غ����ازي ح����زام( ال��شَّ

أم��الك��ي ِم���ن  ي���ق���وُل  ذا  ورغ�����َم 



أزهار631 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ف��ق��ام )غ������ازٌي( ي��ح��ّق��ُق ال��َخ��َب��ْر

��َج��ْر ب����أنَّ ت��ل��َك َأرُض�����ه م���َع ال��شَّ

ودارا ج����رى  م���ا  ِخ�����الِل  وِم����ن 

َي���خ���ت���اَرا أن  رأي������ُت  ب��ي��ن��ه��م��ا 

ش��ي��ًخ��ا وَع�����ْداًل ي��ص��ل��ُح ال��ِخ��الف��ا

ول���ل���ق���ل���وِب َي����َض����ُع ائ��ت��الف��ا

ف��اتَّ��َف��ق��ا ع��ل��ى اخ���ت���ي���اِر راش����ِد

الماجِد( عبِد  اب��ِن  الحميِد  )ع��ب��ِد 

ل��ك��نّ��ه ب���ع���َد ُج����ه����وٍد ط��ائ��ل��ْة

ع����اَد وق���د َأخ��ف��َق��ِت ال��ُم��ح��اول��ْة



632 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ل��ل��َم��َح��ّلْ خ��رْج��ن��ا  أن  م��نّ��ا  ف��ك��اَن 

َن��ع��ِرُف��ُه َع��ْي��نً��ا وُن��ْص��ِل��ُح ال��َخ��َل��ْل

َي��ص��َح��ُب��ن��ا ُم���دي���ُر ع���اِم ال��نّ��اح��ي��ْة

الخافية َي���ْع���رف���وَن  ُش���ه���وٌد  ث���ّم 

ُع��ِم��را ا  َس�����دًّ أنَّ  وج���ْدن���ا  وق���د 

ف����وَق م��س��اح��ٍة ع��ل��ي��ه��ا اش��َت��َج��را

األَْذُرِع بِ���َع���دِّ  َم��ْس��ُح��ه��ا  ف��ص��اَر 

ع��ي ِع���ش���روَن واث��ن��ي��ن ك��ّم��ا ق��د َي��دَّ

َت��ْش��َت��بِ��ْه ال  َأرب���ع���ٌة  ح���دوُده���ا 

به الَمْشكو  َم��ن��زُل  ال��َج��نُ��وِب  ِم���َن 



أزهار633 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َش���رًق���ا وِق���ب���ل���ًة ه���ي ال��طَّ��ري��ُق

وَغ���رُب���ه���ا َي��م��ل��ُك��ه��ا )ال���ُع���زي���ُق(

��ع��ْة ل��ك��نَّ��ه��ا ف���ي َش��ك��ِل��ه��ا ُم��َوسَّ

ط��وي��ل��ٌة ول����م َت���ك���ْن ُم���َربَّ���ع���ْة

ي��م��ُل��ُك��ه��ا )غ����ازًي����ا(  أنَّ  وص����حَّ 

َي��ْش��َم��ُل��ه��ا ال  ال���ّس���اب���ُق  وَب���ي���ُع���ُه 

ح��ي��ُث أق���اَم ف��ي ال��َم��ب��ي��ِع األَْس��َب��ِق

َم��ن��زَل��ه ال��ح��ال��ي غ��رب��ي ال���طُّ���ُرِق

ال��ثَّ��َم��ن��ا رأي���ن���ا  أن  م��نَّ��ا  ف���ك���اَن 

����ٌد( أم��اَم��ن��ا َي���دف���ُع���ه )ُم����َح����مَّ



634 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

اتََّضْح الُمْلُك  له  حيُث  )غ���ازٍي(  لِ��� 

وق���ْل َع��ف��ا ال��ل��ُه َت��ع��ال��ى وَس��َم��ْح

نا َثمَّ سعيٍد(  ب��ُن  و)َن��ص��ُر  )َن��ْص��ٌر(، 

ب��ث��م��ِن ال����ّزم����اِن ح��ي��ُث أْت��َق��ن��ا

ق��ي��م��ُت��ه��ا اث���ن���اِن م���ع ع��ش��رون��ا

أل���ًف���ا رآه����ا ال���نّ���اُس أج��م��ع��ون��ا

على ال��َب��ي��ِع  َب��ص��ي��رُة  وُك���تِ���َب���ْت 

)م���ح���ّم���ِد اب����ِن ه���ائ���ٍل( وَق��بِ��ال

��نَ��ْت ُش�����روَط َب���ي���ٍع ن��اف��ِذ َت��َض��مَّ

ُم��ْغ��َل��َق��ِة األب������واِب وال��َم��ن��اف��ِذ



أزهار635 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

وك����ان ب���اإلي���ج���اِب وال���َق���ُب���وِل

ك��ات��ُب��ه��ا ِم���ن ق���ري���ِة )ال��ح��ق��ي��ل(

عوض أحمْد  ب��ُن  )سليَماُن(  أمينُها: 

ُت��ن��ت��َق��ْض ال  لفظها  ف��ي  م��ح��ك��م��ٌة 

األّوِل رب���ي���ِع  ش��ه��ُر  ت��اري��ُخ��ه��ا 

ال��ول��ي( )ع��ب��ُد  أن���ا  فيها  وش��اه��ٌد 

الّصواب وج��ِه  على  الّثاني  اهُد  والشَّ

)ُركاب( ِمن  حساني(  بن  الجليل  )عبد 

أل�����ف وأرب���ع���م���ائ���ة وس��ب��ع��ِة

ل���ه���ج���رة م����ن م���ّك���ة ل��ط��ي��ب��ِة



636 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ضيري دون  ال��ح��ك��َم  ه��ذا  ح����ّررُت 

��م��ي��ري ك��ات��ُب��ه ع��ب��د ال���ول���ي ال��شَّ

س��ام��َح��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى َع����دَّ ما

َهما َق��ْط��ٌر  أو  ال��َخ��ص��م��اِن  اصطلَح 

ربيع األول 1407هـ



سياسيات





أزهار639 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

اأنا ِمن َتِعّز
البحر: الكامل

أن���ا ِم���ن )َت���ِع���ّز( وه����ذه أوراق����ي

أعماقي ف��ي  ال��ح��بَّ  ب���أنَّ  َش��ِه��دت 

وعشيقتي مدينتي  )ت��ع��ّز(  ِم��ن  أن��ا 

وب��ه��ا ُع���ِرْف���ُت بِ��س��ّي��ِد ال��ع��ّش��اِق

ف��ي��ه��ا وم���ن أغ���ص���اِن رّم��ان��اتِ��ه��ا

األح���داِق ف��ي  الفجِر  عيَن  ��ْل��ُت  َك��حَّ



640 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

أن���ا ِم���ن )َت���ع���ّز( م��دي��ن��ٍة ق��دس��ّي��ٍة

وم���ن���اِط ك����لِّ م��ج��اه��ٍد َس���بَّ���اِق

محّمٍد ال��نّ��ب��يِّ  مبعوِث  )م��ع��اَذ(  ب��� 

ب���م���ع���ارِف ال����ق����رآِن واألخ�����الِق

به يزهو  )ُي��وُس��ف(1  ِر  الُمَظفَّ عصُر 

راق��ي َلعصٍر  ي��ا  و)م��ّك��ة(،  )َص��بِ��ٌر(2 

م��ن��ارٌة الفقيِه  ع��ل��وان(3  )اب���ن  م��ه��ُد 

اآلف��اق في  ��ودي(4  ال��سُّ  ( والكوكُب 

1 - يوسف بن عمر الرسولي من أكبر ملوك اليمن.
2 - َصبِر: اسم جبل في تعز.

3 - أحمد بن علوان الشاعر الفيلسوف الصوفي من محافظة تعز.
4 - عبد الهادي السودي الشاعر الرباني الصوفي من مدينة تعز.



أزهار641 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ُخُلواتها ف��ي  س��ام��ْرَت  ك��م  ب���دُر  ي��ا 

ِم���ن م��خ��ب��ٍت ف��ي دم��ِع��ه ال��ُم��ْه��راِق

أحيائها ف��ي  ع��اَن��ْق��ِت  ك��م  شمُس  ي��ا 

ِم���ن غ����ادٍة ك��ال��ب��دِر ف��ي اإلش����راِق

ها َيُلفُّ م���اُر  وال���دَّ غ����ّزَة  أخ���َت  ي��ا 

واِق ��دائ��ِد  ال��شَّ ف��ي  ط���وٌق  ��ب��ُر  ال��صَّ

مدينتي )ت��ع��ّز(  في  َأضحى  )َن��ي��روُن( 

ب��ال��ق��ت��ِل وال��ّت��دم��ي��ِر واإلح�����راِق

مثَلما واف��ع��ْل  القتِل  في  وزْد  اِه��دم 

ف��ع��َل ال��ع��ق��ي��ُد وم��ث��َل��ه س��ُت��الق��ي



642 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

الَبقا رف���َض  اّل���ذي  ال��تَّ��ِع��ّزّي  وأن���ا 

أخالقي م��ن  ال���ّذلُّ  ليس  ّل،  ال���ذُّ ف��ي 

دم��اَءه��ا أنَّ  ال��ُج��ب��ن��اُء  َي��ْح��َس��ِب  ال 

اإلزه���اق َل���دى  َتفنى  أو  س��ت��م��وُت 

ف��ت��ع��زُّ م����لُء ن��س��اِئ��ه��ا ورج��الِ��ه��ا

ُح��َم��ٌم ِم���َن ال��ُب��رك��اِن ف��ي األع��م��اِق

ت��زه��و ب��ه��م ص��ن��ع��اُء م��وًج��ا ه���ادًرا

زح���ًف���ا َك���َس���ي���ٍل ه�����ادٍر َدفَّ�����اِق

كامٍل َق���رٍن  ث��ل��َث  ال��تَّ��َخ��لُّ��ُف  يكفي 

لطالقي واس��ت��م��ْع  بِ��َج��ْه��ِل��َك  ارح���ْل 



أزهار643 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ن��ف��ع��ّي��ٌة ش���ّل���ٌة  َت���ْخ���َدَع���نَّ���َك  ال 

تَّ���اِق ف��ال��َخ��ْرُق ُم��تَّ��ِس��ٌع ع��ل��ى ال���رَّ

أت��ى إذا  ال��ُم��َت��م��لِّ��ق��وَن  وس��ي��ن��دُم 

ي���وُم ان��ت��ص��اري ي���وُم َح���لِّ وث��اق��ي

َوَل��ْدُت��ُه��م ��ذي��َن  الَّ َب��ع��ِض  على  َعَتبي 

وَغ���َذْوُت���ُه���ْم وَص��َب��ْغ��ُت��ه��م بِ��َم��ذاق��ي

وقد َدم��ي  َس��ْف��َك  َي��ْرَض��ْوَن  بوظيفٍة 

ك��ان��وا َب���نِ���يَّ وِم����ن أع����زِّ ِرف��اق��ي

ه��م أع��زُّ َع��َل��يَّ  َض��نُّ��وا  وإن  أه��ل��ي 

وغ����ًدا س��ي��ح��ت��ش��دوَن ع��ن��َد ِع��نَ��اق��ي



644 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

َوميُضها الحياِة  في  سُيشرُق  وغ��ًدا 

و)َت���ع���ّز( ت��ب��ق��ى ك��ع��ب��َة األش����واِق

ص��ب��ًرا ف��ب��ع��َد ال��لَّ��ي��ِل َف��ْج��ٌر أش��ق��ٌر

��ب��ُح َي��ْف��َض��ُح ن��اف��َخ األب���واِق وال��صُّ

ف��الغي�ُث ي�ه�ط��ُل ب�ع��د رع�ٍد قاص�ٍف

سواقي وال��ّش��ب��اُب  ب��ح��ٌر  ��ع��ُب  وال��شَّ

�����ٌة وِذمَّ ُي���خ���اُن  ال  ع��ه��ٌد  لِ���َت���ِع���زَّ 

وال��ع��ه��ُد أث��ق��ُل م��ا ع��ل��ى األع��ن��اِق

ه���ذي ت��ع��ّز ال��ي��وَم ب��ي��ن ُض��ُل��وِع��ه��ا

ال��ع��م��الِق ووث��ب��ُة  ال��ّص��م��وِد  روُح 



أزهار645 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

وَم��داف��ًع��ا ق��ن��اب��اًل  َرَم������ْوَك  مهما 

الباقي أن���َت  وأن���ت  ف��س��ي��رح��ل��وَن 

غ��رق��ْت م���راك���ُب زن��ق��ٍة ف��ي زن��ق��ٍة

ورك��ب��ُت م��ن ف���وِق ال��ق��ط��اِر ُب��راق��ي

2011 م



646 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

الفجر اآت
البحر: السريع

ي��ا واق��ًف��ا ف���وق ُح��ط��اِم ال��ِج��ب��اْه!!

���الْة س���اٍت م��ث��ل ط��ه��ِر ال���صَّ م���ق���دَّ

ُدْس��َت��ُه��ْم َم���ْن  أنَّ����اِت  ففي  َم��ْه��اًل! 

َص���داْه ى  َدوَّ ال��نَّ��ْق��َم��ِة  ِم���َن  رع���ٌد 

َغ��َف��ْت مهما  ه���َر،  ال���دَّ َت��أَم��نَ��نَّ  ال 

ُرَؤاْه َس��َت��ص��ح��و  َي���وًم���ا  َأْع���ُي���نُ���ُه 



أزهار647 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

بِ��ُط��غ��ي��انِ��ِه ال��طَّ��اغ��ي  ش��م��َخ  إن 

الِجباْه َيْحني  األَق����رِب  ال��غ��ِد  ففي 

َت����ْزَدري ال��َج��بَّ��������اُر ال  ��ه��������ا  أيُّ ي��ا 

ف��ال��ح��قُّ َج���بَّ���اُر، ط��وي��ُل األَن����اْة

م��ه��م��ا َدج����ا ال��لَّ��ي��ُل بِ��ُس��ل��ط��انِ��ِه

ال��طُّ��غ��اْة الج��ت��ث��اِث  آٍت  ف��ال��َف��ْج��ُر 



648 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

عيد اأ�شفي على اليمن ال�شَّ
البحر: مجزوء الكامل

��ع��ي��ِد أس��ف��ي ع��ل��ى ال��ي��م��ِن ال��سَّ

َرِك ال��ب��ع��ي��ِد َي���ه���وي إل����ى ال��������دَّ

َذبُ����َل����ْت م���الم���ُح���ه ال��ج��م��ي��ل��ُة

ف����ي ال����ح����رائ����ِق وال���ج���ل���ي���ِد

فيه ال���ُج���َب���ن���اُء  واس���ت���ح���ك���َم 

ع���ص���اب���ُة ال���ُح���ك���ِم ال��ج��دي��ِد



أزهار649 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

وال����م����وُت ي���رق���ُص ض��اح��ًك��ا

���ع���ُب ف���ي ك�����رٍب ش��دي��ِد وال���شَّ

رح��������َل األم�����������اُن ب���أه���ِل���ه

ُج����ِل ال��ب��ل��ي��ِد أس���ف���ي ِم�����َن ال����رَّ
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650 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

بيح اليمن الذَّ
البحر: مجزوء الكامل

وأّنْ ب��ك��ى  ال��ح��ب��ي��ب  وط���ن���ي 

وه������وى إل�����ى ب���ح���ر ال���ِف���َت���ْن

ال����م����وُت وال���ِح���ق���ُد ال��ب��غ��ي��ُض

ودول����������ٌة َس����ك����رى ِم����َح����ْن

ب���ي���ُح ���ه���ا ال����وط����ُن ال���ذَّ ي���ا أيُّ

ال����ل����ُه َح���س���ُب���َك ِم�����ن وط����ْن



أزهار651 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ي���ا م�����وُت ق���د َش����بِ����َع ال��ف��ن��اُء

وم����ا ش��ب��ع��َت م����َن ال���ي���م���ْن؟!

)ص����ن����ع����اُء( م���ث���ُل خ���واتِ���ه���ا

����ام( األََغ������ّنْ )ب���غ���داد( و)ال����شَّ

م��ن )ح��ض��رم��وَت( إل��ى )ال��ّط��واِل(

���واح���ِل ِم����ن )ع����دْن( إل����ى ال���سَّ

ص���ن���ع���اُء ُج�����رُح�����ِك ن�����ازٌف

ُت���ب���ْن( )وادي  ف���ي  ��ي��ِل  ك��ال��سَّ



652 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ف���إل���ى م��ت��ى ي���ت���خ���اذل���وَن؟!!!

���َج���ْن ال���ق���ل���ُب ي���م���ل���ُؤه ال���شَّ

���ع���ف���ا ك��ف��ى ي����ا دول��������َة ال���ضُّ

ه���ل ب��ع��د ه����ذا م���ن َث����َم����ْن؟؟
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أزهار653 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ح  ع�شو مر�شَّ
البحر: مجزوء الرمل

أص���ب���َح ال���ك���لُّ ُدع����اْة

أص���ب���َح ال���ك���لُّ ُق��ض��اْة

ِمنهم ْن��دي��ُق  ال��زِّ أص��ب��َح 

ف��ي م��ح��اري��ِب ال��تُّ��ق��اْة

َعظيًما َح���ْب���ًرا  غ���دا  ق��د 

ع���اْة ف����اَق أق���ط���اَب ال���دُّ



654 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

موسى إي��م��اِن  ف��ي  ص���اَر 

ع��ن��دم��ا أل���ق���ى ع��ص��اه

اًم���ا وَأض��ح��ى ب���اَت َق���وَّ

ك��اْة ص��ائ��ًم��ا ُي��ْع��طِ��ي ال��زَّ

ص����اَر َم���والن���ا إم��اًم��ا

��الة ال��صَّ ف��ي  يبكي  ص��ار 

شرعي ال��ل��ِه  َش���رُع  ق���ال: 

ل��ي��س ل���ي َش�����رٌع س���واه

��ى س���وف أق��ض��ي م��ا َت��َب��قَّ

ِم���ن ح��ي��ات��ي ف��ي ِرض���اه



أزهار655 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َأعطي��تمون�ي إن  س�����وف 

ص��وَت��ك��م َي��ْرض��ى اإلل��ه

حياتي ُأْع��طِ��ي��ك��م  س��وف 

��ْت ل���ي ح��ي��اة م���ا ت��ب��قَّ

جميًعا أرع��اك��م  س���وف 

أخ���اه َي��نْ��س��ى  أٌخ  ه���ل 

س���وَف ل��ن َي��ب��ق��ى َف��س��اٌد

ُع��ص��اْة يبقى  ل��ن  س���وف 

��ْي��ُت��م��ون��ي َولَّ إن  س���وف 

ُت���درك���وا س���رَّ ال��ح��ي��اة



656 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

فقيٌر ي��ب��ق��ى  ل��ن  س���وف 

ب���ائ���ٌس ض���اق���ت ي���داه

ك���م م��ري��ض َس���نُ���داوي

ِش��ف��اه ُي���ْرَج���ى  ال  ك���ان 

أمنًا األم���ُن  يبقى  س��وف 

ُج��ن��اة ي��ب��ق��ى  ال  ح��ي��ُث 

س���وف ل��ن ي��ب��ق��ى ذل��ي��ٌل

ت��ن��ح��ن��ي م��ن��ه ال��ج��ب��اْه

ف��وزي بعد  تعلو  س��وف 

��ف��اْه ب��س��م��ٌة ك����لَّ ال��شِّ



أزهار657 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ه���ك���ذا ق�����ال أخ���ون���ا

َد ال���ل���ه ُخ���ط���اه س�������دَّ

ول������ه م�������اٌل غ���زي���ٌر

ول�����ه ِم����ْل����ي����وُن ف���اه

ن�����������راُه ف��������اَز  وإذا 

ك���اذًب���ا ف��ي��م��ا ادَّع�����اْه

��������ُه َت����دع����و ع��ل��ي��ه ُأمُّ

م���ث���ل م����ن ع�����قَّ أب����اه



658 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

الالهثون
البحر: الخفيف

زم�����ٌن َي��ن��ق��ض��ي وُع����ْم����ٌر َي���ُم���رُّ

واص��ط��ب��اٌر َي��ْت��ُل��وُه َص��ْب��ٌر، وَص��ب��ُر

وري�����اُح ال��تَّ��غ��ي��ي��ِر َت��ْس��ف��و َش��م��اال

م���ا ل��ه��ا ف���ي دي����اِرن����ا ُم��ْس��َت��َق��رُّ

لئيًما م����اُن  ال����زَّ أن��ج��ب  ك��ل��م��ا 

ُق���تِ���َل ال��طَّ��اه��ُر ال��ك��ري��ُم األََب����رُّ

حتَّى عِب  للشَّ ال��ظَّ��ال��م��وَن  َت��ِع��َس 

ص����ار ف���ي ك����لِّ ب��ق��ع��ة م��ن��ه ق��ب��ُر



أزهار659 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

اأيا ِعي�ُس
البحر: المتقارب

ُم��ْث��َق��َل��ة َت��ش��ت��ك��ي  إن  ِع��ي��ُس  أي���ا 

وَل��ْي��ُل��ِك ف��ي ال��بِ��ي��ِد م��ا َأط���َوَل���ْه!

وِم���ن ُظ��ْل��َم��ِة ال��لَّ��ي��ل��ِة ال��ه��اطِ��َل��ْة

ْك���ِب م��ا َأْع��َج��َل��ْه وِم���ن ق��ائ��ِد ال���رَّ

ِس���راًع���ا م���َع ال��نَّ��ج��م��ِة اآلفِ���َل���ة

��ه��ا ال��ق��افِ��َل��ْة ْس���ِل ي��ا أيُّ ع��ل��ى ال���رَّ



660 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ُدُروُب���������ِك ف���ي رح���ل���ٍة ط��ائ��ل��ة

��ح��ى ح��اِم��َل��ة وأن����ِت لِ��َش��م��ِس ال��ضُّ

ش���راُب���ِك ِم���ن َأْدُم���ع���ي ال��ُم��ْرَس��َل��ة

قاتلة ال��َح��ش��ا  ف��ي  َزْف������َرٍة  وِم����ن 

م��ت��ى َن���ِص���ُل ال���َح���يَّ ي���ا ق��اف��ل��ة

وي��س��ت��ب��ش��ُر ال��طِّ��ف��ُل واألَرم���ل���ْة

وع��ن��د ال����وص����وِل َن����رى ك��اذًب��ا

2 )ع��ب��ه��ل��ة(  ن���رى  أو  )م��س��ي��ل��م��ًة(1 

1 - مسيلمة: هو مسيلمة  الكذاب
2 - عبهلة: هو “األسود العنسي” مّدعي النبوة



أزهار661 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

وأع���راُب���ن���ا ُك���لُّ���ُه���ْم ُج����نْ����ُدُه

وأت���ب���اُع���ه ي���ا َل���ه���ا َم���ْه���َزَل���ة

َح��ن��اَن��ْي��ِك ِم���ن َث�����ورٍة ُم��ْق��بِ��َل��ة

القافلة ��ه��ا  أيُّ ي��ا  س���ِل  ال���رَّ ع��ل��ى 



662 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

زائفات الأقنعه
البحر: الرمل

معه ف��أس��ي��اف��ي  ت��ل��وم��ون��ي  ال 

ق���د ك��ش��ْف��ن��ا زائ���ف���اِت األَق��ن��ع��ْة

وال��ق��ل��وُب ال��ُم��ْت��َع��َب��اُت اس��ت��وَدَع��ْت

��ه��ا َق��ل��ب��ي ف����َأْدَم����ْت َوَج���َع���ْه ه��مَّ

����ٍة َزلَّ ِم����ْن  ًة  َم������رَّ َغ��ِض��ْب��ن��ا  إْن 

َم��َع��ْه ال��ُع��ْم��ِر  َم����َدى  ِع��ْش��ن��ا  فلقد 



أزهار663 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ًة ُم����رَّ َك���أًس���ا  ال��َم��ْك��َر  س��ق��ان��ا  أو 

ن��ي��ا َس��َع��ْه ف��َل��َك��ْم ُذْق��ن��ا ِم���َن ال��دُّ

ي��ا َخ��ِل��ي��َل��يَّ ُرَوْي�������ًدا ف��ال��َم��َدى

��ْف��َدَع��ْة ال��ضِّ بِ��نَ��ِق��ي��ِق  ُي��ب��ال��ي  ال 

وَألِ���ي���ن���وا واس���ت���ن���ي���روا ط��ال��م��ا

َمْسَبَعْة لِ��َص��ح��را  ْك��َب  ال��رَّ ُق��ْدُت��ُم 

��ُه ب��ع��ُض��ُك��ْم ل��و ق���اَد َب��ع��ًض��ا َع��ضَّ

وألَْدم�������ى ُك����لَّ ي����وٍم إْص���َب���َع���ْه

ي���ا َخ��ِل��ي��َل��يَّ ع��ل��ى ِرْس��ِل��ُك��م��ا

���َرب���اُت ال��ُم��وِج��َع��ْة آَل��َم��ْت��ن��ا ال���ضَّ



664 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ب��ع��ُض��ك��م َي��ط��ع��ُن ف���ي خ��اص��رت��ي

ب���س���ي���وٍف ب����ات����راٍت ق���اطِ���َع���ْة

وب���ي���ان���اٍت أث���ي���م���اِت ال���َه���وى

ن���ائ���ح���اٍت ك����اذب����اٍت خ���اِدع���ْة

إي����ِه ي���ا ُربَّ���َت���م���ا ُع����ْدُت����ْم إل��ى

ح��ي��ث ك��نَّ��ا، ق��د ك��ره��ُت األَْق��نِ��ع��ْة

ناصٌح ُي��ْج��دي  أَو  ِش��ع��ري،  ل��ي��َت 

ُح���زُن���ُه م��ن��ك��م ع��ل��ي��ك��م َق��طَّ��َع��ْه

��ب��ا أي���ن ك��نَّ��ا ي���ا زم���ان���ي ف���ي ال��صِّ

ف��ي ال��ق��رى ف��ي ال��ري��ف رّب��ي َأْم��َرَع��ْه



أزهار665 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

الِحمى �����اَك  َذيَّ َع��ْه��َد  َس��َل��ْون��ا  م��ا 

ع���ا وال��َم��زرع��ة وال��م��راع��ي وال���رِّ

ك����ان ل���ي َش���بَّ���اب���ٌة َم��ش��ب��وب��ٌة

َأْدُم���َع���ْه وُت��ْج��ري  ��ْج��َو  ال��شَّ تبعُث 

لهم وأح���ب���اب���ي  أت����راب����ي  ك����ان 

أروَع���ْه م��ا  وال��ُه��دى  عيسى  ُط��ْه��ُر 

ن��ت��س��اق��ى ِم���ن أح���ادي���ِث ال��ُق��رى

وأق��اص��ي��ِص ال��َح��ك��اي��ا ال��ُم��ْم��تِ��ع��ْة

ق��ري��ت��ن��ا ف����ي  س���ي���اس���ّي���ي���ن  ال 

��نِ��َع��ْة ي���زرع���وَن ال��ُم��وبِ��ق��اِت ال��شَّ



666 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

َم���ْذَه���ٌب إاّل  ��ع��ِر  ل��ل��شِّ ي��ك��ن  ل���م 

ول���س���ان���ي ب��ال��م��ع��ان��ي َط���يِّ���َع���ْة

ي���ا َخ���ِل���ي���َل���يَّ َأنِ���ي���خ���ا ُب���ْره���ًة

َف��ْرَق��ع��ْة ال  ه����دٍف  ع���ن  واس�����أال 

ل��م َي��ُع��ْد ف��ي ال��ع��م��ر وق���ٌت ط��يِّ��ٌع

ِم��ْدَف��َع��ْه َه��واك��م  ي��رم��ي  أن  ق��ب��َل 

َن���رى ال  أنَّ����ا  َظ����نَّ  َم����ْن  واه�����ٌم 

���َع���ْة ل���م َي���ُع���ْد ي���ا ق����وُم ف��ي��ن��ا إمَّ



أزهار667 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

بالدي اإلى اأين؟
البحر: المتقارب

��َف��ْر؟ ب���الدي إل���ى أي���ن! ح���ان ال��سَّ

ف��ه��ل ت��ش��ع��ري��ن ب���ن���ار ال��خ��ط��ْر

)ال��ري��اض( لقصور  أو  )ط��ه��ران(،  ل� 

وإال ) دب��������ي(  وإال  )ق�����ط����ر(

س���ت���ب���َق���ي���ن ت���ائ���ه���ًة م��ث��َل��ن��ا

ُم���ْس���َت���َق���ّرْ وال  وَن���ه���وي  ن���ف���رُّ 



668 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

َت��رح��ل��ي ال  أرج������وِك   ، أمُّ ف��ي��ا 

ف��ص��ن��ع��اُء َب���ع���َدِك ُت��م��س��ي َس��َق��ْر

لنا ت��ح��ل��و  أمُّ  ي���ا  ل���وج���ِه���ِك 

ال��نَّ��َظ��ْر َن��س��ت��ل��ذُّ  وك����م  رؤاِك 

وك�����م ف����ات����ٍك ش����اه����ٍر س��ي��َف��ه

ُي���راق���ُب ف���ي ال���خ���ط���واِت األث���ْر

إل����ى أي����ن ت���رح���ُل ي���ا م��وط��ن��ي؟

الَبَصْر م��رم��ى  َأص��ب��ح  و)ه��والك��و( 

ُن���ق���اتِ���ُل، َن���ْف���نَ���ى ع��ل��ى ُل��ق��َم��ٍة

وَن��ْص��َع��ُد ب��ال��ق��اِت َس��ط��َح ال��ق��َم��ْر



أزهار669 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

وِم���ْن َح��ولِ��ن��ا ال��ُم��ْت��َخ��ُم��وَن األُل��ى

ي��س��وق��ون��ن��ا ل��ع��م��ي��ِق ال���ُح���َف���ْر

َي���ُس���رُّ ال  خ���ب���ٍر  ع��ل��ى  ف��ن��ص��ح��و 

وف��ي ال��لَّ��ي��ِل ُرْع����ٌب، وَخ���وٌف وَف���ّرْ

العقوِل َج��ْوَع��ى  ال��ِج��نُّ  وَت��ْح��ِرُس��ن��ا 

وإب���ل���ي���ُس ف��ي��ن��ا أم���ي���ُر ال��َب��َش��ْر

ج����ارٌة ف���ال  َرَح�����ْل�����ِت  م���ا  إذا 

ال��ُم��نْ��َح��َدْر إل���ى  إالَّ  َس���ُت���ْؤوي���ِك 

الخليِج ش��م��ِس  م��ث��ُل  شمُسنا  ف��ال 

المطْر م��ث��ُل  ��ْح��ِب  ال��سُّ َم��َط��ُر  وال 



670 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ح���ض���ارُت���ن���ا َت��ش��ت��ك��ي َف���ْق���َرن���ا

َح��َض��ْر َم���ن  أو  غ���اَب  َم���ن  وت��ك��رُه 

إل����ى أي����ن ي���ّت���ج���ُه األغ���ب���ي���اُء؟

ال��ب��ق��ْر ج��ن��وَن  ف��ي��ه��م  ال��ي��وم  أرى 

َي��ه��ي��م��وَن ف��ي َوْس���َوس���اِت ال��ه��وى

؟ وَن! ل��ك��ن وأي����ن ال��م��ف��ّرْ َي����ِف����رُّ

تنتهي ال  ال��ُب��ْغ��ِض  ِم����َن  ح����دوٌد 

ن���ا ُم��ؤت��م��ْر ���دوا ِض���دَّ وك���م َع���قَّ

ف��ق��ول��ي ل��م��ن ش����اء َت��ف��ري��َق��ن��ا

ح����ذاِر أخ���ا األش��ق��ي��اِء، ال���َح���َذْر



أزهار671 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

ق��ض��ي��َت ع��ل��ى ك����لِّ م���ا ن��رت��ج��ي

ْض���َت ُح��ْل��ًم��ا َب��ن��اُه ال���َق���َدْر! وَق���وَّ

أن���ا ك��م ب��ك��ي��ُت ان���ه���زاَم ال��وط��ْن

َم���ْن ُد خ��ل��َف ال���زَّ وع��ش��ُت ُأَغ������رِّ

ي���ق���وُد ال���ُع���روب���َة َأع����داُؤه����ا

َم��ْن وُي��ْل��َق��ى ب��ه��ا ف��ي ب��ح��اِر  ال��دِّ

��ُق ِم���ن خ��وفِ��ن��ا َب��ْط��َش��ُه��ْم ُن��َص��فِّ

وق���د أت��ق��ن��وا ُص���نْ���َع ك���لِّ ال��ِف��َت��ْن

َسيِفِهم ِم���ْن  خ���وَف  وال  ص��ري��ٌح، 

وَف�����ّنْ ِدي�����ٌن  ���راح���َة  ال���صَّ ألّن 

3 /9 /2014 م



672 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ا وما كنُت ِحزِبيَّ
البحر: الطويل

�ا ريَّ ب�اك�ره  الَح�يَّ  ذاَك  الَوْب��ُل  َس���َقى 

ُلْقيا وَأْي��نَ��َع��ُه  َوْص����اًل  وَأْم���َرَع���ُه 

وَق��بَّ��َل َأح��ب��اب��ي ُض��ًح��ى وَس��ق��اُه��ُم

ُسْقيا ِم��ْن  ل��َك  َح��بَّ��ذا  ِوص���اٍل  بِ��ك��أِس 

���َرُه���ْم َع��ْه��دي وإّن���ي لِ��ِذْك��ِرِه��ْم وَذكَّ

َليَّا بِ��ِه  ال��ُه��م��وَم  َت��ْل��وي  َل��ْوَع��ٍة  أخ��و 

ِدْف�ُؤُه الَق�ْلِب  في  الَع�ْهُد  ذاَك  بِ��ُروِحَي 

َوفِ�����يٌّ ل���ُه َم��ي��ًت��ا َوفِ�����يٌّ ل���ُه َح��يَّ��ا



أزهار673 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

إّنني ال��َج��زي��رِة  َغ���ْوِر  ف��ي  َأِح���بَّ���اَي 

َمنِْسيَّا؟ ِصْرُت  إذا  أنسى،  وهل  َرَحْلُت، 

لَِش�وِقُكْم الُج��فوِن  َدْم��ُع  جرى  ما  إذا 

��ب��اب��ِة َش��وق��يَّ��ا ��ُب��ن��ي أه���ُل ال��صَّ ُي��َل��قِّ

َمْذَهبي األَِح��بَّ��اُء  ع�اَب  وإْن  ولس�ُت 

َم��يَّ��ا أو  ب��ث�ي�ن�َة،  أو  بِ��َل�يلى،  ُم�َع�نًّى 

والنََّوى والُبْعِد،  التَّْرحاِل،  ِمَن  َس�ئ�ِْم�ُت 

الطَّ�يَّا َأع��رُف  ال  النَّْشَر  أذوُق  كم  إلى 

��روا َت��َذكَّ َعنكم  ال��نَّ��أُي  َيطوُل  كم  إل��ى 

َمنِْفيَّا؟ الَقْلِب  واِج��َم  َذَك��ْرُت��ْم  ما  إذا 



674 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ألّنني ��خ��ي��ُف  ال��سَّ ذاَك  ُي��ح��اِرُب��ن��ي 

وُكْرِسيَّا وَع��ْه��ًدا  َع��ْرًش��ا،  له  َحَمْيُت 

ًف��ا َأيُ��ج��زي��ن��ي م��ا ت��ع��ل��م��وَن َت��َخ��وُّ

َمنِْسيَّا الِع�صابِة  َظ��نِّ  في  وأمس�ي�ُت 

َقَضْيُتُه ��ب��اَب  ال��شَّ ُق��ل��ُت  إذا  َأَع��ْي��ًب��ا 

َحْربِيَّا؟ ال��ِع��زِّ  ف��ارَس  ِس��الٍح  َشِقيَق 

َي��ِع��ي��ب��وَن َق��ول��ي وال��ُه��دى م��ا َأق��وُل��ه

ِحْزبِيَّا كنُت  وم��ا  ب��أح��زاٍب  َك��َف��ْرُت 

الَق�لِب والَع�قِل والَهوى س��أب�قى ك�ب�يَر 

وم��ا زل��ُت إن��س��اَن ال��ُع��روب��ِة َش��ْرِق��يَّ��ا



أزهار675 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

الوحدة
سخريات سياسية عن وحدة التقاسم بالعامية الشعبية اليمنية

هكذا بدأت وحدة اليمن  1990م

وحدْه ولو خمسين حزْب فيها

وحدْه ولو جيشان يحرسوها

وحدْه ولو تناحروا عليها

وحدْه ولو حزبان1 يحكموها

أهم شيء نقطة )َكِرش(2 أزيلْت

1 - حزب المؤتمر الشعبي، والحزب االشتراكي.
2 - َكرْش اسم مكان الحدود القديمة بين شطري اليمن.



676 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

أما الجرائد أربعْه وستين

شاحوطك1  يا شعبنا بياسين

أقرأ شتائم تخجل المجانين

هذي ديمقراطية المساكيْن

أهم شيء نقطة )َكِرْش( أزيلْت
وَمن قتْل يلجأ إلى )كريتر(2

ومن وصل )صنعاء( َسِلْم من الشر

مبروك يا شعب اليمن وأكثر

وحدْه كذا وإاّل بالش ُتذكْر

1 - شاحوطك: عامية يمنية بمعنى اعطيك تميمة خوف الحاسدين.
2 - كريتر اشهر حي في عاصمة جنوب اليمن عدن.



أزهار677 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

أهم شيء نقطة )َكِرْش( ُأزيلْت

)خالد نزار( أستاذ في )الجزائر(

أهاًل ديمقراطية العساكْر

أهم شيء نقطة )َكِرْش( أزيلْت

سلطان1 كان الثائر المناضل

وأنت يا فضلي2 شجاع وفاضل

لجوء سياسي في اليمن وعاجل

من اليمن يا عيني للقبائل

أهم شيء نقطة )َكِرْش( أزيلْت

والطائفية أغنية جديدة

1 - الشيخ سلطان السامعي كان يومها مطلوًبا من نظام صنعاء.
2 - الشيخ طارق الفضلي كان مطلوًبا يومها في نظام عدن.



678 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

لالشتراكية بدت مفيدة

من أممية مارِكْس، جديدة

إلى انفصال )عمران( و)الحديدة(

أهم شيء نقطة )كِرْش( أزيلْت

االنفصالية قريب ُتعرْف

وما وراها عن قريب ُيكشْف

والمؤتمر من كل بيْت لْفلْف

غبي من قال ذا )العلي(1 أشرْف

أهم شيء نقطة )َكِرْش( أزيلْت

1 رمضان 1414هـ

1 -العليان: الرئيسان علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض.



ثقافة





أزهار681 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

�شالون الهمداني في م�شر
البحر: الخفيف

��ْم ه��ُر أل���َف ع���اٍم وَي��مَّ ص��م��َت ال��دَّ

الُمَقطَّْم ُسفوِح  من  )همداَن(  َص��وَب 

سماٌء واس��ت��ن��ارْت  ال��ِع��ل��ُم  وص��ح��ا 

وح��ي��ا ال���غ���ادي���ات ح��يًّ��ا وَس���لَّ���ْم

ف��ع��ل��ى ه��اج��س��ي ح��ن��ي��ٌن ق��دي��ٌم

وَزْم���َزْم ِش��ع��ِري  َزمَّ  )ال��نِّ��ي��ِل(  وعلى 



682 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

ي��ا ل��ه��م��داَن ِم��ن ِج����راِح ال��َع��ذارى

وآدم ح���وا  ع��ه��وِد  ِم���ن  َت�����َزْل  ل��م 

م��ا َش���َرى ال��َب��رُق ف��ي ال��َم��ش��ارِق إال

ّمْ ال���دَّ ِم���َن  َي��نِ��زُّ  ُج���رٌح  َقلبي  َه���زَّ 

َف��لّن��ي َي���دي  ِم��ن  ��ي��ُف  ال��سَّ َن��ب��ا  إْن 

الَهّمْ ِم��َن  ال��ُك��ُؤوَس  َأْحَتسي  ُم��ْدِم��ٌن 

َجحيٍم ِم��ن  وال��نَّ��َوى  ال��ُب��ع��ُد  َه��َج��َم 

َربَّ��ن��ا اْص����ِرْف ع��نَّ��ا َع���ذاب َج��َه��نَّ��ْم

يتغنّى ب��اس��ًم��ا  )ك���ه���الُن(  ع���اد 

ع���اد )ك���ه���الُن( ش���اع���ًرا َي��َت��ك��لَّ��ْم



أزهار683 ميرّي د. عبد الولي الشَّ

َل��ْف��َت��ٌة ِم���ن َب��نِ��ي��ِه ُت��ْح��ي��ي م��واًت��ا

َم��ْرَي��ْم( ب��ِن  )عيسى  َعصِر  في  فكأنَّا 

ف��ل��ه��م��داَن ف���ي ال���ب���الِد ُج���نُ���وٌد

وح��ش��وٌد ف��ي ك���لِّ ُق��ْط��ٍر وَم��ْع��َل��ْم

��ع��ي��ِد( َب��نُ��ون ول��ه��م��داَن ف��ي )ال��صَّ

َمْعَلم )َم���راك���َش(  ف��ي  ولِ��ه��م��داَن 

ول��ه��م��داَن ف��ي ُم����روِج ال��َغ��وادي

ح��ي��ُث م��دري��َد ف��اتِ��ِح��ي��َن وَم���ْق���َدْم

ع����اَد ل��ل��ُي��ْم��ِن وال���َي���م���اِن لِ��س��اٌن

وب���ي���اٌن وع�����اَد ل��ل��ُح��بِّ ِم��ي��َس��ْم

القاهرة 19/ 12/ 1999م   -   10 رمضان 1420ه�



684 ميرّيأزهار د. عبد الولي الشَّ

تحية اإلى دار العلوم
البحر: الكامل

َم��ه��اب��ٌة ال��ُع��ل��وِم  ِم����َن  ع��ل��ي��ه  داٌر 

م��اِن َف��َخ��اُر ��ي��اِء َم���َدى ال��زَّ وِم���َن ال��ضِّ

َم��ف��اِخ��ٍر ت���اُج  لمصَر  ال��ُع��ل��وِم  داُر 

َع��َل��ٌم ُي���َرْف���ِرُف وال���َم���َدى َأش��ع��اُر

ف��ي ك���لِّ أرج����اِء ال��ُع��روَب��ِة َغ��ْي��ُث��ُه

َي��ج��ري وَس���ْي���ُب َغ��م��اِم��ِه ِم����ْدراُر

12 /2004م
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ال�شاعر ال�شفير الدكتور:
عبد الولي ال�شميرى

رئيس مؤسسة اإلبداع للثقافة واآلداب والفنون  باليمن

رئيس منتدى المثقف العربي بالقاهرة.

رئيس تحرير مجلة المثقف العربي

رئيس تحرير مجلة تواصل

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

أكاديمي في كلية اآلداب واإلعالم في عدد  أستاذ محاضر ومشرف ومناقش 

من الجامعات.
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عضو ومؤسس ألكثر من عشرين مؤسسة ومنتدى وجمعيات ثقافية في الوطن 

العربي وخارجه.

له زيارات أكاديمية، ورحالت ثقافية، لثمانين دولة في العالم. 

ول�د في بادي��ة شم�ير بمحافظ��ة تعز- باليم�ن يوم 26 ذي الحجة 1375ه�، 

الموافق 4 أغسطس 1956م 

والبلدان  اليمنية؛  المدن  من  ع�دد  في  واألك�اديمية  العلم�ية  دراس�ته  تلق�ى 

العربية واألجنبية.

دكتوراه في األدب العربي 1993 م.

األعمال والوظائف

سفير للجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية لمدة عشر سنوات

مندوب دائم لليمن لدى جامعة الدول العربية من2001م- 2012.

السيرة الذاتية للشاعر
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سفير بوزارة الخارجية اليمنية.

محافظ لمحافظة مأرب 1995م. 

عضو منتخب لمجلس الشورى اليمني من 1988م. 

عضو منتخب لمجلس الشعب 1990م.

عضو منتخب لمجلس النواب اليمني من 1993م

عضو مؤسس لمجلس إدارة  بنك التض�امن اإلسالمي 1995م.

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

عضو للجنة الشؤون الثقافية والتعليمية بمجلس الشورى لعام 1989.

مدير عام لمنطقة شرعب 1985 - 1988.

مدير ألمن ناحية مقبنة وقائد لمعسكر هكمان1980م

أمين عام للمجلس البلدي بمدينة )الحديدة( باالنتخاب 1978-1980.

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

السيرة الذاتية للشاعر



ميرّي688 د. عبد الولي الشَّ

من مؤلفاته

1. )درر النحور(: ثالثة أجزاء دراسة وتحقيق ديوان ابن هتيمل شعر وسيط، 

الطبعة األولى 1995م

2. )أوت�ار(: ديوان شع�ر فصيح 5 طبعات. 

3. )وحشتنا(: ديوان شع�ر حميني، وزجل صوتي.

4. )قيثار(: شعر فصيح، وحميني.

5. )حنين(: ديوان يجمع شع�ر الحنين في الشعر العربي،

6. )العطر(: ديوان شعر فصيح ومناجاة.

7. )خواطر وذك�ريات(: جزآن، طبعة 1

8. )أع�الم االغتراب اليمني(: تراجم شخصيات يمنية مهاجرة.

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

10. )الحب في األدب الع�ربي(: دراس�ات نقدية.

السيرة الذاتية للشاعر
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11. )ثقافة المقاتل(، دروس في العقيدة والوعي والثقافة.

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

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

14. )موسوع�ة أع�الم اليمن ومثقفيه(: 20 مجلًدا تراجم وسير

www.al-aalam.com 

السياسي  اليمن  تاريخ  من  طبعات.   5 جزئان،  حرب(:  ساعة  )ألف   .15

والعسكري.

16. )االستراتيجية العسكرية لعاصفة الصحراء(: تأريخ في حرب العراق.

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

كتبت عنه عشرات من المقالت والكتب، منها: 

1. الذات اإلبداعية في شعر الدكتور عبد الولي الشميري،  تأليف: د. إدريس 

بن مليح المغرب.

السيرة الذاتية للشاعر



ميرّي690 د. عبد الولي الشَّ

الدكتور صبري مسلم،  تأليف:  أوتار،  الصورة في ديوان  القصيدة وبالغة   .2

والدكتوره: وجدان الصائغ، العراق. 

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

4 . الدكتور عبد الولي الشميري شاعر القلب، تأليف: سهى الموسوي،  العراق

5. أساليب وصور جديدة في شعر الدكتور عبد الولي الشميري، تأليف: مها 

العاليلي،  األردن، رسالة ماجستير.

6. عشرات المقاالت في الصحف والمجالت الغربية.

تكريمات وأوسمه ودروع حصل عليها:

1. درع جامعة الدول العربية، القاهرة.

2. درع جامعة المنصورة للعلوم، مصر.

3. درع جامعة أسيوط، مصر.

السيرة الذاتية للشاعر
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4. درع جامعة بيرزيت، فلسطين.

5. درع كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.

6. درع جامعة حلوان، مصر. 

7. درع وزراة العدل المصرية.

8. درع مؤسسة مفدي زكريا، الجزائر.

9. درع مؤسسة عبد المنعم الصاوي للثقافة، مصر. 

10. درع مؤسسة خليفة، البحرين.

11. درع الجالية العربية بمحافظة )ددلي( بريطانية. 

12. وسام الواجب، اليمن

13. وسام الشرف، اليمن

14. وسام البطولة، اليمن.

15. وسام الوحدة، اليمن. 

السيرة الذاتية للشاعر
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16. وسام ثورة 26 سبتمبر، اليمن.

17. درع أبطال األمن المركزي باليمن.

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 المجلس اإلسالمي الفلسطيني األعلى

23 . درع المكتبة البريطانية، لندن

24 . درع مدينة مارسيليا الفرنسية

25 . درع ننار الثقافية ومدينة )مالمو( السويد

السيرة الذاتية للشاعر
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�شل�شلة اإ�شدارات الإبداع   

1996م  الرحمن طيب بعكر الحضرمي  تأليف: عبد  1� عناقيد في األدب والفن. 
ط. ثانية/1997م. 

 2� درر النحور: ديوان القاسم بن علي بن هتيمل، دراسة وتحقيق الدكتور: عبدالولي 
الشميري )ثالثة مجلدات( 1997م.

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

4� مرآة قلب. شعر: عبدالقادر بعكر 1999م.
5� قبل الرحيل. شعر: يوسف العظم ) أردني(2000م.

6� خلجات قلب. شعر: عبد الله 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 المثقف العربي � القاهرة )1( 2001م.

إصدارات اإلبداع
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10� القوافي القلقة. شعر: الحارث بن الفضل الشميري 2001م.
11� شعب المرجان. شعر: حسن عبد الله الشرفي 2001م.

 � العربي  المثقف  منتدى   � العربي  الشعر  في  والحداثة  األصالة  بين  مواجهة   �12
القاهرة )2( 2001م.

13� سدود اليمن. تأليف: المؤرخ، القاضي/ إسماعيل بن علي األكوع 2001م.
14� العربية لسان البيان والقرآن � منتدى المثقف العربي � القاهرة )3( 2001م.

15� فرسان الشعر: مناظرة بين الشاعرين: مفضل اسماعيل غالب من اليمن، محمد 
الزعبي من لبنان � منتدى المثقف العربي �  القاهرة )4( 2001م، ط. ثانية/ 2003م.
 � العربي  المثقف  � منتدى  العيسى )سوري(  بقاء. شعر ونثر: سليمان  الكتابة   �16

القاهرة )5( 2002م.
 � العربي  المثقف  منتدى   � بعكر  طيب  الرحمن  عبد  شعر:  الخضر.  سجادة   �17

القاهرة )6( 2002م.
18� من أوراق األحرار. مقاالت سياسية وثقافية: د . عبد الولي الشميري � منتدى 

المثقف العربي � القاهرة )7( 2002م.
19� ألحان ضمير. شعر: محمد حسين علي 2003م.

 )8( القاهرة   � العربي  المثقف  منتدى   � الشميري  الولي  عبد  د.  شعر:  أوتار.   �20
2003م ط2/2003م ط3/2007م ط4/2010م، ط بيروت 2015.

21� مناظرة شعرية )2( بين الشاعرين د. رضا رجب من سوريا، ابراهيم صديقي من 
الجزائر � منتدى المثقف العربي � القاهرة )9( 2003م.
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 � الكومي )مصري(  د. خالد  العولمة:  الدبلوماسية واإلعالم في عصر  مابين   �22
منتدى المثقف العربي � القاهرة )10( 2003م.

 � العربي  المثقف  منتدى   � الشميري  لولي  عبدا   . د  العربي:  الشعر  من  23� حنين 
القاهرة )11( ]صنعاء عاصمة للثقافة العربية [ 2004م، ط. ثالثة/ 2007م.

24� شاعر وقصيدة. شعراء من اليمن. إعداد: عبدالسالم عثمان � منتدى المثقف 
العربي � القاهرة )12( 2005م.

القاهرة   � العربي  المثقف  منتدى   � أبوطالب  إبراهيم  شعر:  وأناشيد.  أغاريد   �25
)13( 2005م.

26� قيثار. شعر: د. عبد الولي الشميري � منتدى المثقف العربي � القاهرة  2007م، 
بيروت 2015.

27� ربيع وأعاصير. شعر: عبد القادر طيب بعكر 2008م.
28� نغ�م. شعر: محمد حسين علي، ] تريم عاصمة للثقافة اإلسالمية [ 1431ه�/ 

2010م.
29� هواجس غريب. شعر: محمد عبدالغني عبدالرحيم 2008م.

30� ملتقى اإلبداع الشعري األول. إعداد: مجموعة من األدباء - مارس 2014م.
31 - شهاب غانم في بستان طاغور. إعداد: د. عبد الحكيم الزبيدي 2014م )هذا 

الكتاب(.
32. ديوان أزهار. شعر د. عبد الولي الّشميرّي بيروت 2015.
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