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مـــر�آة

ديوان »بوٌح وهم�ساُت وجدان« - اأوتار - لل�ّساعر ال�ّسفير 

للّثقافة  الإبداع  موؤ�ّس�سة  رئي�س  ميرّي  ال�سَّ الولي  عبد  الّدكتور 

والآداب والفنون ب�سنعاء، رئي�س ُمنتدى الُمَثقَّف العربي بالقاهرة.

بلد  من  تعز،  محافظة  من  »�َسمير«،  بادية  في  ون�ساأ  ُولد 

الف�سحى: اليمن، يحمل درجة الدكتوراه في الأدب العربي... 

�سدر له اثنا ع�سر موؤلًَّفا من�سوًرا منها هذا الّديوان.

مجل�س  ويراأ�س  القاهرة،  من  العربي  المثقَّف  مجّلة  اأ�سدر 
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اإدارتها، واأ�سدر مجلة توا�سل الف�سلّية، ويراأ�س مجل�س اإدارتها، 

وعمل برلمانًيا ومحافًظا لمحافظة ماأرب في اليمن و�سفيًرا لليمن 

دائًما  مندوًبا  و�سفيًرا  العربية،  م�سر  لدى جمهورية  العادة  فوق 

في جامعة الدول العربية، و�سفيًرا لليمن غير مقيم لدى جمهورية 

ال�ّسيا�سّية  المنا�سب  من  عدًدا  تقّلد  اأن  بعد  الّتحادّية،  القمر 

اأو م�سارك في  والّنيابّية والقياديّة في اليمن، وهو ع�سو موؤ�ّس�س 

اأكثر من ع�سرين هيئة وموؤ�ّس�سة فكريّة وعلمّية، وثقافّية واأدبّية، 

في اأقطار �سّتى من دول العالم.
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�شدٌو وغناء
»تقريظ �لطبعة �لأولى«

حِر  ل�سِ َيْطَرُب  ل  ذوٍق  اأّي  وغناء،  �سدو،  هي:  الأوتار  هذه 

ما  الأ�سعار؟  من  ال�ّساحرات  الآيات  لهذه  يهتزُّ  ول  الأوتار، 

اأ�سعدني باأوتارك... تحياتي اإليك، و�سكري اأقّدمه بين يديك.

و�سالًما دائًما.

بقلم المرحوم: الأ�ستاذ الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى
رئي�س رابطة الأدب الحديث
القاهرة المهند�سين
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هذ� �ل�ّشاعر.. هذ� �لّديو�ن

بقلم ال�ّساعر الفل�سطينّي الكبير

هارون ها�سم ر�سيد

ميري، بدعوتي  اأ�سعدني، اأخي العزيز، الدكتور عبد الولي ال�سَّ

ِظاللها،  تفّيوؤِ  �سرف،  لي  يكون  واأن  ال�ّسعريّة،  حديقته  لولوج 

و�سميم عبيرها، وتنّف�س �سذاها.

ميرّي من منزلة في القلب،  فرحُت بذلك واأَن�سُت، ِلما لل�سَّ

وما له من درجة عالية في ال�ّسعر.
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به  نب�ست  ِلَما  الّدللة،  بالغ  ا�سًما  لديوانه  ميري  ال�سَّ اختار 

ق�سائُده، فقد �ساءه دنيا عالية من الفّن، وُمْرَتًقى عالًيا من البوح، 

»اأوتار« ا�سم جميل، لمعًنى اأ�سّد َجماًل، ُي�سير اإلى محتواه.

ميرّي لق�سائده، باأن ُتْعَزَف على اأوتار القلب، لتظلَّ  �ساء ال�سَّ

بري�سته  جاء  القلب،  اإلى  القلب  ِمن  لأنها  وتبهر،  تاأخذ،  اأنغاًما 

ا وحرارًة، وهو الُمْبِحُر  الُمْلَهمة، ليتناول اأدقَّ لحظات البّث نب�سً

بب�ساطة  الِعناَن،  ِلموهبته  ُمطِلًقا  والعدل  والحّق  الَجمال،  وراَء 

ّية ُتبقي على �سرِّ الجمال ومبتغاه. ونحن اإذ  ُمبِهرة، ولكّنها َع�سِ

ميري، ونلُج عاَلَمه، وُنطالع اأدواَحه، ونتفيَّاأُ  َنجوُب حديقة ال�سَّ

ِظاللها، َنلِم�ُس بو�سوح اأّي اإن�ساٍن كبير هو، واأي �ساعر ملتزم.

ته،  رجة الأولى �ساعٌر ُمنتٍم اإلى وطنه، اإلى اأمَّ ميرّي في الدَّ ال�سَّ

الف�سيلة  يعّبُر عن هذه  ادق  ال�سّ ِبَبثِّه  اإلى تراثه وتاريخه، لذا فهو 

الّراقية ويعي�س في وجدانه، وُيثري روحه، فتعزُف اأوتاره ليقول:
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َوَوَط���ْن َداٌر  للُحبِّ  َوَط��نِ��ي 

م�ْن الزَّ َم�رِّ  عل�ى  اله�اِم  ش�امُخ 

َيزْن ْبَن  َوَسْيَف  ْمَح«  »السَّ َأْنَجَب 

الَيَم�ْن وُه  َفَس�مَّ الُيْم�َن  َزَرع 

أنا )َصنْعا(  يا  ِعْشِقِك  ِمْن  َأَنا 

نَ�ا الضَّ وأْقَت�اُت  الَه�مَّ  أش�ْرُب 

َوَس��ن��ا َب��َه��اٌء  نيا،  للدُّ أن���ِت 

�امي وأْش�َت�اُت الُمنَى ُحْلُمَها السَّ

َوَش��َج��ْن َونشيٍج  َحنِيٍن  في 

َأش�َت�كي َشْوًقا إلى َش�اطِي َعَدْن
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َمْن والدِّ واِجي  السَّ والَكحيالِت 

ي�ِم األََغ�ّنْ ( الِع�زِّ والرِّ فِ�ي )َتِع�زِّ

اعر، في التعبير عن حبه، وهواه بوحدة وطن ل  ويم�سي ال�سَّ

اأحلى ول اأجمل:

َّ����ِ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

على  وِحر�سه  حّبه،  عن  ال�ّساعر  عّبر  الحنون،  البوح  بهذا 

ًدا، وكل كلمة تنطق برهافة ح�ّس هذا ال�ساعر العا�سق. وطنه موحَّ

ميري  ال�سَّ »اأوتار«  وتن�سد  ُتغّني  ذلك،  من  اأقل  ولي�س 

الق�سية  اأجل  من  ت�سرخ  وهي  اأحد،  ل  كما  تاألم  الإن�سانّية، 

الناب�سة في عروق الأّمة باأ�سرها، ق�سية فل�سطين، فنرى ال�ساعر 

المتوّقد َوْجًدا يعلو قوله:
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وَعيَشها الفاتناِت  ُحبَّ  أحرقُت 

لِي وَذَبْحُت ف�ي »يافا« َغ�راَم َتَغزُّ

َأْبناِئنَا من  واألط��ف��اُل  ليُل  يا 

َأْس�َرى وَأْش�الٌء ُتب�اُد وَتْصَطِل�ي

َرْت َتَكسَّ الُفؤاِد  أجنحُة  ُسْحُب  يا 

�ِل َتَتحمَّ َل�ْم  الَكِلَم�اِت  ومحابِ�ُر 

�ْمِس الُمنِيَرِة َأْشِرِقي يا ُمْهَجَة الشَّ

َتَكلَّل�ي الِف�داِء  أجي�اِل  وبع�زِم 

وهو اإذ عيُنه على »�سنعاء«، و»تعز«، وخفُق وجدانه من 

»القد�س«  مع  العالية،  وروحه  الكبير،  بقلبه  تجده  اأجلهما، 
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اأولى الِقبلتين، وثالث الَحَرَمين فيقول:

الُمْشَتَكى إليِك  الُقْدِس  غادَة 

َمْقِدِس�ّيا َأْمَس�ى  َبْع�َدك  فالَه�وى 

َخَلْت ���اٌم  وأيَّ ال��ُج��وُد  ج���اَدِك 

َولِيَّ�ا ْني�ا  للدُّ الَح�قُّ  فيه�ا  كان 

َجى الدُّ َطاَل  وإن  بَح  الصُّ َسنَرى 

�ا َنِديَّ �اًء  َوضَّ الَوْجنَ�ِة  ُمس�ِفَر 

�سعبها  اإلى  والتَّطلُّع  فل�سطين،  ا�ستلهام  عن  يكفُّ  ل  وهو 

المكلوم، وق�سيتها المظلومة... فيقول:
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النََّغَما َأْسَتْلِهُم  َقافَِيٍة  بِ��َأيِّ 

الَقَلم�ا َأسَتنِْش�ُد  ُمْف�َرَدٍة  َوأيِّ 

ُمَبْعَثَرٌة َأْش��الٌء  فَِلْسطيَن  َوفِ��ي 

وف�ي فَِلْس�طِيَن َأهْلي َأْدُم�ٌع وِدَما

َأَمٌل وال  َفْجٌر  وال  َعاًما  َخمسوَن 

َلَم�ا والظُّ اللَّي�َل  ُيبي�ُد  نه�اٌر  وال 

ُقها ُيَمزِّ وأجياٌل  عاًما  َخمسوَن 

َجْيُش الطُّغاِة َفما اْسَت�ْكَفى وال َرِحما

فِمن  وطنه  وق�سايا  ته،  اأمَّ هموم  مع  ميرّي  ال�سَّ ويطوف 

اأنغاُمه، وت�سجي  اأجنحته، وتنطلق  الخليج، ترّف  اإلى  المحيط، 

اأوتاره فاإذا هو عند عا�سمة الر�سيد بغداد:
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ُحرٍّ لِ��ُك��لِّ  آَن  »َب��ْغ��داَد«  إل��ى 

َيق�وُل َغ�ًدا َم�َع الَفْج�ِر اْنطِالِقي

َقْلبِي َخَلَجاِت  َدِمي  ِمْن  َوأْكُتُب 

وُح التََّراِق�ي َبَلَغ�ْت بِ�َي ال�رُّ َوإِْن 

» ُحرٍّ ُكلِّ  َدِم  فِي  »َول��أْوَط��اِن 

بِالِف�َراِق ُتَضيَّ�ُع  ال  ُحُق�وٌق 

لَِتْحَيا َوَطنِي  يا  َأُم��وُت  َوَي��وَم 

الِعنَ�اِق طِي�ِب  ِم�ْن  إَِل�يَّ  َأَل�ذُّ 

َوَداًع��ا َوَطنِي  يا  َولِ��َأْع��َراِب 

وا َوثاِقي؟ َفَك�ْم َقَتُل�وا َوَك�ْم َش�دُّ
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باي�ا الصَّ ِم�َن  َأَذلُّ  فِيَه�ا  َوُه�ْم 

َطالِق�ي َوَطنِ�ي  َأي�ا  ْغُه�ْم  َفَبلِّ

ميرّي، بّثه وحًيا من اآمال اأمته، واأحزانها، فبنبرته  ويوا�سل ال�سَّ

ادق  ال�سّ البث  بذلك  تفارقه،  ل  التي  اأوجاعه،  عن  يعّبر  الحنونِة 

جاع اأبًدا، والُمواِجه دون ُمواَربة  وهو هذا الإن�سان، الإن�سان ال�سُّ

ْود عن ِحيا�س  اأو نفاق، القادم من مدر�سة المروءة، الطامح اإلى الذَّ

ياأتي  وال�سريح،  الوا�سح  والعدل.  للحّق  اأبًدا  الُمنحاز  الأقدا�س، 

�سراخه عالًيا:

َدمي فِي  الُعروبِة  وأح��زاُن  أناُم 

وَأْصح�و ألْلق�ى ُكلَّ أهلي بواكيا

َفْجأًة الُعُروَبة  َأْرَكاِن  ُكلُّ  وَهْت 

وما ِخْلُت في َيوٍم َأَرى الَحقَّ َواِهيا
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إِّنها الُعرِب  فِْتنََة  َأْشُكو  اللِه  إلى 

َواِسَيا َتُهدُّ الِجَباَل الش�امخاِت الرَّ

َمِريَضٌة افَِدْيِن  الرَّ َأْرُض  َيُقوُلوَن 

َفَيا ربُّ كن أنت الطَّبيَب الُمَداِويا؟

ميري ذروة انتمائه الوطنّي، واإح�سا�سه القومّي وهو  يبلغ ال�سَّ

منها،  القليل  اإل  الذاتّية،  وهمومه  الحّب،  ق�سائد  جانًبا  ينّحي 

ليترك لأوتاره موا�سلة العزف للوطن، وهموم الأمة، ولعّل البوح 

وهموم  اأّمته،  لق�سايا  بتناوله  ميري،  ال�سَّ عنه  عّبر  الذي  الراقي 

وطنه، توؤّكد اأن هذا ال�ساعر واحد من الع�ساق الذين اكتووا بنار 

الحّب، وا�سطلوا بوهج الع�ساق.

كاأروع  العذبة  اأنا�سيده  فاأطلق  اأوتاره  على  ميري  ال�سَّ عزف 
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ما يكون الإن�ساد، اإّنه �سّناجة »اليمن« و�ساعرها الُمَجّلى، الذي 

في  وؤى  الرُّ تنمو  م�ستقبله،  له  ويهَب  ما�سيه،  لل�ّسعر  ليعيد  جاء 

داخله، وتترعرع ثم تلد الجميل الرائع.

فهو  وال�سدق،  بالتوا�سع،  يّت�سُم  اإن�سان،  �ساعر،  ميري،  ال�سَّ

لذاته  مخل�س  ُينافق،  ول  ُيداجي  ل  المواجهة،  يهوى  �ساعر 

ولوطنه ولمحّبيه، طموح، متوّحد مع ق�سايا اأّمته.. �سجاع، قاطع 

كال�ّسيف، عنيد في الحّق، �سمح، معطاء، له قلب الّطفل البريء.

جاء   فقد  لذا  وتاريخه،  وُتراثه،  باأُّمته  اأبًدا،  ميريُّ  ال�سَّ يعتزُّ 

ثقافته  اأثرْت  التي  العريقة  اأُ�سوله  من  ُم�ستلَهًما  الّلغوّي  قامو�ُسه 

الوا�سعة، فجاءت لغته ممتعة تحمل الب�ساطة الممتنعة، والمتما�سية 

تحت  وتتنقل  ميرّي  ال�سَّ حديقة  في  تدور  اإذ  واأنت  الع�سر.  مع 

�سوامخ  من  لوامع  ت�ستح�سُر  جي،  ال�سَّ َبثِّها  اإلى  وت�سغي  ظاللها 

واأبي  والبحتري،  والمتنبي،  القي�س،  امرئ  من  ومبدعيها  الأّمة، 
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اإلى  اإبراهيم،  وحافظ  �سوقي،  واأحمد  زيدون،  ابن  اإلى  تمام، 

الجواهري، وعمر اأبي ري�سة وِنزار قباني وعبد اهلل البردوني.

المتمّيزة  ولغته  المتفّردة  �سخ�سّيته  ميرّي  لل�سَّ تجد  ولكنك 

وعالمه الذي �سنعه بذاته ُم�ستلِهًما معرفته التي �سهرها وجدانه 

عًرا جمياًل. لتجيء �سِ

ميري... ال�سَّ

الوافد من مطالع النُّجوم...

لق.... با�سط الأجنحة.. هذا الطَّ

الُمَحلِّق في �سماوات المجد..

هذا الحامل اإك�سير الحّب..

هذا الُمطلق هواج�س القلب..



24 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

ِلُي�سبح العالم اأحلى

والحياة اأجمل

هذا اليمانّي الأ�سيل الفار�س الُمْطِلق ُمْهَره عبَر الَمدى... ل 

ُعنا اإل اأن نقول له.. مرحبًا بك.. في عالم اليوم حيث تمرع  َي�سَ

دق، وتثري وهج الحّب، اأهاًل بك اأيّها ال�ّساعر ال�ّساعر. حياة ال�سّ

هارون ها�سم ر�سيد

القاهرة ـ حي المهند�سين



أوتــار25 د. عبد الولي الّشميرّي

�أوتار
البحر: الب�سيط

َأنَذا ها  قلُت  عنّي  النَّاَس  ُتسائُل 

َرْس�مي وُحبِّي وآالمي وأفكاري

ُولِْدُت كالطَّيِر في ُعشٍّ ُيَحلُِّق بي

ري�ٌش عل�ى َش�طِّ أنه�اٍر وأزه�اِر

وفي َفمي ِمْن أغاريِد الُحقوِل َشًجا

َمزامي�ري وِقيث�اري َس�َكْبُتُه ف�ي 



26 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

وِعْشُت لِلَعْزِف ُيْشِجينِي وُيْطِرُبنِي

فكاَن َدمع�ي وَترنيماِت َأسماري

لهم فقلُت  َأهوى  ما  األحبَّاُء  الم 

ْجُع َسْجِعَي واألوتاُر َأوتاري السَّ



أوتــار27 د. عبد الولي الّشميرّي

�أنهاري
البحر: مجزوء الوافر

ع��ل��ى ُش����ط����آِن أن���ه���اري

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

َقَلِمي ِم��ْن  ْرواِت  ال����ذِّ َعلى 

َوفِ���ي َس��َج��َداِت َأْس��َح��اِري

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

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

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

َوَأش����ع����اري َوَأْخ����ب����اِري



28 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َ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

َ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



أوتــار29 د. عبد الولي الّشميرّي

ُ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 

َ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



30 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َ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

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





أوتــار33 د. عبد الولي الّشميرّي

�لعاذلون فد�ك
البحر: الكامل المقطوع

وَه��واِك َرش���اِدِه  بين  القلُب 

ُخط�اِك ِمْث�َل  الَعَزم�اِت  ُمَتَقلِّ�ُب 

عيناِك به  َفَتَكْت  ُم��ْذ  والقلُب 

َصْرع�اِك إل�ى  َجنازُت�ُه  ُزفَّ�ْت 

ما كان َيْحَسُب ُمْقَل�َت�ي�ِْك َخنَاجًرا

ِحَم�اِك َح�ْول  �اِق  الُعشَّ وَمقابِ�َر 

ُس��ُروَرُه الُفؤاِد  ِمَن  عليه  ُردِّي 

اِك واكس�يه َنْش�َر الَوْص�ِل ِم�ن َريَّ



34 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

ال� ُد  ُمَتَجعِّ ُمْتَعٌب  ُدوَنِك  فاللَّيُل 

�َوَجن�اِت َمنُْس�وٌج ِمَن األَش�واِك

واطِئ واْنَطَوى والَبحُر قد َهَجَر الشَّ

َعْينَ�اِك َؤى  ال�رُّ ِم�َن  َجَفْت�ُه  �ا  َلمَّ

أْحَشاِئِه في  األم��واُج  َتَتنَاَحُر 

اِك َس�وَّ الَّ�ذي  َفُس�ْبحاَن  َش�وًقا 

ما لِلُقُل�وِب َوَقْد َتَلظَّاَه�ا الَجَوى

قُصرت به�ا األبَصاُر عن َمْعنَاِك؟

َلْثَمٍة عن  َمَعاطِفي  َبْيَن  َفتَّْشُت 

َبِقي�ْت َغ�داَة الَوْص�ِل إث�َر َلم�اِك



أوتــار35 د. عبد الولي الّشميرّي

ُقْبَلٌة ��ِة  ال��َب��ِريَّ بِ��ِوْج��داِن  َف��إذا 

���اُمَها َش��َف�َتاِك َمن�ُْقوَش���ٌة َرسَّ

َوَجناتِِه فِي  الِعْشِق  َجبيُن  وإذا 

ِذْك�راِك إل�ى  َتبك�ي  ُقبالُتن�ا 

ْبُتها حتَّ�ى الَمحاري�ُب اّلت�ي َخضَّ

ُلْقَي�اِك إل�ى  ُتنَاِزُعنِ�ي  َدْمًع�ا 

ُمَكبَّال ال��ْف��َؤاَد  َيْقتاُد  ك��اَن  َما 

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

لِلنَّاِس إْن َجِهُلوا الَحَقاِئَق َشْأُنهْم

ف�ي اللَّ�ْوِم، ُكلُّ العاِذلِي�َن فِ�داِك



36 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

غر َرحيق �لثَّ
البحر: الوافر

ْر ُسكَّ َشَفَتْيِك  فِي  الثَّْغِر  َرِحيُق 

َوفِ�ي َعْينَْي�ِك َوالنََّظ�راِت ِخنَْج�ْر

الَقَوافِي َتنَْتِحُر  ْيِك  َخدَّ َعَلى 

َأْكَب�ْر الل�ُه  الَج�َوى  َلَه�ِب  َوِم�ْن 

طِْفال إَِلْيِك  َأَتْيُت  َأنِّ��ي  َهبِي 

�ْر َتَكسَّ ِمْعَزُف�ُه  ْب�ِع  الطَّ َش�ِقيَّ 



أوتــار37 د. عبد الولي الّشميرّي

َدْم��ٌع َعْينَْيِه  َوفِ��ي  َيْبِكي  َأَت��ى 

َوَدْفَت�ْر َأْق�الٌم  َيَدْي�ِه  َوَبْي�َن 

حتَّ�ى َنْهَدْي�ِك  إَِل�ى  ين�ي  َفُضمِّ

ْر َتَس�عَّ ِوْج�َداٍن  َش�وَق  َئ  ُأَه�دِّ

ِمْثِلي األَطَفاُل  َيْفَعُل  َكَذلَِك 

وَأْن�ِت َأَح�بُّ ِم�ْن َنْفِس�ي َوأْكَث�ر

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

َيْظَه�ْر َعَلْي�َك  الَغ�راُم  زاَل  وم�ا 

أَل�ُف ِحْضٍن َوِعنْ�َدَك  ُتَخاِدُعنِ�ي 

َوَحْوَل�َك َأل�ُف َعاِش�َقٍة َوُج�ْؤَذْر



38 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

ِم�َن البِي�ِض الَكواِع�ِب كالَّآللِ�ي

َوَك�ْم َخ�دٍّ بَِل�ْوِن الِمْس�ِك أَس�َمْر

والَقوافِي بَِدْمِعَك  ُتخاِدُعني 

َك ِم�ْن ِصَب�اِغ الِغي�ِد أَش�َقْر وَخ�دُّ

بايا الصَّ َأْج��س��اِم  ُك��لَّ  ُتَشبُِّه 

َمْرَم�ْر الَخ�دُّ  َوَذاَك   ، ُف�لٌّ َف�ِذي 

َيْلُهو ْيَك  َخدَّ فِي  الِعْطُر  وهذا 

َوْيْج�ِري فِ�ي ِدماِئ�َك ِمنْ�ُه َعنَْب�ر

َيْوٍم َذاَت  َرأيُتَك  َوَق��ْد   ، َأُش��كُّ

وَثغ�ُرَك ِم�ْن َدِم الُقُب�الِت َأْحَم�ْر



أوتــار39 د. عبد الولي الّشميرّي

ِش�َباًكا َتنْصُب�ُه  �ْعِر  لِلشِّ َفَم�ا 

�ْعراَء ِم�ْن إْبِلي�َس َأْخَطْر َأَرى الشُّ

َغ��ُي��وًرا اًب��ا  َك��ذَّ َل��َع��لَّ  َفُقْلُت 

�ْر َوَدمَّ ُألَفتِن�ا  َبْي�َن  �َل  َتَدخَّ

َحْمَقا وَأن��ِت  إِلْيِك  َي��دِي  َأُم��دُّ 

�ّرْ وَيْغِل�ُب َطْبَع�ِك الُخَيالُء والشَّ

َنبِيًّا عنّي  واس��أل��ي  َدِعيني، 

ْر لَِيْفَض�َح َوْهَمِك الَوْح�ُي الُمَطهَّ

دينًا واإلخالَص  الُحبَّ  َحَملُت 

�ماَء َعلي�ِك ِمْئ�َزْر وَأْس�َدْلُت السَّ



40 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َيوًما وَل��َع��لَّ  نلتقي،  لن  إًذا، 

َوَيْظَف�ْر الَغ�اِدي  ألْهِل�ِه  َيُع�وُد 

ُروِحي َنِزيُل  َفأنَت  ال،  فقالت 

دِّ َأْيَس�ْر َتع�اَل، الَوْص�ُل َبَع�د الصَّ



أوتــار41 د. عبد الولي الّشميرّي

ما ��شُمها
البحر: مجزوء الكامل

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

َوَع�ى؟ م�ا  َقْلبِ�َك  َوْي�َح  َي�ا 

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

ُمَودِّع�ا؟ ِص�ْرَت  وكي�ف  ��َت؟ 

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

مْوِضَع�ا َل�َك  أَرَى  َف�اَل  ِت 



42 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

الَقِري� بِ��األَْم��ِس  تِ��ل��َك؟  َم��ْن 

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

الَخميِس َي����ْوَم  َواَع��ْدَت��ه��ا 

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



أوتــار43 د. عبد الولي الّشميرّي

َم��ْن؟ بِ��نْ��ُت  ِه��َي  اِسمها؟  ما 

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

َتْيِن اللَّ َع��ْي��نَ��ْي��َه��ا  َل����ْوُن  م��ا 

َ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 َفَتنَهَّ اْس��َم��ِع��ي،  ُق��ْل��ُت: 

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



44 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

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

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

َلِقيُت َم��ا  َأك��ِس��ُر  َوَل��َس��ْوَف 

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

َيْغ� وال��ل��ُه  َف��اْع��َت��ِرْف،  َأْو 

َسَعى َم��ا  آدَم  الْب���ِن  ���ِف��ُر 



أوتــار45 د. عبد الولي الّشميرّي

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



46 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

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

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

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



أوتــار47 د. عبد الولي الّشميرّي

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!

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

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



48 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

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

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

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

ال��م����ُن����َى َرْوُض  أن�����َت 

أن������ت ن��������وُر  ال��ب��ص��ر

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

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

ْم����� والدَّ اللَّيَل  وارح���ِم 

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



50 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

بين �لّنيل و�لَهَرم
البحر: الب�سيط

�َراَيا« َتَغنَّى واْنَتَشى َقَلِمي َعَلى »السَّ

ْحَب عن ِسرِّ الَهَوى بَِدمي َوكاَشَف الصَّ

لكاتِِمِه َيْخَفى  ال  والُحبُّ  كاَتْمُت، 

�َقِم ْم�ِع ُيْعَرُف َمْن َيْهَوى وبِالسَّ بالدَّ

ُمتَِّشٌح ْيُل  واللَّ ُمَداِعَبًة  َقاَلْت 

بَفِم�ي َش�ْهَدَها  َوَأْلَق�ْت  ِغالَلتْيه�ا 



أوتــار51 د. عبد الولي الّشميرّي

َتُذوُب إْن ُذكَرْت ِمْصُر الَغَراِم َشًجا

َبْي�َن الَب�اِن والَعَل�ِم اُر،  وَداُرك ال�دَّ

غزال وال  ُحبًّا  َتْرَتِجْز  َلْم  َأْنَت  إِْن 

»َفَم�ا ُمقاُم�َك َبْيَن النِّي�ِل والَهَرِم«؟

فاتِنٍَة ُح��بَّ  ِمثلي  َع  َتَجرَّ َم��ْن  يا 

َلِم َأْلَقْي�َت َنْفَس�َك في َبحٍر ِم�َن الظُّ

قاِهَرٌة واألحالُم،  والنِّيُل،  ْيُل،  اللَّ

ْعِر والَمنُْثوِر والِحَكِم ُأْخَرى، ِمَن الشِّ



52 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

باء �لظِّ
َمل البحر: الرَّ

با الرُّ َسْفِح  في  بالِعيِس  ُمْدلٌِج 

َغَرب�ا الَفيافِ�ي  ف�ي  َبْرًق�ا  َش�اَم 

الُمنَى أْشَتاُت  ْيِل  اللَّ ُسكوِن  في 

اقترب�ا مهم�ا  الُمش�تاَق  ُتْبِع�ُد 

َس�َحًرا ُأَناِج�ي  النَّْج�ِم  َوْمَض�َة 

ِقَرب�ا َدمع�ي  َيْس�َفُح  والنَّ�وى 



أوتــار53 د. عبد الولي الّشميرّي

َرى والسُّ وَشْوِقي،  َلْيِلي،  ِمْن  آِه 

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

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

َكْوَكَب�ا؟ َأَأْه�َوى  َخِليَل�يَّ  َي�ا 

َظْبَيٌة ِمنِّي  َك��ْوَك��ُب  َي��ا  َأْي���َن 

وِح َس�َبْتنِي ِم�ْن َس�َبا؟ َطْفَل�ُة ال�رُّ

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

َب�ا الصَّ َوَأْنَس�اُم  الَب�ْدِر  ُة  ُغ�رَّ

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

ُمْغَتِصب�ا؟ َناِهًب�ا  َيْبك�ي  َكْي�َف 



54 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َهاِئًما َي��َرانِ��ي  إْن  َي��َت��َوّل��ى 

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

ِحبِِّه َع��ْن  ُمستهتًرا  ُمْعِرًضا 

َمأَرب�ا        إلي�ه  َيْقِض�ي  أن  َقْب�َل 

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

اْحَتَجب�ا؟! منْ�ُه  قارب�ُت  ُكّلَم�ا 

الَمَه�ا َأْس�َراَب  س�اَءْلُت  َوإَِذا 

َنب�ا ِم�ن  عن�ُه  َنْعَل�ُم  م�ا  ُقْل�َن: 

َعَتٍب ِم��ْن  الَفال  ِرْئ��ِم  َعَلى  ما 

الَعَتب�ا الُمَعنَّ�ى  َقْلبِ�ي  َوَعَل�ى 



أوتــار55 د. عبد الولي الّشميرّي

نافًرا َظْبًيا  القلُب  َيْهَوى  َكْيَف 

ْه�َر َوَيْه�َوى الُكُثب�ا؟! َيْرَتِع�ي الزَّ

��ِذي الَّ الُعْمِر  ُحُلُم  ِمنِّي  َأْي��َن 

َهَب�ا؟ َأيَّاِم�ي  �ِة  ُلجَّ فِ�ي  ض�اَع 

َكْعَبًة لِلَغَوانِي  َحَجْجنا  َك��ْم 

للِقب�ا؟      ُخُش�وٍع  فِ�ي  َوَس�َجْدنا 

لَِمْن ِغواياتي،  َأْشُكو  َفِلَمْن 

ب�ا؟ والصِّ َوُعراِم�ي،  باي�ا،  الصَّ

َأْشَعَلُه ال��ذي  َقْلبِي  َدَه��ى  َما 

َلَهب�ا التَّنائ�ي  بع�َد  ِعْش�ُقُه، 



56 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َتَعٍب ِمْن  الَهَوى  فِي  َلِقينا  َكْم 
َتَعَبا ُم��ِح��بٌّ  َذاَق  َوَل��َك��ْم 

لهم شوقي  وي��ا  ألحبابي  ُق��ْل 

َمْذَهب�ا التَّم�اِدي  ف�ي  َعلَُّمونِ�ي 

َمْرَتًعا بِالتَّناِئي  َنِسينَا  م��ا 

ُكُتب�ا َقْلبِ�ي  ُمْهَج�ِة  فِ�ي  َخ�طَّ 

َب��ْع��َدك��ْم َل��ي��اٍل  َليالِينا  ال 

ُغَرب�ا َيتاَم�ى  ِصرن�ا  ولق�د 

فمتى دائ��ي،  وال��ُح��بُّ  الظِّبا 

َأب�ى؟ ق�د  وُف�ؤادي  َأَتش�افى 

َغًدا؟ ُلْقيانا  يوَم  َأْشُكو  كيف 

"الظِّبا"؟ ال س�اَمَح ال�ل�ُه الظِّ��با



أوتــار57 د. عبد الولي الّشميرّي

�شـــادن1 �لبحرين
البحر: الّطويل

ا َجَرى لَِيا َسُلوا شاِدَن الَبْحريِن َعمَّ

َل الُحبُّ َحالِيا ا َح�وَّ وم�ا ُذْقُت َلمَّ

فإنَُّه العيوِن  ساِجي  بَِدمي  ُخذوا 

بَِس�ْهِم الُعي�وِن الَقاتِ�الِت َرمانِي�ا

َصبابٍة ذو  ُذْقُته  ا  ِممَّ َذاَق  َوال 

َواِجيا وال س�امَح اللُه الُعيوَن السَّ
1 - الشادن: ولد الظبية.
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ُأِحبُّها! ال  َأّنني  َلْو  َكما  َتقوُل 

ا َوَتْه�َوى ِوصالِيا؟ َأَتْعَش�ُقني َحقًّ

َوإِنَّما        َبابِليٌّ  ِسْحٌر  كالُمَك 

لِي�ا وال  َعَل�يَّ  ال  َتْب�دو  َفَعال�َك 

ْمَل والَمها َسِلي إْذِخَر الَبْحَرْيِن، والرَّ

ِق( ثاِويا َسِلي ُكلَّ َظْبٍي في )الُمَحرَّ

وما َمَرَج )الَبحرْيِن( إالّ َقصاِئدي

ِعناِدي�ا إالّ  َتْرَضْي�َن  وال  إَلْي�ِك 

جا َجا ِخاّلِن، َمْن َيْعِرُف الشَّ َأنا َوالشَّ

َيرانِي�ا َأْن  ُدوَن�ُه  َوحاش�ا  َيرانِ�ي 



أوتــار59 د. عبد الولي الّشميرّي

با والصِّ َباَبَة  الصَّ ولكنَّ  َوُق��وٌر، 

َيْس�َتِفزُّ َوقاِري�ا باي�ا  وُحْس�َن الصَّ

�ى َصباَبتِي ُأَفتِّ�ُش ع�ن َراٍق لُِحمَّ

�وُق راِقيا ُه الشَّ َوَلْي�َت لِِجْس�ٍم َهدَّ

َصباَبٍة َوِخ���ْدُن  ُمعاناٍة  َنزيُل 

َليالِي�ا بالِوص�اِل  َأْحَظ�ى  َلَعلِّ�َي 

مشوٌق لوادي النِّيل، والنِّيُل َعابٌِق

وفي ِمْصَر أْحباب�ي وَأْهلي َوَداِريا

بِها ُكلُّ أسراِب الَمها، في ِدماِئِهْم

ِمَن الُحبِّ واألَْشجاِن ما فِي ِدماِئَيا



60 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

زوري ُقَبْيَل �لَفْجر
البحر: الكامل

الُهطَِّل الُمْثَقالِت  حاِب  لِلسَّ ُقْل 

مالِِك(1 َواْنِزلي ي َجناَحِك في )الزَّ ُلمِّ

َحلَّها داًرا  الُحبِّ  بِماِء  ُزوري 

ُب�ُه النَّوى »عب�ُد الَولِي« ُمْضنً�ى ُيَعذِّ

وُأْنِسها الَحياِة  بِأمواِه  زوِري 

َع في�ِك َطْع�َم الَحنَْظِل َرُج�اًل َتَج�رَّ

1 - الزمالك: حّي في وسط القاهرة
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َعاِشٍق َزْوَرَة  الَفْجِر  ُقَبْيَل  ُزوِري 

ُمَتَس�لِِّل َثْوبِ�ِه  ف�ي  �ٍر  ُمَتنَكِّ

َوُلْطِفها     الَحناِن  بَِأْذِرَعِة  ي  ُضمِّ

َرُج�اًل َيِحنُّ إلى الَحبيِب األَْجَمِل

يا ُسْحُب لي َقلٌب َتجاَذَبُه الَهَوى

َأْلَي�ِل كالَمغ�ارِة  َلْي�ٍل  وُهُم�وُم 

وَوقاِره�ا بَِطْيِش�ها  واألَربع�وَن 

َتس�عى إَل�يَّ كم�ا ُتِح�بُّ وَتْبتل�ي



 



الوتر الّثاني

حــــنــــــيــــــن
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�شنعاء
البحر: الّرمل

َفِمي وَت��رانِ��ي��ُم  َعينِي  ُن���وُر 

َدِم��ي ��اُت  وُك��َريَّ َقْلبي  َن��ْب��ُض 

َجْبَهتي َأعالِي  في  َمْجٍد  ت��اُج 

ِمْعَصِم�ي ف�ي  خال�ٌد  َوِس�واٌر، 

َوَوَط���ْن َداٌر  لِلُحبِّ  َوَط��نِ��ي 

َمْن َبْصَم�ُة الَمْج�ِد على َك�فِّ الزَّ



66 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

ْمَح(1 و)َسْيَف ْبَن َيَزْن( َأْنَجَب )السَّ

الَيَم�ْن ْوُه  َفَس�مَّ الُيْم�َن،  َزَرَع 

األََدِب َرأِس  َمْسَقِط  ُرب��ا  يا 

الَع�َرِب ألُُص�وِل  وَمن�اًرا 

األَبِي الُحرِّ  الُمْسَتْبِسِل  َمْوطَِن 

�ُهِب الشُّ ُب�ُروج  ف�ي  س�عيًدا  ُدْم 

َأنا )َصنْعا(  يا  ُبْعِدِك  ِم��ْن  َأن��ا 

ن�ا الضَّ وَأْقت�اُت  الَه�مَّ  َأْش�َرُب 

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

بن عبد الله الغافقي.
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ْن��ي��ا، َب��ه��اٌء َوَس��نَ��ا أْن���ِت لِ��ل��دُّ

�اِمي وأْش�َتاُت الُمنَى ُحْلُمه�ا السَّ

�َجْن فِي َحنِيني، وَنِش�يجي، والشَّ

َأْش�َتكي َش�ْوًقا إلى ش�اطِي َعَدْن

األَُلى الَمِليحاِت  والَكِحيالِت 

( الِع�زِّ لِلَقل�ِب َس�َكْن فِ�ي )َتِع�زِّ

الَقَلْم         وَتعابِيُر  ُحْزني  َدْم��ُع 

�ْجَو َوَتْس�ِقينِي األََل�ْم َتْبَع�ُث الشَّ

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

يا َلَش�ْوِقي َكْم ُأَعانِي َكْم َوَكْم؟؟!



68 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

األَُوْل إِْنباِت  َحْقَل  يا  وطني 

َبَط�ْل َك�ْم  َبنِي�ِه  ف�ي  َعظِي�ٍم  َك�ْم 

ُزَحْل واْسَتْهَوى  الَجْوزاَء  َفَتَن 

ُقَب�ْل َكَس�ْوناُه  ق�د  ِش�ْبٍر  كلُّ 



أوتــار69 د. عبد الولي الّشميرّي

ُ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

والفنان  )منال(،  الم�سرية  والفنانة  الحداد،   رنا  اليمنية  الفنانة   غنتها   -  1
اليمني اأحمد فتحي .



70 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

����ِ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



أوتــار71 د. عبد الولي الّشميرّي

َ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 بِ���الزَّ واألَْرُض 



72 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

�����َ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



أوتــار73 د. عبد الولي الّشميرّي

َ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



74 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َ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 

فِ��ي َع��ْي��ِن ُل��ْط��ِف ال��خ��الِ��ِق



أوتــار75 د. عبد الولي الّشميرّي

�لجز�ئر
البحر: الوافر

الَمشاِعْر َوْهُج  َأْم  ْوِق  الشَّ ُبروُق 

بِالَبش�اِئْر َجبِين�َك  َعل�ى  َيُل�وُح 

َغُيوٌر َجَزًعا  َبَكْت  َوَقْد  َتقوُل: 

َخناِجْر َدٌة  ُم��َج��رَّ َوَأْدُم��ُع��ه��ا 

ُمَعنَّى َج���ْذاًل  ��ًه��ا  ُم��َولَّ أَراَك 

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



76 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

ُحبًّا؟ َسَبْتَك  ِسواَي  َمْن  َأَتْعَشُق؟ 

راِئ�ْر بالضَّ أقَب�ُل  َلْس�ُت  َفإِنِّ�ي 

َقريًبا َسَفًرا  ال  ْحَل!  الرَّ َفُحطَّ 

ُمس�افِْر َله�ا  أراَك  ال  َوُأقِس�ُم 

َلْهًوا َعْينَْيَك  في  الُحبَّ  َعَرْفُت 

ش�اِعْر والُح�بُّ  ش�اِعٌر  ألنَّ�َك 

لِي واعترْف  َمْن هي؟  ُقْلَت  وإالَّ 

غافِ�ْر لِلَمْحُب�وِب  الَقل�َب  ف�إنَّ 

اعترافِي وذا   ، ُأِحبُّ َنَعْم  َأَجْبُت: 

س�اِحْر َفَت�كاُت  له�ا  َوفاتِنت�ي 



أوتــار77 د. عبد الولي الّشميرّي

َهواها َعَلى  العاِشقوَن  َتفاَنى 

ثاِئ�ْر ِملي�وَن  َمْهَره�ا  وس�اُقوا 

ُموها َكرَّ األَش��اِوُس  َوَأْهُلوها 

الَحراِئ�ْر َس�يَِّدَة  الَي�ْوَم  لَِتْغ�دو 

ا حقًّ َهواَك  َعَرْفُت  )َها(  َفقالْت: 

الَجزاِئ�ْر َحبِيبُت�َك  إًِذا  فأْن�َت 

ُحبِّي ِمْثَل  الجزائَر  َأهْوى  َنَعْم 

ولِلمعافِ�ر1 الَجنََّتْي�ِن   ِ ألَْرض

1 -  المعافر: هي بلدة الحجرية في محافظة تعز من اليمن، ذاُت تاريخ عريق 
وتن�سب اإلى معافر بن يعفر وينتهي  ن�سبه اإلى حمير من �سباأ.



78 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

ُحبًّا األَْوراَس  َأْل��ثِ��ِم  َدِعينِي 

وَأرِش�ُف ِم�ن َطهارتِها الَمس�اِكْر

َثراها فِي  َأْسُجُد  الَيوَم  َدعيني 

�ْحِب َطاِهْر  ُت�راٍب مث�َل م�اِء السُّ

َي��ْوٍم ُك��لَّ  ال��َك��راَم��ُة  ُتَقبِّلُه 

َمناِئ�ْر َل�ُه  ي�اِء  الضِّ َجَس�ِد  وِم�ْن 

َيَدْيِه في  ُتْشِرُق  ْمَس  الشَّ َرَأْيُت 

وَتْس�ُجُد ف�ي الَقبائ�ِل والَعش�ائْر

َيِقينًا َسَبإٍ  ِم��ْن  الَيْوَم  وِجْئُت 

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



أوتــار79 د. عبد الولي الّشميرّي

َمْجٍد َوَس��م��اُء  َأُروَم����ٍة  بِ��الُد 

ظافِ�ْر َوَعِري�ُن  َفاتِ�ٍح  َوَمْوِئ�ُل 

لِلَغوانِي؟ َحنِينَِك  َعْن  وم��اذا 

فاِئ�ْر؟ الضَّ َربَّ�اِت  ولِلغ�اداِت 

َولَّى     ْهِو  اللَّ َزم��اُن  لها:  فقلُت 

فاتِ�ْر ُج�وِع إل�ى الدَّ َوذا َزَم�ُن الرُّ

إال القلِب  فِي  َيُعْد  َلْم  َكُبْرنا، 

ماِئ�ْر الضَّ َوتأنِي�ُب  ِجراح�اٌت 



80 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

جاثِماٌت الُعروَبِة  َوَأْح����َزاُن 

ُتَغ�اِدْر؟ فَمَت�ى  َبَس�ماتِنا،  َعَل�ى 

ُلْقَيا؟ األق��ط��اُر  َتَتعاَنُق  َمَتى 

َمَت�ى ُيْمَحى الِفراُق، َمَتى ُيهاِجْر؟

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

فاِج�ْر ْب�ِع  الطَّ ُمْس�َتبِدِّ  َجه�وٍل 



أوتــار81 د. عبد الولي الّشميرّي

�إلى ِم�شر
البحر: الب�سيط

هواِدَجنا أَْمَصْرنا  ِمْصُر  يا  إِلْيِك 

َمراِسيها َأْرَسْينا  ُعَكاظِِك  وفي 

َقصاِئُدنا اِكي  الزَّ ُتْربِِك  َعَلى  َتْحُلو 

أَماِس�يها َأْحَل�ى  م�ا  الِكناَن�ِة  أرُض 

عاصفٌة الَبْحَر  هاَج  ْيِل  اللَّ ساِرَي  يا 

وِق ساِريها راَع، وَموُج الشَّ فاْطِو الشِّ



82 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َعَتٌب وال  َع��ْذٌل  فال  ال��َغ��راُم  هو 

َوُمْرِسيها ُمْجِرَيها  ُسبحاَن  عليك، 

َعَبَرْت اّلتي  وأّيامي  ِمْصَر،  أَتيُت 

ُأالِقيها أن  َعلِّي  ت��اَه،  َزْوَرٍق  في 

هْل في َمجالِِس َمْن َأْهوى َمجالَِسُه؟

أْم في شواطِئ َمْن أهوى َشواطِيها؟

ُبني ُيَعذِّ قلٍب  َفِمْن  َمِرْضُت  إذا 

ُأعانِيها َنْجَوى  فِمْن  َبَكْيُت  وإن 



أوتــار83 د. عبد الولي الّشميرّي

َتْعِصُرها واألحزاُن  )أذكاُر(  َتُقوُل 

ُمِحبِّيها في  َص��بٍّ  َأْعَشُق  أَلَن��َت 

وحاِديها شاديها  أنَت  لها  ُسْعَدى 

َمغانِيها في  َيْحلو  الَعْذُب  َوِشْعُرك 

ِصَغٍر على  َقْلًبا  فاْنَتَزَعْت  َسَبْتَك، 

فِيها فِي  اِق  الُعشَّ َشبَّاَبَة  فِصْرَت 

ُعها ُتَرقِّ وأْث���واٌب  الَحياِء،  َطْبُع 

وُيْفنِيه�ا ُيْبنِيه�ا  والِعش�ُق  ْب�ِر،  بالصَّ

لها ِع��َداَد  ال  قلوٍب  َكْم  ُحبِّها  فِي 

َوَيكِويها كرى  والذِّ الَوْجُد  ُيذيُبها 



84 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َمرابِِعها فِي  إاّل  ْبِح  كالصُّ َلْيَل  ال 

َوَيرِويه�ا أهليه�ا  َيغ�ِدُق  والنِّي�ُل 

ُقها ُتَؤرِّ ْكرى  والذِّ )أذك��اُر(  تقول 

مآقيه�ا ِم�ْن  ا  ُدرًّ َتْس�َفُح  والَعْي�ُن 

َغَلًسا الِحَمى  غاَدْرَت  منُذ  أوَحْشَتنا 

ْت َلياليه�ا َوَغ�اَب َنْجُم�َك، فاْس�َودَّ

ُيقاِضيها َمْن  َيالِي  اللَّ َجنَْتُه  َعّما 

ُيداِويها )بابا(  يا  بالنَّْفِس  ْفُق  فالرِّ



أوتــار85 د. عبد الولي الّشميرّي

عيدة �إلى ِم�شر ِمَن �ل�شَّ
البحر: الب�سيط

َمعانِيها َأْشجى  ِمن  َغنَّْيُت  لِِمْصَر 

َقَوافِيه�ا َأْحَل�ى  م�ا  الَح�ْرِف  ياِئيَّ�َة 

لِِمْص�َر َقْلبِي، َولِأْحب�اِب ُمْهَجُتُه

َول�ي ِم�َن الُح�بِّ والّذْك�َرى َمآِس�يها

ُمتَِّشًحا َصنْعاَء  ِمْن  كالباِز  َأَتْيُت 

آللِيه�ا ِم�ْن  وِعْق�ًدا  الَمعانِ�ي  َس�ْيَف 



86 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

عالَِيٍة اَء  َشمَّ َرْب��َوٍة  ِمْن  َأَتْيُت 

ُيَعْش�ِعُش النَّْج�ُم ف�ي َأْعَل�ى َروابِيه�ا

ي في ُذرى َجَبٍل ْقِر ُعشِّ َأَتْيُت كالصَّ

فِيه�ا َوم�ا  ْني�ا  لِلدُّ الَمنابِ�ِر  أعل�ى 

شاِعِرها تاَج  َجْتنِي  َتوَّ قْد  َصنْعاُء 

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

ِعيَدِة، ِمْن َصنْعاَء، ِمْن َعَدٍن ِمَن السَّ

ُتس�اِويها؟ َداٌر  َه�ْل  الُحَدْي�َدِة،  ِم�َن 

ِمْن َحْضَرَمْوَت، وِمن َشتَّى َمواطِنِها

َك�ْم فِي ُرباها َكِحيُل الَعيِن َس�اِجيها؟!



أوتــار87 د. عبد الولي الّشميرّي

َجنَّتِها َأْزه��اِر  َنَدى  إالَّ  ِعْطَر  اَل 

َنواِديه�ا إالَّ  الَه�َوى  َن�واِدي  وال 

َعابَِقٌة َصنْعاَء  فِي  الَوْصِل  َنسائُم 

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

حاُب َعَلى َأْزهاِرها َمَطًرا جاَد السَّ

ُيس�اِقيها ُحبًّ�ا  َثْغ�ِرِه  ِم�ْن  وب�اَت 

َسَحًرا آكاِمها  في  ْيَل  السَّ ِق  َوَدفِّ

َواِديه�ا كاُن�وَن  فِ�ي  َثْغ�َرَك  َيْش�تاُق 

َكْم َقبََّل النَّْجُم هاماِت الِجباِل، َوَكْم

أِلَْهِليه�ا!! اِه�ي  الزَّ الَقَم�ُر  َتواَض�َع 



88 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َبنَْوا ل� )َطنَْجَة( في تاِريِخها َظَفًرا

َس�واِريها )َمْدِري�ٍد(  عن�د  َوَش�يَّدوا 

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

ودانِيه�ا َقاِصيه�ا  )باري�َس(  أن�اَر 

َصبٌِر فِْسطاُطها  تي  الَّ  2) )َتِعزُّ ا  َأمَّ

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

هاَمَتُه ْرُق  ال��زُّ الغاِدياُت  ُتَقبُِّل 

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

ه الخليفة عمر بن عبد العزيز �سنة 100 هجرية  ْمح بن مالك الخولني: ولَّ 1 - ال�سَّ
اهلل  عبد  ابن  الرحمن  عبد  وخلفه  اأقطانيا  معركة  في  وا�ست�سهد  الأندل�س  بالد  على 

الغافقي.
2-  اأحد جبال تعز.



أوتــار89 د. عبد الولي الّشميرّي

َزاِهَيًة اَن  مَّ الرُّ َتْكَتِسي  ُسفوُحُه 

َمراِعيَه�ا ِكتَّ�اٌن  ياِحي�ِن  الرَّ ِم�َن 

َتشُكو ِمَن القاِت، َهْل آَن األََواُن َلُه

�بيَل وُغْص�ُن الُب�نِّ كافِيه�ا ُيْخِل�ي السَّ



90 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

�ليمن
البحر: الب�سيط

َتْكِويني َمْرعاِك  ِمْن  ُمَحيَّاِك  َحيَّا 

َأراِك بِالُبْع�ِد واإلْقص�اِء َتْكوينِ�ي

ُأَقبُِّلُه ُمْشتاًقا  َصْخَرِك  َلَثْمُت 

ْخ�ِر َوالطِّيِن َقْب�َل األَِحبَِّة َلْثَم الصَّ

ْوُق في َجْفنِي َمداِمَعُه َر الشَّ َكْم َفجَّ

َوَأْض�َرَم الَوْجُد َناًرا فِي َش�رايينِي



أوتــار91 د. عبد الولي الّشميرّي

ُقُه ُتَدفِّ َنْبًعا  يا  الُحبِّ  َمْوطَِن  يا 

ُيْمنَى اإلَلِه َعَلى ُجْرِحي َفَتْش�ِفيني

َيمانَِيٍة ُنَسْيماٍت  َأِري���َج  َوي��ا 

َش�َذاَك َينُْش�ُرنِي َط�ْوًرا وَيْطِويني

َظَمِئ�ي نِيُله�ا  ى  َروَّ الِكناَن�ُة  َف�ال 

ُتْلِهين�ي بِالنَّْهَرْي�ِن  صاَف�ُة  الرَّ َوال 

عابَِقٍة َصنْعاَء  ُرَبى  ِمْن  بِنَْسَمٍة 

َوِعلِّين�ي فِْرَدْوِس�ي  َنْفَح�َة  َأُش�مُّ 

ُحشاَشَتُه َقْلبِي  فِي  َأْنَبَت  )َشِميُر( 

يني ( َنَأْت َيا ُطوَل ِس�جِّ َوإِْن )َتِع�زُّ



92 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َعَدٍن َهَوى  امي  أيَّ أسعَد  َلِكنَّ 

َكِعْط�ِر غاداتِ�ِه الُح�وِر الَميامي�ِن

َوإِْن َسَرى الطَّْيُف طاَفْت بِي َلواِعُجُه

ِذي َقْد َقَضى بِالُبْعِد ُيْدنِينِي َعَسى الَّ

ال َتْعِذُلوا فِي َهَوى الَخْضراِء عاطَِفتِي

)َصنْعاُء( ُروِحي وَأْهُلوها َرياِحيني



الوتر الّثالث:

َمـقـِدسّيـات





أوتــار95 د. عبد الولي الّشميرّي

َمن ي�شتري �لقلب؟
البحر: الب�سيط

َقْلبا بائٌع  إنِّي  الَقْلَب  َيْشَتِري  َمْن 

َوقاتِ�ٌل ِمْن َش�ياطِيِن الَهَوى ُحبَّا؟

َمْن َيْشَتِري الَقْلَب واآلهاُت َتْعِصُرُه

َوالُحْزُن، ِحيَن َغدا إِْخالُصُه َذْنبا؟

ُخُلٌق أعماِقنا  وفي  ُنِحبُّ  إنَّ��ا 

ا بَّ ماَم َوَيْرَعى الَعْهَد والرَّ َيْرَعى الذِّ



96 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

ُقَبال أْشواِكها  َعَلى  الُوروَد  َنْسِقي 

وَنْرَتِويه�ا َرِحيًقا ف�ي الَهَوى َعْذبا 

َأَلًقا ِمْصباِحِه  فِي  ْوَء  الضَّ َوَنْعَشُق 

�ْرَق والَغربا ال َينَْطِفي بل ُينِيُر الشَّ

َك�ْم كاَن لِلُح�بِّ َتْعذي�ٌب ُنكاتُِمُه

َوكاَن ذو الُحبِّ َيْلَقى في الَهوى ُرعبا

َتْفنَى الُوُجوُه َوَيْبَقى الُحبُّ ما َبِقَيْت

فِي النّ�اِس آِصرُة األرحاِم والُقْرَبى

َأشَعَلُه الَعْصِر  َهذا  إْنساَن  َلِكنَّ 

َغ�ْدًرا، وأْش�َعَل في ُبْس�تانِِه َحْربا



أوتــار97 د. عبد الولي الّشميرّي

َعنَْتَرٌة كاألفالِم  َعْبَلَة  ُيِحبُّ 

وَعْبَل�ٌة َتش�تكي ِم�ْن َعنَْت�ٍر كذب�ا

َشبِيبَتُه َيْقِضي  ال  والُحرُّ  َنِدْمُت، 

باي�ا َهاِئًم�ا َصبَّا ب�ا َوالصَّ َم�َع الصِّ

َتمنَُعنِي ْبِر  الصَّ َبقايا  لوال  َوِكْدُت 

َوُفْس�َحُة الُعْم�ِر َأْن َأْقِضي له َنْحبا

الَوْحُش أْوَفى ِمَن اإلْنَساِن، َتْعِرُفُه

الَكْلب�ا ُيْش�بُِه  ال  َولكنَّ�ُه  َلْيًث�ا، 

ِجْلَدتِِه َأْبناِء  ِمن  ْئُب  الذِّ َيْأُكُل  ال 

َل�ْو صاَر إْنَس�اُننا ف�ي َقْوِم�ِه ِذْئبا!



98 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َدْوَلُتُه األَْرَض  بأنَّ  ُظْلًما  َيُقوُل 

َش�ْعبا َل�ُه  أْضَح�ى  ُمْضَطَه�ٍد  َوُكلُّ 

َبُه َمْن َيْشَتِري الَقْلَب، َحتَّى ال ُأَعذِّ

ال َشيَء فِيِه، َفَمْن َذا َيْشَتِري الَكْربا؟

َب�ًة ُمَخضَّ َرياحينً�ا  ُيقاتِل�وَن 

ْوِض إِْن َهبَّا َأْنَفاُس�َها ِمْن َنِسيِم الرَّ

َأَسًفا َوال  َغْبنًا  ال  بِْعُتَك،  َقْلُب  يا 

فكيف َيْس�َعُد َم�ْن جاراُتُه ُتْس�َبى



أوتــار99 د. عبد الولي الّشميرّي

غادة �لقد�س
�إلى روح �لمجاهدة )�شناء( 

َمل البحر: الرَّ

ا َيَديَّ َعْينَْيها  َقْيِد  ِم��ْن  َأْطِلقا 

ُمْقَلَتيَّ�ا ف�ي  �اَقها  ُعشَّ واْنُظ�را 

َدِمي َجالبِيِب  ِمْن  واْكُسواها 

فق�د اْش�َتْقنَا إل�ى الَم�وِت َس�ِوّيا



100 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َأشتاُقه لَِما  اْشَتاقْت  طاَلما 

وُبِكيَّ�ا ُس�روًرا  َقْلبِ�ي  َقْلُبه�ا 

َت���َت���راَءى ل��ي َخ��ي��ااًل َف��اتِ��نً��ا

ل�م َيِغ�ْب ُصْبًحا وال غاَب َعِش�يَّا

الُمْشَتكى إليِك  الُقدِس  غ��ادَة 

َمْقِدِس�يَّا َبْع�َدِك أمس�ى  فالَه�وى 

َضْوَءها َيْقُفو  بُح  والصُّ َخَرَجْت 

الَعَس�ِليَّا َلماه�ا  ِمثل�ي  َعاِش�ًقا 

َتنُْقُش في األرِض ُخًطى َوَمَشْت 

�ا َنَبِويَّ ِكتاًب�ا  الَخْط�ُو  َيرُس�ُم 



أوتــار101 د. عبد الولي الّشميرّي

اجي الَِّذي َكْيَف أضحى َطْرُفِك السَّ

�ا؟ َأبِديَّ َنْص�ًرا  األلب�اَب  َيْس�ُلُب 

ِك ال��ُف��لِّ��يُّ َأم��س��ى ب��اتِ��ًرا َخ���دُّ

َعتِيَّ�ا ِزل�زااًل  الَخْص�ِر  وُحِل�يُّ 

خائٍف ِمن  كم  الُخْلِد  عروَس  يا 

ْهِم َيعِلْفَن الَمطِيَّا! جاِل الدُّ في الرِّ

إْرهابِيٌَّة الَقاُموِس  في  أن��ِت 

َكْيَف َتْعِصي�َن النِّظ�اَم العاَلِمّيا؟!

َأْطفالِِهْم في  والنَّاُس  َع��ْت  َودَّ

الَعَربِيَّا ال��َه��واَن  َيَتحاَسْوَن 



102 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َنْوِمِهْم في  إْخواَنها  َقبََّلْت 

ه�ا الطَّ�ْرَف َمِليَّ�ا َأْمَعنَ�ْت ف�ي ُأمِّ

طاهٍر روٍح  ُفْستاَن  واْرَت���َدْت 

ُحِليَّ�ا ال  موًت�ا  الَخْص�ِر  وِح�زاَم 

ِمْعَطِفها فِي  ُتْخِفيِه  ما  َبعُض 

َوفِيَّ�ا لِمباِديه�ا  َعه�ٍد  َط�وُق 

َلْبوًة َتمشي  كاللَّيِث  َدَل��َف��ْت 

وَنِجيَّ�ا َخِلي�اًل  الل�َه  َتْعَش�ُق 

أوك���اِرِه في  اإلره���اَب  َتقمُع 

�ا َدَمِويَّ َعني�ًدا  َخْصًم�ا  أرهب�ْت 



أوتــار103 د. عبد الولي الّشميرّي

الُمْشَتَكى إليِك  الُقدِس  غادَة 

َمْقِدِس�يَّا َأْمَس�ى  َبْع�َدِك  فالَه�وى 

َخَلْت وأيَّ���اٌم  ال��ُج��وُد  ج���اَدِك 

َولِيَّ�ا ْني�ا  للدُّ الَح�قُّ  فيه�ا  كان 

َجى الدُّ طاَل  وإن  بَح  الصُّ َسنَرى 

�ا َنِديَّ �اًء  َوضَّ الَوْجنَ�ِة  ُمْس�ِفَر 



104 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

يافا
البحر: الكامل

األّوِل الغراِم  وعن  حبِّنا  عن 

َخمس�وَن طِفاًل ُيْذَبُحوَن وَتسألي 

وَعيَشها الفاتناِت  ُحبَّ  َأْحَرْقُت 

لِي وَذَبْحُت ف�ي »يافا« َغ�راَم َتَغزُّ

َأْبناِئنا ِمن  واألط��ف��اُل  ليُل  يا 

َأْس�َرى وَأْش�الٌء ُتَب�اُد وَتْصَطِل�ي



أوتــار105 د. عبد الولي الّشميرّي

الَفنَا َأْح��َرَق��ُه  ْيتوُن  والزَّ الفلُّ   

وال�َوْرُد َأْصَبَح مثَل َح�بِّ الُفلُفِل

َصبابًة الِمالَح  أشتاُق  َهْيهاَت 

�الَح لَِمْقتلي والَغْدُر قد َحَمَل السِّ

َرْت يا ُسْحُب، أجنحُة الُفؤاِد َتَكسَّ

ِل َوَمج�اِدُف الَكِلم�اِت َل�ْم َتَتَحمَّ

َي�ا َبْس�َمَة النَّْص�ِر الُمنِيرِة أش�رقي

َتَكلَّل�ي الِف�داِء  أجي�اِل  َوبِ�ُكلِّ 



106 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

عهد
البحر: الب�سيط

النََّغما أْسَتْلِهُم  َقافَِيٍة  بِ��َأيِّ 

الَقَلم�ا؟ َأسَتنِْش�ُد  ُمْف�َرَدٍة  َوأيِّ 

ُمَبْعَث�رٌة َأْش�الٌء  فَِلْس�طيَن  َوفِ�ي 

وف�ي فَِلْس�طِيَن َأهْلي َأْدُم�ٌع َوِدما

غاَبَتها ْيُتوِن  الزَّ َقُة  ُمَطوَّ َتْبكي 

َوُكلُّ َبْس�مِة طِفٍل أْصَبَحْت َعَدما



أوتــار107 د. عبد الولي الّشميرّي

هاَمَتها اإليماُن  َرَف��َع  ��ًة  ُأمَّ يا 

َوأْنَط�َق الَع�ْدُل فيها َأْحُرًف�ا َوَفما

َصفَحَتها الُغرُّ  الَفاتِحوَن  َن  َوَزيَّ

َقَدم�ا الل�ُه ف�ي ِرْضوانِ�ِه  وَثبَّ�َت 

ُيعانُِقنا َفْجٌر  ال  بُر  الصَّ متى  إلى 

ُمْعَتِصم�ا بِالل�ِه  فارًس�ا  أرى  وال 

َسِئما؟ َما  لِلَبْغِي  َما  ْهُر  الدَّ أَيْسَأُم 

َوَيْرَحُل الُعْمُر والطَّاُغوُت ما ُهِزما

بِِه َيُدكُّ  ِمقالًعا  الطِّفِل  إلى  وا  ُمدُّ

َعَم�ى الغاِصبي�َن  وُيذي�ُق  اَب�ًة  َدبَّ



108 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

وا إلى الّطفِل يا أْعماَمُه َحَجًرا ُمدُّ

ُخُذم�ا ُبتَّ�ًرا  ُس�ُيوًفا  َفاْمنَُح�وُه  أو 

ثانيٍة ُك��لَّ  بِنَْعٍش  ُدوُه  وَزوِّ

َعَزم�ا َق�ْد  الل�ِه  لِِرح�اِب  فإنَّ�ُه 

ُمْبَتِعًدا َطاَر  فِينا،  اإلَقاَمَة  َأَبى 

اْبتَس�ما وال  َغنَّ�ى  م�ا  َق�طُّ  ألنَّ�ه 

َأَمٌل وال  َفْجٌر  وال  َعاًما  ِستُّوَن 

والظَُّلم�ا اللَّي�َل  ُيبي�ُد  َنه�اٌر  وال 

ُقه�ا ُيَمزِّ وأجي�اٌل  َعاًم�ا  ِس�تُّوَن 

َجْيُش الطُّغاِة َفما اْس�َتْكَفى وال َرِحما



أوتــار109 د. عبد الولي الّشميرّي

وَمْن َتهاَوَن في األقصى وَصْخَرتِِه

والنََّدم�ا لَّ  ال�ذُّ َي�ُذوُق  َقِري�ٍب  َفَع�ْن 

قاطِبًة النَّاُس  َيقوُل  َقريٍب  وعن 

�ِذي ُهِدما ُهنَ�ا ُهنَا الَح�َرُم األقصى الَّ

ُتْدِرُكنا َحاَن  َربِّي  َرْحَمِة  َغيَث  يا 

ْمَل، واْشِف الُجرَح واألَلَما  وَلْمِلِم الشَّ

لُمنَْتظٍِر َوْعٌد  َحى  للضُّ َهْل  َليُل  يا 

َحى لم َيُعْد في َدْهِرنا ُحُلما َأِم الضُّ

ني َزَمنًا يا َبْس�َمَة الَفْتِح ُع�وِدي َزيِّ

�ْهَل واألََكما ًها وَأنِيري السَّ ُمَش�وَّ



110 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

وَأْيِقظي في باِلِدي النَّاِئميَن َعَلى

َشْوِك الَقَتاِد َوَجْمٍر باَت ُمْضَطِرما

َقَصاِئَدنا َأْقَصى  َيا  َوَهْبنَاَك  ا  إنَّ

َكِلم�ا إنَّم�ا  َكْلًم�ا  َوَهْبن�اك  َوم�ا 

َحانِثة َغْيَر  َعْهًدا  اللِه  إلى  َعْهًدا 

إذا َدع�ا الَفْت�ُح ُكنَّ�ا َس�ْيَلُه الَعِرما



الوتر الّرابع

أنـــــيــــــن



112 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار



أوتــار113 د. عبد الولي الّشميرّي

�لّطير �لذي نزحا
البحر: الرمل

ُج��ِرَح��ا؟ ع��اِش��ٍق  لَِقلٍب  َم��ْن 

ُمنَْش�ِرحا لِلَوْص�ِل  َيُع�ْد  َل�ْم 

ُمتَِّشًحا ْيِف  بِالسَّ َي��ُع��ْد  َل��ْم 

َجنَحا ُح��بِّ��ِه  َم��َراِس��ي  َع���ْن 

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

َص��َدح��ا ُغ��ْص��نِ��ِه  ف��ي  طاَلما 

َق��ِل��ٍق فِ��ي ال��َق��ْي��ِد َم��ا َب��ِرح��ا

َنَزح�ا ال�ِذي  ْي�َر  الطَّ َيْعَش�ُق 



114 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

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

َفِمْه ُدوَن  األْل��َح��اَن  َت��ْق��ُت��ُل 

َقَلِمْه في  ْعِر  الشِّ َن��ْب��ُع  َج��فَّ 

َألَ��ِم��ْه على  َيبكي  وال��لَّ��َظ��ى 

ُظَلِمْه فِي  ْيُل  واللَّ َس��َرى  َك��ْم 

َعَدِم�ْه ِم�ْن  اإلْصب�اَح  َي�َرى  ال 

َسَقِمه ِم��ْن  َوْل��ه��اُن  س��اِه��ٌم 

َحَرِم�ْه فِ�ي  األَْح�َزاِن  َكْعَب�ُة 

َلَمعا َج��ى  ال��دُّ َب���ْرُق  ُك��لَّ��َم��ا 

َوَلع�ا تِْذكاِره�ْم  فِ�ي  َه�اَج 



أوتــار115 د. عبد الولي الّشميرّي

َرَجعا ال��ِذي  ْك��َب  ال��رَّ َي��ْس��أُل 

َصنَع�ا َوم�ا  �اري  السَّ َع�ِن  م�ا 

َطَلعا َن��ْج��َم��ُه  َرأْي��ت��ُم  َه���ْل 

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

َنَفعا الِحَمى  اَف  َع���رَّ َل��ْي��َت 

َنَع�ى َي�ْوَم  ْك�ُب  الرَّ َنع�اُه  أو 

األَُدب���ا؟ َه��اَج��َر  َقْبِلي  أْي���َن 

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

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

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



116 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

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

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

َلَهَبا بِ��ال��نَّ��َوى  َواْك��َت��َوْي��نَ��ا 

َسَبا َك��اَف��ت��راِق  َواْف��َت��َرْق��نَ��ا 

َحَرسا َن��ُع��ْد  َل��ْم  َن��ِدي��ِم��ي  ي��ا 

ُجَلس�ا َعْصِرِه�م  فِ�ي  َنُع�ْد  َل�ْم 

َغَلسا َجى  الدُّ فِي  َسَرْينا  َك��ْم 

ُمس���ت�حي��ل أن ن�رى َقَب�س���ا

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

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



أوتــار117 د. عبد الولي الّشميرّي

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

َؤس��ا وال��رُّ ال��َم��رؤوُس  سقَط 

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

َواْن��َف��َردا الَمْجِد  ُب��ل��وِغ  َع��ْن 

َب��َدا الظَّالِميَن  ُج��نْ��ُد  َي���ْوَم 

َوَب���نَ���ى لِ��ل��َب��ْغ��ِي م��ا َوَع���دا

َقَعدا َوَم���ْن  َغ��نَّ��ى  َم��ْن  َذلَّ 

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

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

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



118 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

�إلى بغد�د...
البحر: الوافر

ِرفاِق�ي؟ بَِجْهِلِه�ُم  َأَي�ْق�ُت�ُل�نِ�ي 

االْنِش�قاِق؟ َس�ِعيُر  َوَيْحُرُقن�ي 

ِدماِئي فِي  الُعُروَبَة  َأْشُكو  لَِمْن 

َوَمْن فِي األَْرِض َيْشَهُد ما ُأالِقي؟

َوَس�اِكنِيها الَحَي�اَة  الّل�ُه  َلَح�ا 

وَت��بًّ��ا ك��لَّ َأْج��ي��اِل ال��نِّ��ف��اِق



أوتــار119 د. عبد الولي الّشميرّي

ُحُروًبا؟  ُنْشِعُلها  الَعْدِل  َأبِاْسِم 

َوبِاْس�ِم الَع�ْدِل َتنَْفِج�ُر الَمآِق�ي؟

باٌب( ��ْوَداِء«  »ال��سَّ ِة  يَّ )َولِْلُحرِّ

بِالِع�راِق َيْعِص�ُف  الُب�ْركاِن  ِم�َن 

َبنِيها ِم��ْن  األعاجُم  ُرها  ُتَحرِّ

وهوالك�و الجدي�ُد أب�و الَمحاِق

َداًرا »لِلنُّْعماِن«  ال��َي��ْوَم  ي��ُدكُّ 

ْك�ُر ِم�ْن ِريِش الُب�َراِق؟ َبناه�ا الذِّ

ِحماه�ا فِ�ي  الَكناِئ�ُس  َلَتنَْتِح�ُر 

َوَتْلَتِه�ُب الَمس�اِجُد فِ�ي اْحتِراِق



120 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َيَراها  َوَه��ْل  شيُد  الرَّ َوه��اُروُن 

واِقي َوالسَّ ُق  ُت��َم��زَّ َح��َداِئ��َق��ُه 

َحتَّى إْسرائيُل  الَحْرَب  ُتديُر 

ِس�باِق َعَل�ى  َنِصي�ُر  لِِخْدَمتِه�ا 

َنْفًطا ُبوِرْكَت  ال  النَّْفِط  ألْجِل 

النِّي�اِق أْس�نَِمُة  ِمنْ�َك  َوَخْي�ٌر 

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

َيُق�وُل َغ�ًدا َم�َع الَفْج�ِر اْنطِالِقي

َقْلبِي َخَلجاِت  َدِمي  ِمْن  َوأْكُتُب 

وُح التَّراِق�ي َبَلَغ�ْت بِ�َي ال�رُّ َوإْن 



أوتــار121 د. عبد الولي الّشميرّي

» ُحرٍّ ُكلِّ  َدِم  فِي  »ولِ��َأْوط��اِن 

بِالِف�راِق ُتَضيَّ�ُع  ال  ُحُق�وٌق 

لَِتْحيا َوَطنِي  َيا  أُم��وُت  َوَي��ْوَم 

الِعن�اِق طِي�ِب  ِم�ْن  إَِل�يَّ  َأَل�ذُّ 

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

وا َوثاِقي!! َفَك�ْم َقَتُل�وا َوَكْم َش�دُّ

بايا الصَّ ِم��َن  أَذلُّ  فِيَها  َوُه��ْم 

َطالِق�ي َوَطنِ�ي  َأيَ�ا  ْغُه�ْم  َفَبلِّ



122 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

ماذ� �أقول؟!
البحر: الب�سيط

َيْسَأُلني ِحيَن  لَِربِّي  َأُق��وُل  ماَذا 

إَذا ُبِعْثُت َغًدا في َمْعَش�ِر الَعَرِب؟

َوِجْئُت َأْحِمُل ِمْن أْخَباِرِهْم َقَصًصا

َغبِ�ي وُكلُّ  َّ�اٍك  أَف ُكلُّ  َأْبطاُلَه�ا 

ُهُم َه��ؤالِء  أَقْوِمي  أُق��وُل،  ماَذا 

إذا أح�اَط ِحماها م�اِرُج الَغَضِب

ُتَراَي َأْحِمُل عنهُم َبْعَض َما َحَملوا

َق�ْرَن الَه�واِن وإْذالاًل من الِحَقِب



أوتــار123 د. عبد الولي الّشميرّي

َوَعْن ُدَوْيالِت َعْصٍر لسُت َأْعِرُفها

َوُمْحَتَج�ِب وَج�اّلٍد  بِِس�ْجٍن  إاّل 

َلُهْم الجاِئِعيَن  بِِغذاِء  َوَتْشَتِري 

َسْوًطا َوَقْيًدا وِمْذياًعا ِمَن الُخَطِب

هَذا َأبو الَفتِح، َأْو هذا الُمجاِهُد أو

ى وهذا فاِرُس الَعَرِب ه�ذا الُمَفدَّ

َتْرُكُلنا َواألْع��داُء  الَهزاِئِم  َوفِي 

َفم�ا َرأْي�ُت َحِميًّ�ا أْو َرَأْي�ُت َأبِ�ّي

ْرنا!! َوما َبِرَحْت َماَذا أقوُل؟ َتَحرَّ

ُخُي�وُل َأْبَرَه�ٍة ف�ي َجْيِش�ها اللَِّجِب



124 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َلنا َوَلْيَس  اْلواِدي  َيْقَتِحُم  َوالِفيُل 

ِم�َن األَبابِيِل ما َيْش�ِفي ِم�َن الُكَرِب

َمعاِقلنا في  ى  َدوَّ الَفواِرِس  َعْدُو 

اِة في َعْدَوى ِمَن الَجَرِب وَنْحُن َكالشَّ

ماَذا أُقوُل َوَحْولِي ِمْن َعساِكِرِهْم

ْقِص والطََّرِب؟ ِمليوُن ماِهَرٍة في الرَّ

َقالوا: تِريلُيون ِعنَْد الَغْرِب َثْرَوُتنا

َغِب ْعُب في َدَرِك اإلْمالِق َوالسَّ َوالشَّ

ْوِع ما عاَد ِمْن ِذْكَرى لَِعنْترٍة في الرَّ

َنِب ْأِس لِلذَّ َواْسَتْسَلَم الَيوَم َعالِي الرَّ



أوتــار125 د. عبد الولي الّشميرّي

ما دهى �ل�ّشرق؟
البحر: الخفيف

َأنّ��ْة َولِْلَقْلِب  ِمْحنٌَة  لِْلِحَمى 

ُمْطَمِئنَّ�ْة ج�رى  لِم�ا  َنْف�ٍس  َأّي 

َصباًحا اإِلل���ُه  َأْب����َدَع  ُكلَّما 

األَِس�نَّْة َوَطْع�ُن  الظَُّب�ى  َقَتَلْت�ُه 

َطِويال اْنَتَظْرنا  ِذي  الَّ باُح  َوالصَّ

َق��ْد َف��َق��ْدَن��ا ِزم��اَم��ُه َواألَِع��نَّ��ْة



126 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

الثَّكالى ُدُم��وِع  ِمْن  َدْه��ُر  يا  إيِه 

َوفِْتنَ�ة ُبْؤًس�ا  ُخِلْق�َت  َوالَيتاَم�ى 

واألغاريُد فِي الُحُقوِل اْسَتَحاَلْت

َلْحنَ�ه الَعَصافِي�ُر  َتْك�َرُه  َمْأَتًم�ا 

)ِقنَْدهاٍر( ِمْن  القاِدُموَن  َها  أيُّ

ْرَق ِمن َدَماٍر َوِمْحنَة؟ َما َدَهى الشَّ

َداٌر فِيِه  ألَْهِلها  ى  َتَبقَّ َه��ْل 

َوُس�نَّة؟ ِكتاًب�ا  َيْتُل�و  ُمَصلَّ�ى  َأْو 

)كابو وَأطفال  الُقَرى  َحاُل  َكْيَف 

َل( وَس�ْرِب الَمها َوَذاِت األَِجنّة؟



أوتــار127 د. عبد الولي الّشميرّي

َقْلٌب فِيِه  َيُعْد  َلْم  والَقْلُب  آِه 

َوَفنَّ�ه َوالِغن�اَء  ال�َوْرَد  َيْعَش�ُق 

ِمنّا القاِع  َعَلى  تي  الَّ َماِء  لِلدِّ

َوِجنّ�ة إِْنًس�ا  َتْس�َتثِيُر  َصْرَخ�ٌة 

كا كما  الجديُد  العالُم  إنَّ��ه 

وفِْتنَ�ْة وَبْغًي�ا  ظلًم�ا  قديًم�ا  ن 

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

�ُيوِخ الُمِسنَّة ِت الَجواِري ِمَن الشُّ

عقوٌر َوك��ل��ٌب  َواِدٌع،  َح��َم��ٌل 

فِي ِصَراٍع، َأَيْطُلُب الكلُب ُهْدَنة؟



128 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َربِّ َأْضَحى الُوُجوُد فِي األَْرِض َعاًرا

ُرْكنَ�ْه؟ َتْه�ِدُم  لِلَه�واِن  َفَمَت�ى 

والَجباُن الَجباُن َيْخَشى ِمَن الَمْوِت

ُجنَّ�ة َح�ى والدُّ َوَيْغش�اُه فِ�ي الضُّ

وأهال الِفداِء،  في  الَمْوُت  َحبَّذا 

َن�اُر َم�ْن ُيْرِه�ُب الَمَس�اِكيَن َجنَّة

ُدُموًعا الَجباِن  فِي  اللُه  َرَعى  ال 

َلْعنَ�ة الّت�الَوُة  َقْب�ِرِه  َوَعَل�ى 



أوتــار129 د. عبد الولي الّشميرّي

تاأّوَه �لقلُب...
البحر: الب�سيط

واِدينا َعْلَياِء  ِمْن  الَبْرِق  َشاِرَي  وا 

ِرْفًق�ا بِناٍء َغَدا في الطُّوِر ِمْن َس�ينا

جاِرَفٌة واألَْش��َواُق  الَقْلُب  َه  َت��َأوَّ

َواْسَتْعَبَر الطَّْرَف َمْن َيْبِكي لِباِكينا؟

َشًجا َوُبْعًدا َوِمْن ُطوِل النَّوى َأَرًقا

َمس�اِوينا إاّل  َي�َرى  ال  َوَعاتًِب�ا 



130 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َوما والِمَراُس  ي  التََّأسِّ طِباُع  َلْوال 

َحِفْظ�ُت ِم�ْن ِقَي�ٍم َجّلْت مآِس�ينا

وا شاِرَي الَبْرِق َلْمُع الَبْرِق ُيْحيينا

أسعدَت آنَْسَت َرْغَم الُحْزِن ُتْشِجينا

با َسَحًرا كم َعاَوَدْتنِي َصباباُت الصِّ

ُيْدنِين�ا َوالل�ُه  َأْبَعَدن�ا  الل�ُه 

رِق هل َعِلموا وا شارَي الَبْرِق أهُل الشَّ

أنَّ الَمداِم�َع َتْج�ِري ِم�ْن َقوافِين�ا

ُبُه ُيَعذِّ َقْلٍب  فِي  الَوْجِد  ُمْضِرَم  وا 

الَيمانِين�ا إِخوانِ�ي  األَِحبَّ�ِة  َن�ْأُي 



أوتــار131 د. عبد الولي الّشميرّي

لو َيْعَلُم الَبدُر آالمي وما َجَرَحْت

ين�ا َي�ُد اللَّيالِ�ي ألَْمَس�ى َم�ْن ُيَعزِّ

ُقُه ُيَحقِّ َوْع��ٌد  ال  اْلَقْلَب  ُل  ُأَعلِّ

َقاِس�ي الُف�ؤاِد وال بِالَعْه�ِد ُيوفِينا

َغِرٌد َصْوُتَها  َفْجٍر  ُكلَّ  َيماَمتِي 

َمراثِين�ا ف�ي  َته�اَوى  إْلًف�ا  َتنُ�وُح 

ُدني ُتَسهِّ وأوجاٍع  لُِبْعِدي،  َدْعنِي 

وَيْطوين�ا َطَوْين�اُه  َه�مٍّ  وُط�وِل 

َألُِفوا وما  ْقْوِمي  ِمْن  ْفُت  َتألَّ َوما 

ْوِد َتْصِفيًقا وَتْلِحينا َس�ْيِري َمَع الذَّ



132 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

ْلُت عن َقْوِمي َوَقْد َقَدُروا ا َتَرحَّ َلمَّ

ُيْؤِس�ينا َش�يَء  ال  ُأفاِرقُه�ْم،  َأالَّ 

ما لي ِولْلَخمِط1 َكْم َحاَوْلُت َأْجَعَلُه      

تِين�ا وال  َزْيُتوًن�ا  ص�اَر  فم�ا  تينً�ا، 

َأَدٌب َزاَنُه  َيْخًتا  النِّيِل  في  َعِشْقُت 

َأماِس�ينا َطاَب�ْت  َأناِش�يِدِه  َوِم�ْن 

ُمنَْتَجِعي النِّيِل  ماِء  َرذاذاِت  وفي 

)َنْجَوى( ُأطاِرُح، َأْو )روني( ُتناِجينا

ْعِر ساِهَرٍة الشِّ َنواِدي  َوَجْلَسٍة في 

ِمَن الب��الَغ����ِة ُن��ْحيي�ها وُتْحيينا
1 -  الخمط: �سجر ل ثمر له.



أوتــار133 د. عبد الولي الّشميرّي

ُنِعيُد لِلحاِضِر الماِضي َوَنْبَعُث فِي

ِه )ِمينا( َأْهراِم )ُخوُفو( َمعالِي َجدِّ

ُأراِشُق الُحوَر أشعاري، فَتْرُشُقني

ِمَن الهوى والَجوى ناًرا وس�ّكينا

ُرها النِّيُل، واللَّي�ُل أش��عاري ُأص�َوِّ

ينا شاهْد متى ِش�ئَت فِْرَدْوًسا وِعلِّ



134 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

ندمُت
البحر: الطويل

ٌق ُم��َؤرَّ إنِّي  َبْعُد  ��ا  َأمَّ َبْعُد  َوما 

وَمْكلوُم َقل�ٍب َلْم َيِجْد َبْعُد آِس�يا

َدمي فِي  الُعروبِة  َوأح��زاُن  أناُم 

وأصُح�و ألَْلَقى ُكلَّ َأْهل�ي َبواِكيا

جميَعها ��ُروِر  ال��سُّ ��اَم  أيَّ ُد  ُأَع���دِّ

ولس�ُت أليَّ�اِم الَفجاِئ�ِع ُمْحِصي�ا



أوتــار135 د. عبد الولي الّشميرّي

َأنا وها  جاِل  بالرِّ وَأْزهو  ُأَباهي 

َنِدْم�ُت ألنِّي كن�ُت بالَجهِل َزاهيا

َفْجَأًة الُعُروبِة  َأْركاِن  ُكلُّ  َوَهْت 

وما ِخْلُت في َيوٍم َأَرى الَحقَّ َواِهيا

كثيرٌة اَلَء  ال���دِّ أنَّ  َحَزًنا  َكَفى 

ِة َصاِديا وم�ا زلُت ِم�ْن َماِء الَم�ودَّ

ْهِر والُغْصِن والنََّدى َهَجْرُت َرحيَق الزَّ

َوانيا والي والُغُصوَن الدَّ َوِعْفُت الدَّ

إّنها الُعْرِب  ِمْحنََة  َأْشُكو  اللِه  إلى 

واِس�يا الرَّ الِجب�اَل  وَتغت�اُل  َتُه�دُّ 



136 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

إلى الواحِد الَفْرِد اّلذي َعزَّ ُجنُْدُه

َش�َكْوُت وحاش�ا َغي�ُرُه أن ُيعافِيا

َيُقوُلوَن َأْرُض الُم��سِلميَن َمِريَض�ٌة

َفَي�ا َلْيَت�ُه َكاَن الطَّبي�َب الُمَداِوي�ا!



الوتر الخامس

أشــجان الّروح





أوتــار139 د. عبد الولي الّشميرّي

متى �أر�ك؟
البحر: الب�سيط

يا َوْيَح َطْرِفَك اإْن اأهُل الِحَمى َرَقُدوا

وفي ُعيونَِك ِمن ُطوِل النََّوى َسَهُد

َغَلًسا َأْبراِجِه  ِمْن  غاَدَر  النَّْجُم 

وأنَت في ِسْجِن أثواِب الَهَوى َكِمُد

أِحبََّتنا َتْبُلْغ  إْن  الَبْرِق  شاِرَي  يا 

ْثُهْم بِم�ا َأِجُد فاْق�ِر الّس�الَم َوَحدِّ



140 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َمْجِلِسِهْم ُحبًّا عنَد  َوَقبِِّل األرَض 

َلع�لَّ َيْغش��اَك ِم��ْن أنفاِسهْم َرَشُد

َدنٌِف َبْعِدُكْم  ِمْن  إنَّه  َلُهْم  َوُقْل 

عل�ى الِفراِش فال َصْب�ٌر وال َجَلُد

ُفرَقتُِكْم َبْعَد  َكساها  َقْد  وَعينُُه 

�َل الَجْف�َن في َأْحَداِق�ِه َرَمُد َوَكحَّ

ْوِح صاِدَحٌة َينُوُح ما َصَدَحْت في الدَّ

َأَح�ُد َيْعَل�ُم ِس�رَّ االْبتِ�ال  ولي�َس 

َبا َسَحًرا فس�اِئُلوا عنه أنس�اَم الصَّ

َواْسَتنْبُِئوا عنه َمْن َغاُبوا َوَمْن َشِهُدوا



أوتــار141 د. عبد الولي الّشميرّي

َوَتْعَشُقُه روحي  ُتَخاطُِبُه  َمْن  يا 

َمَت�ى أراك؟ َأَم�ا لِلُمنَْت�َأى َأَم�ُد؟

َتْقِذُفُه واألجفاُن  ْمَع  الدَّ ُأغالُِب 

َتتَِّق�ُد والنِّي�راُن  الَجْم�َر  َوُأْخِم�ُد 

ْمِع كالياقوِت َأْخِضبها َيِدي ِمَن الدَّ

فلي�َس ُتْش�بُِهها في العاِش�قيَن َيُد

بَر واألشواَق ُمْقَتِرًبا ما َأصَعَب الصَّ

فكيَف بالل�ِه حالي ِحينَما َبُعُدوا؟

َقُكْم َتَعشَّ قالوا  إذا  َعَليَّ  ماذا 

َحتَّى الَفنَاَء وال ُروٌح وال َجَس�ُد؟



142 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َيلوُمني ُكلُّ قاِسي الَقلِب َينَْصُحني

والنُّْصُح ِمْن ِمْثِلِهْم فِي ِملَّتِي َحَسُد

َبَشٍر َعَلى  استوَلى  إذا  الَغَراَم  إِنَّ 

أمسى ُهَو األْهُل واألمواُل والَوَلُد

َنَسُجوا َما  َوُتْبِلي ُكلَّ  َتْبَلى الحياُة 

َلِك�نَّ أثواَب َأْش�واِقي َلُك�ْم ُجُدُد

َدُعوا ألهِل الَهَوى الُعْذِرّي َمْذَهَبُهْم

وال ُتَكلَّ�ُف َنْفِس�ي َفْوَق م�ا َتِجُد



أوتــار143 د. عبد الولي الّشميرّي

�إلى �لحبيب...
البحر: الكامل المقطوع

َوُب��ك��اُء ٌم  َتَبسُّ إليَك  َش��ْوِق��ي 

والُحبُّ َخ�ْوٌف، والِوصاُل َرجاُء

َرْكُبُهْم مقاِمك  إلى  والعاِشُقوَن 

ْوح�اُء والرَّ الَبْي�داُء  بِ�ِه  ضاَق�ْت 

ُجُفونِهم َبْيَن  الَعَبراُت  َتَتزاَحُم 

َي��ت��س��اَب��ُق اآلب����اُء واألَْب���ن���اُء



144 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

ُروِحي فَِداَك وما َأَتْيَت ِمَن الُهَدى

أن�َت الُهدى، والنُّ�وُر، أنَت الماُء

َجوانحي وَجوارحي بين  وأَلْنَت 

روح�ي، فِ�َداَك النَّاُس واألش�ياُء

َتُقوُدني الَمناِم  في  رأْيُتَك  َلّما 

الظَّْلم�اُء وزال�ِت  الِغط�اُء  ُرفِ�َع 

ُيريُحه الِوصاِل  ِسوى  لِلفؤاِد  ما 

َدواُء وال��ِوص��اُل  داٌء  فالُبْعُد 

وَأْدُمِعي النُّفوِس  َترويُح  ْمُع  الدَّ

الَقْل�ُب واألَْحش�اُء َح�واُه  َجْم�ٌر 



أوتــار145 د. عبد الولي الّشميرّي

وإِنَّما فيَك  الُحبِّ  ُأساَرى  ِمن  أنا 

َح�ّواُء َغراَم�ُه  ُتثِي�ُر  َقال�وا 

َتَقاَسُموا َهواَك  في  الَعواذَل  َلْيَت 

ُه�راُء َنُق�وُل  م�ا  َلقال�وا:  ُحبِّ�ي 

ُمْبَتًلى أنِّ��َي  الثََّقالِن  َفْلَيْشَهِد 

ماِن ِش�فاُء والُح�بُّ فيَك َمدى الزَّ

َفُفؤاُدُه ًدا(  )ُمَحمَّ ُيِحبُّ  ال  َمْن 

�اُء مَّ ْخ�َرُة الصَّ ُل�وِع الصَّ َبْي�َن الضُّ

ُخيوَلنا إنَّ  اللِه  حبيَب  يا  ُق��ْم 

والُجَبن�اُء األق�زاُم  ُفرس�اُنها 



146 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

ُغوا واْنُظْر لَِقوِمَك في الَحِضيِض َتَمرَّ

�َفهاُء واْس�تحَكَم الطَّاغوُت والسُّ

اِكُضوَن على الُخُيوِل ُسيوُفُهْم والرَّ

الُع�َم�الُء والُحَلَف�اُء لِْلَق�ي�َص��ِر 

َواِجٌم ُر  الُمَطهَّ َمْسَراَك  والُقْدُس 

ُأَس�راُء ِج�داِرِه  َتْح�َت  َوَبنُ�وُه 

لِنَْج�َدٍة س�اِجديَن  َنلج�أ  لل�ِه 

َعف�اُء؟1 الضُّ َيْس�َتنِْجُد  َأبَِغْي�ِرِه 

1 - غنتها الفنانة اليمنية: رنا الحّداد.



أوتــار147 د. عبد الولي الّشميرّي

يام ِهالل �ل�شّ
البحر: الخفيف

َوَحنِينَ�ْه ِعْش�َقُه  الَقْل�ُب  َع  َودَّ

َحِزينَ�ْة َنْفًس�ا  َواْس�َتتاَب  َوَبَك�ى 

ِذْكَرى ُكلِّ  َعَلى  َواْنَطوى  َوَطَوى 

َيس�أُل الّل�َه فِ�ي الُه�َدى َأْن ُيِعينَْه

ِه��الٌل يام  للصِّ الَح  ِعندَما 

أَنينَ�ْه في�ِه  َه�اَج  َش�ْعباَن  َبْع�َد 



148 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

الَور ُمعانَقَة  ُروُح��ُه  َهجَرْت 

َجبِينَ�ْه ال�ُوُروِد  ع�ِن  وَأْل�َوى  ِد 

َزماًنا الِمالِح  في  هاَم  َأْن  بعَد 

َس��َل��َب��ْت��ُه ُف�����ؤاَدُه وُع��ي��وَن��ه

ْم� الدَّ فأغرَقُه  َغيِّه  عن  ع��اَد   

وُجُفوَن�ه ُخ�ُدوَدُه  وَأْدَم�ى  ��ُع 

ُمَصال َح��ْوَل  َوالُموبِقاُت  آَب 

وُش��ُج��وَن��ْه َغ��راَم��ُه  وأل��َق��ى  ُه 

الَمعاِصي وداَر  الَهَوى  إِنَّ  َربِّ 

وِدينَ�ْه الَعفي�َف  ُطْه�َرُه  َقَت�ال 



أوتــار149 د. عبد الولي الّشميرّي

ُقْطٍر ُكلِّ  في  التَّوِحيِد  َوِدم��اُء 

ُفنُوَن�ْه َوأْفنَ�ْت  ُرْش�َدُه  َأْذَهَل�ْت 

الَحقِّ ُنْصَرِة  عن  الُقيوُد  َكبََّلْتُه 

�ِفينَْة السَّ �راِع  الشِّ َم�َع  َوتاَه�ْت 

ِمنِّي ك��اَن  َما  َعِلْمَت  إلهي  يا 

زايا الُمِش�ينَْة فامُح واْغِف�ْر لَِي الرَّ

َوْهبنِي فاْسُتْر  َرَجْعُت  إلِهي  َيا 

ِم�ن ُه�َداَك الُه�َدى َوَعْينً�ا أِمينَ�ْة

َت��َردَّى الَجُحوُد  اآلبِ��ُق  َعْبُدَك 

�ِكينَْة �ْتَر َواْس�َتباَح السَّ َهَت�َك السِّ



150 د. عبد الولي الّشميرّيأوتــار

َخطايا ِس��ِج��لَّ  َح��اِم��اًل  وَأَت���ى 

وُجنُوَن�ْه طيَش�ُه  الَك�ْوُن  َش�ِهَد 

َسَيْبَقى الَوفِيِّ  َعْهِدَك  وعلى 

َوَيِقينَ�ْه إي�ماَن�ُه  َوَس���ُي�ْح�ي�ي 

َعَلْيِه َخ��َل��ْع��َت  ُح��ّل��ًة  َف���أِدْم 

ُظنُوَن�ْه ُتَخيِّ�ْب  ال  َعطاي�اَك  ِم�ْن 

ا َربًّ بَِك  إيماَنُه  واْح��ُرْس  َربِّ 

الَحنُوَن�ْة ف�اِت  الصِّ َذا  َي�ا  وإلًه�ا 

النَّْو َهَجَر  اّلذي  اِئِم  بِالصَّ َكْيَف 

َلِعينَ�ْة النَّواي�ا  َقْلبِ�ِه  وفِ�ي  َم 
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ياِجي َرى فالدَّ َنْفُس َعْوًدا إلى السُّ

َحِصينَ�ْة مانِع�اٌت  والَمحاِري�ُب 

َليالِيِه ُنوَب  الذُّ َتْحِصُد  َمْوِسٌم 

والَمدينَ�ْة الُق�َرى  بِ�ِه  وَتْزُه�و 
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في قلبك اهلل
تخمي�س مع )�إيليا �أبو ما�شي(

البحر: الب�سيط

واألََرُق والُحْزُن  َقني  َمزَّ الُبْعُد 

ُه الَغَس�ُق ُأَس�اِمُر النَّْج�َم َحتَّ�ى َلفَّ

َيْخَتِرُق باَت  َنْبٌل  َجنَْبيَّ  َوَبْيَن 

ْت َلَي�اٍل َوَقْلبِ�ي َحاِئ�ٌر َقِل�ُق “َم�رَّ

َكاْلُفْلِك فِي النَّْهِر َهاَج النَّْوُء َمْجراُه”
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كم ذا َأُنوُح َعلى األَْطالِل أْو َرَشإِ

وم�ا َأَبْح�ُت بِِس�رٍّ ِقي�َل ع�ن َم�ِإ

كإ باِل  أْمَسى  إْذ  ْيِر  َكالطَّ َوبِتُّ 

“أو َكالُمس�افِِر فِي َقْف�ٍر َعَلى َظَمإٍ

َوَأْضنَ�اُه” َمَطاي�اُه  الَمِس�يُر  َأْضنَ�ى 

ُيْعِجُبُه َلْيَس  َشْأًنا  الَمْرُء  ُيْدِرُك  َقْد 

وَمْأَرب�ي ُدوَن�ُه الغاي�اُت َتْحُجُب�ُه

َسأْشَرُبُه كأِسي  َحنَْظاًل  َوَلْو  إنِّي 

َوأْطُلُب�ُه أْه�َواُه  األَْم�َر  ُأْدِرُك  “ال 

وأبل�ُغ األَْم�َر َنْفِس�ي َلْي�َس َتْه�َواُه”
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ُأْفِقُكُم َفْوَق  َعَلْيُكْم  ُتطِلُّ  ُروِحي 

ِدياِرُك�ُم فِ�ي  ُس�َحْيًرا  َتُم�رُّ  َوَق�ْد 

لَِوْصِلُكُم َتهفو  أْو  ُتَقبُِّل  َوَك��ْم 

“َعِجْب�ُت ِمْن َقاِئ�ٍل إنِّي َنِس�يُتُكُم

َمْن َكاَن فِي الَقلِب َكْيَف الَقلُب َينَْساُه”

َحَماِئُمُكْم َغنَّْتها  الَوْصِل  َموانُِع 

َعَواِذُلُك�ْم ُيْعِليَه�ا  الَبْي�ِن  وَراَي�ُة 

َوَلُكْم ِمنُْكُم  َفَقْلبِي  َذاَك  َوَرْغَم 

“إْن ُكنُْت بِاألمِس لم َأْهبِْط َمَرابَِعُكْم

َجناح�اُه” َموُثوًق�ا  َيْقُع�ُد  ْي�ُر  َفالطَّ
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َيقِضي الَحياَة َعَلى َهمٍّ َوفِي َكَدِر

وال ُيَغنِّ�ي َعَل�ى ُغْص�ٍن وال َوَت�ِر

ْيِل فِي َسَمِرْي وال َيطِيُب َحِديُث اللَّ

َنَه�ِر إل�ى  َش�ْوٌق  ُب�ُه  ُيَقرِّ “ف�ال 

وِض عيناه” ولي�س تنقُل�ه ف�ي ال�رَّ

ِكيَك َوَطْن َيَرى الَخِميلَة والُعشَّ الرَّ

حاِب َهَتْن  ْمُع فِي ُمْقَلَتْيِه كالسَّ والدَّ

َهَو األِسيُر فال َفْدوى َوَلْيَس َثَمْن 

“وَلْيَس َيْشكو وال َيْبِكي َمَخاَفَة َأْن

ُتؤِذي َمس�اِمَع َمْن َيْهَوى َش�كاَواُه”
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ُفوني وظِّ
�شـــــخـــريات1

تفعيلة الّرمل

ُفوني َوظِّ

اإنَِّني والّلـِه َي�ْسَهُد

قادٌر، ُكْفٌء

لين الأكفاء من فر�س الوظائف  هَّ 1 - هذه ال�سخريات تعّبر عن حالة حرماِن الُموؤَ
غير  ب�سفات  ولو  والعتبارات،  النفوذ  ذوو  ينالها  بينما  العربي،  الوطن  في  الر�سمية 

لئقة بموظف.
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عيُف الَقلِب والَيْد �سَ

ُفوني َوظِّ

ْد َوَعَليَّ الَعْهُد، والِميثاُق والَوْعُد الُموؤَكَّ

ْد َن اأْو َتَجمَّ َك �َساكًنا َمْهما َتَعفَّ َلْن اأَُحرِّ

ُفوني َوظِّ

اإنَّني اأْحَفُظ بالتَّاأكيِد اأَْبَجْد

ي �ساِدَق الُحبِّ َوِفيًّا �َسْوَف اأْم�سِ

عيِم الَقائِد الُكْفِء الُمَقلَّد ِللزَّ

د الُمَخلَّْد الُمَمجَّ

هو َمْعُبودي َوَمْحُبوِبي، َوِديني
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، والَجّدْ َواأبي، والأمُّ

ْرُع َوهو القانوُن وال�سَّ

يِن ُمْرَتّدْ َوَمْن خاَلَفُه ِبالدِّ

واأَنا الُموؤِمُن ِباهلِل اإذا �ساَء

واإْن �َساَء �َساأْجَحْد

ُفوني َوظِّ

اإنَِّني يا َقْوُم ِفي ُجوٍع

واإِنَّ الُجوَع اأَْنَكْد

ْم�َس اإْن�ساٌن واإَذا ُقلُتْم ِباأنَّ ال�سَّ

ْم�َس اإْن�ساٌن اأقوُل ال�سَّ
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واإن ُقْلُتْم ِباأنَّ الَبْحَر َمْعُدوٌم

د اأقوُل الَبحُر َمْعُدوم موؤكَّ

واإذا ُقلُتْم تَعرَّ

ي وِق �ساأْم�سِ َواْم�ِس ِفي ال�سُّ

ْد واْعِزلوا َمْن َيَتَردَّ

ُفوني َوظِّ

ي َهِذِه الأْحُرُف َخطِّ

ْد ها ُيْقَراأُ َوالَبْع�ُس ُمَعقَّ َبْع�سُ

ي َرِديًئا َلْم َيُكْن َخطِّ

ِر َوالَمّدْ َغْيَر اأنِّي َما َتَعلَّْمُت ُحُروَف الَق�سْ
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ُفوني َوظِّ

ُر ِمْنُكْم َقاَمًة اإنَّني اأْق�سَ

يا �سادتي

ْرُف اأَْرَمْد والطَّ

ُفوِني َوظِّ

ْئُتْم َحْيُث �سِ

ْد واْطْمِئنِّوا اأنَّني ِل�سٌّ ُموؤَكَّ

واَملوؤوا َبْطِني

ودو�سوا َجبَهتي

ْئُتْم َواْبَطُحوِني َحْيُث �سِ
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واْلَعُنوِني َما ا�سَتَطْعُتْم

ْد واْجَعُلوِني َحاِر�َس الَبْنِك الُمَهدَّ

واإَِذا ُخْنُت الَوطَن )اأَنُتْم(

واإْن َخالفُت اأمًرا

ا رًّ اأْو َكتْمُت الَعْر�َس �سِ

فاْعِزُلوني

وِني ِعْنَد ُفْرِن الَكْعِك واْحِب�سُ

بَّْد ْجِن الُموؤَ ِفي ال�سِّ

ُفوني َوظِّ

َل�ْسُت اأَْذَكى
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ِباْعِتراِفي َل�ْسُت اأَْعَقْل

�ساَدِتي َوالِح�سُّ اأَْبَلْد

ْعُر لي�َس هذا ال�سِّ

ْعري ِمن �سِ

َولكْن

ْد وليٍّ ُمَعقَّ ْعُر ِحْزِبيٍّ اأُ�سُ �سِ

ْئُتْم واإل اأََنا ِحزبيٌّ اإذا �سِ

ُم�ْسَتِقلٌّ َوَطِنيٌّ

�َسِرَب الَخْمَر وَعْرَبْد

ُفوني َوظِّ
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اإنَّ �َسْوَط الُجوِع

ْد ِفي َبْطِني َتَوقَّ

ْيِن َوُهُموَم الدَّ

ِفي َجْفِني

َوَعْن َعْيَنيَّ

ِللنُّْوِم َولالأْحالِم

د �َسرَّ
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�ل�شاعر �ل�شفير �لدكتور:

عبد �لولي �ل�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.

اآلداب  كلية  في  أكاديمي  ومناقش  ومشرف  محاضر  أستاذ 

واإلعالم في عدد من الجامعات اليمنية والمصرية.
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وجمعيات  ومنتدى  مؤسسة  عشرين  من  ألكثر  ومؤسس  عضو 

ثقافية في الوطن العربي وخارجه.

له زيارات أكاديمية، ورحالت ثقافية، لثمانين دولة في العالم. 

ذي   26 يوم  باليم�ن  تعز-  بمحافظ��ة  شم�ير  بادي��ة  في  ول�د 

الحجة 1375ه�، الموافق 4 أغسطس 1956م 

تلق�ى دراس�ته العلم�ية واألك�اديمية في ع�دد من المدن اليمنية؛ 

والبلدان العربية واألجنبية.

دكتوراه في األدب العربي 1993 م.

األعمال والوظائف

سفير للجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية لمدة عشر 

سنوات

من2001م-  العربية  الدول  جامعة  لدى  لليمن  دائم  مندوب 

.2012
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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.

 -  1993 من  النواب  بمجلس  الخارجية  الشؤون  للجنة  عضو 

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
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بالحديدة   العلمي  النور  بمعهد  والبالغة  العربية  للغة  مدرس 

. 1978 - 1975

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

10. )الحب في األدب الع�ربي(: دراس�ات نقدية.

11. )ثقافة المقاتل(، دروس في العقيدة والوعي والثقافة.

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

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

اليمن  تاريخ  من  طبعات.   5 جزئان،  حرب(:  ساعة  )ألف   .15

السياسي والعسكري.

في  تأريخ  الصحراء(:  لعاصفة  العسكرية  )االستراتيجية   .16

حرب العراق.

17. )شروخ في جدار الوطن(: مقاالت في السياسة والثقافة.
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كتبت عنه عشرات من المقاالت والكتب، منها: 

الشميري،   الولي  عبد  الدكتور  شعر  في  اإلبداعية  الذات   .1

تأليف: د. إدريس بن مليح المغرب.

الدكتور  تأليف:  أوتار،  ديوان  في  الصورة  وبالغة  القصيدة   .2

صبري مسلم، والدكتوره: وجدان الصائغ، العراق. 

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

سهى  تأليف:  القلب،  شاعر  الشميري  الولي  عبد  الدكتور   �  4

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.
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2. درع جامعة المنصورة للعلوم، مصر.

3. درع جامعة أسيوط، مصر.

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.
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15. وسام الوحدة، اليمن. 

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
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7م��رآة

9شدٌو وغناء

9»تقريظ الطبعة األولى«

11هذا الّشاعر.. هذا الّديوان

25أوتار

27أنهاري

31الوتر األّول: َنسيٌب وَغ��َزل

33العاذلون فداك
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36َرحيق الثَّغر

41ما اسُمها

46يا أميَر البشر

50بين النّيل والَهَرم

52الظِّباء

57ش���ادن البحرين

60زوري ُقَبْيَل الَفْجر

63الوتر الّثاني: ح�ن��ي��ن

65صنعاء

69ُقبلة على جبين الوطن

75الجزائر
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81إلى ِمصر

عيدة إلى ِمصر 85ِمَن السَّ

90اليمن

93الوتر الّثالث: َم�ق�ِدسّي�ات

95َمن يشتري القلب؟

99غادة القدس

99إلى روح المجاهدة )سناء( 

104يافا

106عهد

111الوتر الرابع: أنين

113الّطير الذي نزحا
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118إلى بغداد...

122ماذا أقول؟!

125ما دهى الّشرق؟

129تأّوَه القلُب...

134ندمُت

137الوتر الخامس: أشجان الروح

139متى أراك؟

143إلى الحبيب...

147ِهالل الّصيام

152في قلبك الله

152تخميس مع )إيليا أبو ماضي(

165السيرة الذاتية للشاعر


