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�شاعر الأ�شالة في مراقي ال�ّشعر
بقلم: الدكتور ميشال كعدي

الأزهاِر  ُمَعنَّقاِت  على  َتْغَنُج  الَعْرِف،  َكَمرِّ  ت  مرَّ ق�صائُده 

ان�صياَب  ْحَن  َيْم�صَ اللَّواتي  الَعذارى  اأطراِف  على  اأو  َفِة،  الُمَفوَّ

َيْتها اأنامُل مهيلٌة من اأنامِل بني عبِد َمناف،  يِب عن قارورٍة َن�صِ الطِّ

خالطي الأطياِب والأزهار.

َتمادى  ارٍة،  َغزَّ �َصقُّ  له  فانب�صَط  اليا�َصمين،  اأغماِر  على  كتَب 

ُر  عِر والقوافي التي ُتوؤاخي وُتبا�صِ اِد على َمراقي ال�صِّ فيها َمجُد ال�صَّ
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وَنقاوِة  ْهِر  الزَّ ِبَتفاُوِح  َيتباهى  اأ�صمَر،  جبيٍن  على  َو�ْصٍي  َتلويحَة 

برُعٍم َغُزَر فيه َحبُّ الغماِم وَغْمُر النََّدى وعاتقاُت اأَْري الَخِليَّات.

في ديوانه “اأزهار” وفي اأبوابه الثَّمانية، التي تبداأ بالوجدانّيات 

والمراثي،  وحانّيات  والرُّ بالمكانّيات  مروًرا  بالّثقافة  وتنتهي 

في  وجدُت  يا�صّيات،  وال�صِّ كريات،  والذِّ المنا�صبات،  ور�صائل 

ُتِج تكراًرا للحالِة الوجدانّية، على كثير من الإغراء الذي  تلك الرُّ

ر. ذاِذ الُمَعطَّ ِح الكلمِة المر�صو�صِة بالرَّ يمتاُز باأ�صالِة الكتابِة، وَن�صْ

فيها  ما  واأعظُم   ، مُّ وُت�صَ ِر،  بالَب�صَ ُتْكَلأُ  ق�صائِده  عناويُن 

 ، رِّ الدُّ ِق  وَن�صَ والَمْكُرماِت،  َواِء،  بالرُّ الَملآى  الِوجدانّيُة  تلك 

البياِن،  وارتفاعاِت  بالَبُخوِر،  معالَمها  عاَلَج  التي  والأحا�صي�ِس 

هيٍل من الغلبِة..  والَجْرِي على �صَ

اقراأ معي ما قاله في ق�صيدة »ثورة الحّب«:
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َتجتاُحن�ي الت�ي  الح�بِّ  ث�ورُة 

الَمناما الباكي  َطْرفَِي  عن  أذهَبْت 

لله�وى م�كاٌن  الُعم�ِر  ف�ي  لي�س 

َن��َت��م��ادى ف��ي��ه َغ��يًّ��ا وَغ��رام��ا

َمِل، ُمعترًفا بالُحزِن  الرَّ َعبَر بحِر   ، وُيتابُع على َهوَدِج الُحبِّ

الذي ُي�صيُب قلَب العا�صِق، وما اأروَع ذلك عندما يقول:

َح���َزٌن ف��ي��ه  ل��ي��س  ق��ل��ٍب  أيُّ 

الَيَتامى ُح���ْزِن  من  أكبُر  رّبما 

... ال ُيض�اُم القل�ُب ف�ي معش�وِقه

ُيضاما  أن  يأبى  الُحرُّ  والكريُم 

، �َصِلَم مَن الُعَقِد، وحافَظ على  هذا الحبُّ الُعذريُّ الِوجدانيُّ
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َرْوَنِقه، وحاُل �صاعِر »اأزهار« هنا، كحال �صعيد عقل �صاعر لبنان 

في ديوان »رندلى«.

ِميرّي، ال�ّصاعُر الّدكتور عبد الولي ال�صَّ

�ُصدَّ اإلى وطِنه بنياٍط وحنيٍن َكَم�صرى الَبرِق، من دوِن اأن ين�صى 

لبنان، اّلذي اأحبَّه كبلِده واأكثر كما يقول في »تحّية للبنان«:

ذا القلُب ال ارتاَح في َصدري وال َسَكنَا

والَيَمنا الُحبَّ واألحباَب  فاَرَق  ُمْذ 

ُي��ك��ابِ��ُده فيما  ل��ه  َع�����زاَء  وال 

َوَطنا لي  )لبناُن(  أصبحْت  بأن  إالَّ 

ُد: وعندما يتذّكُر وطَنه الأّم، َيِطيُب له البحُر الوافُر، فُين�صِ
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ألّن������ي أن������َت ي����ا َوط���ن���ي

َح��َم��ل��ُت ال��م��ج��َد وال��َوَط��ن��ا

وح���ي���ُث أك������وُن ت��ت��ب��ُع��ن��ي

واس���م���ي ُي���ْص���بِ���ُح ال��َي��َم��ن��ا 

َمَن. �صائُغ القلئِد هذا، �صاَوَل الأّياَم، وواَثَب الزَّ

ولأّنه ِمَن الأوفياِء لوطِنِه، �صاَمَد وجاَلَد، ولم َيْن�َس وطًنا َمثََّل 

يُئها  ُي�صِ ناريًَّة  وق�صيدًة  الباِل،  في  اأُغنيًة  كلماُته  فبقيْت  َبَلَدُه،  فيه 

الَملحِم  باأُغنياِت  ُرنا  ُيَذكِّ ري�صٍة،  َطَرِف  على  وعنفواٌن  �صيٌف، 

احِل  والرَّ النَّا�ِس  واآراِء  دِق،  ال�صِّ َوعِد  على  الَفجِر  مع  ُتقاُل  التي 

التَّْقوى  حالِة  في  اإل  َقَلًما  اأ�صابُعُه  ْت  مَّ �صَ ما  اّلذي  اِد،  جَّ ال�صَّ

والإيماِن باهلِل والقلم.
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وهو اإلى ذلك، قد جمَع الف�صيلَة اإلى النُُّبوِغ. 

طريِف  على  والإجاداِت  والِعلِم  ائقاِت  ال�صَّ �صاحُب  هو  ثمَّ 

اأداٍء، فقد اأن�صَد على البحر الب�صيط:

مُع أحزاني وما َأِجُد؟ هل يغِسُل الدَّ

َجَل�ُد وال  َصْب�ٌر  وال  ال�وداِع  ي�وَم 

َمع�ِذَرًة اُد  �جَّ السَّ اح�ُل  الرَّ ه�ا  أيُّ ي�ا 

الَكَمُد أوهانَي  فقد  إليَك  منّي 

... م�ا زاَل ُنْصُحَك ُنوًرا َأس�تضيُء به

َشُد  والرَّ اإللهاُم  جاءني  َوْحِيه  ِمن 

موُح، والنطلُق  فافيُة، والطُّ اأغانيه في الّديوان تتجّلى فيها ال�صَّ

عُي فاإلى التَّجديِد على اعتداٍل. وراَء َمطاوي الأزِمَنة، اأّما ال�صَّ
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ُتديُرها  الإبداعّي،  والُعْرِف  ْوِق  الذَّ على  انعقدْت  كلماُته 

من  َن  وَّ َت�صَ الّذي  الّديبلوما�صيُّ  فهو  َغْرَو،  ول  ِحبِرِه،  َمعا�صُر 

المعايِب فبقَي من الَم�صاميِد والِفكِر العازِم، اّلذي َيِطيُب له َوْقُع 

يِف على اليد. عِر وال�صَّ ال�صِّ

ائِب، وَيرى الحقيقَة في َجرِّ ري�صِته،  واإذا قال َت�صبََّث براأِيِه ال�صَّ

ورِة الَجِليَِّة، يقول في ق�صيدته »لبنان«: ثّم َيْنَفُحَك بال�صُّ

ع�ن  َش�ذَّ  م�ا  الَّ�ذي  لبن�اَن  ورأُي 

الَيَمْن ��ُد  ُي��َؤيِّ أو  الَجميِع  رأِي 

ال��ُع��دواِن في  إسرائيَل  وأنَّ   ...

لبناْن  من  الُحرِّ  الَجنُوِب  على 
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اِنيََّة، لُتْثِبَت �صموَّ المرِء على َوْعِد  ُك الَجوَّ اأقلُمه فيا�صُل ُتَحرِّ

القفزِة.

في اأيِّ حاٍل..

امقاِت لت�صتقرَّ  ارُته َنَقَلِت الأ�صالَة العربّيَة اإلى الُجُذوِر وال�صَّ َغزَّ

واأدًبا  عًرا  �صِ مراِء  ال�صَّ َجبهِته  وعلى  ْهِل،  ال�صُّ الِه�صاِب  في  َجْلواَء 

واأعواَد  فرا�صاٍت،  واأجنحَة  ويا�َصمين،  اأزهاٍر  وم�صاقَط  جميًل، 

َمنابَر، وُجُدًرا للتَّعاطي العاّم.

واأوزاِن  الجوهِر،  بَتعكيِف  تزهو  الكلِم،  فخزائُن  ولذا، 

التي  النََّغماِت،  على  الَمرقومِة  والمفرداِت  ياغِة  وال�صِ الخليِل 

مكاَنها  اأََخَذْت  فقد  �صائُع  الرَّ ا  اأمَّ والأَذواَق،  ْمَع  ال�صَّ ُتوؤِْن�ُس 

وا  َم�صَ الَّذيَن  هاوى  ال�صَّ ِحَجى  على  نه�صْت  التي  ُلَغِتنا  ُعْمِق  في 

الولي  عبد  الّدكتور  اعر  ال�صَّ اأولئَك  وِمن  والأُْكُروَمِة،  بالمحِتِد 
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ِميرّي، الذي َعَرفُتُه من اأَثيِل المنبِت، ومعاظِم الَبواذِخ. ال�صَّ

فاته  ما  الحليِة،  ِميرّي، عربّي  ال�صَّ الولي  الّدكتور عبد  عُر  �صِ

عَر  ال�صِّ اأنَّ  معه،  ُنْدِرُك  َجعلنا  اأّنه،  على  والإ�صجاُء،  التَّطريُب 

اأقراأُ  واأنا  َخَلِدي،  في  اأُْلِقَي  وَلَكْم  والمجتمِع،  للنَّا�ِس  حاجٌة 

الهديِل،  بناِت  من  ب�صجوٍع  اأ�صبُه  كلًما  اأنَّ  »اأزهار«،  ديوان 

العربّيِة والأجنبّيِة، وكلُّ ذلك  والبلِد  اليمِن  اأر�ِس  في  ت�صدُح 

على َمَدٍد وفيٍر، واأداٍء ُمتخّيٍر، ترفُدُه اللََّفظاُت الو�صاُء، والمعِدُن 

الَم�صقوُل.

وُل،  �صُ مع �صانِع الَو�ْصِي هذا، اأنَت اأماَم �صاعٍر، من اأهداِفِه الأُ

ْيَر، فهو  ُل بعافيٍة، ول �صَ فَّاُف، والتََّنقُّ وَن�ْصُر الأزهاِر، والنَّْب�ُس الرَّ

عِر،  ال�صِّ اأجنحِة  فعلى  تطواُفُه  ا  اأمَّ الُمَحبَُّب،  وال�ّصيا�صيُّ  فيُر  ال�صَّ

والورِد الِمْئراِج.
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ميري.. اعُر ال�صَّ ال�صَّ

َح�صيٌف رائُق الَهوادي

ِم�صر،  في  الهمداني  �صالون  العيناِء،  عرّيِة  ال�صِّ �صاِتِه  ُمَعرَّ ِمن 

اآت،  الفجُر  بيح،  الذَّ اليمن  الأقنعة،  زائفات  بلدي،  والوحدة، 

�صوريا، اإلى اأبي اإليا�س، وغيرها الكثير. ففي هذه المفلَّذات جمَع 

ها بالِعطِر، حّتى ُيَلّطَف اللَّفَظ،  فيها الّتراكيَب واللَّطائَف التي َر�صَّ

يها من البغايا. وُيَنقِّ

وعلى ُذوؤاباِت ُحروِفه ُح�صوٌر في الخاطِر على َو�صِم الّذاكرِة، 

واأجرا�ِس الّزهوِر العاليات المناف، َكَمن له الَمِطيُّ الَخوا�صُع.

ميري، ال�ّصاعُر ال�صَّ

َرِر،  بالدُّ َم�صكوكٌة  دائًما  فهي  النَّحِت،  فنُّ  َيفوُتها  اأزاميُلُه ل 
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ي  ِة والتَّق�صّ قَّ بالدِّ اأوزاٍن خليلّية، تمتاُز  ِتِه مقب�ٌس ومفاتيُح  ُعدَّ من 

ال�صروري.

ُلها، واأماَم حقوِله البيانّيِة كان يعمُل  مفرداُتُه، َعَرف كيف ُيَنخِّ

َجْونٍة  في  اٍر  َعطَّ َر�صَف  َفها  فر�صَ الُحَلى،  َجمِع  على  بِحر�ٍس 

اِة ببطائِن الّديباِج والأُرجواِن،  َيَمنّيٍة، ثمَّ األب�صها من الأرديِة الُمَو�صَّ

وع�صماوات  والعنايُة  قُل  وال�صَّ الّتكثيُف  ِلَداِتها  فِمن  الَيراعُة  اأّما 

َغُف الُموؤِْنُق. اد، وال�صَّ ال�صَّ

دكتور عبد الولي، �صلمت يداك.
  2014/ 11/ 22 

 





اأَمْل
البحر: البسيط

ك�دُر طبُعه�ا  فاللَّيال�ي  تكت�رث  ال 

الق�دُر س�اَءك  م�ا  إذا  ُتبال�ي  وال 

زهُر قاحٍل  شتاٍء  ك��لِّ  فخلف 

المط�ُر يهط�ُل  جف�اٍف  كلِّ  وبع�د 





اأّمي
البحر: البسيط

الُحبُّ ُه  َه��زَّ ُف��ؤادي  إليِك  أّم��ي، 

وُح والقلُب ُيْه�َدى إليِك وأنِت ال�رُّ

َمَثٌل لها  ما  ُعمري،  حديقُة  أّمي، 

بُّ َيْجزي�ِك عنّ�ي وعن إخوان�َي الرَّ

َمْسَكنُها الِفْرَدْوِس  جنِّة  في  ربُّ  يا 

وفي ِجواِرَك طاَب الَوْصُل والُقْرُب





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 الدُّ َع��ْب��َر  َت�حم�ُل�ه���ا 

أف�����راُح ال��ق��ل��ِب وأح���زاُن���ه

و ال��رُّ وصمُت  القلِب  َب��وُح  ذا 

وُق���رآنُ���ه ال��ح��بِّ  ودي����ُن  ِح 

ف���ت���رات���ي���ٌل وت���ران���ي���ٌم

وش�يط�اُنه اإلن���س��اُن  ي��مش�ي 
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ثورة الحّب1
البحر: الرمل

تجتاُحني التي  ال��ح��بِّ  ث���ورُة 

أذهَب�ْت عن َطْرفِ�َي الباك�ي الَمناما

للهوى مكاٌن  العمِر  في  ليس 

ن��ت��م��ادى ف��ي��ه َغ��يًّ��ا وغ��رام��ا

ض��اَق��ِت األّي�����اُم ف��ي أّي��اِم��ن��ا

وانطوى َعْص�ُر النَّش�امى والنََّدامى
1 - غنتها الفنانة أمل الرياشي



أزهــار27 د. عبد الولي الّشميرّي

اجتمَع�ت الُمْقِف�راُت  والّليال�ي 

وانتقام�ا ِحق�ًدا  األيّ�اَم  َتصُب�ُغ 

َح���َزٌن؟! فيه  ليس  ق��ل��ٍب  أيُّ 

الَيتام�ى! ُح�زِن  ِم�ن  أكب�ُر  رّبم�ا 

َغ��ِدي وأح���اِم  يومي  في  ليس 

َيترامى ُح���ْزٌن  فيه  َق��ْل��ٍب  غيُر 

دمي في  َحبيٍب  ِم��ن  وَش��ك��اوى 

وِضرام�ا َجحيًم�ا  القل�َب  أش�عَل 

وم��ض��ى ف��ي َغ��يِّ��ه ُم��ْس��َت��ْه��زًئ��ا

ناما آه��ات��َي  أوج����اِع  وع��ل��ى 



28 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

معشوِقِه في  القلُب  ُي��ض��اُم  ال 

ُيضام�ا أن  يأب�ى  الُح�رُّ  والكري�ُم 

الهوى َطيِش  في  الُعمُر  َيضيُع  قد 

وَظام�ا ُظلًم�ا  ْف�َو  الصَّ وُيحي�ُل 

ن��ي��ا ك��م��ا َن��ع��ت��اُده��ا إنَّ��ه��ا ال��دُّ

وفِطام�ا َس�قاًما  الُح�رَّ  ُتْرِض�ُع 

صادٌق ِخلٌّ  األرِض  في  َخا  إن 

نيا س�اما ق�ل عل�ى اإلنس�اِن والدُّ
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تغيب
البحر: البسيط

والَوَتُر عُر  الشِّ َفيبكي  عنّي  َتغيُب 

مُس والَقَمُر وعن َسماِئي تغيُب الشَّ

وَيْهُجُرني يأتي  ال  ِغْبِت  إن  الَفْجُر 

وِح غاَب�ْت م�ا َله�ا َأثَُر وَفرح�ُة ال�رُّ

واِجَمٌة بِاألحزاِن  فالنَّْفُس  ِغْبِت  إن 

�وِق َتْس�َتِعُر وف�ي الحنايا ُزُهوُر الشَّ



30 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

َألًَما َلْحنَُه  ُيْخِفي  ِغْبِت  إن  ْيُر  والطَّ

والك�وُن ُيْظِل�ُم واألَنف�اُس َتْحَتِضُر

حتَّى إذا ُعْدِت لم أعتب بما اْقَتَرَفْت

يداِك، والعتُب فيه الخوُف والخَطُر

َيْغِسُلها لألحزاِن  الطَّْلُق  فَوْجُهِك 

وِم�ْن َس�ناِك ُنُج�وُم القل�ِب َتزده�ُر
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لندن -الحب والآلم-
البحر: البسيط

�َهُر والسَّ واآلالُم  الُح�بُّ  تزام�َن 

واللَّي�ُل َيْجُثو على ص�دري وينتحُر

وَغَدْت َقْبُرُه  ُضلوعي  تحَت  وباَت 

في )لن�دَن( الَغ�رِب أّيامي ل�ه ُحَفُر

َمْعِذَرًة واألشواِق  الَجْمِر  واقَد  يا 

مهما اضطرْمُت فإّني س�وَف َأْصَطبُِر

وَأْنُدُب�ُه َأه�وى  ال�ذي  وبي�ن  بين�ي 

الَق�َدُر ش�اَءها  ُعْم�ٍر  وُفْرَق�ُة  ُبْع�ٌد 



32 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

تي طاَل�ْت بِنا َقُصَرْت ليَت الحياَة الَّ

ِك��ُر وَن��دَّ ُأخ���رى  ًة  َم���رَّ لِنَْلَتقي 

تي ِمن َحولِنا اْعَتبَرْت ليت )القلوَب( الَّ

ِعَب�ُر غيِرن�ا  ِم�ن  لن�ا  وكان�ت  بن�ا، 

بُِأْلَفتِنا َأودى  الَّذي  ماَن  الزَّ ليت 

الُعُم�ُر ينته�ي  أو  بُِفْرَقتِن�ا،  ُي�ودي 

مَع إن قالوا ُتساِئُلهم كم أسكُب الدَّ

م�ُع َينَْهِمُر عنّ�ي، وإن لم َتُق�ْل، فالدَّ

َدْوَحُتنا اآلم��اِل  َروض��ِة  وفي  كنَّا 

َه�ُر أفياُؤه�ا ال�َورُد والنِّس�ريُن والزَّ



أزهــار33 د. عبد الولي الّشميرّي

َوَهَبْت بالَّذي  ْت  َتَولَّ َلياٍل  ِعْشنا 

�َمُر َصْف�ًوا وُلْطًفا َيطِيب اللَّيُل والسَّ

طاَب التَّس�اقي رحيُق الثَّغ�ِر َكوثُرنا

َك�َدُر بِ�ِه  م�ا  ُدني�ا  َجنَّ�ِة  َتس�نيُم 

وَمضى أعماِقنا  في  َتَدفََّق  حبٌّ 

كالنَّ�اِر ف�ي القلِب ال ُيْبق�ي وال َيَذُر

ظالِمًة ال��َغ��ْدِر  َليالي  َقْتنا  وَفرَّ

َجُر ني الَه�مُّ واألَح�زاُن والضَّ وَش�فَّ

بَِعودتِنا تأذْن  لم  أنَت  إن  ربُّ  يا 

َأْعَت�ِذُر كاَن  �ا  وَعمَّ �فاَء  الشِّ هبن�ي 



34 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

قدري 
البحر: الكامل

َبعيدا الحياَة  َأقضي  بأْن  َق��َدري 

وأعي�َش ف�ي َمنَْف�ى الحي�اِة َش�ريدا

وُحزَنها الحياِة  َمكروَه  وأذوَق 

رِق أو في الغرِب من )فلوريدا( في الشَّ

َب ال� وأموَت َمحروَم الِوصال، ُمَعذَّ

َمْف�ؤودا ًدا  ُمَش�رَّ الَحزي�ِن،  قل�ِب 



أزهــار35 د. عبد الولي الّشميرّي

أرى وال  األَليَم،  الَقْهَر  أرى  ال  كي 

الوط�َن الَحزي�َن، وال أرى َمنك�ودا

ُمهاِجًرا الَوحيِد  كالطَّيِر  سأعيُش 

الَع�ْودا وَيبك�ي  أوطاًن�ا  فين�وُح 

وفاِرًسا الَجناِح،  َمكسور  كالطَّيِر 

موج�ودا وغائًب�ا  �اَح،  السِّ َفَق�َد 

وَلَسوَف َينساني الَحبيُب، وكلُّ َمن

ي�دا الِغرِّ �ِه  ُعشِّ ُبْلُب�َل  كن�ُت  ق�د 

وَأْهَلها ي��اَر  وال��دِّ َقلبي  ْع���ُت  َودَّ

َبِري�دا ب�وِع  للرُّ َدمع�ي  وَس�َفْحُت 



36 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

َفمي وفي  َعَليَّ  لها  كرياُت  والذِّ

الَمم�دودا ال�وارَف  َس�يبقى  ظِ�لٌّ 

ِميزانِِهْم في  الُجهاُء  وي��ران��َي 

َمْحس�ودا ًه�ا  ُمَرفَّ الَعن�اِء  َرْغ�َم 
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لي�س لي تجربة
البحر: السريع

معي َيحلو  كالحبِّ  ال  الحبُّ 

تجرب�ْة ل�ي  لي�س  ولك�ن  ِش�عًرا، 

انقضى ُعمري  ؟  الحبُّ يكون  متى 

صاِخَب�ة أمواُجه�ا  رحل�ٍة  ف�ي 

ب��ال��َج��وى ع��ام��ٍر  ق��ل��ٍب  وأيُّ 

الُمتعبة ���اِم���ِه  أيَّ ف��ي  ي��ع��ش��ُق 



38 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

وال ك��أًس��ا،  أع���رُف  ال  ن��ش��أُت 

ُمطربة وال  أل��ح��اًن��ا،  أس��م��ُع 

ط��ف��ول��ت��ي ب��ال��ل��ه م��ح��ف��وف��ٌة

والَمكت�ب�ة الَمس���ج�ِد  ُص�وفيَُّة 

م��ا ذق���ُت ك��األط��ف��اِل ُأْل��ُع��وب��ًة

اهب�ْة والرَّ ي�ُر  الدَّ وروح�ي  إالَّ 

اإلب��ا ط��م��وُح  يرعاني  ن��ش��أُت 

وال��ل��ُه ِم��ن إح��س��انِ��ِه َح��بَّ��َب��ْه

الهوى باِب  الشَّ َشرِخ  في  ُذْقُت  ما 

ُمْعِش����َبْة نى  بالضَّ لي���اٍل  إالَّ 



أزهــار39 د. عبد الولي الّشميرّي

ودبَّ���اب���ًة ص�����واري��َخ  إالَّ 

كالعقرب�ْة الج�وِّ  ف�ي  طائ�ًرا  أو 

ُمْس��َت�ْب�ِس��ٌل الله  في  مح���ارٌب 

َكوكب�ْة ل�ي  تنق�اُد  أو  أنق�اُد، 

تي ُأمَّ في  الَعصِر  ُج��رَح  َرِضْعُت 

َمْس�َغَبْة وف�ي  َفْق�ٍر  ف�ي  وِعش�ُت 

َمْفِرقي ف��ي  ال��ه��مُّ  أق���اَم  وك��م 

ُم��َع��ْس��َك��ًرا أط��ن��اُب��ُه ض��ارب��ْة

تشتاُقني َليس  َم��ْن  َم��ْن؟  ُأح��بُّ 

كاذب�ة اله�وى  دس�اتيِر  وف�ي 



40 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

���ٍة ُأن��ث��اَي َم���ْن ُأن��ث��اَي ف��ي ُأمَّ

ش�احبْة ص�ورٌة  فيه�ا  الح�بُّ 

على ناَمْت  الحبِّ  في  تجربتي 

ت���ج���ارَب ف��اش��ل��ٍة غ��اض��ب��ْة

ُم��َت��يَّ��ٌم بِ��ال��ح��بِّ ف��ي واق���ٍع

تجرب�ة ل�ي  لي�س  ولك�ْن   ، ُم�رٍّ
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ماذا اأفزعك؟
البحر: الرمل

��ه��ا ال��ّش��اع��ُر م��اذا َأْف��َزَع��ْك؟ أيُّ

َع�ْك؟ َروَّ الحناي�ا  ف�ي  َس�هٍم  أيَّ 

َأْوَدْع��َت��ُه ��ذي  الَّ الُعشَّ  رمى  َم��ْن 

َمَع�ْك الُعْم�ِر  ف�ي  كان  ش�يٍء  كلَّ 

َهوى؟ الَعرُش  أِم  اللُه؟  َغِضَب 

َمْضَجَع�ْك! ُتَغطِّ�ي  والبراكي�ُن 

ِسوى النّاِس  في  ليس  ُتَغنّي  ال 

َأْدُمَع�ْك ُيج�ري  للَغ�ْدِر  ِخنج�ٍر 



42 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

�شالم من العطر
البحر: المتقارب

أرج َأشذى  الِعطِر  ِمَن  ساٌم 

م�َن القلِب لِلقلِب بي�ن الُمَهْج

رى ال��ذُّ في  رابيٍة  ك��لِّ  وِم��ن 

َصباه�ا صب�اٌح عل�ى كلِّ َف�ّج

هور والزُّ النَّدى  رحيِق  ساُم 

انبل�ج م�ا  إذا  ب�اِح  الصَّ س�ام 
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�احرة السَّ فِتن�ي  ي�ا  س�ماؤِك 

الماط�رة َليلت�ي  دفَء  وي�ا 

ساهرة جى  الدُّ في  شمعًة  ويا 

عاب�رْة �ما  السَّ ف�ي  كواكُبه�ا 

زاه��رة ت��زْل  ل��م  وأنجُمها 

عاث�رْة َوكِره�ا  إل�ى  تع�وُد 

والّساهرة البعُث  هنا  تقول: 

خاس�رة" ٌة  َك�رَّ إًذا  "فتل�ك 



44 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

�شيطاُن الُحّب
البحر: المتدارك

َيْخنُُق�ُه وَش�وٌق   ، الُح�بُّ

َق����ُه وغ���راٌم ه���اَج، وَأرَّ

ُيَقطُِّع�ه والَوج�ُد  فبك�ى، 

ُقه ُيَمزِّ والُحزُن  وس��رى، 

ي�ا َعه�َد الوص�ِل وأحبابي

َيْطُرُقه؟ َمن  يسأُل:  بابي، 
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مجنوٌن َس��َه��ٌد  ليلي 

وُيْغِرُق�ه ب�ُح  الصُّ َيطوي�ِه 

أش�كو لل�ِه هم�وَم القل�ِب

وُيْعتُِق�ُه َيش���فيِه  عس���ى 

وفِْتنُت�ه  ، الُح�بِّ ش�يطاُن 

َأْشنُُقُه َأِع��نِّ��ي   ، ربُّ يا 
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اأنا يو�شف
البحر: الكامل

بِأّنني ال��ِك��راُم  َعِلَم  وق��د  قالوا 

وَبراءتِ�ْه   ُطْه�ِرِه  ف�ي  ُيوُس�ٌف  أن�ا 

َنواِهٌش ماِن  الزَّ مدى  واألشقياُء 

َلْح�َم الَفضيل�ِة ف�ي ُس�ُموِّ طهاَرتِ�ْه

لُِقْبِحِه الِجراِح  على  باُب  الذُّ يرعى 

وَيع�اُف ِري�َح الُع�وِد َرغ�َم َعباَقتِ�ْه

فإّنها الكاِب  إلى  َنَظْرَت  وإذا 

جراءت�ه برغ�ِم  أس�ًدا  َنبَّاح�ٌة 
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يف الزَّ
البحر: البسيط

�يِف َيف�ري حيُثم�ا َوَقع�ا ْي�ُف كالسَّ الزَّ

َوَجع�ا قاَس�ْيُتُه  ك�م  �مِّ  كالسُّ والي�أُس 

ُمْقَتِرًن�ا بِالِج�دِّ  َيُك�ْن  ل�م  إْن  والمج�ُد 

ُنِزع�ا وق�ْد  إخف�اٍق  َمطِيَّ�َة  ُيْمس�ي 

�ْقِي ُمت�َّ�َبًع�ا ْرُع إن ل�م َي�كْن بِ�السَّ والزَّ

َزَرع�ا لَِم�ْن  بآه�اٍت  القط�اُف  يأت�ي 

َينَ�ْم واألَفاع�ي ح�وَل َمْضَجِع�ِه وَم�ْن 

نيا وم�ا اضَطَجعا َيْصُحو وق�د غادَر الدُّ



48 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

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
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وعن كلِّ ما أشتهي فيِك

ال أستطيُع البكاء

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
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حيل فقلبي َتَحطََّم يوَم الرَّ

وماَت هواُه ومات الجنون

وماَت الَحنين
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هوى وفّن
البحر: الوافر

َي��ِرنُّ ذا  فَصْوُتَك  ف��اْص��َدْح  َأال 

وَف�نُّ َه�ًوى  ي�ا حبي�ُب  ووصُل�َك 

َلْحٍن أيَّ  المسامِع  في  ْد  وَغ���رِّ

ولْح�ُن َش�ًجى  وأن�َت  َس�ُتْبِدُعُه 

َقْلٍب نِياُط  َفَدْتَك  وارَح��ْم  َف��ُدْم 

األََغ�نُّ َش�ُأ  الرَّ ُحبَّ�ُه  َتَملَّ�َك 



52 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

��ْل��ن��ي ُم��اَط��َف��ًة وُح��بًّ��ا ف��َدلِّ

وَظ�نُّ َتش�كيٌك  الَعْت�ِب  وبع�ُض 

شيًئا الَعْتُب  ُيِفيُد  ال  حبيبي 

وُجْب�ُن َمنَْقَص�ٌة  الَعْت�ِب  فبع�ُض 

وح��زٌن وس��وس��ٌة   البعد  ليالي 

وُغ���ْب���ُن وآالٌم  َق���َل���ٌق  ل��ه��ا 



أزهــار53 د. عبد الولي الّشميرّي

ه ه .. وَت�ُشبُّ تحبُّ
البحر: الخفيف

َدْرُب���ْه ت��اَه  ِمثَلما  ت��اَه  ش��اع��ٌر 

ُحبُّ�ه �فينُة  والسَّ البح�ُر  َليُل�ه 

ِذك��رى أم����واُج  عليه  َت��ت��وال��ى 

َربُّ���ه ِس����واه وال��ل��ُه  ي��راه��ا  ال 

واألَعاصي�� َتلت�وي  المجادي�ُف 

وَقْلُب�ه قي�ُق  الرَّ ووجداُن�ُه  ��ر 

��وَد َم��رأى ��م��اُء اّل��ت��ي َت��عَّ وال��سَّ

َصْحُب�ه وغ�ادَر  غ�ادرت  وجِهه�ا 



54 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ش��اع��ٌر س��اه��ٌر َي��ُه��دُّ وَي��ْب��ن��ي

ُيِحبُّ�ْه والُب�كاُء  اللَّي�َل  َألِ�َف 

النَّْو َتعرُف  ال  األق��اُم  َيَدْيِه  في 

ُقْرُب�ْه الَوس�ائَد  ُيْس�ِعُد  وال  َم 

ِذك��رى ول��لَّ��ي��ِل  لها  ذك��ري��ات 

َذْنُب�ه للَّي�ِل  وكان  كان�ْت  من�ذ 

�لوِع س�هًما ول�كن أغ�مدت في الضُّ

ُرْعُب�ْه وللطَّي�ِش  َس�ْهُمُه  لله�وى 

َيَتَلظَّى ُش��ُج��ونِ��ِه  ف��ي  ش��اع��ٌر 

وَعْذُب�ْه َلذي�ٌذ  ُه  ُم�رُّ �جا  والشَّ



أزهــار55 د. عبد الولي الّشميرّي

الّشا جلَس  إذ  التي  تلك  أي��ن 

ُلبُّ�ْه لَِيرت�اَح  ج�اءْت  َيْش�دو  ع��ُر 

لن� م��ا  آِه  ل��ن��دَن  ق��ن��ادي��ِل  ِم��ن 

وطِبُّ�ْه قلب�ي  ج�راُح  إاّل  ��دُن 

كأٌس الثَّغِر  وفي  كأٌس  َيَدْيها  في 

ُش�ْرُبْه اللَّي�ِل  َم�دى  زاَدُه  َظَم�ٌأ 

ِقبابا ��ب��اَب  ال��ضَّ َل��ْم��َل��َم  كّلما 

َتُجبُّ�ْه الّري�اُح  َنْح�َوُه  أقبَل�ْت 

إال القصيدَة  َي���رى  ال  ش��اع��ٌر 

َتُس�بُّْه أو  ُتِحبُّ�ُه  ُأْنث�ى  وج�َه 



56 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

الغدر 
البحر: البسيط

َيْخَتنُِق مُع  الدَّ وهذا  فيِك  ُرِزْئ��ُت 

هيه�اَت م�ا َتنَْف�ُع األقاُم وال�َورُق

َسيِّدتي َعينيِك  في  ْلُت  َتَغزَّ ذا  كم 

وكم َبَكْي�ُت وكم ضاَقْت بَِي الطُُّرُق

وَأًسى ُحْرَقًة  ُفؤادي  َكَوْيُت  وكم 

َأْذَوانِ�َي القل�ُق َش�وًقا إلي�ِك وك�م 



أزهــار57 د. عبد الولي الّشميرّي

َأْرُش�ُفُه كن�ُت  رحيًق�ا  ي�ا  حبيبت�ي 

ِم�ن َزهرِة الُحبِّ أو َيغش�انَي األرُق

مراشِفها في  َشهًدا  َتساقيُت  َمن  يا 

�َفُق ِمن مطل�ِع الَفجِر حتَّى أدبَر الشَّ

بي ُح  ُيَبرِّ ِعْشًقا  َأْعَشُقها  كنُت  كم 

َأثِ�ُق وال  ال�ي  ُعذَّ أس�مُع  ولس�ُت 

حرجا وال  ا  سرًّ ال  للنَّاِس  وقلُت 

النَّ�َزُق عاَبه�ا  مهم�ا  الحبيب�ُة  ه�ي 

َكَذبْت وقد  َأخشى  بِما  فيها  ُرِزْئُت 

وطالما عن ُفن�وِن الَغْدِر قد َصَدُقوا



58 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

نيا هي الدُّ
البحر: الوافر

فيها ال��نَّ��اِس  وح��اُل  نيا  الدُّ هي 

أك���اذي���ٌب ُم��َغ��لَّ��َف��ٌة ب��إف��ِك

اللَّيالي ك��فِّ  على  نيا  الدُّ أرى 

َش��كِّ بِ��َغيِر  الف�ناَء  ُعنا  ُت��َجرِّ

ظِ��لٍّ زوال  ال��ح��ي��اُة  بنا  ت���زوُل 

وال ن�دري بم�ا األي����َّ�اُم تحك�ي

ُدموٌع َضِحَكْت  إذا  َتْعَجْب  فا 

فك�م ِمن ضاح�ٍك والقل�ُب يبكي!



أزهــار59 د. عبد الولي الّشميرّي

ثرثارة
البحر: السريع

ُي��نْ��َش��ُر؟ بيننا  ِس����رٍّ  َأُك�����لُّ 

وك����لُّ م��ا َن��ْك��ُت��ُم��ُه ُي���ْذَك���ُر

َغ��ًدا َي��ب��دو  ال��ي��وَم  كتمُت  وم��ا 

َأْح�َذُر الَّ�ذي  ِمنه�ا  ب�دا  وق�د 

ِسْحِرها في  الَعينيِن  ُحْلَوِة  ِمن 

األبت�ُر والغ�ادُر  ج�ى،  الدُّ ن�اَم 



60 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

َثْغِرها في  حِر  السِّ ِسْحُر  وث��اَر 

ُيْزِه�ُر َوْجنَتِه�ا  ف�ي  وال�ورُد 

َخْصِرها في  الباِن  ُغصُن  َيِميُس 

وال��م��اُء ف��ي راح��تِ��ه��ا َي��ْس��َك��ُر

الَهوى ُق��ي��وِد  ف��ي  ِمنها  أظ��لُّ 

يغفُر راِح����ٌم  وَربِّ����ي  أش��ك��و، 



أزهــار61 د. عبد الولي الّشميرّي

اأنثى النَّحلة
تفعيلة بحر )المتدارك(

َمن َيهوى أنثى النَّْحَله؟

َمن َيْعَشُقها

َمن يرغُب منها في ُقْبَله

طبًعا ُقْبَلُتها َأَلٌم

يتبُعه ورُم



62 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ْت ِعطًرا  تلك النَّحَلْة لو َشمَّ

َغِضَبْت َلَدَغْت

ماتْت مثَل النَّْمَلْة

* * *

َمن يهواها؟

َمن َيعشُقها؟

! فيها ُسمٌّ

فيها عسُل

لكن للنّاِس جميًعا

يلعُق منه ثعابيُن الحقِل



أزهــار63 د. عبد الولي الّشميرّي

ْة ويلعُقه المرضى أهُل الِعلَّ

ّقِة في الّسّيارة في الفندِق في الّشّ

في المقهى في الملهى

ُيسعِدها أفواُه الَجوعى

* * *

تلك النّحلة

تسكُن تهدُأ في رائحِة الّدخان

وتنفُر من ِعطِر الِمسِك

طبٌع َمغروٌس في النَّحلة

تأبى إال أن ترعى



64 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

في كلِّ األغصان

طبِة والَقحلْة الرَّ

دِر ال ُيْعِجُبها َثَمُر السِّ

وال َيرويها ماُء النِّيِل

وال الّدانوب وال ِدْجله

تشرُب ِمن كلِّ األحواض

ال يعنيها ماُء النبع، وماُء النهِر أو الِمرحاض!

عسٌل فيها يهواُه النَّاُس

ولكن

ما أرخَصُه



أزهــار65 د. عبد الولي الّشميرّي

ما أيسَره

ما اسوَأ فِْعَله

***

ال يعشُق تلَك النَّحَلْة

إاّل َمن َيْفِقُد َعْقَله

عفًوا يا سّيدتي النَّحلة

لسِت المقصودَة بالَمعنى

يا طيًرا لم َيخلْق َربِّي ِمْثَلْه



66 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

�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 

الُحبِّ ُخ��ُي��وَل  َرِك��َب��ْت  وبأنَّها 

ْ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



أزهــار67 د. عبد الولي الّشميرّي

ِم����َن األوه������اِم في وب��ك��ْت 

ْ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

بين ��ي��ط��اَن  ال��شَّ ���ُد  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



68 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

يا حبيًبا
تفعيلة الرمل

يا حبيبا سلَب القلَب َهواُه

يا أريًجا

وَح َشَذاُه مأَل الرُّ

* * *

يا ماًكا

نيا سواُه ليس في الدُّ



أزهــار69 د. عبد الولي الّشميرّي

ساعة تعدُل ُعمري إن أراه

* * *

أنَت َريحاني

وروحي وهوايا

* * *

أنَت أياُم سروري وصبايا

* * *

أنَت َنبُض الَقلِب

نيا َمرايا والدُّ

* * *

عالمي أنَت وأرضي وسمايا



70 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

الهجر م�س عادتك
شعر حميني شعبي

غنائية

تفعيلة البسيط

الهجر مش عادتك

يا من عيونك عسل

والبعد مش عادتك

وأنت هاوي الُقَبل



أزهــار71 د. عبد الولي الّشميرّي

يا شاعَر الحّب لط�

��ًفا هاِت شعر الغزل

متى متى نلتقي

ونبتسم لألمل

هيمان والنَّجم ساه��

��ر في مراسي زحل

عسى تداوي جراحي

أو تزيل الَمَلل

* * *

يا سّيد الورِد فينك

طالْت علينا سنينك

أشتاق طّلة جبينك



72 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

متى نغني حنينك

ارجع وتسلم عيونك

الله رّبي يعينك



أزهــار73 د. عبد الولي الّشميرّي

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



74 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

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





أزهــار77 د. عبد الولي الّشميرّي

وطني1
البحر: الوافر

ألّن������ي أن������َت ي����ا وط��ن��ي

َح��َم��ْل��ُت ال��َم��ج��َد وال��َوَط��ن��ا

وح���ي���ُث أك�����وُن َت��ْت��َب��ُع��ن��ي

واس���م���ي ُي���ْص���بِ���ُح ال��َي��َم��ن��ا

ألنِّي أنَت يا وطني

1- غنتها المنشدة ندى الهويدي



78 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ل���َك ال��ع��ل��ي��اُء ف���ي ال��زم��ِن

��َ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

َنَغمي ف��ي  ��ْج��ُو  ال��شَّ ف��أن��َت 

َفمي ب��ي��ن  ال��لَّ��ح��ُن  وأن����َت 

َقلمي ف��ي  ��ع��ُر  ال��شِّ وأن����َت 

وم���ن���َك َح���ض���ارُة األَُم�����ِم

وإّني أنَت يا وطني



أزهــار79 د. عبد الولي الّشميرّي

َيغَشى 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

)األَعشى( أرى  )َمعدي(  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



80 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

حنين
البحر: الطويل

ْمعا َشَرى الَبْرُق فوَق الّشرق فاْستمطَر الدَّ

َصنْع�ا إل�ى  الُف�ؤاِد  َمْكُل�وَم  وَهيَّ�َج 

َسواكنًا وُك���نَّ  َصباباتي  وه��اَج��ْت 

ُس�كوَن َمِهي�ِض الَقل�ِب ض�اَق ب�ه َذْرعا

َمواحًشا الحالكاُت  اللَّيالي  َكَسْتُه 

ْجَعى ب�ِر ف�ي َمأت�ِم الرُّ َق َث�وَب الصَّ َفَم�زَّ



أزهــار81 د. عبد الولي الّشميرّي

َيمامٍة َزج��ُل  الَفجِر  طيوِر  في  له 

ُرْجع�ا ُتناِش�ُدُه  ِش�عًرا  ُتس�اِجُله 

َّ���اَت���ه وُش��ُج��وَن��ه وك��م ن���اَوَح���ْت َأن

ُصنْع�ا َأْحَس�نَْت  وك�م  ُحبًّ�ا  ُتس�اِمُرُه 

وأهَلها؟ ي��اَر  ال��دِّ تلَك  ُمْبِلٌغ  فَمْن 

َزْرع�ا رابي�ٍة  كلِّ  ف�ي  َأنبَت�ْت  وم�ا 

َنهاُرُه ال  الَّ��ذي  النَّائي  ع��ِن  َسُلوها 

ْمع�ا الدَّ َس�َكَب  َلْيِل�ِه  ف�ي  وك�م  َنه�اٌر 

وُسْمُرها الُخدوِد  بِيُض  نقَلْت  وهل 

َس�ْمعا َوَوَع�ْت  ْلُته�ا  َحمَّ م�ا  أمان�َة 



82 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

َصبابًة ُي��ِف��ي��َق  ال  أْن  َح��َزًن��ا  َك��َف��ى 

َتس�عى وال  الَحبي�َب  أماني�ِه  َتُح�جُّ 

كأنَّه  ) )َت��ِع��زَّ في  َمْغنًى  اللُه  َرع��ى 

َنْزع�ا ل�ه  ناَزَعْتن�ي  الُخْل�ِد ُروح�ي  ِم�َن 
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تحية للبنان
البحر: البسيط

ذا القلُب ال ارتاَح في َصدري وال َسَكنا

ُمْذ فارَق الح�بَّ واألحباَب والَيَمنا

ُي��ك��ابِ��ُده فيما  ل��ه  ع���زاَء  وال 

إال ب�أْن أصبحت )لبن�اُن( لي وطنا

أتيُت كالباِز من )صنعاَء( أحمُل في

( وفي قلبي أرى )َعَدَنا( عيني )تع�زَّ
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َنَغًما ويا  الوادي«  »ياجارَة  بيروُت 

َغنَّْت�ُه فيروُز َيس�بي الّري�َف والُمُدنا

رئتي في  الِعطِر  زهوِر  أريَج  ويا 

ي�ا ِرْئ�ُم ي�ا َظْبَي ِعْش�ٍق بالعي�وِن رنا

بها هاَم  كالحسناِء  )بيروُت(  لبناُن 

قلبي وقبََّل ِش�عري وجَهها الَحَس�نا

حدائَقها نيا  الدُّ في  ُطْفُت  اّلذي  أنا 

رأي�ُت لبن�اَن فيه�ا القل�َب والبدن�ا

أطوُف في األرض محزوًنا وُمبتهًجا

َمْن جاء بيروَت حاشا يعرُف الَحَزنا
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ورًعا وال  ُزه��ًدا  ال  العشَق  ُأق��اوُم 

ما أصعَب الّصبَر! ال نوًما وال َوَسنا

وكلَّم�ا ُقلُت ماَت الِعش�ُق بين دمي

�َجنا لم�ُع البروِق ُيهيُج الوجَد والشَّ

فكيف والُحوُر ِمن حولي وبين يدي

كذبُت إن قلُت ِعش�قي مات أو ُدفنا

)بيروُت( أهمُس في ُأُذنَيِك ذاكرتي

أعيُش ف�ي ِذكريات المج�ِد ُمرَتَهنا

َفًتى النّضاِل  تاريَخ  أحمُل  مازلُت 

ُهن�ا م�وِد  الصُّ �اَم  أيَّ أذك�ُر  مازل�ُت 



86 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

مذ قاومْت فارتق�ْت )لبناُن( هامُتها

أن�ا للع�دوِّ  وقال�ت  الثُّرّي�ا  عل�ى 

ي�ا الهزيم�ة  بي�ن  فلتع�د  هن�ا  أن�ا 

َخْصًم�ا َعني�ًدا َحَمْلن�ا ُظْلَم�ُه َزَمن�ا

ثانيًة )لبناُن(  ُذرى  استكانْت  فما 

ال َيع�رُف الح�رُّ إرهاًق�ا وال َوَهن�ا

ُلَغًة يا  اإلب���داِع  ُق��بَّ��َة  يا  لبناُن 

والِفَتن�ا األحق�اَد  ُيْطِف�ُئ  جماُله�ا 

حى مطًرا كساَك ثوُب غماماِت الضُّ

وج�ادَك الَغي�ُث ُحبًّا والجماُل َس�نَا

بيروت 12 مارس 2014
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بيروت
البحر: البسيط

واألدُب واإلبداُع  والِفكُر  )بيروُت( 

والطَّ�رُب واألنغ�اُم  واللَّي�ُل  والعط�ُر 

ُتطلُقها وِح  ال��رُّ بقايا  ِمن  ساحًة  يا 

�ُهُب والشُّ األقم�اُر  َتْعِزُفه�ا  )في�روُز( 

)بيروُت(  َلبَّْيُت في شوٍق وفي َشَغٍف

والح�بُّ في القل�ِب ناٌر دوَنه�ا اللََّهُب
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هًوى كأَس  الَخمريِّ  َثغِرك  ِمن  أذوُق 

ِمزاُجه  الِعْش�ُق ما األَنخ�اُب ما الِعنَُب

َيْجَمُعه الله  ُشعاُع  الَجماُل  هذا 

الَع�رُب ب�ه  َتزه�و  أنش�ودٌة  لبن�اُن 

ِقْبَلَتها األرواِح  َمهبَِط  يا  )لبناُن( 

�ُحُب السُّ أنفاَس�ها  عاَنَق�ْت  وردًة  ي�ا 

َفِمها ِمن  الحرُف  يفوُح  الكتاِب  أمُّ 

الكت�ُب أهدابِه�ا  م�ن  فُتْش�ِرُق  ِعلًم�ا 

لِِقبَلتِها َصلَّى  ُهنا  الجماِل  ك��لُّ  

�ُك والعجُب في�م الج�داُل وفي�م الشَّ
بيروت 12 مارس 2014
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الكويت1
ميري تخميس الدكتور: عبد الولي الشَّ

على رائية الشيخ: عبد العزيز بن سعود البابطين

البحر: الرمل

الَيمِن وِع��ط��ِر  النِّيِل  َش��ذى  م��ن 

�َجِن ف�ي َدمي َجْم�ُر الَج�وى والشَّ

الف�����اتِن   للكويِت  ألَغ��نّ��ي 

بن�ي َذوَّ ِعش�ُقُه  حبي�ٌب  )ل�ي 

وال��نَّ��ظ��ْر( س��ن��اُه  القلَب  َش��َغ��َل 

1 - َغنَّتها الفنانة غادة شبير
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ُس�����ورٌة ل��ل��ح��بِّ ف��ي أوص��افِ��ه

ألطافِ�ِه ِم�ن  �عِر  الشِّ لرس�وِل 

أطي�افِه عل�ى  َنْش���وى  ُق��َب��ٌل 

أعطافِ�ه عل�ى  الُحْس�ُن  )رس�َم 

ُص���َور( تتلو  َف��تَّ��ان��ًة  ُص�����َوًرا 

ِقْبَلتِِه إل��ى  مح�������راٍب  ك��لُّ 

َقس�وتِِه ِم�ن  لل�ِه  يش�������تكي 

فِ��ْت��نَ��تِ��ِه ِم���ْن  إب��ل��ي��ُس  ش�كا  ك��م 

َبس�متِِه ِم�ن  الَب�ْرَق  َل�َكأنَّ   (

َظ��َه��ْر( ��ا  ل��مَّ بها  ال��َك��وَن  غ��م��َر 
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وَدْم  َلحٍم  ِم��ْن  وه��و  َي��ْق��َوى  كيف 

َمْم ش�اعُر الفصحى الذي يرعى الذِّ

المحترم ال��ع��زي��ِز  ع��ب��َد  وَس��َب��ا 

وك�م واللَّح�ِظ  العيني�ِن  )س�احُر 

َفْر( السَّ عينيِه  ضوِء  في  لي  طاَب 

جبهتِه ع��ل��ى  ال��ُح��ْس��ُن  ك��ت��َب 

هاروتِ�ه ِم�ن  األس�حاِر  آي�َة 

وجنتِه ف��ى  ال��َب��دِر  وج���ُه  ذاَب 

ضحكتِ�ه ِم�ن  آنس�ُت  )ولك�م 

رّن���َة ال��ُع��وِد وأن��غ��اَم ال��َوَت��ْر(
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ب��س�����������������ؤاٍل ح��ائ��ٍر ع��اج��َل��ه

ل�ه ردَّ  فم������ا  ألق�اك؟   أي�ن  

ح��اُل��ه ال���ب���وادي(  )ب����وُح  وإذا 

ل�ه الوْله�ى،  الّضْحَك�ِة  ورني�ُن   (

استقْر( َنفسي  في  حِر  السِّ كجميِل 

َكْعَبتِه ِح��َم��ى  ع��ن  َتَسلني  ال 

َدولتِ�ه ف�ي  الُح�بِّ  وجي�وِش 

��تِ��ه رقَّ وع����ن  ع��ن��ه،  وال  ال، 

)س�ْل ك�ؤوَس الطِّي�ِب ع�ن طِيبتِ�ه

َخ��َب��ْر( ال��ح��بِّ  ُص���َوِر  ع��ن  فبها 
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ك��م ن��ج��اوى ُدفِ��نَ��ْت ف��ي َص���دِرِه

َنْح�ِره ف�ي  لله�وى  ِس�هاٍم  ك�م 

أم���ِره ِم���ن  ح��ائ��ًرا  قلبي  ب���اَت 

ِس�ْحِره ِم�ن  ام�ٍة  دوَّ ف�ى  )ضع�ُت 

َب��َش��ْر( َقبلي  ضاعها  م��ا  ضيعًة 

أغ�������راٌم وص����ي����اٌم وَظ���َم���ا؟

م�ا غي�ِر  ِم�ن  س�فٍر  وصح�ارى 

ك����لُّ وع�����ٍد َق���َت���َل���ْت���ه رّب��م��ا

م�ا بع�د  عنّ�ي  الَهج�ُر  )وط�واه 

وال��َق��َدْر( علينا  ال��ح��بُّ  رض��َي 
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ج��نَّ��ت��ي، فحبيبي  ال،   ت��وب��ة، 

الُحل�وِة الحي�اِة  ف�ردوُس  وه�و 

توبتي ن���واي���ا  ت��ق��ب��ْل  ال  ربِّ 

وحش�تي ف�ي  ل�ه  مش�تاٌق  )أن�ا 

للمطر( حارى  الصَّ أشجاِر  شوَق 

الِقوى منّي  َوَه��نَ��ْت  طبيبي،  ي��ا 

َدوا؟ والُبع�ِد  الِعش�ِق  لِ�داِء  ه�ل 

ب��س��واء س�����واًء  ِخ���لَّ���ِي���ِن  داِو 

النَّ�وى ُم�رُّ  َبن�ي  َعذَّ )فلك�م 

��َه��ْر( ال��سَّ ُط���وُل  أتعَبني  وَل��َك��م 
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خالقي إالَّ  ال��َح��قُّ  الطَّبيُب  م��ا 

العاشِق ب��ُج��ن��وِن  أدرى  ه��و 

ك��م ُأَص��لِّ��ي ف��ي اب��ت��ه��اِل ال��واث��ِق

خافقي وي���ن���ادي  )ف���أن���ادي 

َعَبْر( والُعمُر  العمِر،  بِ���دروِب 

ب��ى ف��ي َل��ْث��ِم��ِه ط��ام��ٌع زه���ُر ال��رُّ

والَحي�ا يش�كو الحي�ا ف�ي جس�ِمه

فمه! ُسْكنى  هُد  الشَّ تمنَّى  ك��م 

باس���ِمِه أتغنَّ�ى  حبيًب�ا  )ي�ا 

واس��ت��ع��ْر( حنيني  ه���اَج  كلَّما 
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اليمن صنعا  ُرب��ى  في  حبيٌب  لي 

َف�ّنْ كلِّ  ف�ي  ش�ّبابٌة  صوُت�ُه 

وش��جن وغ�����راٌم،  وج���م���اٌل، 

َم�ْن الزَّ عب�ر  لك�م  وأحب�اٌء 

َحْر السَّ أن��س��اِم  ِع��ط��َر  حّملوني 

الكويت وس��ّكان  أهلي  وإل��ى 

بي�ت كلِّ  ف�ي  أرس��ُلتها  ُقْبل�ًة 

أتيت حيث  راح��������ًا  وس��أغ��دو 

وس�يبقى القل�ُب فيك�م م�ا حيي�ت

الُمْسَتَقّر ونِ��ْع��َم  صبًّا  عاشًقا 
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�شراييفو
البحر: المتقارب

األزم��ن��ْة ط��ائ��ِر  على  أت��ي��ُت 

َسْوَسنَهْة للُمنى  ي��دي  وبين 

حاِب السَّ فوق  الّريِح  مع  َأِميُل 

)البوسنه( وإلى  )هرسكي(  إلى 

اللِّقاَء َأْه��َوى  كنُت  وكم  أتيُت 

سنْة ف��ي  س��ن��ًة  َت��َم��نَّ��ْي��ُت��ه 
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لحظٍة ف��ي  ال��ل��َه  يجمُع  وق��د 

ُمؤمنْة ب��ذا  روح��ي  َبِعيَديِن 

أن���ا واش��ت��ي��اق��ي ول��وع��اُت��ه

وح���ّب���ي ل��س��اح��رٍة ف��ات��ن��ْة

ن��اُره ُت��ح��ِرُق��ن��ي  العشُق  ه��و 

ُمدِمنَْة ح��ال��ٍة  ِم��ن  وهيهاَت 

َكعبٍة ف��ي  ألس��ُج��َد  أت��ي��ُت 

س�اكنة الحش�ا  ف�ي  محاريُبه�ا 

ْسُتها َقدَّ المجِد  ِم��َن  ب��اٌد 

األلسنة وصِفها  عن  وتعجُز 
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وال��ثَّ��رى َنْبتِها  ف��ي  ت��م��اَزَج 

واألَْم��ِك��نَ��ْة الِعطَر  َع��طَّ��َر  دٌم 

ُمشِرٌق ُضًحى  ماِء  السَّ وتحت 

ت��ب��ي��ُت وَت���غ���دو ب���ه آم��ن��ة

األم��اِن ه��ذا  َمْهَر  بذَلْت  فقد 

ث��م��ان��ي��َن أل��ًف��ا م���َع ال��َب��يِّ��ن��ْة

فوقنا أرواُح���ه���م  ه��ي  وه��ا 

ُمْثَخنَة الثَّرى  في  وأجساُدهم 

* * *

ِمضماَرها الخيَل  أورَد  وَم��ْن 

ُمْتَقن�ة للُعل�ى  قف�زًة  ي�رى 
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مشرقي وف��ي  ب���ادي  ول��ك��ن 

غ���ي���وٌم ُت���َل���بِّ���ُده���ا داك��ن��ة

بى الرُّ وَنبُت  الُخزامى  وحّتى 

الخائن�ة الي�َد  وَتش�كو  تن�وُح 

الباِد ن��ح��وِر  ف��ي  خناجُرها 

ُم��ْذِع��نَ��ة! ُأّم����ًة  َوي��َل��ه��ا  فيا 

داِره��ا ف��ي  للموِت  ��ُق  ُت��َص��فِّ

َأْحَس�نَْه م�ا  الوغ�د  وَتمت�دُح 

َن��ْش��َوٍة ف��ي  للُجوِع  وَت��ه��تِ��ُف 

ِمْئَذنة داِره���ا  ف��ي  وللَفقِر 
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ُت��َق��بِّ��ُل ك���فَّ َن��بِ��يِّ ال��َف��ن��اِء

والَمسَكنة لِّ  ال��ذُّ في  وَتْسُجُد 

له َتحيا  ال��خ��وِف  ِم���َن  إل���ٌه 

�ْلَطنْة والسَّ والجي�ُش  الم�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

َيْطَعنَه أن  ه��مَّ  ٍة  َم����رَّ وك��م 

أوراَق��ه��ا مِس  للشَّ ُي��َدْف��تِ��ُر 

َأْل��َع��نَ��ه فما  منها  وَي���س���ِرُق 
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الُموبِقاِت َألَِف  قد  عُب  الشَّ هو 

ُم��ْح��ِزَن��ْة فجائُعه  ف��َأْم��َس��ْت 

��ُه ُي��َق��بِّ��ُل ك���فَّ اّل����ذي َك��فَّ

َمْسَكنَه أجِله  ِم��ن  ب��اَع  وق��د 

ِدِه وي���روي ب��ط��والِت َج����اَّ

ْيَطنَْة والشَّ ال��َغ��ْدُر  َم��ف��اخ��ُرُه 

األشقياِء وط��ِن  على  س��اٌم 

ج��راح��اُت��ه ك��لُّ��ه��ا ُم��ْزِم��نَ��ْة

َتحزني ال  الّشعِر  دول��َة  وي��ا 

ُم��ْح��ِزَن��ة عنَدنا  ق��ّص��ٍة  فكم 
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َتجزعوا ال  األح��ّب��ِة  ج��م��وَع 

الُمْعَلنَْة َث��ورُتُه  ���ع�ِر  ف�ل�ل�شِّ

َمن وَي��ق��ت��اُد  وَي��ب��ن��ي  ي��ق��وُد 

ن��دَن��ْة ي��رى أّن���ه ال����ّدنَّ وال��دَّ

دى ال��رَّ وسيُف  ت��اٌج  عِر  وللشِّ

الماجنْة الطُّْغَمِة  ِهجا  أب��اَح 

باتر ص����ارٌم  ك��اه��ل��ي  ع��ل��ى 

�عُر م�ا َأثمن�ه؟ �عُر والشِّ ه�و الشِّ

سراييفو 20|10|2010
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تون�س
البحر: المتقارب

س���اٌم وح���بٌّ أي���ا )ت��ون��ُس(

الُمْؤنِ�ُس الوط�ُن  ل�َي  فأن�ِت 

)الَقيروان( َث��رى  َث��راِك  ُأِح��بُّ 

َمْجِل�ُس ِحْج�ِرِه  ف�ي  )ُعقب�َة(  ل�� 

ول��ل��ف��ت��ِح ك���ْم راي����ٍة ق��اَده��ا

األَْش�َرُس الَبَط�ُل  له�ا  وكان 



أزهــار105 د. عبد الولي الّشميرّي

َحْلُيها َي���َزْل  لم  َب��ى  ال��رُّ َف��َزْه��ُر 

�نُْدُس والسُّ التَّ�اُج  وأحاُمه�ا 

الَّتي الَهوامي  ال��غ��ادي��اُت  ل��ِك 

والمغ�رُس النَّْب�ُت  له�ا  َيِه�شُّ 

الهوى تمادى  إن  الهوى  فأنِت 

األَنُْف�ُس بأش�واِقنا  وضاَق�ْت 

للجماِل وط��نً��ا  ي��ا  ُأَح��يِّ��ي��َك 

النَّْرِجُس َيش�����ت�اُق�ها  عي�وُنَك 

القيروان 1990م



106 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

بلدة المعاناة
البحر: الرمل

أدبي ِم��ن  وال  ِعلمي  ِم��ن  ليس 

مذهب�ي ف�ي  وال  �اًء  َهجَّ لس�ُت 

أسبابِها ع��ل��ى  ج���اءت  إنَّ��م��ا 

ب�ي ف�اَض  وَصْب�ٌر  الَكْي�ُل  طف�َح 

ُغَصًصا ِمنها  ع��اَن��ْي��ُت  ب��ل��دٌة 

رغ�َم حّب�ي َرغ�َم َصْف�ِو الَمْش�َرِب



أزهــار107 د. عبد الولي الّشميرّي

لها الُمِسيئيَن  أهليها  ل��ي��َت 

الَمغ�رِب وخل�َف  الِهن�َد  َس�كنوا 

ِمْثِلِهم ِم��ن  ُت��ْرَب��ُت��ه��ا  وَخ��َل��ْت 

الِحَق�ِب َقدي�ِم  ِم�ن  الس�تنارْت 

َث��ْوَب��ُه عليهم  ال��لُّ��ؤُم  أس��ب��َل 

غب�ي َكيَّ�اٍد  َطب�ِع  ف�ي  أس�وًدا 

ب���ل���دٌة ي���ا َل��ي��َت��ه��ا إن��س��ان��ٌة

النَّب�ي قب�َل  م�ا  َعه�ِد  ف�ي  ُوِئ�َدْت 

َمنَْحها أن��وي  كنُت  ق��د  ب��ل��دٌة  

�ُهِب كالشُّ ُمْش�ِرٍق  َمج�ٍد  كلَّ 



108 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ُمْفَعٌم ِم��نّ��ي  والقلُب  ِجْئُتها 

األَب�ي والَع�ْزِم  الُح�بِّ  بعمي�ِق 

���اِم���ِه ، وف����ي أيَّ زم����ٌن ُم�����رٌّ

الَعق�رِب ُس�مِّ  ِمْث�ُل  ِذْكَري�اٌت 

َن��ْت ه��ِر ُص���روٌف َل��وَّ وِم��َن ال��دَّ

ك�رى بَأس�مى الَعَج�ِب َصفح�َة الذِّ

فِْهِرِسها في  األح���داِث  وِم��َن 

ال��ُك��ُت��ِب جميَع  ف��اَق��ْت  ِع��َب��ٌر 

فما ت��غ��اَب��ْي��ُت  إن  َت��ُل��ْم��ن��ي  ال 

الَغب�ي إالَّ  َيعش�ُقُه  م�ا  ن�ال 



أزهــار109 د. عبد الولي الّشميرّي

على تجاهلُت  ق��د  ت��ران��ي  أو 

َتْعُت�ِب ال  َتُل�ْم  ال  جه�ٍل  غي�ر 

َفترًة أرث��ي  كيف  أدري  لسُت 

ِم�ن َربي�ِع الُعم�ِر صافي الَمْش�َرِب

ب��ل��دٌة ط��اَب��ْت ه���واًء وس��م��اًء

�ُحِب بالسُّ واكتس�ت  واخض�راًرا 

أهَلها َب��َل��ْون��ا  ق��د  أنَّ���ا  غ��ي��َر 

الَك�ِذِب ُصنْ�َع  َأتق�َن  بعُضه�م 

على فيِه  ِم��ن  األل��ف��اَظ  ُي��خ��رُج 

ُمْط�ِرِب ووص�ٍف  َتعبي�ٍر  ُحْس�ِن 



110 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

حاَكها شباٍك  في  َيلوي  وُه��َو 

الثَّعل�ِب وَمْك�ُر  الَغ�دُر  ش�أُنها 

شيطاُنهم َب����ُه����م  َدرَّ ه��ك��ذا 

األَدِب َأن�ِف  رغ�َم  فارتضوه�ا 

لهم أخ��اًق��ا  ال��ل��ُه  لحاها  ي��ا 

الَعرب�ي الكري�ُم  الُح�رُّ  عاَفه�ا 



أزهــار111 د. عبد الولي الّشميرّي

الإمارات
دبي

البحر: الرمل

صارِت الُفصحى على َصدري ِوساما

واحترام�ا تاًج�ا  رأس�َي  وعل�ى 

الَفا في  راٍع  خيمَة  لي  ليَت 

َحْوَله�ا النُّ�وُق وأش�جاُر الُخزام�ى

وغ�����زااًل أرت����وي م��ن ري��ِق��ِه

اله�وى َصلَّ�ى وصام�ا ول�ه ِش�عُر 



112 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

با الصَّ َثغِر  ِمن  هَد  الشَّ نتساقى 

َمام�ا اٍل  ُع�ذَّ خ�وَف  ُنبال�ي  ال 

الّساما )اإلم��ارات(  عنّي  َبلِّغوا 

فعاما ع��اًم��ا  ُق��َب��ًا  وازرع��وه��ا 

َنرِجًسا حارى  الصَّ كلَّ  واغِرسوا 

ُمقام�ا طاب�ت  أبراَجه�ا،  زّين�وا 

)َسبإٍ( ِمن  )ِحْمَيٍر(  ِمن  َأهُلنا 

َدوام�ا القل�ِب  ِم�َن  الُح�بُّ  له�ُم 

يا )الَعيِن(  كتاِب  في  َقرْأُتم  هل 

َمْعَش�َر الُفصحى وِخّان�ي الُقدامى



أزهــار113 د. عبد الولي الّشميرّي

والهوى ِجئنا  ��ْع��ُر  وال��شِّ وأن��ا 

وُهياما َس��لس�ب�يًا  َنَتس������اقى 

طاَزًجا )ُدَب��يًّ��ا(  باألمِس  جئُت 

ش�ارًبا ِم�ن ري�ِق )صنع�اَء( ُمدام�ا

ِمن الُفلِّ  ُعقوُد  ص��دري  وعلى 

)َع�َدٍن( َأش�ذى عط�وًرا وابتس�اما

َعَس�ا )َحْضَرَم�ْوُت(  أرضَعْتن�ي 

ُيس�امى أن  وحاش�ا  نِ�دٌّ  ل�ه  م�ا 

َم��ْه��ُدُه )َزب��ي��ٍد(  ِم��ن  ولساني 

( َس�ْل أبا موس�ى اإلماما )َأْش�َعِريٌّ



114 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

س�اِئُلوا الُفصح�ى ومولى َعْرِش�ها

ُهمام�ا حاميه�ا  األكب�َر  )َيْع�ُرَب( 

والحبي�ُب )الُمصَطف�ى( أفصُحه�ا

وَس�اما ص�اًة  الح�بُّ  فل�ُه 

��ع��ِر وف��ي أرج��اِئ��ه��ا ُل��َغ��ُة ال��شِّ

وِوئام�ا َحنينً�ا  ْم�َت  َيمَّ حي�ُث 

ِق��ْب��َل��ٌة إاّل  ال��ي��وَم   ) )ُدَب����يُّ م��ا 

وهام�ا َلبَّ�ى  ق�د  العال�ُم  َنحَوه�ا 

يدي ِمن  ��ى  َولَّ الُعْمُر   ) )ُدَب��يُّ يا 

ُحطام�ا آمال�ي  أجم�ُل  وَه�َوْت 

دبّي 7 - 10 مايو 2014



أزهــار115 د. عبد الولي الّشميرّي

برمنجهام
البحر: المديد

ط�اَل ه�ذا اللَّي�ُل، جافان�ي المن�اْم

ف�ي خري�ِف العم�ِر ي�ا )برمنجهاْم(

ك��لَّ��م��ا أف��ن��ي��ُت م��ن��ه س��اع��ًة

الظَّ�اْم أحب�اَر  عين�يَّ  ف�ي  ص�بَّ 

َتحمُلُه بما  ن��ي��ا  ال��دُّ َتختبي 

الجس�اْم وأحام�ي  أش�تاتي  بي�ن 



116 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

اللَّياْل آه��اِت  عِر  الشِّ جنوِن  من 

الخي�اْل ام�ي  الدَّ اليم�ِن  ودم�وِع 

مثلما ل��ك��ْن  األج��ف��اُن  تلتقي 

م�اْل الرِّ حبيب�اُت  فيه�ا  تلتق�ي 

معي كانوا  َم��ن  ِذك��َر  أتحاشى 

وص�اْل ِم�ن  سلس�بيًا  نتس�اَقى 

بعدما ه��واُه��م  ع��ن  فرحلنا 

ذه�ب الطَّي�ُش به�م خل�ف الجباْل

* * *

الولي؟ عبد  في  عُر  الشِّ يناُم  هل 

)َمْوِزل�ي( ف�ي  ليُل�ُه  ط�واه  إن 



أزهــار117 د. عبد الولي الّشميرّي

هل( )اسباْرْك  في  امُر   السَّ هجع 

َأَجل�ي ُتدن�ي  الثَّل�ِج  وت�اُل 

��ذي الَّ والثَّلُج  ي��ِح  ال��رِّ وحفيُف 

منزلي وُي��غ��ّط��ي  ي��ت��م��طَّ��ى 

* * *

ك��لُّ َم��ن أع��رُف��ه��م ن��ام��وا وما

�َجْن ن�اَم ف�ي القل�ِب حنين�ي والشَّ

ض��وُءن��ا ي��أت��ي  ل��ي��ُل  ي��ا  فمتى 

اليم�ْن أرِض  ف�ي  النُّ�وِر  وانب�اُج 

المنى أح���اُم  ت��رج��ُع  وم��ت��ى 

وليال�ي األن�ْس ف�ي ش�اطي ع�دْن



118 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

المحْن أنَّ����اِت  نكسُر  وم��ت��ى 

م�ْن الزَّ أس�واِر  خل�َف  وحي�اًة 

بنا أل��ق��ْت  التي  وال��ّش��ع��اراِت 

الِفَت�ْن أكاذي�ِب  ف�ي  طائش�اٍت 

ولم تصديٌق  القلِب  في  يعد  لم 

يب�َق ف�ي األجفاِن ش�يٌء ِمْن َوَس�ْن

اليمْن َصنعا  تصنُعه  م��ا  ك��لُّ 

كالكف�ْن ولك�ن  يب�دو،  أبيًض�ا 

* * *

ِقي الشَّ العبِد  يد  في  ب��ادي  يا 

الُخل�ِق ضعي�ِف  ك�ِر  الذِّ س�يِِّئ 



أزهــار119 د. عبد الولي الّشميرّي

فاشٍل ل��ح��زٍب  أو  لشيٍخ  أو 

ال��طُّ��ُرِق ق��اط��ع��اِت  ب��أي��ٍد  أو 

للمشرِق أو  للَغرِب  ��ًدا  ُس��جَّ

وغ���ب���ّي ق���اده���ا ل��ل��غ��رِق

يتقنُه ل��م��ن  ال��ب��ح��ُر  إّن���م���ا 

ق�ي للرُّ ش�رٌط  العل�م  وجن�اُح 



120 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

القاتالْت عيوُنْه
أغنية محلية

من الشعر الحميني الشعبي الملحون

تفعيلة الرجز

شمير

مان َيرعاْك يرعاك يا ذاَك الزَّ

في كلِّ َقريْة ِمن )َشمير( ِذكراْك

فوح َمْسعاْك على الِقَمم بين السُّ

مان َأهواْك أهواَك يا ذاَك الزَّ



أزهــار121 د. عبد الولي الّشميرّي

د با عهد الَهوى ُمَؤكَّ َعْهد الصِّ

َمطلوق ال أخشى وال ُمقيْد

ُ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



122 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ا َرَمْيَت الَقلب ِمن ِسهامْه َلمَّ

والماء و)الدردوْش( في )الُمريِقْيْع(

ْه شمير( في كّل ِسفر توقيع )ُغرُّ

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 القاتاْت ترحْم



أزهــار123 د. عبد الولي الّشميرّي

هجري حراْم، الوصْل كان أسلْم

ال تقتلوا قلبي ولو َتَحتَّْم

قتلي، ُمباح ما عليْك َمغرْم

يرعى القلوْب يا نهْر في )الُمَخْيِشْيْب(

ما للمها في ُمْقَلَتْيه َتعذيْب

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



124 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

قل للغزاْل القاتاْت عيوُنْه

لما ارتحْل والّدمْع في ُجُفوُنْه

قالوا بادْه هيَّجْت ُشُجوُنْه

)شرقي شميْر( اللْه يكوْن بعوُنْه

يا نجْم أمسَى في )شميِر( سامْر

أشجيْت قلبْي والفؤاْد حائْر

مألت أوراقْي مَع الدفاتْر

حيراْن في قلبي هموْم شاعْر



َروَحانّيات





أزهــار127 د. عبد الولي الّشميرّي

اأَوَبة
البحر: الوافر

ت��وٍب بعد  َعَصيُتك  ك��م  إلهي 

�ي َكفِّ َبَس�ْطُت  إِلي�َك  وه�ا  وُتْب�ُت 

أع���وُد إل��ي��َك ُم��ْق��َت��ِرًف��ا ِج��ب��اال

بُِس�ْخفي ُمْعَتِرًف�ا  ِت  الَّ ال�زَّ ِم�َن 

سرٍّ ك��لَّ  ِع��ْل��ُم��َك  َربِّ  كفاني 

ُأخف�ي ب�تُّ  م�ا  أو  َأبدي�ُت  بم�ا 



128 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

َأْدَرى فأنَت  عنُه  أدِر  لم  وم��ا 

ُلْط�ِف َث�وِب  ف�ي  وَس�َتْرَتُه  ب�ِه 

َغنِيًّا َع��ْم��ًدا  عالًِما  َعَصْيُتَك 

وَلْهف�ي َنَدم�ي  ي�ا  الِعصي�اِن  ع�ن 

َكفِّي إليَك  َأُم���دَّ  أن  وَحْسبِي 

َيكف�ي والتَّوحي�ُد  الل�ُه  وأن�َت 

ُدموعي في  َأْسُجُد  إليَك  وُعْدُت 

وَطرف�ي قلب�ي  ضارًع�ا  ذلي�ًا 

حّتى التُّْرِب  في  َجْبهتي  ُأَقلُِّب 

وُعنْف�ي َتصِعي�ري  َوب�اَل  َت�ُذوَق 



أزهــار129 د. عبد الولي الّشميرّي

َقلبي بِ��ِش��ف��اِء  ِم��نَّ��ًة  ل��ي  ف��ِج��ْد 

لَِضْعفي وع��اف��ي��ًة  وُغ��ْف��راًن��ا 

ُعيوبي عن  ِس��ت��اَرَك  َتْهتِْك  وال 

بُِلط�ِف وعاملن�ي  َتنِْق�ْم  وال 



130 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

�شالٌم على �شيِّدي الم�شطفى
البحر: المتقارب

الُمْصَطفى َسّيدي  على  س��اٌم 

الُجف�ون َنزي�ِل  القل�وِب  َحبي�ِب 

ُدوِر الصُّ في  الَّذي  روُر  السُّ فأنَت 

ي�اُء اّل�ذي ف�ي العي�ون وأن�َت الضِّ

ِقْبَلتي س��ّي��دي  ي��ا  ف��ُح��بُّ��َك 

المؤمن�ون ب�ه  َيزه�و  ون�وُرَك 



أزهــار131 د. عبد الولي الّشميرّي

باُح ُي�شِرُق ال�شَّ
البحر: الخفيف

بنوٍر ��ب��اُح  ال��صَّ ُي��ش��رُق  ربَّ��م��ا 

باح يغس�ُل الُحزَن في خي�وِط الصَّ

ويأتي ال��نَّ��ه��اُر  ي��رح��ُل  ربَّ��م��ا 

الِم�اِح باألمان�ي  اللَّي�ُل  بع�َدُه 

خبايا الحياِة  في  الغيُب  إّنما 

م�ن ِج�راٍح وِم�ن س�ُروِر النَّج�اِح



132 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ديٌن ��دائ��ِد  ال��شَّ عند  فابتسامي 

األرواِح ف�ي  ج�اِل  الرِّ وجم�اُل 

أصيٌل طبٌع  األي���اِم  غ��دَر  إنَّ 

َرواح�ي أو  ُغدوت�ي  َتغت�اُل  ُرّب 

يكس�و رّب  ي�ا  علي�َك  فاتِّكال�ي 

ض��ا وب��األف��راِح خ��اط��ري ب��ال��رِّ



أزهــار133 د. عبد الولي الّشميرّي

اإلى متى؟
البحر: السريع

أّي��اُم��ن��ا ُت��ْط��َوى وُع��ْم��ٌر ُي��ب��اْد

والبِ�اْد ِجيَلن�ا  َأفن�ى  والم�وُت 

ِ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���أُل ب���ال���لَّ���ذَّ

ِمن )س�ان فرانسيس�كو(1 ل� )برك الِغماد(2
1- سان فرانسيسكو: مدينة أمريكية

2 - برك الغماد اسم مكان في باد عسير: جنوب مكة على طريق اليمن  ورد في 
حديث )المقداد بن األسود(



134 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

َتوبًة واَع��ْدَت��نِ��ي  ك��م  قلُب  ي��ا 

الَفس�اْد بَِوع�ِد  إالَّ  َت�ِف  ول�م 

َتْرَعوي؟ هل  قلُب  يا  متى؟  متى؟ 

ش�اْد؟ الرَّ لِ�َدرِب  َيوًم�ا  َتهت�دي  أو 

َأن����ُش����ُدَك ال���ل���َه وُق���رآنَ���ُه

الِعن�اْد ه�ذا  الي�وَم  اعتزل�َت  إاّل 

الَهوى تِيِه  ِرح��ل��ِة  ِم��ن  وُأْب���َت 

ق�اْد الرُّ ذا  ِم�ْن  اإليم�اُن  واس�تيقَظ 

أنَّ��ْب��َت��ن��ي ي��ا ق��ل��ُب ب��ع��َد اّل��ذي

ال��ُف��ؤاْد َل��بِ��ْئ��َس  فيه  ألقيَتني 



أزهــار135 د. عبد الولي الّشميرّي

أص��ب��ح��َت َم��ج��روًح��ا ب��آالِم��ِه

الَقت�اْد وَش�ْوَك  الَجم�َر  تفت�رُش 

للُهَدى اهتدى  قالوا  َمْن  ويَح  يا 

ع�اْد ث�مَّ  َبيِّ�ٍن  ض�اٍل  بع�د 

َكْعبًة ال��ُع��َل��ى  ه��اِم  ف��ي  وك��ان 

النِّج�اْد"1 "َطوي�َل  الَق�وِم  وس�ّيَد 

هاوًيا ال��َه��وى  وادي  في  فهاَم 

الِوه�اْد لَبط�ِن  َيْه�وي  ب�ا  الرُّ ع�ن 

ال��ي - وي��ا ِص��دَق ما وق��اَل ُع��ذَّ

قال�وا -  ِم�ن األيّ�اِم: م�اذا أف�اْد؟

1 - مثل عربي لطويل القامة



136 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

إّنما واِح����ًدا  َن��ْص��ًرا  ��َق  َح��قَّ

الَج�راد بَِع�دِّ  النَّف�ِس  هزائ�ُم 

ي��ا ق��ل��ُب ُل���ْذ ب��ال��ل��ِه ف��ي َت��وب��ٍة

أراْد ق�د  اّل�ذي  غي�َر  يك�ْن  ول�م 

سان فرانسيسكو

4 /3/ 1413 هـ - 1/ 9/ 1992م



أزهــار137 د. عبد الولي الّشميرّي

عّفة واأناقة
البحر: الخفيف   

َعاقْة ُأن��ث��ى  وبين  بيني  ليس 

َطاَق�ْة للُجنُ�وِن  القل�ُب  َأعل�َن 

اتََّحْدنا وال��ُف��ؤاُد  والعقُل  أن��ا 

َوثاَق�ْه َهوان�ا  عل�ى  وَش�َدْدنا 

وُعْدنا ش��اِد  ال��رَّ على  وَع��َزْم��ن��ا 

االْنطِاَق�ْة م�ع  ِحْلَفن�ا  فاْش�َهدوا 



138 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

َح��يٍّ َأض��ي��َع  ُيِفيُق  ال  َم��ْن  إنَّ 

ف��اق��ٍد ِم���ْن َح��ي��اتِ��ِه أخ��اَق��ْه

َهَجْرنا ِرْفًقا  نوِب  الذُّ هموَم  يا 

َش�َطحاِت اله�وى وَزْي�َف الَحماقة

ُحبًّ�ا يِك  ُأَس�مِّ ال  الِجس�ِم  ث�ورَة 

��ٌة وَأن��اق��ْة إنَّ��م��ا ال��ُح��بُّ ِع��فَّ



أزهــار139 د. عبد الولي الّشميرّي

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



140 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

وَمْن تأّمَل في سطوري؟

ماذا إذا َسِمعوا بأّني 

ِصْرُت ِمن أهِل الُقبور؟



أزهــار141 د. عبد الولي الّشميرّي

اأُِريُت �شريحي وقد ُكتب عليه
البحر: المتقارب

الولي( )عبُد  العبُد  يرقُد  هنا 

الول�ي أن�ت  ربُّ  ي�ا  ربُّ  في�ا 

ج��اُء ال��رَّ وفيك  األن��ي��ُس  وأن��ت 

العل�ي الغف�وُر  اإلل�ُه  وأن�ت 

خاشًعا ك��ن   القبِر  زائ���َر  وي��ا 

ل�ي واْدُع  وق�ف،   ، َعَل�يَّ فس�ّلم 

هنا ق��ري��ب  ع��م��ا  س��ت��ن��زُل 

ِل األوَّ م��ع  األخ���ي���ُر  وي��أت��ي 



142 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

مع الفجر
البحر: المتقارب

م��َع ال��َف��ج��ِر ُت��ْش��رُق أّي��اُم��ن��ا

ب�اْح الصَّ مث�َل  الَقل�ُب  ويبتس�ُم 

الَحياِة ب���اَب  يفتُح  ال��ل��ُه  ه��و 

الِج�راْح كلِّ  أب�واَب  وُيْغِل�ُق 

م��ع ال��ل��ِه وال��ك��وِن ف��ي ُأْل��َف��ٍة

آْح َق�وُل  وال  ُتْج�ِدي  آِه  ف�ا 

الجنون ذاَك  َقيِد  ِمن  ْرُت  َت��َح��رَّ

والَف�اح الُه�َدى  َلذي�َذ  فُذْق�ُت 



أزهــار143 د. عبد الولي الّشميرّي

اأن�شاُم الفجر
البحر: المتدارك

أن���س���اُم ال��ف��ج��ِر وأش��ع��اري

ودم����وُع ال��لَّ��ي��ِل وأس��ح��اري

الُحبِّ ُهموَم  القلِب  في  أحيْت 

وح���زَن ال��ح��اض��ِر وال��ّت��ذك��اِر

َتسبيٍح ف��ي  ُي��َزق��زُق  وال��طَّ��ي��ُر 

�اِر الُفجَّ ِم�َن  الَفج�ِر  وي�َح  ي�ا 



144 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

اللِه ج��ن��وُد  ال��نُّ��وِر  ق��ب��س��اُت 

أله�����َل ال���ج���نّ���ة وال����نّ����اِر

مساكنُهم األح���ب���اِب  وي���َح 

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





أزهــار147 د. عبد الولي الّشميرّي

اد جَّ الراحُل ال�شَّ
رثاء لوالدي العالمة عبد الوارث بن فرحان الشميري رحمه الله

البحر: البسيط

م�ُع أحزان�ي وم�ا َأِج�ُد؟ ه�ل َيْغِس�ُل الدَّ

َجَل�ُد وال  َصب�ٌر  وال  ال�َوداِع  ي�وَم 

َمع�ِذَرًة اُد  �جَّ السَّ اح�ُل  الرَّ ه�ا  أيُّ ي�ا 

الكَم�ُد أوهان�َي  فق�د  إلي�َك  منّ�ي 

ُأَخ��بِّ��ُئ��ه��ا أس����راٌر  وب��ي��ن��َك  بيني 

أح�ُد به�ا  ي�دري  ال  القل�ُب  مكاُنه�ا 



148 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

يني َت�ْلَت�فُّ )ص�ن�ع��اُء( حولي ك�ي ُتَعزِّ

والَكبِ�ُد القل�ُب  وأن�َت  َأس�لو  هيه�اَت 

لن�ا وكن�َت  كنَّ�ا  م�ا  �ْرُت  تذكَّ إذا 

م�ُد الرَّ ب�ه  واس�تعصى  الَجْف�ُن  َح  َتَق�رَّ

م�َع ع�ن َعين�ي، وبي�ن دمي ُأَكْفِك�ُف الدَّ

وَيتَِّق�ُد ُحزن�ي  ُجه�ا  ُيَؤجِّ ن�اٌر، 

َس�راِدُقه مرف�وٌع  النُّ�وُر  َقب�ِرَك  ف�ي 

َم�ُد وف�وَق َلْح�ِدَك َيرض�ى الخال�ُق الصَّ

م�ا زلُت أس�مُع ف�ي ُأذن�ي وف�ي َخَلِدي

َتِع�ُد وم�ا  فج�ًرا  ُتْقِرُئن�ي  كن�َت  م�ا 



أزهــار149 د. عبد الولي الّشميرّي

َأَبت�ي ي�ا  أن�َت  ش�يٍء   كلَّ  ْمَتن�ي  علَّ

األََح�ُد الواِح�ُد  ش�اَء  َحي�ُث  وُقْدَتن�ي 

ِصَغ�ري ف�ي  النُّ�وِر  لِس�بيِل  أرش�ْدَتني 

والَم�َدُد الَع�وُن  من�ه  َحْس�ُبَك  الل�ُه 

ب�ه أس�تضيُء  ُن�وًرا  ُنْصُح�َك  زاَل  م�ا 

َش�ُد والرَّ اإلله�اُم  جاَءن�ي  َوْحِي�ِه  ِم�ن 

ق�د ِعْش�َت َتْك�َدُح ِم�ن َأجل�ي عل�ى َأَلٍم

ْع�ِب ال أه�ٌل وال ول�ُد ف�ي الَمْهَج�ِر الصَّ

ف�ي )ِه�ل زوي�ن( وروُد الح�يِّ َتس�أُلني

وي��نْ��َت��ِه��ُد َيبكي  َم��ْس��َب��ح��ٍة  وِورُد 



150 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ل�ُه ش�اَء  الل�ُه  فيم�ا  الم�اِل  ُمنِف�َق  ي�ا 

َش�ُد والرَّ واإلحس�اُن  والخي�ُر  والعل�ُم 

)َش�ِميُر( م�ا ق�طُّ َتنس�ى كلَّ م�ا َغَرَس�ْت

والبل�ُد والخي�راُت  والنَّ�اُس  ي�داَك، 

هذي المحاريُب َتبكي َوْحَش�ًة وَش�َكْت

َتفتِق�ُد للنُّ�وِر  ُظلم�ًة؛  أس�حاُرها 

ُتَثبُِّتن�ي ِعماًق�ا  كالطَّ�ْوِد  وقف�َت 

ترتع�ُد واألبط�اُل  الكريَه�ِة  ي�وَم 

َأَدًب�ا ْيَتن�ي  َروَّ ك�م  تع�رُف  وأن�َت 

َتنف�رُد واإلحس�اِن  باللُّط�ِف  وكن�َت 



أزهــار151 د. عبد الولي الّشميرّي

جى َسَحًرا تبكي عليَك محاريُب الدُّ

الع�دُد �َة  َمكَّ ف�ي  يس�أُلني  وعن�َك 

بين )الخريبِة( و)المرقوِب( رجُع َصًدى

َيحتش�ُد والتَّس�بيُح  التِّ�اوِة،  ِم�َن 

ُعن�ا ُتَجرِّ ني�ا  والدُّ العم�ُر  ه�و  َطي�ٌف 

مواج�َع الم�وِت كم: ي�ا صبُر ي�ا َجَلُد!؟

أبت�ي ي�ا  الل�ِه   رح�اِب  ف�ي  س�نلتقي 

واألم�ُد الُبع�ُد  حين�ذاَك  وينته�ي 

ل�ي َتْغِف�ُر  الي�وَم  ُت�راَك  ه�ل  أب�ي  أب�ي 

وأبتع�ُد أدن�و  به�ا  ُعم�ري  أس�فاَر 



152 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

بش�اطِئه ي�دري  ال  العم�ِر  وس�ابُح 

َغ�ُد علي�ه  يأت�ي  م�ا  يعل�ُم  ولي�س 

ُمبتهًج�ا الِف�ْرَدوَس  ُيْس�ِكنَُك  الل�ه 

الَم�َدُد ُروَح�َك  ويغش�ى  الحبي�ِب  م�ع 

أكمَله ال��ّرض��واِن  م��ن  عليه  أم��ط��ْر 

ي�ُد إلي�ه  رّب�ي  ي�ا  تم�دُّ  ومن�ك 

َطَلَعْت كلَّما  ساًما  عنّي  َأب��ِل��ْغ��ُه 

واألب�ُد الوق�ُت  ي�دوُر  ش�مٌس، وحي�َن 

ابنك وتلميذك عبد الولي



أزهــار153 د. عبد الولي الّشميرّي

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

األنبياء ي��رح��ل  كما  رح��ل��َت 

ت��أف��ُل ال  ع��ل��وِم��ك  وش��م��ُس 

الخلود صباُح  وجنتيَك  على 

األكم�ُل ج�ى  الدُّ ب�دُر  كأّن�َك 

نلتقي م��وع��ٌد  لنا  وداًع�����ا... 

والمن�زُل ال�داُر  ل�ك  وُطوب�ى 



154 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

هوى كنجم
رثاء ولدي الحبيب يوسف عبد الولي

البحر: السريع

َحْر السَّ في  ساطٍع  كنَْجٍم  َهوى 

وَف���ّرْ ِس��راًع��ا  وَح��يَّ��ان��ي  الَح 

)ي��وس��ُف( م��ا ك��ان س��وى زائ��ر

ل���ألرِض َح��يَّ��اه��ا وَب��يَّ��ا وَم���ّرْ

آدم َب��ن��ي  ِم���ن  م��اًك��ا  ك���ان 

ل��ك��نَّ��ه ع���اَف ح��ي��اَة ال��َب��َش��ْر



أزهــار155 د. عبد الولي الّشميرّي

ِمْصَحًفا يا  الِفتياِن  أجمَل  يا 

الِعَبْر بكلِّ  الَمولى  َأح��ك��َم��ُه 

الَمدى ظِلُّ  منَك  حولي  زاَل  ما 

�َوْر السُّ َبع�ض  َترتيِل�َك  وص�وُت 

َمسِجدي في  اللَّيِل  في  دمعًة  يا 

ك��الَقَمْر إش���راُق�ها  وب�س�م�ًة 

ًة س��اءْل��َت��نِ��ي ي��ا ُي��وُس��ف��ي َم���رَّ

؟ والُمْس�َتَقّرْ الَقب�ِر  حي�اُة  كي�ف 

ساءْلَتني؟ لِ��َم  أدري  كنُت  ما 

الَخَب�ْر صحي�َح  ْثن�ي  َحدِّ والي�وَم 



156 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ُيوُسفي يا  الُخلِد  حياُة  كيف 

الُحَف�ْر بي�َن  الل�ِه  ِرْف�ُق  وكي�ف 

ُخْلِدها في  وِح  ال���رُّ حياُة  كيف 

وال��ُب��ك��ْر ليلها  َتحيا  وك��ي��ف 

ال��والِ��َدي��ِن األُل��ى َي��ل��وُم  َم��ْن ذا 

ع��ا ُب���ع���َدَك ي��ا م��ا أم��ر َت��َج��رَّ

أدمعي رأى  إن  َيُلْمني  ذا  من 

الَمَطْر ك��م��اِء  َت��ج��ري  س��يَّ��ال��ًة 

الَحبيِب فِ��راَق  موُت  يا  ُذْق��َت  لو 

�َرْر بالضَّ َأْوجْعَتن�ي  َلَم�ا  ِمثل�ي 



أزهــار157 د. عبد الولي الّشميرّي

ك��أنَّ��م��ا األّي�����اُم ِم���ن َب���ْع���ِدِه

الُحَف�ْر بي�َن  النَّ�اِس  وكلُّ  موت�ى 

َأْضُلعي في  القلَب  كان  يوسُف 

�َوْر الصُّ تفي�ُد  م�ا  قلب�ي  ودوَن 

َلهفٍة وِم���ن  دم���ٍع  ِم��ن  ب��دَّ  ال 

اصطب�ر ف�ؤادي  َمهم�ا  أٌب  إّن�ي 

اللِّقا بِ���َوع���ِد  إي��م��ان��ي  ل��ك��نَّ 

والق�در الَقض�ا  أح�كاَم  رضي�ُت 



158 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

على قبر يو�شف عبد الولي رحمه الّلــه
البحر: البسيط

َحَزنا وال  أفراًحا  َبْعَدَك  ُذْقُت  ما 

ألنَّن�ي ِص�رُت َمْيًت�ا أس�كُن الَكَفن�ا

أمشي مَع النَّاِس تحَت النَّعِش َأْحِمُلُه

لكنَّ َقلبي اّلذي ف�ي النَّْعِش قد ُدفِنَا

الم��وُت ل�ي�َس َرِح�يُل الِج�س�ِم َت�ْحَسُبُه

أن�ا في�ه  كان  َقل�ٍب  َم�وُت  لكنَّ�ه 



أزهــار159 د. عبد الولي الّشميرّي

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��ًا َت��ِج��لُّ فِ��ع��اُل��ْه

ا لمَّ الَجأِش  راب��ُط  أِي  ال��رَّ ناضُج 

خياُل�ْه َعين�ي  بي�ن  اآلَن  َيْب�َرِح 

يمضي ثمَّ  ساجًدا  مَع  الدَّ َي��ْذِرُف 

ِرجاُل�ْه َتِلي�ِه  الَوغ�ى  ف�ي  باس�ًما 

التَّاقي غباُر  اْنَجلى  ما  ف��إذا 

نِباُل�ْه َعْتُه�م  َصرَّ الَخْص�َم  فت�رى 



160 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ا َلمَّ النَّْقَع  َيبعُث  وُق  الشَّ َخْيُلُه 

َقَدَح�ْت ف�ي الثَّ�َرى وَحثَّ�ْت نِعاُل�ْه

َط��ُروٌب للمعالي  الحبِّ  ص��ادُق 

َمناُل�ْه َينَْله�ا  مت�ى  َنفس�ي  َوْي�َح 

ُرَوي���ًدا ال��َخ��ُف��وَق  قلبي  يا  إي��ِه 

ِحباُل�ْه جاذب�اٌت  الم�وُت  هك�ذا 

عليه ن��اَد  ال��زِّ ِت  َج���رَّ َم��ْن  َي��ُد 

َتغتاُل�ْه بُِجْرِمه�ا  تاَق�ْت  كي�ف 

َسعيًدا هيِد  الشَّ َنْومَة  َأخ��ي  نْم 

نضاُل�ْه الجن�اَن  زيَّ�ن  َم�ن  م�ع 



أزهــار161 د. عبد الولي الّشميرّي

والِف� َتبكيِه  كيف  قلُب  يا  إي��ِه 

��ْرَدوُس والُخْل�ُد وارف�اٌت ظِاُل�ْه

وُح��وٍر ُقصوٍر  ِمن  رض��واَن  عند 

َجاُل�ْه ج�لَّ  الل�ُه  وس�يرعاَك 

علينا َأَم���رَّ  ال  ال��ي��وَم  َن��ْع��ُي��َك 

ِجباُل�ْه باكي�اٌت  �عُب  والشَّ من�ه 

ياجي الدَّ َزحِف  عند  بدُر  يا  غبَت 

وَش����ماُلْه َج�نُوُبه  ي�ش���ت�كي�ها 

ك��م ق��ل��وٍب ِج��راُح��ه��ا دام��ي��اٌت

َم�ن��اُل�ْه َي�نَ�ْل�ها  عس���ى  تتمنَّى، 



162 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

تبكي الماآذن
رثاء رجل الخير هائل سعيد انعم _ تعز

البحر: الطويل

وَتْحَزُن الُقلوُب  َتأَسى  ِمْثِلِه  على 

َتبك�ي عي�وٌن وَأْلُس�ُن َفْق�ِدِه  وِم�ن 

بى والرُّ المآذُن  َتبكي  »هائٍل«  على 

ُن الُم�َؤذِّ ُين�ادي  أنَّ�ى  وَتنُْدُب�ُه 

فراَقُه َتبكي  النَّاِس  لُِكلِّ  َيِحقُّ 

�ُن الُمَتَيقِّ الُمْؤِم�ُن  نِْع�َم  كان  فق�د 

ُج��ْه��َدُه اللُه  ب��ارَك  َيَمنِيٌّ  أٌب 

ُيس�ارع في الَخيراِت َيْسُخو وُيْحِسُن



أزهــار163 د. عبد الولي الّشميرّي

َرَثْيُت وما لي في الَمراثي َخَصاَصٌة

�يَخ في الَقلِب َيْسُكُن ولكنَّ هذا الشَّ

وَموِقًفا َأْسَدى  َبيضاَء  َيٍد  ِمن  فكم 

ُن جلي�ًا وِذك�رى ف�ي الف�ؤاِد ُت�َدوَّ

حافِ�ٌظ للَفضائ�ِل  حلي�ٌم  كري�ٌم 

وُيْعِل�ُن ُيْعِل�ي  الل�ِه  لِِدي�ِن  َغُي�وٌر 

وَمْسَلًكا فِْعًا  اإليماَن  َد  َجسَّ أٌب 

فص�اَر ب�ِه اإلحس�اُن ُي�ْرَوى وُيْقَرُن

وَمْلَجٌأ ماِن  الزَّ لَِمنُْكوبِي  َم��اٌذ 

�ُن وُيَؤمِّ َرْوعاتِِه�ْم  ِم�ن  �ُف  ُيَخفِّ



164 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

َرِغيدًة فجاءْت  نيا  الدُّ له  ُأتِيَحْت 

وَيْفتِ�ُن َيْطَغ�ى  والم�اُل  ُت�راِوُدُه 

ُغروَرها وَحطَّ  َظْهًرا  لها  فأعطى 

ُي��َدْن��ِدُن وِذْك���ٍر  بِ��آي��اٍت  وراَح 

فإّنني ِس��واَي  ي  ُغ��رِّ لها:  وق��ال 

َس�َبْتني َرًش�ا ُأخرى َأَجلُّ وَأحس�ُن

لِداِرها وَقلبي  َنفسي  لها  َتُتوُق 

ُن َمُش�وٌق وفِكري عن سواها ُمَحصَّ

وماَلُه َه��واُه  ُيْعطِي  اّلذي  فلسُت 

َتْظَع�ُن  ث�مَّ  س�اعًة  ُتَس�لِّي  َلُعوًب�ا 



أزهــار165 د. عبد الولي الّشميرّي

وطاعتي إليها  َوْصلي  َتْقَبلي  فإْن 

وأمت�ُن أغن�ى  الل�ِه  َفَحب�ُل  وإالَّ 

َسيًِّدا َرِضيُتَك  نيا  الدُّ له  فقالت 

ُأْذِع�ُن العزائ�ِم  ألصح�اِب  وإّن�ي 

قلَبه األَم��ُن  يغمُر  كريًما  فعاش 

وَيْأَم�ُن َيِع�زُّ  ني�ا  الدُّ َيْحِق�ِر  وَم�ِن 

ًدا ُمَجرَّ إليَك  أفضى  قد  ربُّ  فيا 

ح�يُم الَمَهْيِمُن بُّ الرَّ وأن�َت له ال��رَّ

فأحِسْن له المثوى فقد عاَش ُمْحِسنًا

وُيْتِق�ُن الَمْكُرم�اِت  يقي�ُم ُص�روَح 



166 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

مان يفنى الزَّ
رثاء في أستاذي فضيلة الفقيه عبد الرقيب بن حامد بن عبد الحميد 

الشميري رحمه الله 
البحر: الكامل

َّ��اُم األي وَتْهَلُك  م��اُن  ال��زَّ َيْفنَى 

األع�واُم تتراك�ُم  وَكَلْمَح�ٍة 

بُِحْزنِها الحياِة  في  الُمَقيَُّد  وأنا 

اإلع�داُم ُحْكُم�ُه  ق�اٍض  والم�وُت 

ْعُتُه ُجرِّ ��ذي  الَّ الُحزَن  أعظَم  ما 

ُأالُم فلس�ُت  َكَم�ٍد  ِم�ن  ُم�تُّ  ل�و 
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بلدتي وعالُم  وُأستاذي  شيخي 

واإلس�اُم الِمح�راُب  ل�ُه  يبك�ي 

شامٌخ علٍم  َمناُر  قيِب،  الرَّ عبُد 

���ٌف، َع���بَّ���اَدٌة، وُه��َم��اُم وُم���َؤلِّ

ُكلُّها المصاحُف  لُِفْرَقتِِه  َحِزَنْت 

اُم ���وَّ َه ال��ُع��بَّ��اُد وال���صُّ وت�����أوَّ

َسماُؤهم الحياِة  َعِن  احلوَن  والرَّ

األع�اُم لُِقُدوِم�ِه  رفرف�ْت  ق�د 

��َف��ْت��ُه ال��ُح��وري��اُت بِ��َزفَّ��ٍة وَت��َل��قَّ

ِوس�اُم العارفي�َن  لَش�يِخ  ُطوَب�ى 



168 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ِهدايٍة رس��وَل  نيا  الدُّ في  كان  قد 

إم�اُم الحي�ن  الصَّ ف�ي  وَمقاُم�ه 

راجا َمشًيا  اللِه  بيَت  حجَّ  كم 

األق�داُم لَِطوافِ�ِه  وَتَفطَّ�َرْت 

َأْحُرًفا الِهدايِة  ُنوِر  ِمن  خطَّ  كم 

واألق�اُم األوراُق  له�ا  َطِرَب�ْت 

عبادًة كان  النَّاِس  بين  لُح  والصُّ

آث�اُم لُِصْلِح�ِه  ولي�س  كب�رى 

ونساُؤها ِرجاُلها  َشِميُر  هذي 

ي��ت��ق��اط��روَن لِ���َق���ْب���ِرِه أي��ت��اُم
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وبِِفْقِهِه بِِعْلِمِه  الَفقيُه  رح��َل 

واآلالُم األح����زاُن  هنا  ول��ن��ا 

َسّيدي الَمناقِب  ِمَن  َأُع��دُّ  ذا  كم 

واألرق����اُم األع����داُد  تتحطَُّم 

ُه ي��ا ق��بُر ف�ي وادي )الُهَقيِف( َيُضمُّ

وَغم�اُم ُمْغ�ِدٌق  غي�ٌث  غ�اداك 

ُسروُرُه ماِء  السَّ َربِّ  ِمن  وعليك 

دوًم����ا وم��نّ��ي َدم��ع��ٌة وس���اُم

30 /1 /2009 م
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راحٌل اأنت
خ اليمن الكبير محمد بن علي األكوع رثاء مؤرِّ

البحر: الخفيف

وَشواني ُمْهَجتي  الُحْزُن  َأْلَهَب 

الُبني�اِن ش�امُخ  اْنَه�دَّ  عندم�ا 

َهمٍّ َط��ْوُد   َمْفَرِقي  فوق  وه��وى 

َعان�ي م�ا  ن�ا  الضَّ ِم�َن  وَعان�ي 

كئيًبا اغترابي  على  أبقى  كيف 

األَركاِن واِه�َي  الطَّ�ْرِف  واج�َم 
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داٍج واللَّيُل  َيغيُب  َنجٍم  أيُّ 

الِودي�اِن ف�ي  الِجب�اِل  وَه�واُم 

األَر َأُزْل��ِزَل��ِت  ه��َوى؟  َط��ْوٍد  أيُّ 

ُض أِم الَبع�ُث ح�اَن ِم�ن )عيب�ان(

َثكلى الُهوُج  اَجُة  الَموَّ البحاُر 

بِالطُّوفاِن َت��نْ��داُح  وَح��َزان��ى 

ِمْصَر في  والُمَقطََّم  النِّيَل  وأرى 

الّرّبان�ي )األك�وَع(  َينُوح�اِن 

علّي( ب��ن  )محّمد  فينا  كنَت 

التََّيَه�اِن ِم�ن  اله�ادي  كالفن�اِر 



172 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

َسبايا وال���ّدي���اُر  أن���َت  راح���ٌل 

الطُّغي�اِن ُذرى  ف�ي  �رِّ  الشَّ وق�وى 

الهوامي والغوادي  اللِه  رحمُة 

م�اِن الزَّ ُط�وَل  علي�ك  تتوال�ى 

القاهرة 15 /11 /1998 م



رسائل
ومناسبات
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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



176 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

���ع���ِر ي��ا وي�����ا أم����ي����َر ال���شِّ

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

اك��ت��م��ْل 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
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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



178 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

اح���َت���َب���َس���ْت َم��س��الِ��ِك��ي

ُي���ْح���َت���َم���ْل ال  ب�����أَل�����ٍم 

في وك���ن���ُت  ُأطِ�������ْق  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



أزهــار179 د. عبد الولي الّشميرّي

عيدك العيد
تهنئة وعتاب من الشاعر الكبير عبد الرحمن الطيب بعكر1

البحر: الخفيف

َأمثاَل�ه َفْلَتِع�ْش  الِعي�ُد  ِعي�ُدَك 

وِهاَل�ه َشمَس�ُه  ش�ئَت  م�ا  واب�َق 

ِرَسالْه َداري  َت��زوَر  أن  عادتي 

ِخاَل�ْه وِحينً�ا  َتْرحالُِك�ْم  قب�َل 

َرَم��ض��اُن ل��ي  َي���ُزفَّ  أن  ع��ادت��ي 

ُمختاَل�ْة ًة  َمْزُه�وَّ ُبش�رى  من�َك 

1 - تغمده الله برحمته في حيس في شوال 1411، 25 /4 /1991 م



180 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

بَِبْحٍث أدرى  أك��وَن  أن  عادتي 

وأَصاَل�ْة َرْوَع�ًة  َتْكُس�وُه  أن�َت 

ط��واٌل ُش��ه��وٌر  ْت  َم���رَّ فلماذا 

إطاَل�ْة؟ وال  َع�ْذٌب  َقِصي�ٌد  ال 



أزهــار181 د. عبد الولي الّشميرّي

رّد واعتذار
إلى الشاعر الكبير عبد الرحمن الطيب بعكر

البحر: الخفيف

َجالْه عليَك  ُدْم  القلِب  مالَِك 

َس��يَّ��اَل��ْة ل��ُب��ْع��ِدُك��م  فجفوني 

حّتى الِعيِد  في  األيَّاُم  بَِي  َقَصَرْت 

َللُعجاَل�ْة ي�ا  ُرؤي�اَك  َحَرَمْتن�ي 

َق )النّيُل( في )الّزمالِك(1 داري َطوَّ

س�الْة واحتوان�ي )هتيم�ل(2 في الرِّ

1 - الزمالك اسم حي وسط القاهرة مكان سكن الشاعر.
2 - هتيمل: إشارة لتحقيق ديوان الشاعر القاسم بن هتيمل.



182 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

من����� ولي  الحساُن  عاداتي  لك 

��ك عي�وُن اإلب�داِع ف�ي كلِّ حال�ه

القاهرة 12 شوال 1411هـ

27 /4 /1991 م



أزهــار183 د. عبد الولي الّشميرّي

اإلى روح ال�شاعر مح�شن بن �شداد 
ال�شميري1

من قرية الرباط في شرقي شمير

البحر: السريع 

لكنَّما أحسنَت  ق��د  )محسن( 

الُف�ؤاد َأضن�ى  المفق�وُد  ديواُن�َك 

1 - شاعر غزل متصوف شعره رقيق حميني وحكمي عمودي يجري على ألسنة 
كبريات  في  عنه  فتَّشت  مفقود،  ديوانه  عام،  وخمسين  مائة  من  أكثر  منذ  الناس 
مكتبات العالم فلم أظفر به ثم قرأت عن وجود نسخة في مكتبة المفتي أحمد زباره 
عت  الذي وعدني به فاستمتُّ للوصول إليه لكن القدر سبقني برحيل المفتي وتوزَّ

المكتبة بين الورثة وضاع ديوان محسن شداد.



184 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

َف��تَّ��ْش��ُت ف��ي ُل��ق��ي��اُه أرج��اَءه��ا

�هاْد والسُّ الَعن�ا  إالَّ  أج�ْد  فل�م 

العراق مصر،  استانبول،  لندن، 

واْد كلِّ  ف�ي  التَّرح�اُل  َأْعَوَزن�ي 

�ن��د، ون�ي�ق�وس�يا وال�هن�د، والسِّ

الباْد ف��ي  ��ال��ًة  َرحَّ َص��يَّ��َرْت��ن��ي 

ا ثانويًّ غ��دا  هل  ِش��ْع��ري  فليَت 

الَعت�اْد ف�ي  أو  للتَّنقي�ِح  َقْب�ُرَك 

َغفلٍة ع��ل��ى  َأم��س��ى  إنَّ���ه  أم 

زاد خي�ِر  ِم�ن  األرِض  لحش�راِت 



أزهــار185 د. عبد الولي الّشميرّي

قد ك��ان  إذا  أخ��ش��ى  م��ا  وك���لُّ 

َر رّب�ي– رم�اد أض��ح�ى –وال ق�دَّ

عسى )َشميًرا(  وانظْر  قْم  محسن 

والِوه�اد ب�ا  الرُّ �عِر  للشِّ يدع�وَك 

َمْن الَكحياُت  النُّْجُل  واألعيُن 

واْد كلِّ  ف�ي  �اعَر  الشَّ َهيََّم�ِت 

َت��ُع��ْد َف��َه��اَّ  ال���َع���وَد  ننتظُر 

ق�اْد الرُّ َيط�وُل  أم  َقري�ٍب،  �ا  عمَّ

ُأس��ت��اَذن��ا َن��أت��ي��َك  أن  وال��ح��قُّ 

َنف�اْد ِم�ن  ل�ه  م�ا  أبق�ى  َعْيُش�َك 



186 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

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

َطْلِعِه ِم��ن  ال��َغ��ضَّ  وأق��ت��ط��ُف 

ُمْكَرم�ا َكْرِم�ِه  ِم�ن  وأصبح�ُت 



أزهــار187 د. عبد الولي الّشميرّي

وَنث�ٍر وش�عٍر  فض�ٍل  )أمحم�ود( 

األَْنُجم�ا َمعالُم�َك  َتُف�وُق 

نُوَن السِّ ��َدْت��ُه  َن��ضَّ ما  َت��ن��اوْل��َت 

فم�ا ب�ل  هاجًس�ا،  له�ا  فكن�َت 

كاِهَلْيَك على  نوَن  السِّ َت���دوُر 

َمْعَلم�ا ثابًت�ا  ح�ى  الرَّ كُقط�ِب 

أجيالِنا َل��ي��ِل  ف��ي  وَأْب��َل��ْج��َت 

أظلم�ا ج�ى  الدُّ م�ا  إذا  َصباًح�ا 



188 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

الع�شماوي
إلى الشاعر الكبير عبد الرحمن بن صالح العشماوي

البحر: الوافر

ِهيُج  والَخلجاُت  عُر  والشِّ أخي 

َضجي�ُج له�ا  اللِّق�اِء  وأش�جاُن 

فيه فِصرُت  الّرياِض  إلى  َقِدْمُت 

الَحجي�ُج َنَف�َر  وق�د  َلبَّ�ى  كَم�ْن 

َينْأى والتَّوفيُق  عنَك  ُأَف��تِّ��ُش 

الَبهي�ُج كوكُب�ك  رحْل�َت  فق�اَل 



أزهــار189 د. عبد الولي الّشميرّي

المعاني وفي  الَبديِع  في  قرأُتَك 

األَري�ُج وافان�ي  �اَك  َريَّ وِم�ْن 

داٍر بِ��ذاِت  صاُص   الرَّ َع��َزَف  إذا 

الَوش�يُج  وِمْعَزُف�َك  ُتناِوُح�ُه، 

َتَمنَّى وَم��ن  ال��لِّ��ق��اَء،  َتَمنَّيُت 

الُع�روُج َأْع�َوَزُه  النَّج�ِم  َم�داَر 

جاٌر الَبطحاِء  على  وما  نظرُت 

النَّش�يُج فاندف�َع  اِر،  �مَّ السُّ ِم�َن 

علينا ْت  َع���زَّ وإن  َن��ْج��ٌد  فما 

الَخلي�ُج ن�ادى  إذا  بش�اغلتي 



190 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ُضلوعي وفي  الُكويَت  ْمُت  فَيمَّ

َيهيُج ش��اطِ��ِئ��ُك��ْم  َن��ح��َو  ُف���ؤاٌد 

الرياض 1990م



أزهــار191 د. عبد الولي الّشميرّي

تهنئة من لهب
رد تهنئة إلى الشاعر عبد الكريم الخميسي1

البحر: البسيط

َم��ْع��ِذَرًة ال��ُغ��رِّ  النُّباِء  سّيَد  يا 

ُمنَْتِحب�ا �عَر  الشِّ إلي�َك  َكَتْب�ُت  إّن�ي 

َفِمِه وفي  ا  ُمْحَمرًّ الِعيُد  أتى  لّما 

َلْح�ُم الِعراِق َهَج�ْرُت الَفنَّ والطََّربا

)عبد الكريم( الذي صاَغ الهوى ُقَبا

ف�ي الِعي�ِد ُأهدي�َك م�ن آالِم�ه َلَهبا

1 - توفي رحمه الله في رمضان 1424 ه� .



192 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

نحن ل نن�شى
تشطير للشاعر على رسالة وردت إليه من الشاعر عبد الرحمن الطيب 

بعكر1

البحر: الرمل

الُمْلَهُم ال��َف��ري��ِد  َتغريِد  ن��اُي 

الُم�ْبَت�ِس��ُم العارُض  وَي����راع�ي 

��ع��ُر ت��ران��ي��َم ال��َه��وى ���َع ال��شِّ وقَّ

َف�ُم ني�ا  الدُّ ل�ه  الَع�ْزِف  ص�ادَح 

1 - توفي رحمه الله في رمضان 1424 ه�.



أزهــار193 د. عبد الولي الّشميرّي

أضاِعه ف��ي  اإلب���داِع  ُس��ُح��ُب 

األَْب��َك��ُم األََص���مُّ  َفْهَو  َرَك���َدْت 

���ْؤِم َش��بَّ��اب��اُت��ه وُغ�����راُب ال���شُّ

ه��اط��اٌت َوْدُق���ه���ا ُم��نْ��َس��ِج��ُم

إلى ��وُق  ال��شَّ ع�����اَوَدُه  كلَّما 

َن��ْع��ِق��ِه َأس��ك��َت ف���اُه ال��َق��َل��ُم

��اٌع على َس��جَّ ال��ف��أِل  وَح��م��اُم 

َي��نْ��ُغ��ُم أو  ب���ِه  َي��ل��ه��و  َف���نَ���ٍن 

َذَوْت فَأغصاٌن  ال��َم��ْرآى  هاَلُه 

وَن��َم��ْت ح��ااًل وع���اَد ال��ُب��ْرُع��ُم



194 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

الَحيا غ��اَب  قائٍل  ِم��ن  َيُعْد  لم 

الَمْوِس�ُم وب�اَد  ْوُض  ال�رَّ وانط�وى 

انسحَبْت الحساُن  والَحساسيُن 

ُمْسَتْس�ِلُم �جَى  والشَّ لُِتَغنّ�ي 

الّشتاء وك��ان��وُن  الَقْحُل  رح��َل 

َيْعَل�ُم َم�ن  وال  َي�دري  ال  حي�ث 

َخ��بِّ��ِري��ن��ا ي��ا َس��م��ا إب��داع��ن��ا

ُيْق�ِدُم )َحْي�ٍس(2  �اُس1  َرجَّ أغ�ًدا 

نسأُلها ف��ا  ال��ف��ك��ِر  ي��ق��ظ��ُة 

األَْنُج�ُم؟ وتغف�و  تصط�اُف  أي�ن 

1 - الّرّجاس: الرعد الذي يتبعه المطر.
2 - حيس: مدينة الشاعر.



أزهــار195 د. عبد الولي الّشميرّي

َمْسَمَعها واْب��ُل��غ��ي  فاْيِقظِيها 

ُم النُّ�وَّ َيس�تفيُق  يوًم�ا  ع�لَّ 

َصْبَرنا يحكي  بُر  والصَّ َن��زْل  لم 

َنس�أُم ال  َغَف�ْت  َمهم�ا  أّنن�ا 

النَّوى ط��اَل  وإن  ننسى  ال  نحن 

األَْعَص�ُم األََش�مُّ  ق�ُر  الصَّ ُّه�ا  َأي

َمْذَهبي؟ التَّناسي  ك��اَن  فمتى 

ُم؟ ال�دَّ �راييَن  الشَّ َينس�ى  ومت�ى 

ه��ل ن���رى آم��اَل��ن��ا ُم��ونِ��َق��ًة

التَُّه�ُم؟ وَتْفنَ�ى  الي�أُس،  َيرح�ُل 



196 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

شامٍخ ُح���بٍّ  دول���ُة  َرَس��َخ��ْت 

َف�ُم وناغاه�ا  َقْل�ٌب  َزفَّه�ا 

بِها إنَّ���ا  أح��واَل��ن��ا  ف��اش��رح��ي 

َننَْع�ُم – َنزه�و،  األَْح�ُرُف  أيُّه�ا   -

واح��ٌد وَق��ْل��ٌب  ِص��نْ��واِن  نحن 

الُحُل�ُم عنه�ا  غ�اَب  م�ا  ُمْقَل�ٌة 



أزهــار197 د. عبد الولي الّشميرّي

اإلى اأبي اإليا�س
البحر: الوافر

شاما وال��َب��رُق  ُمْثَقٌل  سحابي 

ناما وال��ِخ��لُّ  ُم��ْق��ِف��ٌر  وَل��ي��ل��ي 

َشجاها ما  الَبابِل  وأص���واُت 

َعام�ا إًذا  الَهزي�ِع  ف�ي  ُد  ُتَغ�رِّ

َتعلو طآِن  الشُّ في  للنِّيِل  وم��ا 

والمقاما م��ال��َك(  )ال��زَّ روائ��ُح��ُه 



198 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ُذراُه ف��ي  ال��ُم��َق��طَّ��ِم  ب���اُل  وم��ا 

قاما ال��َح��ْش��َر  ك���أنَّ  َق��ن��ادي��ٌل 

َأيقظوني األَِح���بَّ���ِة  ب���اُل  وم��ا 

وساما َجثا  ��ت��اُء  وال��شِّ ُس��َح��ْي��ًرا 

حّتى األََخ����ِويُّ  ِش��ْع��ُرَك  أتاني 

والُهياما ��ب��اب��َة  ال��صَّ ل��َي  أث���اَر 

الَغوادي ال��ُم��ْزِن  ِم��ن  وَحيَّاني 

غام�ا ب�ُح  والصُّ ب�ا  الصَّ وباَكَرن�ي 

َن��ْش��َوِة األَف���راِح كأٌس وب��ي ِم��ن 

والِوئام�ا َة  الَم�َودَّ ب�ه  َأَث�ْرَت 



أزهــار199 د. عبد الولي الّشميرّي

َزماًنا َتْغَضْب  إْن  إلياس  أب��ا 

َحراما إًذا  َأت��ي��َت  وَت��ْه��ُج��ْرن��ي 

َع���ْوًدا إَل���يَّ  ت��ع��وَد  أن  جميٌل 

ُتضام�ا ول�ن  ُت�راَع  ل�ن  َحِمي�ًدا 

وَأْصَفى َأْنَقى  يا  الُعْذَر  َقبِْلُت 

َمام�ا وال  الِل،  ال�زُّ الم�اِء  ِم�َن 

َعْهٌد األيّ���اِم  ِم��َن  ل��ي  فعنَدَك 

ِخصام�ا وال  ج�داَل  ال  َص�ُدوٌق 

الَغوالي َق��ص��اِئ��ِدَك  ِم��ْن  أَتْتني 

َغرام�ا له�ا  َأُذوُب  ُمَتيََّم�ٌة 



200 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ف��َح��يَّ��اه��ا وَب��يَّ��اه��ا ُف����ؤادي

احتِرام�ا الُح�بِّ  ِم�َن  وَأْواله�ا 

وُحبًّا ُط��ْه��ًرا  ي��ا  إل��ي��اس(  )أب��ا 

َتس�امى ق�د  ِة  بالَم�َودَّ ُف�ؤاُدَك 



أزهــار201 د. عبد الولي الّشميرّي

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

َتش� أن����َت  م��ا  ُم������ْدِرٌك  أن���ا 

���ك��و ِم���ن ع��ن��اٍء ِم���ن َت��َع��ْب



202 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

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

َغْب الشَّ َث���وِب  ف��ي  ُي��رِض��ي��َك 

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 



أزهــار203 د. عبد الولي الّشميرّي

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 

)حم�� ل��ل��َع��ف��ِو  ووس��ي��ل��ت��ي 

َعَجْب ال  و)األم��ي��م��َة(  ����زَة( 

وإّن���� كفى  رض��ي��َت؟  ه��ا 

َص��َخ��ْب َرُه  ُأَك������رِّ ل��ن  ���ي 

علي� ول��ي  َع��ِل��ْم��َت  َم���ْن  أن��ا 

الُمْسَتَحّبْ ُع��ذري  َقُبوُل  �َك 

الزمالك 1992





ذكريات





أزهــار207 د. عبد الولي الّشميرّي

اأرجوزة نظمية عن العمل في الجامعة 
العربية وقّمة تون�س مار�س 2004

َأْسَمْع ما  على  َصبِّْرني  رّب  يا 

َينَْف�ْع ال  َعَم�ٍل  ِم�ْن  أرى  وم�ا 

َسَبب ِّ��م��ا  ألَي ُت��ؤاِخ��ْذن��ي  وال 

ودافِ�ِع اللَُّه�مَّ ع�ن َقوم�ي الَع�َرْب

ألنَّ��ُه��ْم َأح��ب��اُب��َك ال��َح��ي��اَرى

ُس�كارى َجْهِلِه�ْم  ف�ي  ُه�ْم  كأنَّ



208 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

والُخَط�ْب للثَّرث�راِت  َخَلْقَتن�ا 

َت�ْب الرُّ َأعل�ى  لَِيبُلغ�وا  وغيَرن�ا 

الِخاِف في  األَْعراَب  أسخَف  ما 

واألَس�اِف الحاض�ِر  َلعن�َة  ي�ا 

كم أحسنوا الَفوضى وإشعاَل اللََّهْب

�ْجَب وَتدبي�َج الُخَطْب وَأتقنوا الشَّ

ُمْؤَتَمْر ُكلَّ  َنْحُضَر  أن  َنْحِرُص 

�َجْر الشَّ وَنْح�ُرَق  م�َع  الدَّ لِنَْس�َفَح 

��ق��اَق وال��ِخ��اف��ا وَن�����ْزَرَع ال��شِّ

اف��ا ��اَن وال��َج��وَّ مَّ وَن��ْح��ُرَق ال��رُّ



أزهــار209 د. عبد الولي الّشميرّي

َب��َط��ْل واح����ٍد  وك���لُّ  ونلتقي 

بِالَبص�ْل وُيَحلِّ�ي  ُثوًم�ا  ي�أكُل 

التََّخلُِّف على  َنبقى  كم  رّب  يا 

األَْح�ُرِف ُمف�َرداِت  ح�وَل  َنقَب�ُع 

* * *

وه������ذه رواي��������ٌة َأك����ي����دْة

وَم��ْح��َض��ٌر لِ��ِق��ّم��ٍة َع��ت��ي��َدْة

الَعَرْب لِقاءاُت  َتجري  كما  َجَرْت 

َأَح�ّبْ ِمثلم�ا  إِبلي�ُس  َخَتَمه�ا 

الجاِمَعْة َجلساِت  في  تحضيُرها 

َأصب�َح ُيعط�ي الُمْخِلِصي�َن فاِجَع�ْة



210 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

الُمريحا ال��تَّ��واُف��َق  ي��ع��رُف  ال 

ريح�ا الصَّ اله�ادَئ  الح�واَر  وال 

َنحياها اّلتي  داقاِت  الصَّ رغ��َم 

ِحماه�ا ف�ي  واإلخ�اَء  والح�بَّ 

ولِ��ق��اء اح���ت���راٍم  ِم���ِن  وبيننا 

قاء ما ساعَد التَّخفيَف ِمن َحمِل الشَّ

القاِهَرْة في  َتحضيِرها  ِمن  نبدُأ 

اِه�َرْة الزَّ الكبي�ِر  �رِق  الشَّ مدين�ِة 

وال��ّس��ّي��ارْة ال��وص��وَل  أتعَب  ما 

واق���ف���ٌة ت��ن��ت��ظ��ُر اإلش�����ارْة



أزهــار211 د. عبد الولي الّشميرّي

وال��َوس��واِس التَّفكيِر  في  أن��اُم 

النَّ�اِس بي�َن  الُمش�اَة  وأغبِ�ُط 

الجامعْة باَب  َوَصْلُت  إذا  حتَّى 

الّرائع�ْة �تاِت  الشَّ َأع�اَم  رأْي�ُت 

��َع��ْة ك��ث��ي��رٌة أل��واُن��ه��ا ُم��َرقَّ

��َع��ْة ُم��َل��فِّ للّسما  ُم��َرْف��ِرف��اٌت 

الّسياسي ِق  ل��ل��تَّ��َف��رُّ َت���ْرُم���ُز 

�حاَب ف�وق راس�ي وَتْحُج�ُب السَّ

َيلقاكا َم��ن  استقباَل  أجمَل  ما 

ِس��واك��ا ال  ال��وح��ي��ُد  ك��أنَّ��َك 



212 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

األَبرياء ال��ِك��راِم  المراسيِم  ِم��َن 

كاألَش�ِقياء أنَّن�ا  َيعلم�وَن  ال 

وال��تَّ��ْرح��اْب بالبِْشِر  َيْلَقْوننا 

ُي��رافِ��ق��ون��ن��ا م��ن األَب�����واْب

َفرا السُّ ك��لُّ  ال��ق��اع��َة  فيدخُل 

�را تأخَّ م�ا  َق�طُّ  موس�ى  وَعم�ُرو 

ف�ي وجِهِه َبعُض إش�اراِت الَغَضْب

�ا ُيعان�ي النّاُس في َبي�ِت الَعَرْب ِممَّ

ألنَّ����ه األم���ي���ُن ف���ي ِح��م��اه��ا

َيرعاها َوْق���تِ���ِه  ُط���وَل  َي��َظ��لُّ 



أزهــار213 د. عبد الولي الّشميرّي

َمْكَتبِْه ِج���واِر  في  َدْوًم���ا  يناُم 

َي��ُج��وُل ف��ي أوراِق�����ِه وُك��ُت��بِ��ْه

َبَلْد ف��ي  ي��وٍم  ك��لَّ  َيستكيُن  ال 

أح��ْد أيَّ  ِم��ث��اَل��ُه  أَر  ول���م 

ال��َف��ض��اِء ف��ي  َي���ْح���ُرُث  لكنَّه 

ش�قاِء ف�ي  األبط�اُل  والَع�َرُب 

فينْة للسَّ ���راَع  ال���شِّ وي��رف��ُع 

الَحزين�ْة الّرحل�ِة  َعك�س  ي�ُح  والرِّ

الُعْرِب باسِم  البالوَن  وَينُْفُخ 

وف��ي��ه َأل����ُف َف��ت��ح��ٍة وَث��ق��ِب



214 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ِع الُمَرقِّ على  ال��َخ��ْرُق  اتَّ��َس��َع 

األَْدُم�ِع غي�َر  َنْمُل�ُك  َنُع�ْد  ول�م 

معْك بالمساكيِن  ِرْفًقا  )َعْمُرو(  يا 

َع��ْك َروَّ ماذا  َنْفِسَك  على  ْن  َه��وِّ

العمْل حاَن  قد  الحاِل  برغِم  لكْن 

األمْل على  باعٌث  )َعْمًروا(  وإّن 

الَمواِقفا َيْصنَُع  كيف  ُيْحِسُن 

واق��ف��ا أو  ق��اع��ًدا  َي��َم��لُّ  وال 

ع��رْب ي��ا  ي��ق��وُل  حالنا  ل��س��اُن 

والُخطْب الثرثرات  تتقنون  كم 



أزهــار215 د. عبد الولي الّشميرّي

الَقْيَصِر َعْصَر  ُنعيُد  رأيُكْم  ما 

للُمْسَتْعِمِر اي��َة  ال��رَّ وُن��ْس��ِل��ُم 

مِل الرَّ تحَت  ؤوَس  ال��رُّ وَن��ْدفِ��ُن 

الَجه�ِل ُرم�وَز  ي�ا  النَّع�اِم  ِمث�َل 

ل��ع��لَّ ِج��ي��ًا َ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  فيُر  السَّ ��ا  أمَّ

أحس�ُن َم�ْن َيكت�ُب أو َم�ْن ُيْمِل�ي

ألّن������ُه ج����زائ����ريٌّ َأت��ق��ن��ا

األَُمن�ا بي�ن  بِالِقّم�ِة  واخت�صَّ 



216 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ب�األوراق الّس�����حي�باني  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 ألن���ه س��ع��ودي

الُمْسَتِعّدْ كمال  بن  سعيُد  أّم��ا 

الُمْسَتِجّدْ ُتعاني  فلسطيني  قال: 

الَغَضْب حكاياِت  ِمن  أعدَّ  وقد 

بم�ا َجن�ى )ش�ارون( ُدونما َس�َبْب

الَمزارعا َج���َرَف  ُدوًرا  ���َر  َدمَّ

��وارع��ا وأغ��ل��َق ال��ُح��ق��وَل وال��شَّ



أزهــار217 د. عبد الولي الّشميرّي

ْة َجمَّ ُم��ْس��َت��وَط��ن��اٍت  بنى  وق��د 

�ْة األُمَّ ه�ذي  ل�كلِّ  ًي�ا  َتَحدِّ

* * *

حافْة والصِّ الُكتَّاُب  واحتشَد 

خافْة للسَّ ال��تَّ��ص��وي��ُر  وب����دَأ 

َع��َل��ْم م��م��ّث��ٍل  ك��لِّ  َي���َدي  بين 

وَدف���ت���ٌر ف��ي��ه ِش���ع���اٌر وَق��َل��ْم

للتَّْلَفزْة ك��ت��ائ��ٌب  وَدَخ���َل���ْت 

زْة ُم��َط��رَّ ضخمٍة  بِ��ك��ام��راٍت 

را ال��ُم��َص��وِّ ذا  ي��دف��ُع  ٌر  ُم��َص��وِّ

واألَم�ُن َيمش�ي َخْلَفُه�ْم ِم�َن الَورا



218 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

للتَّصوير َنضحُك  أو  نصمُت 

�طوِر السُّ ف�ي  الج�دوَل  نق�رُأ  أو 

وي��ب��دُأ ال��تَّ��وزي��ُع ل����ألوراِق

ب��ك��لِّ م��ا ف��ي َي��وِم��ن��ا ُن��اق��ي

)ح��ن��اُن( أو  )أم��ي��ُم(  بها  تأتي 

ي��ح��اُن ك��أنَّ��ه��نَّ ال����ورُد وال��رَّ

َبنْدا َب��نْ��ًدا  األع��م��اِل  ل��ج��دوِل 

َن��ف��ي��ُض ف��ي نِ��ق��اِش��ه وَن��ْب��دا

المديِر حامد(  بن  )طلعِت  ل� 

للتَّ�ص�وي�ِر ب���األوراِق  نب��ع�ُث 



أزهــار219 د. عبد الولي الّشميرّي

وع���ن���َدُه َك����وٌم ِم���َن ال��م��ازم

وح���وَل���ه ِم���ن ق��اع��ٍد وق��ائ��ْم

األُول��ى الطَّلباِت  ��ل��وَن  ُي��َس��جِّ

وي��ك��ت��ب��وَن لِ��ل��َه��وى ُف��ص��وال

ئاسْة الرِّ إل��ى  األَي���دي  ترتفُع 

ِكياس�ْة ف�ي  ال�كاَم  لَِتطُل�َب 

بِالمناسَبْة التَّرتيَب  ي��رى  ه��ذا 

غائب�ْة في�ه  الَج�دوَل  ي�رى  وذا 

)َعْمِرو( َيميِن  عن  أك��وُن  وقد 

ُعْم�ِري ط�وَل  األَق�رُب  ألّنن�ي 



220 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

الِهجائي الُمَرتَُّب  والمجلُس 

أس��ع��دن��ي ب��أّن��ن��ي ف��ي ال��ي��اء

الَيمْن اس��ِم  ِم��ِن  األّوُل  ألنَّ��ه 

وط�ْن ِم�ن  َحبَّ�ذاَك  بالّلغتي�ِ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 
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وال��ك��راس��ي ال��ق��اع��ُة  تنقسُم 

راس�ي ف�وق  �داُع  الصُّ ويب�دُأ 

الأردن

َبْت َتَرتَّ وق��د  ف��وزي(  )أب��و  ق��ال 

����َرْت َم���ْت وَأخَّ أف��ك��اُرُه وَق���دَّ

)هاني( الَمجيُد  )الُملقي(  ألّنه 

إخوان�ي ف�ي  النّ�اِس  َأَع�زُّ  وم�ْن 

يجارا السِّ أش��ع��َل  إن  ويَلنا  ي��ا 

ُيج�ارى قولِ�ه  ف�ي  ه�ل  وق�اَل 



222 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

عندنا ما  على  ج��اَل  أو  وص��اَل 

األُردن�ا س�ألُت  ق�د  إّن�ي  وق�اَل 

الإمارات

)للّزعابي( ال��ح��دي��ُث  وي��ب��دُأ 

في حكم�ٍة َتطغى عل�ى األصحاِب

ُيْشطبا أن  َت��رى  اإلم��اراُت  ق��اَل: 

ب�ا ُيَرتَّ ب�أْن  ب�أَس  وال  َبنْ�ٌد 

َأَص��ّرْ ق��اَل  إذا  الميل(  و)أحمد 

وَك�ّرْ َف�رٍّ  ف�ي  ناص�ر(  )أب�و  ك�ذا 



أزهــار223 د. عبد الولي الّشميرّي

الَجماعي إق��ن��اِع��ِه  ف��ي  ُي��ِص��رُّ 

اإلقن�اِع عل�ى  النَّ�اِس  وأق�دُر 

البحرين

ال��َب��ْح��َري��ِن َرُج���ُل  خليُل  ���ا  أمَّ

��َة بِ��ال��َي��دي��ِن ���ُح ال��َك��فَّ ُي���َرجِّ

ئ���اس���ْة ألنَّ�����ه ُي���َم���ثِّ���ُل ال���رِّ

انتكاس�ْة دورتِ�ِه  عل�ى  َيخش�ى 

َيرتجي ما  ُج��ه��وِدِه  ِم��ن  َي��ْب��ُذُل 

الَمْخ�َرِج َجمي�َل  الل�َه  ويس�أُل 



224 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

بُِمشكلْة ب���دأْت  ق��د  دورُت����ُه 

بُِمْعِضَل�ْة ُتونِ�ٍس  ف�ي  وُختَِم�ْت 

تون�س

أحْد ِمن  َتخشى  ُتونُِس  تعْد  ولم 

األب�ْد إل�ى  َتصميَمه�ا  وأعلنَ�ْت 

)الجمالي( النّاضِج  لساِن  على 

وه�و ص�اح الّدي�ن ذي المعال�ي

ق���ال: ن��ري��ُد ِق��ّم��ًة ُم��َوفَّ��َق��ْة

ُمْحِدَق�ْة َأزم�اٍت  ِم�ْن  ُتنِْقُذن�ا 



أزهــار225 د. عبد الولي الّشميرّي

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 َصْبٌر  القلِب  في  َيُعْد  ولم 

الَمَق�ّرْ دهالي�ِز  ف�ي  فاعِقُدوه�ا  أو 

�شوريا

َمْشِقي الدِّ أحمد(  بن  و)يوسف 

ُيلق�ي كي�ف  ُيِجي�ُد  س�وريا  ِم�ن 

ُم��َس��لَّ��ٌح بِ��ف��ك��رِه وِخ��ْب��َرتِ��ْه

ِسياس�تِْه م�ع  أِي  ال�رَّ وحاض�ُر 



226 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

النِّقاِش في  يجوُل  أو  يصوُل 

ماش�ي يق�وَل  أن  س�هًا  ولي�س 

بالعدْد الُمشكاِت  كلَّ  َيْحِصُر 

أح�ْد أيِّ  ِم�ْن  اللَّ�وَم  َيخ�اُف  وال 

َأمريكا نِ��ق��اِش��ِه  ف��ي  َي��غ��ِل��ُب 

بروستريكا الِفيتو  وَي��ْق��ِل��ُب 

فل�شطين

حين ك��لَّ  يغدو  وائ��ل  أب��و  ��ا  أمَّ

فلسطين وَدْم���ُع���ُه  َح��دي��ُث��ه 
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َتقرير ع��ن��َده  ي���وٍم  ك���لِّ  ف��ي 

مرير فِ��ْع��ُل��ُه  ه���ذا  ش�����اروُن 

َي��دا ��ْت  َك��فَّ م��ا  إس��رائ��ي��َل  وأنَّ 

ق��ت��ًا وَه��ْدًم��ا واع��ت��ق��ااًل َأب��دا

يزْل لم  صبيٍح(  اب��ُن  )محمٌد 

َوْل يجم�ُع َش�ْجًبا واحتجاًج�ا لل�دُّ

َجَمْع ش��اَء  إذا  َم��ْن  العميُد  وهو 

الَوَج�ْع كلَّ  طارئ�ٍة  لَِجلس�ٍة 
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ال�شعودية

تكلَّما إن  ال��ّس��ع��ودي��ة  ���ا  أمَّ

ما َتَقدَّ أو  ال��َق��طَّ��اُن  َمندوُبها 

ا َأَع����دَّ وق���د  وَر  ال�����دَّ ينتظُر 

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

ُيرض�ي وِحينً�ا  ِحينً�ا  ُيغِضُبن�ا 

أب��و رّي���ان )ط����راٌد( كذا ك��ان 

اس�تحوذا علين�ا  إذا  َقبِل�ِه  ِم�ن 
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ل��ه ح��ق��وُق ال��نَّ��ق��ِض واإلب���راِم

ألنَّ����ُه اب����ُن ال��ب��ل��ِد ال��ح��راِم

المغرب

لألعماِل ورَة  ال�����دَّ وَي�����رَأُس 

الّدكال�ي( ف�رِج  ب�ُن  )محّم�ُد 

اإلدارْة لِ���ُط���رِق  وُم���ْت���ِق���ٌن 

اإلش�ارْة إقناِع�ه  ف�ي  َتكفي�َك 

َي��ْة ُي��ت��اب��ُع ال��نِّ��ق��اَط ف��ي ُح��رِّ

�ْة الَقِويَّ أف�كاَرُه  ُمْس�َتْحِضًرا 
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ُيْلِغيها أو  األدواَر  ُع  ُي�����َوزِّ

فيه�ا َيك�وُن  َم�ْن  ُيبال�ي  وال 

الَمغرِب في  َطنجٍة  م��ِن  ألّن��ه 

الَع�َرِب لَِجمي�ِع  القل�وِب  َمْه�وى 

قطر

���ا أب��و خ��ال��د ف��ي َأَج��نْ��َدتِ��ْه أمَّ

حقيبتِ�ه ف�ي  َض�مَّ  نِق�اٍط  بع�َض 

الخليف�ْه( أحم�د  ب�ن  )محّم�د 

أف���ك���اُرُه َج��ري��ئ��ٌة ُم��ِخ��ي��ف��ْة
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َخطْر ك��ان  ول��و  أَي  ال���رَّ ُم  ُي��َق��دِّ

)قط�ر( أهلي�ة  مث�ل  َصري�ٌح  وه�و 

����ُد اإلج��م��اع��ا ل��ك��نَّ��ه ُي����َؤيِّ

نِزاع�ا َي�رى  أن  ُيِح�بُّ  وال 

م�شر

ي التََّصدِّ في  َترغُب  قد  ومصُر 

ُه وُن��ْب��دي لِ��ب��ع��ِض م��ا ُن���ِس���رُّ

َتْخُلُص كيف  ت��ع��رُف  لكنَّها 

�فيِر )مخل�ص( عب�َر الوكي�ِل والسَّ
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ألّن��ه )ُق��ْط��ٌب( ِم��َن األق��ط��اِب

ب��اِب ك���لَّ  ي��ف��ت��ح  أو  ُي��غ��ل��ق 

)هاني( فيُر  السَّ ج��اَء  وب��ع��َده 

خ�اف خي�ر الن�اس ف�ي إخوان�ي

الّسياسْة م��ذاه��ِب  ف��ي  يذهل 

الِكياسة م��ع  ُه���دوِئ���ه  ع��ل��ى 

لبنان

عن َش��ذَّ  ما  اّل��ذي  لبناَن  ورأُي 

الَيَم�ْن ُيَؤّي�ُد  أو  الَجمي�ِع  رأِي 
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َغْطَرَستِْه في  )ش��اروَن(  ويشتكي 

َيْحَت�لُّ )ِش�بعا( ِم�ن أراض�ي َدْوَلتِْه

ال��ُع��دوان ف��ي  إس��رائ��ي��َل  وأنَّ 

ُلبن�ان ِم�ن  الُح�رِّ  الَجنُ�وِب  عل�ى 

)عبُد اللَّطيِف( النَّاضُج )الَمملوكي(

ل��ه َده����اُء ال��نَّ��اِس وال��ُم��ل��وِك

ُعمان

)الهناني( َنَطَق  ما  إذا  ُنصغي 

ُن���ِح���بُّ���ُه ألّن����ه )ُع��م��ان��ي(
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ُمعارَضْة َدْوُرُه  العزيِز(  )عبُد 

الُمقاَيَض�ْة َيْقَب�ُل  وِحينً�ا  ِحينً�ا 

ل��ك��نَّ��ه ُم���ش���اِغ���ٌب َع��ن��ي��ُد

ُم��ق��اتِ��ٌل بِ����َرأِي����ِه ِص��نْ��ِدي��ُد

باِعي الرُّ ِحْلِفنا  ف��ي  وواح���ٌد 

اإلق��ن��اِع على  ال��نَّ��اِس  وأق���دُر 

الجزائر

الَجزائِر على  ْوُر  ال���دَّ أت��ى  وإن 

الماه�ِر بِ�َدوِر  )س�ليماُن(  ق�اَم 
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ألنَّ����ه ِم��ث��ُل َأب��ي��ه )ُم��ف��دي(

ي التََّص�دِّ ُيْحِس�ُن  كي�ف  َيْفَه�ُم 

الجزائرا ُي��خ��الِ��ُف  َم��ن  ل��ك��لِّ 

ماه�را النِّق�اِش  ف�ي  أراُه  وك�م 

َف��ّن ك��لِّ  ف��ي  ُمنافسي  لكنَّه 

حّت�ى على ُح�بِّ القواف�ي والوطْن

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 
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ال�شودان

الّسوداِن على  وُر  ال��دَّ أتى  وإن 

َم��ن��دوُب��ُه ل��ي��س ل��ه ِم���ن ث��اِن

شاعُر الحليم(  عبِد  بْن  )أحمُد 

ورأُي������ُه ُم���ْح���َت���َرٌم وظ��اه��ُر

األع��م��اِل َج����دوِل  ف��ي  لكنَّه 

ومال( م�ا بين )دارف�ور( إل�ى )الصُّ

بِ��َط��َرْف حديٍث  ك��لِّ  ِم��ن  يأخُذ 

�َرْف وهو البروفس�ور اّلذي ناّل الشَّ
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ورض��اه َتعالى  ال��ل��ِه  ورح��م��ُة 

تغش�اُه حيُث الموُت في القبِر طواْه

الكويت

الكليب خ��ال��ِد  ب��ُن  وأح��م��ُد 

الَحبيِب ُك��َوي��تِ��ِه  ع��ن  َي����ذوُد 

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

الَغَضْب عنَد  ل��ه  ليَس  لكنَّه 

�َبْب س�وى الُخ�روُج ال ُيَوّضُح السَّ
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بانسحابِْه ال��َج��ْل��َس��َة  ُد  ُي��َه��دِّ

أصحابِ�ْه ِم�ن  التَّأيي�َد  َي�رى  حّت�ى 

وس���رع���ة ي���ع���وُد ل��ل��ح��واِر

وَي��ْك��َس��ُب ال��َج��ْول��َة ب��اإلص��راِر

المحترم والوزير  الوقور  وهو 

وهم�م فع�اٌل  الخي�ر  م�ن  ل�ه 

موريتانيا

َكْش�ُكولِه ف�ي  الُموريتان�ي  أّم�ا 

ُميولِ�ه ف�ي  الهم�وَم  يكش�ُف  م�ا 
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فِ��ْق��َرْة ِم��ن  ب���اِده  ل��دى  ليس 

فِ��ْك��َرْة َت��ُه��مُّ  وال  َت��ْش��َغ��ُل��ه 

منطقي ارتجاٍل  في  أم��ًرا  يطرُح 

ال���َورق بِ���رك���اِم  ُي��ب��ال��ي  وال 

الَعَمْل َفْهِم  في  يبدَأ  أن  وقبَل 

َعَج�ْل عل�ى  َنْقِل�ِه  ق�راُر  يأت�ي 

الُقمر

الَبَلْد َف��ْق��َر  َيشكي  وال��ُق��ُم��ِريُّ 

َأَح�ْد أيِّ  ِم�ن  ع�َم  الدَّ ُي�اِق  ول�م 
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ضياء( ب��ن  علّي  اب��ُن  )محّمٌد 

األولي�اء الّصم�ِت صف�اُء  ِم�َن  ل�ه 

َنَطْق قّلما  مِت  الصَّ فن  ُيْحِسُن 

ال�َوَرْق كلِّ  ف�ي  يكت�ُب  لكنّ�ه 

َب��َل��ُدْه الُمحيِط  وس��َط  ُهموُمُه 

َيْجِل�ُدْه ب�اَت  والِحرم�اُن  والَفْق�ُر 

اليمن س��ف��ي��ُر  ألّن��ن��ي  ل��ك��ْن 

حزن�ي عنه�ا  زاد  إلى)مرون�ي(1 

س�انبي ئي�َس  الرَّ ُزرُت  وكّلم�ا 

َكرب�ي يزي�ُد  م�ا  إل�يَّ  يش�كو 

1 - مروني عاصمة جزر القمر أنا سفير اليمن فيها غير مقيم.
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ال�شومال

حسن( الله  )عبد  الَفذُّ  األديُب  ا  أمَّ

وماَل ِمن هذي الِفَتْن قال: ارحموا الصُّ

وال��ِق��ي��اَدْة عوَب  الشُّ ُك��وا  وَح��رِّ

ُدوا ب��ال��َق��ت��ِل واإلب����ادْة وَن�����دِّ

َحا َترجو  ال��ّص��وم��اِل  َقِضيَُّة 

ك��ون��وا ل��ه إخ���واَن���ه واألَه���ا

وس��اِع��ُدوُه رّب��م��ا َي��وًم��ا َرَج��ْع

الَوَج�ْع ه�ذا  ِم�ن  الل�ُه  َش�فاُه  إذا 



242 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ليبيا

الُمنعم( )عبُد  الهوني  والطَّاهُر 

م�ِت الَفصي�ِح الُمْبَه�ْم ل�ه ِم�َن الصَّ

ودائ���ًم���ا ُي���واِك���ُب ال��ِح��وارا

ُيج�ارى ال  الّليب�يُّ  والف�ارُس 

كَفيصِل ُم��ش��اِغ��ًب��ا  ي��ك��ْن  ول��م 

الول�ي عب�د  وال  كُيوس�ٍف،  وال 

م��ان��ا ال��زَّ درَس  ق���د  ألنَّ�����ُه 

َوْلهان�ا ُمشاِكًس�ا  َيُع�ْد  ول�م 
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افي الَقذَّ َرئيِسه  ف��ي  ُي��ْب��ِغ��ُض 

الُج�زاِف م�َع  الَعق�ِل  َس�خافَة 

الَغْطَرَس�ْة ُجن�وَن  في�ِه  ويش�تكي 

واألَْب��َل��َس��ْة فِ��ع��َل��ُه  ُي��طِ��ي��ُق  وال 

جيبوتي

كِمثِل )موسى(؟ َمْن  ِجيبوتي  وِمن 

َبأس�ا ُيق�اُل  مّم�ا  ي�رى  ف�ا 

ألّن���ه ل��ي��س َل���َدي���ِه ُم��ْش��ِك��َل��ْة

ُمْعِضَل�ْة االقتص�اِد  غي�َر  ولي�س 
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فارْة السَّ َمجموعِة  ِم��ن  وراَح 

ال�ِوزارة ف�ي  الَمنِْص�َب  لَِيعتل�ي 

العراق

َجديْد ِمن  افَِديِن  الرَّ بِ��اِد  وِم��ْن 

َنس�مُع ُنصغ�ي ما أتانا ِم�ن )حميد(

َيلتهْب وال��ع��راُق  علي(  )اب��ن 

ِم�ن ق�ّوِة الَغ�ْزِو اّلت�ي ِمنه�ا َش�ِرْب

ُمقاَوَمْة وِم��ن  ِعصاباٍت،  وِم��ن 

َمْلَحَم�ْة ف�ي  َأهُل�ُه  ي�وٍم  وكلَّ 
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و)ال�بوُش(1 ِمن َتحريرِه َأجرى َدَمْه

�ورمة( َق�ُه ك�� )الشَّ والَع�ْدُل ق�د َمزَّ

خليل( )مْحسْن  لنا  كان  وقبَلُه 

الوكي�ل نع�م  وي�ا  الل�ه،  رحم�ُه 

ك����ان ل���ه ث��ق��اف��ٌة وم��ع��رف��ة

مؤسفْة علينا  ك��ان��ت  وف��اُت��ه 

اليمن

ياَلْلياء ال��ي��اء  ح���رِف  وع��ن��د 

الهجائي ت��رت��ي��ب��ه  ب��ه  ي��أت��ي 

1 - الرئيس األمريكي جورج بوش
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الَيمن ُم��َم��ثِّ��ُل  ميِريِّ  الشَّ اب��ن 

ج��دول��ُه َه���مٌّ وَغ����مٌّ وَح���َزن

ف��ي ي����ِدِه ُم����ب����ادراٌت أرب���ُع

��ُع ال��تَّ��َوقَّ بها  ي��أت��ي  وِم��ث��ُل��ه��ا 

واع��ت��ب��رْت ك��نَ��ش��رِة األخ��ب��اِر

ق��اري أيَّ  َت���ْل���َق  ل��م  ألن��ه��ا 

جبينِْه ف��ي  اإلح��ب��اِط  مشاعُر 

َيقينِْه ف��ي  اآلم����اِل  وه��اج��ُس 

ال��ُم��ب��اَدَرْةْ َتنسُخ  م��ب��ادراٌت 

وك��لُّ��ه��ا َث���رث���رٌة ُم���ك���ابِ���َرْة
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وال��ِق��ي��ادْةْ َص��ن��ع��اَء  ِم��ن  تأتيه 

إف�ادة ب�ا  الق�اِت  َمجل�ِس  ِم�ن 

يراها َم��ن  ك��لُّ  منها  يسخُر 

أخفاها ق��د  ��ف��ي��ُر  ال��سَّ ل��ذل��ك 

ال�ّشوؤون المالية

ال��م��وازن��ْة إل��ى  ِجئنا  وك��لَّ��م��ا 

نَ�ْة الُمَعفِّ الَملعون�ِة  والِحَص�ِص 

لِلَخَلْل ُيَؤدِّي  الماِل  في  والعجُز 

وُيْغِل�ُق األب�واَب ف�ي َوج�ِه الَعَمْل
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أمْل َث��مَّ  هل  )سميُر(  يا  نقوُل 

أن ترف�َع األرق�اَم يا )س�يف اليزل(

ق��ي��ق��ْة ف��ي��رف��ُع ال���ج���داوَل ال��دَّ

حقيقْة ع��ن  َت��ك��ش��ُف  وك��لُّ��ه��ا 

َوْل ال��دُّ س��داداِت  في  َعْجًزا  بأنَّ 

أدَّى إل�ى الَفج�وِة أو بع�ِض الَخَلْل

بائسْة النّظاِم  أع��ض��اِء  وبعض 

ُمْفِلس�ْة َحقيًق�ا  أضْح�ْت  ألّنه�ا 
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جل�شة مغلقة
ال���وزراء ق��ط��اُر  ج��اَء  إذا  حتَّى 

�فراء السُّ ب�دون  ا  ِس�رًّ وجلس�وا 

القاعْة تلك  ح��وَل  َنلوي  ن��دوُر 

بِالمجاعة نشعُر  َم��َل��ٍل  ف��ي 

ك��أنَّ��ن��ا ُم���خ���اب���راٌت آثِ���َم���ْة

�دوِر جاثم�ْة أو صخ�رٌة عل�ى الصُّ

َليَّا َن��ل��وي  حافّييَن  الصِّ بين 

َص��ب��ي��ح��ًة، ظ��ه��ي��رًة، َع��ِش��يَّ��ا

م��اذا َب��ع��ًض��ا  َي��س��أُل  وبعضنُا 

لِ�واذا َتس�ّللوا  وه�ل  قال�وا؟ 
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َفرا السُّ ِك��ب��اُر  ي��دري  أن  وقبَل 

ج�رى م�ا  كلُّ  الفض�اِء  ف�ي  ُي�ذاُع 

والجزيرْة األخ��ب��اِر  شاشِة  من 

ال��ُم��ث��ي��رْة بتحلياتِها  ل��ك��ن 

��ْت��ِم ب��أّن��ه��م ت��ب��ادل��وا ب��ال��شَّ

اللَّْك�ِم ببع�ض  البع�ُض  َد  وه�دَّ

عبوسا َم��ن��ظ��ًرا  ي��ا  وخ��رج��وا 

الكؤوسا ��روا  وك��سَّ ت��ش��رذم��وا 

مبتس�ْم الوزي�ر  القرب�ي  ويخ�رُج 

ألّن���ه ي���رى ال���وف���اَق ُم��ن��ع��ِدْم



أزهــار251 د. عبد الولي الّشميرّي

خاتمة

العمْل هذا  عن  األَع��راَب  ُأساِئُل 

َأَم�ْل في�ه  أو  ج�دواُه  م�دى  وع�ن 

َلْلِقمْة ي��ا  ��ُة  ال��ِق��مَّ وج����اءِت 

م��ه��زل��ة ف��اج��ع��ة وُغ���ّم���ة

الُم�َك�ثَّ��َف�ْة �ُت�ن�ا  ِق��مَّ وُأْلِغَيْت 

َس�����ْت أعاُمنا الُم��َرْف��ِرَف�ْة وُنكِّ

واب���ن ع��ل��ي ط��ل��َب ال��ّرح��ي��ا

ع�ن تون�َس الخض�راَء ف�وًرا لي�ا



252 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

الَملك عبُد  سفيُرنا  ودَّع��ن��ي 

ُمْرَتبِ�ْك كان  والموق�ف  منص�ور 

ين بِالُخفَّ تونَس  ِم��ن  وال��َع��وُد 

ُحني�ِن بجزمت�ي  أو   - لي�ت  ي�ا 



أزهــار253 د. عبد الولي الّشميرّي

م�شتند حكم
فصل خصومة في  قرية المويجر - مقبنة في شمير

بِ���َح���م���ِدِه ُس��ب��ح��ان��ه َت��ع��ال��ى

والُمح�اال ع�اَب  الصِّ �َل  َذلَّ ق�د 

األَكما ��اُم  وال��سَّ ��اُة  ال��صَّ ث��مَّ 

َتْغش�ى َرُس�وَلُه الَحبي�َب الُمْرَس�ا

م��ْة ُم��َق��دَّ دع���وٍة  ف��ي  شكا  لقد 

)غازي حزام( ِمن ضواحي )َمْقَبنَة(



254 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

األَْشَهِر )الُعَزيِق(  إلى  نِْسَبُتُه 

���ُة ال��ُم��َوي��ِج��ِر( ب��ل��دُت��ه )ُق���َريَّ

َشرا َم��ن  أنَّ  َدْع���واُه  في  يقوُل 

وافت�رى َتم�ادى  ق�د  قدًيم�ا  من�ه 

هائِل( بن  محّمِد  ابن  )محّمُد 

ُمقاب�ِل ب�ا  األرَض  واغتص�َب 

الطََّلْب َر  َت��َح��رَّ أن  منّا  فكان 

اغ��ت��رْب إذ  وال�����ُدُه  َي��ن��وُب��ُه 

ج���اَء أب���وه َي��ح��م��ُل ال��َوك��اَل��ْة

ُمحاَل�ْة َدع�وٌة   ه�ذي  وق�اَل: 



أزهــار255 د. عبد الولي الّشميرّي

تاريُخها َب��ص��ي��رًة  وُم���ْب���ِرًزا 

رأيُته�ا كم�ا  وتس�عوَن  َخْم�ٌس 

ث�����ّم ث���اث���م���ائ���ة وَأل������ِف

ُت��وّف��ي أن  س��ب��َق  ك��ات��ُب��ه��ا 

��ّي��ُد ال��ع��ّام��ُة )ال��نَّ��ه��اري( ال��سِّ

)م��ح��ّم��د( ك��ان م��ن األخ��ي��اِر

لأَلْكمِل ن��افِ��ًذا  ش���راًء  تحكي 

اب�ِن هائ�ِل( اب�ِن محّم�د  )محّم�ِد 

اكي الشَّ ح��زام(  )غ��ازي  بائُعها 

أماك�ي ِم�ن  يق�وُل  ذا  ورغ�َم 



256 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

الَخَبْر يحّقُق  )غ���ازٌي(  فقام 

�َجْر الشَّ م�َع  َأرُض�ه  تل�َك  ب�أنَّ 

ودارا ج��رى  م��ا  ِخ���اِل  وِم���ن 

َي��خ��ت��اَرا أن  رأي����ُت  بينهما 

الِخافا يصلُح  وَع���ْداًل  شيًخا 

ول��ل��ق��ل��وِب َي���َض���ُع ائ��ت��اف��ا

راش��ِد اخ��ت��ي��اِر  على  ف��اتَّ��َف��ق��ا 

)عب�ِد الحمي�ِد اب�ِن عب�ِد الماج�ِد(

ل��ك��نّ��ه ب��ع��َد ُج���ه���وٍد ط��ائ��ل��ْة

الُمحاول�ْة َأخفَق�ِت  وق�د  ع�اَد 
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للَمَحّلْ خرْجنا  أن  منّا  فكاَن 

الَخَل�ْل وُنْصِل�ُح  َعْينً�ا  َنعِرُف�ُه 

النّاحيْة ع��اِم  ُم��دي��ُر  َيصَحُبنا 

الخافي�ة َيْعرف�وَن  ُش�هوٌد  ث�ّم 

ُع��ِم��را ا  َس���دًّ أنَّ  وج��ْدن��ا  وق��د 

اش�َتَجرا عليه�ا  مس�احٍة  ف�وَق 

األَْذُرِع بِ��َع��دِّ  َمْسُحها  ف��ص��اَر 

ع�ي َيدَّ ق�د  كّم�ا  واثني�ِن  عش�رون 

َت��ْش��َت��بِ��ْه ال  َأرب��ع��ٌة  ح��دوُده��ا 

ب�ه الَمْش�كو  َمن�زُل  الَجنُ�وِب  ِم�َن 



258 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

َش��رًق��ا وِق��ب��ل��ًة ه��ي ال��طَّ��ري��ُق

)الُعزي�ُق( َيملُكه�ا  وَغرُبه�ا 

��ع��ْة ُم��َوسَّ َشكِلها  ف��ي  لكنَّها 

ُمَربَّع�ْة َتك�ْن  ول�م  طويل�ٌة 

يمُلُكها )غ��ازًي��ا(  أنَّ  وص���حَّ 

َيْشَمُلها ال  ال��ّس��اب��ُق  وَب��ي��ُع��ُه 

األَْسَبِق الَمبيِع  في  أق��اَم  حيُث 

الطُّ�ُرِق غرب�ي  الحال�ي  َمنزَل�ه 

الثََّمنا رأي��ن��ا  أن  م��نَّ��ا  ف��ك��اَن 

���ٌد( أم��اَم��ن��ا َي��دف��ُع��ه )ُم���َح���مَّ



أزهــار259 د. عبد الولي الّشميرّي

اتََّضْح الُمْلُك  له  حيُث  )غازٍي(  لِ� 

وَس�َمْح َتعال�ى  الل�ُه  َعف�ا  وق�ْل 

نا َثمَّ سعيٍد(  بُن  و)َنصُر  )َنْصٌر(، 

أْتَقنا ح��ي��ُث  ال���ّزم���اِن  بثمِن 

عشرونا م��ع  اث��ن��اِن  قيمُتها 

أجمعون�ا النّ�اُس  رآه�ا  ألًف�ا 

ال��َب��ي��ِع على َب��ص��ي��رُة  وُك��تِ��َب��ْت 

وَقبِ�ا هائ�ٍل(  اب�ِن  )محّم�ِد 

نافِذ َب��ي��ٍع  ُش���روَط  ��نَ��ْت  َت��َض��مَّ

والَمنافِذ األب����واِب  ُم��ْغ��َل��َق��ِة 
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وك���ان ب��اإلي��ج��اِب وال��َق��ُب��وِل

)الحقي�ل( قري�ِة  ِم�ن  كاتُبه�ا 

أمينُها: )سليَماُن( بُن أحمْد عوض

ُتنتَق�ْض ال  لفظه�ا  ف�ي  محكم�ٌة 

األّوِل رب��ي��ِع  ش��ه��ُر  تاريُخها 

الول�ي( )عب�ُد  أن�ا  فيه�ا  وش�اهٌد 

اهُد الّثاني على وجِه الّصواب والشَّ

)عبد الجليل بن حساني( ِمن )ُركاب(

أل���ف وأرب��ع��م��ائ��ة وس��ب��ع��ِة

لطيبِة م��ّك��ة  م���ن  ل��ه��ج��رة 



أزهــار261 د. عبد الولي الّشميرّي

ضيري دون  الحكَم  هذا  حّررُت 

�ميري الشَّ الول�ي  عب�د  كاتُب�ه 

ما َع���دَّ  تعالى  ال��ل��ه  س��ام��َح��ه 

اصطل�َح الَخصم�اِن أو َقْط�ٌر َهم�ا

ربيع األول 1407هـ
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أزهــار265 د. عبد الولي الّشميرّي

اأنا ِمن َتِعّز
البحر: الكامل

أن��ا ِم��ن )َت��ِع��ّز( وه��ذه أوراق��ي

َش�ِهدت ب�أنَّ الح�بَّ ف�ي أعماق�ي

وعشيقتي مدينتي  )تعّز(  ِمن  أنا 

العّش�اِق بِس�ّيِد  ُعِرْف�ُت  وبه�ا 

رّماناتِها أغ��ص��اِن  وم��ن  فيها 

ْل�ُت عي�َن الفجِر ف�ي األحداِق َكحَّ



266 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

قدسّيٍة مدينٍة  )َت��ع��ّز(  ِم��ن  أن��ا 

وم��ن��اِط ك��لِّ م��ج��اه��ٍد َس��بَّ��اِق

محّمٍد النّبيِّ  مبعوِث  )معاَذ(  ب� 

ب��م��ع��ارِف ال��ق��رآِن واألخ���اِق

به يزهو  )ُيوُسف(1  ِر  الُمَظفَّ عصُر 

)َصبِ�ٌر(2 و)مّك�ة(، يا َلعص�ٍر راقي

منارٌة الفقيِه  علوان(3  )ابن  مهُد 

�ودي(4 في اآلفاق والكوكُب ) السُّ

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.



أزهــار267 د. عبد الولي الّشميرّي

ُخُلواتها في  سامْرَت  كم  بدُر  يا 

الُمْه�راِق دمِع�ه  ف�ي  مخب�ٍت  ِم�ن 

أحيائها في  عاَنْقِت  كم  شمُس  يا 

اإلش�راِق ف�ي  كالب�دِر  غ�ادٍة  ِم�ن 

ها َيُلفُّ م��اُر  وال��دَّ غ��ّزَة  أخ��َت  يا 

واِق �دائِد  الشَّ ف�ي  ط�وٌق  ب�ُر  الصَّ

مدينتي )تعّز(  في  َأضحى  )َنيروُن( 

واإلح�راِق والّت�دمي�ِر  ب�الق�ت�ِل 

مثَلما وافعْل  القتِل  في  وزْد  اِهدم 

س�ُتاقي ومثَل�ه  العقي�ُد  فع�َل 
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الَبقا رف��َض  اّل��ذي  التَِّعّزّي  وأن��ا 

ّل، لي�س الّذلُّ م�ن أخاقي ف�ي الذُّ

دماَءها أنَّ  الُجبناُء  َيْحَسِب  ال 

س�تموُت أو َتفن�ى َل�دى اإلزه�اق

ورجالِها نساِئها  م��لُء  فتعزُّ 

ُحَم�ٌم ِم�َن الُب�ركاِن ف�ي األعم�اِق

ه��ادًرا موًجا  صنعاُء  بهم  تزهو 

َدفَّ�اِق ه�ادٍر  َكَس�يٍل  زحًف�ا 

كامٍل َقرٍن  ثلَث  التََّخلُُّف  يكفي 

ارح�ْل بَِجْهِل�َك واس�تمْع لطاق�ي



أزهــار269 د. عبد الولي الّشميرّي

نفعّيٌة ش��ّل��ٌة  َت��ْخ��َدَع��نَّ��َك  ال 

تَّ�اِق الرَّ عل�ى  ُمتَِّس�ٌع  فالَخ�ْرُق 

أتى إذا  الُمَتملِّقوَن  وسيندُم 

وثاق�ي َح�لِّ  ي�وُم  انتص�اري  ي�وُم 

َوَلْدُتُهم الَّذيَن  َبعِض  على  َعَتبي 

بَِمذاق�ي وَصَبْغُته�م  وَغَذْوُتُه�ْم 

وقد َدمي  َسْفَك  َيْرَضْوَن  بوظيفٍة 

ِرفاق�ي أع�زِّ  وِم�ن  َبنِ�يَّ  كان�وا 

هم أعزُّ َعَليَّ  َضنُّوا  وإن  أهلي 

ِعنَاق�ي عن�َد  سيحتش�دوَن  وغ�ًدا 



270 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

َوميُضها الحياِة  في  سُيشرُق  وغًدا 

األش�واِق كعب�َة  تبق�ى  و)َتع�ّز( 

أشقٌر َفْجٌر  يِل  اللَّ فبعَد  صبًرا 

األب�واِق ناف�َخ  َيْفَض�ُح  ب�ُح  والصُّ

فالغي�ُث يهط�ُل بع�د رع�ٍد قاصٍف

�عُب بح�ٌر والّش�باُب س�واقي والشَّ

���ٌة لِ��َت��ِع��زَّ ع��ه��ٌد ال ُي��خ��اُن وِذمَّ

األعن�اِق عل�ى  م�ا  أثق�ُل  والعه�ُد 

ُضُلوِعها بين  اليوَم  تعّز  ه��ذي 

العم�اِق ووثب�ُة  الّصم�وِد  روُح 



أزهــار271 د. عبد الولي الّشميرّي

وَمدافًعا قنابًا  َرَم���ْوَك  مهما 

الباق�ي أن�َت  وأن�ت  فس�يرحلوَن 

زنقٍة في  زنقٍة  مراكُب  غرقْت 

وركب�ُت م�ن ف�وِق القط�اِر ُبراق�ي

2011 م



272 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

الفجر اآت
البحر: السريع

الِجباْه!! ُحطاِم  فوق  واقًفا  يا 

�اْة الصَّ طه�ِر  مث�ل  س�اٍت  مقدَّ

ُدْسَتُهْم َم��ْن  أنَّ��اِت  ففي  َمْهًا! 

َص�داْه ى  َدوَّ النَّْقَم�ِة  ِم�َن  رع�ٌد 

َغَفْت مهما  ه��َر،  ال��دَّ َتأَمنَنَّ  ال 

ُرَؤاْه َس�َتصحو  َيوًم�ا  َأْعُينُ�ُه 



أزهــار273 د. عبد الولي الّشميرّي

بُِطغيانِِه ال��طَّ��اغ��ي  ش��م��َخ  إن 

فف�ي الغ�ِد األَق�رِب َيْحن�ي الِجب�اْه

َت��ْزَدري ال  الَجبَّ��اُر  أيُّه��ا  يا 

األَن�اْة طوي�ُل  َجبَّ�اُر،  فالح�قُّ 

بُِسلطانِِه ال��لَّ��ي��ُل  َدج���ا  مهما 

الطُّغ�اْة الجتث�اِث  آٍت  فالَفْج�ُر 
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عيد اأ�شفي على اليمن ال�شَّ
البحر: مجزوء الكامل

عيِد السَّ ال��ي��م��ِن  على  أس��ف��ي 

البعيِد َرِك  ال�����دَّ إل��ى  َي��ه��وي 

الجميلُة م��ام��ُح��ه  َذبُ���َل���ْت 

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



أزهــار275 د. عبد الولي الّشميرّي

ضاحًكا ي��رق��ُص  وال���م���وُت 

ش�ديِد ك�رٍب  ف�ي  �عُب  والشَّ

رح������َل األم��������اُن ب��أه��ِل��ه

البلي�ِد ُج�ِل  الرَّ ِم�َن  أس�في 
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276 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

بيح اليمن الذَّ
البحر: مجزوء الكامل

وأّنْ ب��ك��ى  الحبيب  وط��ن��ي 

وه����وى إل���ى ب��ح��ر ال��ِف��َت��ْن

البغيُض وال��ِح��ق��ُد  ال��م��وُت 

ودول�������ٌة َس���ك���رى ِم���َح���ْن

ب��ي��ُح ��ه��ا ال���وط���ُن ال��ذَّ ي��ا أيُّ

وط�ْن ِم�ن  َحس�ُبَك  الل�ُه 



أزهــار277 د. عبد الولي الّشميرّي

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

)الّطواِل( إلى  )حضرموَت(  من 

)ع�دْن( ِم�ن  �واحِل  السَّ إل�ى 

ص��ن��ع��اُء ُج���رُح���ِك ن���ازٌف

ُت��ب��ْن( )وادي  ف��ي  ��ي��ِل  ك��ال��سَّ

ف��إل��ى م��ت��ى ي��ت��خ��اذل��وَن؟!!!

��َج��ْن ال��ق��ل��ُب ي��م��ل��ُؤه ال��شَّ



278 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

كفى ��ع��ف��ا  ال��ضُّ دول�����َة  ي���ا 

َثَم�ْن؟؟ م�ن  ه�ذا  بع�د  ه�ل 
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أزهــار279 د. عبد الولي الّشميرّي

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



280 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

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

��اة 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



أزهــار281 د. عبد الولي الّشميرّي

َأعطي��تموني 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



282 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

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 ب��ع��د  تعلو  س���وف 

���ف���اْه ب��س��م��ٌة ك����لَّ ال���شِّ



أزهــار283 د. عبد الولي الّشميرّي

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



284 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

الالهثون
البحر: الخفيف

َي��ُم��رُّ وُع��ْم��ٌر  َينقضي  زم���ٌن 

وَصب�ُر َصْب�ٌر،  َيْتُل�وُه  واصطب�اٌر 

َشماال َتْسفو  التَّغييِر  وري���اُح 

ُم��ْس��َت��َق��رُّ دي��اِرن��ا  ف��ي  لها  م��ا 

لئيًما م���اُن  ال���زَّ أن��ج��ب  كلما 

ُق��تِ��َل ال��طَّ��اه��ُر ال��ك��ري��ُم األََب���رُّ

حتَّى عِب  للشَّ الظَّالموَن  َتِعَس 

قب�ُر من�ه  بقع�ة  كلِّ  ف�ي  ص�ار 



أزهــار285 د. عبد الولي الّشميرّي

اأيا ِعي�ُس
البحر: المتقارب

ُمْثَقَلة َتشتكي  إن  ِع��ي��ُس  أي��ا 

َأطَوَل�ْه! م�ا  البِي�ِد  ف�ي  وَلْيُل�ِك 

الهاطَِل�ْة اللَّيل�ِة  ُظْلَم�ِة  وِم�ن 

َأْعَجَل�ْه م�ا  ْك�ِب  الرَّ قائ�ِد  وِم�ن 

اآلفِ��َل��ة النَّجمِة  م��َع  ِس��راًع��ا 

القافَِل�ْة ه�ا  أيُّ ي�ا  ْس�ِل  الرَّ عل�ى 



286 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

طائلة رح��ل��ٍة  ف��ي  ُدُروُب������ِك 

حاِمَل�ة ح�ى  الضُّ لَِش�مِس  وأن�ِت 

الُمْرَسَلة َأْدُم��ع��ي  ِم��ن  ش��راُب��ِك 

قاتل�ة الَحش�ا  ف�ي  َزْف�َرٍة  وِم�ن 

قافلة ي��ا  ال��َح��يَّ  َن��ِص��ُل  متى 

واألَرم��ل��ْة ال��طِّ��ف��ُل  ويستبشُر 

وع��ن��د ال��وص��وِل َن���رى ك��اذًب��ا

2 )عبهل�ة(  ن�رى  أو  )مس�يلمًة(1 

1 - مسيلمة: هو مسيلمة  الكذاب
2 - عبهلة: هو “األسود العنسي” مّدعي النبوة



أزهــار287 د. عبد الولي الّشميرّي

وأع��راُب��ن��ا ُك��لُّ��ُه��ْم ُج���نْ���ُدُه

وأت��ب��اُع��ه ي��ا َل��ه��ا َم��ْه��َزَل��ة

ُمْقبَِلة َث���ورٍة  ِم��ن  َح��ن��اَن��ْي��ِك 

القافل�ة ه�ا  أيُّ ي�ا  س�ِل  الرَّ عل�ى 



288 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

زائفات الأقنعه
البحر: الرمل

معه ف��أس��ي��اف��ي  ت��ل��وم��ون��ي  ال 

األَقنع�ْة زائف�اِت  كش�ْفنا  ق�د 

استوَدَعْت الُمْتَعَباُت  والقلوُب 

َوَجَع�ْه فَأْدَم�ْت  َقلب�ي  ه�ا  همَّ

���ٍة َزلَّ ِم���ْن  ًة  َم����رَّ َغ��ِض��ْب��ن��ا  إْن 

َمَع�ْه الُعْم�ِر  َم�َدى  ِعْش�نا  فلق�د 



أزهــار289 د. عبد الولي الّشميرّي

ًة ُم��رَّ َك��أًس��ا  ال��َم��ْك��َر  سقانا  أو 

َس�َعْه ني�ا  الدُّ ِم�َن  ُذْقن�ا  فَلَك�ْم 

فالَمَدى ُرَوْي����ًدا  َخِليَليَّ  ي��ا 

ْفَدَع�ْة الضِّ بِنَِقي�ِق  ُيبال�ي  ال 

طالما واس��ت��ن��ي��روا  وَألِ��ي��ن��وا 

َمْس�َبَعْة لَِصح�را  ْك�َب  الرَّ ُقْدُت�ُم 

ُه َعضَّ َبعًضا  ق��اَد  لو  بعُضُكْم 

وألَْدم����ى ُك���لَّ ي���وٍم إْص��َب��َع��ْه

ِرْس��ِل��ُك��م��ا على  َخ��ِل��ي��َل��يَّ  ي��ا 

الُموِجَعْة ��َرب��اُت  ال��ضَّ آَلَمْتنا 



290 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

خاصرت�ي ف�ي  َيطع�ُن  بعُضك�م 

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

األَْقنِع�ْة كره�ُت  ق�د  كنَّ�ا،  حي�ث 

ناصٌح ُيْجدي  أَو  ِشعري،  ليَت 

َقطََّعْه عليكم  منكم  ُح��زُن��ُه 

با الصِّ ف��ي  زم��ان��ي  ي��ا  كنَّا  أي��ن 

َأْمَرَعْه رّبي  الريف  في  القرى  في 



أزهــار291 د. عبد الولي الّشميرّي

الِحمى ���اَك  َذيَّ َعْهَد  َسَلْونا  ما 

والَمزرع�ة ع�ا  والرِّ والمراع�ي 

ك���ان ل��ي َش��بَّ��اب��ٌة َم��ش��ب��وب��ٌة

َأْدُمَع�ْه وُتْج�ري  �ْجَو  الشَّ تبع�ُث 

لهم وأح��ب��اب��ي  أت��راب��ي  ك���ان 

ُطْه�ُر عيس�ى والُه�دى م�ا أروَع�ْه

الُقرى أح��ادي��ِث  ِم��ن  نتساقى 

الُمْمتِع�ْة الَحكاي�ا  وأقاصي�ِص 

قريتنا ف���ي  س��ي��اس��ّي��ي��ن  ال 

�نَِعْة الشَّ الُموبِق�اِت  يزرع�وَن 



292 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

َم��ْذَه��ٌب إاّل  عِر  للشِّ يكن  ل��م 

َط�يِّ�َع�ْة بالمعان��ي  ولس������اني 

ي��ا َخ��ِل��ي��َل��يَّ َأنِ��ي��خ��ا ُب��ْره��ًة

َفْرَقع�ْة ال  ه�دٍف  ع�ن  واس�أال 

طيٌِّع وق��ٌت  العمر  في  َي��ُع��ْد  لم 

ِمْدَفَع�ْه َهواك�م  يرم�ي  أن  قب�َل 

واه���ٌم َم���ْن َظ���نَّ أنَّ���ا ال َن��رى

َع�ْة إمَّ فين�ا  ق�وُم  ي�ا  َيُع�ْد  ل�م 



أزهــار293 د. عبد الولي الّشميرّي

بالدي اإلى اأين؟
البحر: المتقارب

َفْر؟ السَّ حان  أي��ن!  إلى  ب��ادي 

الخط�ْر بن�ار  تش�عرين  فه�ل 

)الرياض( أو لقصور  ل� )طهران(، 

)ق��ط��ر( وإال   دب����ي(    ( وإال 

س��ت��ب��َق��ي��ن ت���ائ���ه���ًة م��ث��َل��ن��ا

ُمْس�َتَقّرْ وال  وَنه�وي  نف�رُّ 



294 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

َترحلي ال  أرج����وِك   ، أمُّ فيا 

َس�َقْر ُتمس�ي  َبع�َدِك  فصنع�اُء 

لنا ت��ح��ل��و  أمُّ  ي��ا  ل��وج��ِه��ِك 

ال��نَّ��َظ��ْر َنستلذُّ  وك��م  رؤاِك 

سيَفه ش��اه��ٍر  ف��ات��ٍك  وك���م 

األث�ْر الخط�واِت  ف�ي  ُيراق�ُب 

موطني؟ ي��ا  ت��رح��ُل  أي��ن  إل��ى 

و)هوالك�و( َأصب�ح مرم�ى الَبَص�ْر

ُلقَمٍة على  َن��ْف��نَ��ى  ُن��ق��اتِ��ُل، 

القَم�ْر َس�طَح  بالق�اِت  وَنْصَع�ُد 



أزهــار295 د. عبد الولي الّشميرّي

األُلى الُمْتَخُموَن  َحولِنا  وِم��ْن 

ال��ُح��َف��ْر لعميِق  ي��س��وق��ون��ن��ا 

َي��ُس��رُّ ال  خ��ب��ٍر  على  فنصحو 

وف�ي اللَّي�ِل ُرْع�ٌب، وَخ�وٌف وَف�ّرْ

العقوِل َجْوَعى  الِجنُّ  وَتْحِرُسنا 

الَبَش�ْر أمي�ُر  فين�ا  وإبلي�ُس 

ج���ارٌة ف��ا  َرَح���ْل���ِت  م��ا  إذا 

الُمنَْح�َدْر إل�ى  إالَّ  َس�ُتْؤويِك 

الخليِج شمِس  مثُل  شمُسنا  فا 

المط�ْر مث�ُل  �ْحِب  السُّ َمَط�ُر  وال 



296 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

َف��ْق��َرن��ا َتشتكي  ح��ض��ارُت��ن��ا 

َحَض�ْر َم�ن  أو  غ�اَب  َم�ن  وتك�رُه 

إل���ى أي���ن ي��ّت��ج��ُه األغ��ب��ي��اُء؟

البق�ْر جن�وَن  فيه�م  الي�وم  أرى 

الهوى َوْس��َوس��اِت  في  َيهيموَن 

؟ المف�ّرْ وأي�ن  لك�ن  وَن!  َيِف�رُّ

تنتهي ال  الُبْغِض  ِم��َن  ح��دوٌد 

ُمؤتم�ْر ن�ا  ِضدَّ �دوا  َعقَّ وك�م 

َتفريَقنا ش���اء  ل��م��ن  ف��ق��ول��ي 

الَح�َذْر األش�قياِء،  أخ�ا  ح�ذاِر 



أزهــار297 د. عبد الولي الّشميرّي

نرتجي م��ا  ك��لِّ  على  قضيَت 

الَق�َدْر! َبن�اُه  ُحْلًم�ا  ْض�َت  وَقوَّ

الوطْن ان��ه��زاَم  بكيُت  ك��م  أن��ا 

َم�ْن الزَّ خل�َف  ُد  ُأَغ�رِّ وعش�ُت 

ي��ق��وُد ال��ُع��روب��َة َأع���داُؤه���ا

َم�ْن الدِّ بح�اِر   ف�ي  به�ا  وُيْلَق�ى 

َبْطَشُهْم خوفِنا  ِم��ن  ��ُق  ُن��َص��فِّ

الِفَت�ْن كلِّ  ُصنْ�َع  أتقن�وا  وق�د 

َسيِفِهم ِمْن  خوَف  وال  صريٌح، 

وَف���ّنْ ِدي���ٌن  ��راح��َة  ال��صَّ ألّن 

3 /9 /2014 م



298 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

ا وما كنُت ِحزِبيَّ
البحر: الطويل

ا َس��َقى الَوْب�ُل ذاَك الَحيَّ ب�اكره ريَّ

ُلْقي�ا وَأْينََع�ُه  َوْص�ًا  وَأْمَرَع�ُه 

وَسقاُهُم ُضًحى  َأحبابي  وَقبََّل 

بِ�كأِس ِوص�اٍل َحبَّذا لَك ِمْن ُس�ْقيا

لِِذْكِرِهْم وإّني  َعْهدي  َرُهْم  وَذكَّ

أخ�و َلْوَع�ٍة َتْل�وي الُهم�وَم بِ�ِه َليَّ�ا

ِدْفُؤُه الَقْلِب  الَعْهُد في  بُِروِحَي ذاَك 

َحيَّ�ا ل�ُه  َوفِ�يٌّ  َميًت�ا  ل�ُه  َوفِ�يٌّ 



أزهــار299 د. عبد الولي الّشميرّي

إّنني الَجزيرِة  َغ��ْوِر  في  َأِحبَّاَي 

َرَحْلُت، وهل أنس�ى، إذا ِصْرُت َمنِْس�يَّا؟

إذا ما جرى َدْمُع الُج��فوِن لَِش�وِقُكْم

َش�وقيَّا باب�ِة  الصَّ أه�ُل  ُبن�ي  ُيَلقِّ

َمْذَهبي األَِحبَّاُء  عاَب  وإْن  ولسُت 

َميَّ�ا أو  بثين�َة،  أو  بَِليل�ى،  ُمَعنًّ�ى 

َسِئْمُت ِمَن التَّْرحاِل، والُبْعِد، والنََّوى

إلى كم أذوُق النَّْشَر ال َأعرُف الطَّ�يَّا

روا َتَذكَّ َعنكم  النَّأُي  َيطوُل  كم  إلى 

إذا م�ا َذَكْرُت�ْم واِجَم الَقْل�ِب َمنِْفيَّا؟
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ألّنني خيُف  السَّ ذاَك  ُيحاِرُبني 

َحَمْي�ُت له َعْرًش�ا، وَعْهًدا وُكْرِس�يَّا

ًف�ا َتَخوُّ تعلم�وَن  م�ا  َأيُجزين�ي 

وأمس�يُت ف�ي َظ�نِّ الِعصابِة َمنِْس�يَّا

َقَضْيُتُه باَب  الشَّ ُقلُت  إذا  َأَعْيًبا 

َش�ِقيَق ِس�اٍح فارَس الِع�زِّ َحْربِيَّا؟

َأقوُله ما  والُهدى  َقولي  َيِعيبوَن 

َكَف�ْرُت بأح�زاٍب وم�ا كن�ُت ِحْزبِيَّا

سأبقى كبيَر الَق�لِب والَع�قِل والَهوى

وم�ا زل�ُت إنس�اَن الُعروب�ِة َش�ْرِقيَّا
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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

1 - حزب المؤتمر الشعبي، والحزب االشتراكي.
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أهم شيء نقطة )َكِرش(1 أزيلْت

أما الجرائد أربعْه وستين

شاحوطك2  يا شعبنا بياسين

أقرأ شتائم تخجل المجانين

هذي ديمقراطية المساكيْن

أهم شيء نقطة )َكِرْش( أزيلْت

وَمن قتْل يلجأ إلى )كريتر(3

ومن وصل )صنعاء( َسِلْم من الشر

1 - َكرْش اسم مكان الحدود القديمة بين شطري اليمن.
2 - شاحوطك: عامية يمنية بمعنى اعطيك تميمة خوف الحاسدين.

3 - كريتر أشهر حي في عاصمة جنوب اليمن عدن.
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مبروك يا شعب اليمن وأكثر

وحدْه كذا وإالَّ باش ُتذكْر

أهم شيء نقطة )َكِرْش( ُأزيلْت

)خالد نزار( أستاذ في )الجزائر(

أهًا ديمقراطية العساكْر

أهم شيء نقطة )َكِرْش( أزيلْت

سلطان1 كان الثائر المناضل

وأنت يا فضلي2 شجاع وفاضل

1 - الشيخ سلطان السامعي كان يومها مطلوًبا من نظام صنعاء.
2 - الشيخ طارق الفضلي كان مطلوًبا في نظام عدن.



304 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

لجوء سياسي في اليمن وعاجل

من اليمن يا عيني للقبائل

أهم شيء نقطة )َكِرْش( أزيلْت

والطائفية أغنية جديدة

لاشتراكية بدت مفيدة

من أممية مارِكْس، جديدة

إلى انفصال )عمران( و)الحديدْة(

أهم شيء نقطة )كِرْش( أزيلْت

االنفصالية قريب ُتعرْف

وما وراها عن قريب ُيكشْف
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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
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�شالون الهمداني في م�شر
البحر: الخفيف

��ْم وَي��مَّ ع��اٍم  أل��َف  ه��ُر  ال��دَّ صمَت 

َص�وَب )هم�داَن( من ُس�فوِح الُمَقطَّْم

سماٌء واستنارْت  الِعلُم  وصحا 

وح��ي��ا ال��غ��ادي��ات ح��يًّ��ا وَس��لَّ��ْم

قدي�ٌم حني�ٌن  هاجس�ي  فعل�ى 

وَزْم�َزْم ِش�عِري  َزمَّ  )النِّي�ِل(  وعل�ى 
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الَعذارى ِج��راِح  ِمن  لهمداَن  يا 

وآدم ح�وا  عه�وِد  ِم�ن  َت�َزْل  ل�م 

إال الَمشارِق  في  الَبرُق  َشَرى  ما 

ّمْ ال�دَّ ِم�َن  َينِ�زُّ  ُج�رٌح  َقلب�ي  َه�زَّ 

َفألّني َي��دي  ِمن  يُف  السَّ َنبا  إْن 

الَه�ّمْ ِم�َن  الُك�ُؤوَس  َأْحَتس�ي  ُمْدِم�ٌن 

َجحيٍم ِمن  والنََّوى  الُبعُد  َهَجَم 

َجَهنَّ�ْم َع�ذاب  عنَّ�ا  اْص�ِرْف  ن�ا  َربَّ

يتغنّى باسًما  )ك��ه��اُن(  ع��اد 

َيَتكلَّ�ْم ش�اعًرا  )كه�اُن(  ع�اد 
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مواًتا ُتْحيي  َبنِيِه  ِم��ن  َل��ْف��َت��ٌة 

فكأنَّ�ا ف�ي َعص�ِر )عيس�ى ب�ِن َمْرَي�ْم(

ُج��نُ��وٌد ال��ب��اِد  ف��ي  فلهمداَن 

وَمْعَل�ْم ُقْط�ٍر  كلِّ  ف�ي  وحش�وٌد 

َبنُون عيِد(  )الصَّ في  ولهمداَن 

َمْعَل�م )َمراك�َش(  ف�ي  ولِهم�داَن 

الَغوادي ُم��روِج  في  ولهمداَن 

وَمْق�َدْم فاتِِحي�َن  مدري�َد  حي�ُث 

لِساٌن وال��َي��م��اِن  للُيْمِن  ع��اَد 

وب��ي��اٌن وع����اَد ل��ل��ُح��بِّ ِم��ي��َس��ْم

القاهرة 19/ 12/ 1999م   -   10 رمضان 1420ه�
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تحّية اإلى دار العلوم
البحر: الكامل

َمهابٌة ال��ُع��ل��وِم  ِم��َن  عليه  داٌر 

م�اِن َفَخ�اُر ي�اِء َم�َدى الزَّ وِم�َن الضِّ

َمفاِخٍر ت��اُج  لمصَر  الُعلوِم  داُر 

َأش�عاُر والَم�َدى  ُيَرْف�ِرُف  َعَل�ٌم 

َغْيُثُه ال��ُع��روَب��ِة  أرج��اِء  ك��لِّ  في 

ِم�ْدراُر َغماِم�ِه  وَس�ْيُب  َيج�ري 

12 /2004م



أزهــار313 د. عبد الولي الّشميرّي

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.

اآلداب  كلية  في  أكاديمي  ومناقش  ومشرف  محاضر  أستاذ 

واإلعام في عدد من الجامعات اليمنية والمصرية.



314 د. عبد الولي الّشميرّيأزهــار

وجمعيات  ومنتدى  مؤسسة  عشرين  من  ألكثر  ومؤسس  عضو 

ثقافية في الوطن العربي وخارجه.

له زيارات أكاديمية، ورحات 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 اإلسامي 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  والباغة  العربية  للغة  مدرس 

. 1978 - 1975

من مؤلفاته

1. )درر النحور(: ثاثة 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�ام 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 تازم اإليمان والعمل.

14. )موسوع�ة أع�ام 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  وباغة  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 العايلي،  األردن، رسالة ماجستير.

6. عشرات المقاالت في الصحف والمجات 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 اإلسامية ببريطانيا)منشيستر(.

20 .  درع وزارة الثقافة اللبنانية، بيروت

21 . درع رابطة أبناء بيروت 

22 . درع المجلس اإلسامي الفلسطيني األعلى

23 . درع المكتبة البريطانية، لندن
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7شاعر األصالة في مراقي الّشعر
19أَمْل
21أّمي

23وجدانيات
عر 25ُبهتاُن الشِّ
26ثورة الحّب

29تغيب
31لندن -الحب واآلالم-

34قدري 
37ليس لي تجربة

41ماذا أفزعك؟
42سام من العطر

44شيطاُن الُحّب
46أنا يوسف
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يف 47الزَّ
48دعيني

51هوى وفّن
53تحبُّه .. وَتُسبُّه

56الغدر 
نيا 58هي الدُّ

59ثرثارة
61أنثى النَّحلة

66سخيفة
68يا حبيًبا

70الهجر مش عادتك
73على عيني

75مكانيات
77وطني
80حنين

83تحية للبنان
87بيروت

89الكويت
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97سراييفو
104تونس

106بلدة المعاناة
111اإلمارات

111دبي
115برمنجهام

120القاتاْت عيوُنْه
125روحانيات

127َأوَبة
130ساٌم على سيِّدي المصطفى

باُح 131ُيشِرُق الصَّ
133إلى متى؟

137عّفة وأناقة
139ماذا يقول النَّاس

141ُأِريُت ضريحي وقد ُكتب عليه
142مع الفجر

143أنساُم الفجر
145المراثي
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اد جَّ 147الراحُل السَّ
153حبُّك ديوانَي األجمُل

154هوى كنجم
158على قبر يوسف عبد الولي رحمه الّل��ه

159لروح الشهيد
162تبكي المآذن
مان 166يفنى الزَّ
170راحٌل أنت

173رسائل ومناسبات
175إلى صديقي
179عيدك العيد
181رّد واعتذار

183إلى روح الشاعر محسن بن شداد الشميري
186أنغام

188العشماوي
191تهنئة من لهب
192نحن ال ننسى

197إلى أبي إلياس
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201ألبي حمزة
205ذكريات

207أرجوزة نظمية عن العمل في الجامعة العربية وقّمة تونس 
221األردن

222اإلمارات
223البحرين

224تونس
225سوريا

226فلسطين
228السعودية
229المغرب

230قطر
231مصر
232لبنان

233ُعمان
234الجزائر

236السودان
237الكويت
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238موريتانيا
239الُقمر

241الصومال
242ليبيا

243جيبوتي
244العراق
245اليمن

247الّشؤون المالية
249جلسة مغلقة

251خاتمة
253مستند حكم

263سياسيات
265أنا ِمن َتِعّز
272الفجر آت

عيد 274أسفي على اليمن السَّ
بيح 276اليمن الذَّ
ح  279عضو مرشَّ

284الاهثون
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285أيا ِعيُس
288زائفات األقنعه

293بادي إلى أين؟
298وما كنُت ِحزبِيَّا

301الوحدة
307ثقافة

309صالون الهمداني في مصر
312تحّية إلى دار العلوم

313السيرة الذاتية للشاعر




