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  لوال جنون اللظى-٤٣٩

 
ح؛ أجــرع مــاأُذْكــي ســين عمــري بالــرا 

. 

ــزوجِ   ــري مم ــنها غ ــاس م ــب يف الك يص
. 

 
ــراراا     ــت ح ــزجت ذاب إن م ــراح وال

. 

ومل تهــــج يف احلــــنايا أي تأجــــيِج
. 

 
ــا طــاش ذو أدٍب  ــنون اللظــى، م ــوال ج ل

. 

ــازيجِ وال ــام األهــ ــينا بأنغــ  انتشــ
. 

 
ــول  ــتقلٌ : تق ــيب مع ــى، والغ ــس قض أم

. 

وســـاعيت هـــي حظّـــي دون حتـــريِج
. 

 
ــتها    ــي روح راح ــي؛ وروح ــراح روح ال

. 

ــيجِ  ــربات الدمالـ ــي بـ ــم أكنـ وكـ
. 

 
"عتــرته"و" طــه"أو" احلواطــيم"عــن  

. 

ــن  ــٍر"أو ع ــوجِ "و" عزي ــوج وماج "يأج
. 

 
 
 

 هـ١٣٩٦ حمرم أول
 م١٩٧٦يناير  ٣



  أحب: قالوا-٤٤٠

حــباً أراه وإن.. أحــب؛ نعــم : قالــوا 
. 

تقــادم العهــد حــباً فالقــاً كــبدي    
. 

 
للحــب ســاعات وصــٍل يف تذكــرها    

. 

أســـتف راح خلـــود اللّـــذة األبـــدي
. 

 
 
 
 

 هـ١٣٩٦ربيع األول  ٣
 م١٩٧٦مارس  ٤



 وهبل اعذر.. وه  ال تعذلُ-٤٤١

 التَّاء المضمومة مع الباء 

م إن حبـــت باســـمهاووا علـــي اللَّـــأقلُّـــ
. 

 ــبت ــنقه الكـ ــاد خيـ ــؤادي كـ ــإنَّ فـ فـ
. 

أصـــابر يف األحشـــاء نـــاراً؛ أنـــا الَّـــذي
. 

   وأهلـــبت ـــببتبـــأحالِم أشـــواقي ش
. 

هقلـــيب، وعـــاد ها فاهتـــزجـــرى ذكـــر
. 

عــن ذكــِرِه تــبت مــن الــوجِد مــا قــد كــنت
. 

ــةٍ     ــفح روض ــِل يف س ــيم الوص ــرت نع ذك
. 

   ــبت ــٍة خ ــن وحش ــي م ــا؛ فه ــرنا محاه هج
. 

ــرأيت   ــب جبــ ــي؛ ختــ ــيايلَ أيامــ لــ
. 

وفاِرســـها مســـتجمع قلـــبه؛ ثـــبت   
. 

 

 فال تعذلوين
كــــيتإن ب ..ــــبتخ فقــــد

. 
ــت ــناي، وجفّـــــ مـــــ

. 
ــبت ــد ِخــ ــذروين فقــ واعــ

. 
 

 
 

 م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦: لندن



٤٤٢-ل ِم ه؟هربن م 

 التاء المضمومة مع الباء

وال ِعــبت ،حــدتحبظِّــي، ومــا ج قــنعت
. 

جيلــي، وأتعــبت يتــنوإن كــنت قــد أض
. 

 ــواع ــت أن ــا رس ــةً  الذُّوم ــوِب جهال ن
. 

ِة واغتـــبتشـــأنَ اآلدمـــي وحقَّـــرت
. 

 إذا كان يل
 ِمن مهرٍب

        نخماويفع 
ــوى ــيس س ــبت: فل ــد ث ــي إىل اهللا ق أن 

١
. 

 شطحت بأوهامي
 ؛..غروراً
 فَهلْ ترى       

ــيك ــيبفِّ ــبت؟؛. ر ذن وإن ت ،ــت إن حجج
. 

 
 م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦: بروملي

  

                                                 
١ رجع:  ثاب. 



  يوماً.. سريجع-٤٤٣

 اء وأِلف الردفالتَّاء المضمومة مع الب

ــبريهم    ــوٍم ك ــوز ق ــي ف رجت ــم إىل ك
. 

  ــت ــؤم ثاب ــياِن والل ــرعِة العص ــى ش عل
. 

ونهكـــرمـــم يخســـفاً؛ وه ســـومهمي
. 

ــابتِ    ــو س ــعاِده وه ــعونَ يف إس  ويس
١

. 
ــفةٍ    ــنك برش ــم ع ــح اهل ــدعهم ون ف

. 
ــت ــيلُ خاِب ــروح، والل ــذاها ال يســف ش

. 
 سريجع يوماً

 من نأى عن دياِره
 فتزهو به

با واملنابت؛..ِتلك الر 
ــئٌ    ــفر ظام ــو أص ــع وه ــر رب وخيض

. 
 ــه ــيض وج ــت .. ويب ــرب كاب ــو أغ وه

. 
 

 م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦: بروملي
  

                                                 
١ املستريح احلائر:  السابت. 



٤٤٤-ورد الغفران م 

 التَّاء المضمومة مع الصاد وأِلف الردف

ــاةُ    ــوم عص ــي حت ــِره الظَّام  ــى عل
. 

ةُ؛؟وعـــنه حشـــود الطَّـــائعني قُصـــا
. 

أيرشــف ِمــنه كــلُّ فــدٍم وآبــقٍ    
. 

ــاةُ؟    ــِه حص ــن لدي م ــنه ــرم م  ويح
١

. 
ــال رد ــؤالٌ بـ ــندهسـ ــف عـ ، توقَّـ

. 
ســؤايل؛ ومــا فــيه جتــوز وصــاةُ    

. 
 

 م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦: بروملي
  

                                                 
 .العقل:  احلصاة ١



  املستضعفون-٤٤٥

 التَّاء المضمومة مع النون

ــنوا ــيان وافتت ــوا الطّغ ــن ألف ــاً ِلم تعس
. 

  ــنت والع ،ــنات ــيامهو اِإلس ــه؛ ودن  ب
١

. 
ــا ضــ   ــوا، وم ــا هان ــيؤخذون مب عفواس

. 
ــ ــاموا وإنْ قت كانوا، وإن صــت ــا اس  وانوم

٢
. 

 
 م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦ :بروملي

  

                                                 
١ الشدة: القحط، والعنت:  اإلسنات. 
 .الذلة واخلضوع:  االستكانة ٢



٤٤٦-لى صورة ع 

انظـــر إلـــيه خاشـــعاً مـــتأملاً   
. 

ــتطي ــو يسـ ــاًلـ ــتكلَّما.. ع تكلُّمـ لـ
. 

تتســـاقطُ احلســـرات مـــن نظـــراته
. 

ــا  ــرقةً وتأَلُّمـ ــرخ حـ ــاد تصـ وتكـ
. 

ــاهللا ــره   .. ت ــور ِس ــرف املص ــو ع ل
. 

لِّمالبكـــى علـــيه؛ مصـــلِّياً، ومســـ
. 

 
 

 م١٩٧٦/هـ ١٣٩٦: بروملي 
  



٤٤٧-كيف ي ؟ الكرىطيب 

 التَّاء المضمومة مع الالَّم

ــه    ــاس ب ــا ال يق ــربيت م ــيت يف غُ قاس
. 

  ــت ــين الفَل ــوى مس ــةُ رج ــوال مثال  ل
١

. 
صــحت دهــراً بأحالمــي؛ وحــني ــكرتس

. 
 ــنفلت ــروح يـ ــاد الـ ــيقةُ كـ يب احلقـ

. 
 

  والقلت والكونُ جتتاحه األضغانُ  
٢

. 

     طيبدأُ نفسي أو ي كرى وكيف 
. 

 

 ــأت ــبارهم ون ــم أخ ــطّت ِبه ــلُ ش واأله
. 

صــلتمنديــارهم؛ وحســام الظُّلــِم   
. 

ــرائعه ــناس حيكمهـــم قـــاٍض شـ والـ
. 

ــاد وا  ــك واِإلفس ــى اِإلف إذا قَضــت  لغل
٣

. 
 

 م١٩٧٦/ هـ ١٣٩٦: بروملي 
  

                                                 
١ املفاجئ:  الفَلت املوت. 
٢ للؤمبلغة صنعاء ا:  القَلت. 
٣ لتالغلطُ يف احلساب:  الغ. 



٤٤٨-ع الذاتني  

 التَّاء المضمومة مع الباء وواو الردف

ــِن ع ــت ــاِف"تعال ــا" األوص ــي ذاته إذ ه
. 

ــبوتها   ــياِن ثـ ــنطوِق البـ ــا ال مبـ ـ
. 

ــرفتها   ــا فعـ ــي هلـ ــت يف حبـ متاديـ
. 

ــا  ــرفاين ـ ــدد ِعـ ــبوتها.. وبـ رهـ
. 

ايــةُ علــٍم مــا لــه ِمــن بدايــةٍ     
. 

ــبوتها ــتحيل خـ ــٍد يسـ وجـــذوةُ خلـ
. 

 
 م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦: بروملي 

  



٤٤٩-احب ص 

ــرفه  ــنعاء أعـ وصـــاحب يل مـــن صـ
. 

١ "جمروســاً"مهــذّب الطــبع مســح الكــف 
. 

 
    ــن ــل م ــات هلَّ ــى احلان ــلَّ عل إذا أه

. 

ــا    ــباراً الروس ــه؛ إك ــنوا لَ ــيها وأح ف
. 

 
ــه؛     ــت ل ــن فقل ــة يل دي ــال اخلالع ق

. 

ــان و   ــنك األمل ــدت يف دي ــا"قلّ "الروس
. 

 
ــه: فقـــال  ــال يل رب فقلـــت لـ واملـ

. 

رب جـــبانٌ يعـــيش الدهـــر حمروســـا
. 

 
ــدي   ــي ويف خل ــو يف روح ــذي ه ــي ال رب

. 

ــا  ــنه مدروس ــروى ع ــيف ي ــن ال ك ال أي
. 

 
ــب يل     ــل جيل ــا ظ ــادم م ــال يل خ وامل

. 

ــا   ــنك والبوس ــي الض ــتهيه، وينف ــا أش م
. 

 
 

 هـ١٣٩٦ربيع الثاين  ١٥: بروملي
 م١٩٧٦أبريل  ١٥          

  

                                                 
 .احلاذق الشاطر:  اروس باللهجة الصنعانية ١



٤٥٠-فينة ال سعرم 

ـ      ــن األمـ ــٍر م ــر يف حب ــفينة العم لس
. 

ــلِ  ــى عج ــدري عل ــيث ال ت ــري إىل ح جت
. 

 
ــدفعها     ــن ت ــاح األم ــاًء، ري ــناً رخ حي

. 

ــوجلِ  ــوف والـ ــرياح اخلـ ــارةً بـ وتـ
. 

 
ــةً  ــربه دع ــت يف ق ــاطئ آنس ــم ش ك

. 

ــلِ    ــا مه ــباً دومن ــنه غَص ــت ع وأقفل
. 

 
 

 هـ١٣٩٦ربيع الثاين  ١٧: بروملي
 م١٩٧٦أبريل  ١٧          

  



  األريج بقايا-٤٥١

 
 "و التمزق والضياعكتش"

 "صنعا اليمن"وأنت يف 
كرهال ادبأنين ت  
؟"بروملي"ب يف أشكو التغر 
 :وال عتاب.. هاك اجلواب

 
 ــت ــد حلل ــنعاء ق ــا؟ موبص طاع

. 

ــزقاً   ــكو مت ــيف تش ــياعاك  و ض
. 

ــراحيف  ــؤادي اجل ــاف   و االوجاع
١

. 

شكواك أنكت "ابـن عبد الرمحن   "يـا    
. 

 فكـيف تشـكو الضياعا      وأهـلٍِ  ٍب
. 

 وأحبا أنـت يف الـدار بـني صحبٍ        
. 

ــي"يف  ــطليها الْ"برومل ــياعاو أص ت
. 

ــنا     ــيايل حني ــد الل ــا أحص وأن
. 

قًا، أو صـــراعاغـــربةً أو متـــز
. 

ــت  أفحــرم ــنفذ العم ــكو؛ أن ن  نش
. 

ــري ِع ــا تس ــياعاكاملطاي ــا ج طاش
. 

 حندو األماين  وحنـن  " قـرٍن    ثلـثُ " 
. 

ــراعا؟  ــيه س ــي إل ــحايا منض الض
. 

 ــبع ــن ن ــأحالمأي ــنا ب ــنور ك  لل
. 

    نا شـراعا بـيٍد طويـنا وكـم نشـر
. 

ــم   ــيه وك ــيالً إل ــققنا ل ــم ش ك
. 

ــب ــياعا يع ــنى وارت ــى ض  الدج
نٌآو الفجر ظم   كـيف بـاهللا غـار ؛        .

. 
* * * 

ــنايا ي ــديف احل ــاش ــبا رواع   قل
٢

. 

لوال يقني "ابـن عـبد الـرمحن     "يـا    
. 

ــت ــقطُقل ــا تس ــنجوم؛ م ــه ر ال ــبالُ  ل ــه اجل ــوي ب ا وــب ــع داعا انِص
. 

ــن ــنأي ــاين عــاملٌ؟. ؟ ال أي كــيف انتهــى و تداعــى؟.. مــن خــياالت األم
. 

ـ    وأخناِبـه أضاع الضياعا    عِرمـع الش 
. 

 نكـيف تشـكو الضـياع ؟ يـا م
. 

 و انصــياعا؟، أم طاعــةًوإبــاًء
. 

أشــرودا و حــريةً؟ أم عــزوفًا   
. 

* * * 
تابةً، أو ســـــماعا؟إالُّ ِكـــــ

. 

"صنعاء"قـد مللـت البعاد، الأجتلي        
. 

 

                                                 
 . هو الشاعر أمحد بن عبد الرمحن املعلِّمي صاحب األثارة ١
 .الشهم، الذكي:  الرواع ٢



 

"وداعــا: "لكــي نقــول.. نتالقَــى
. 

  ــيت ــا التق ــلٍّ وإذا م ــوما ِبِخ  ي
. 

ــج الشــ  ــت مت ــت فارمت اعاعذبلَ
. 

ــفي"  ــب " أس ــن ش ــرةً م ابأنَّ زه
. 

ــى أحالمــ  هتتمنــو ــاعا ل ١  ض
. 

ــبها    ــان يف قل ــج "ك ــا أري "بقاي
. 

 
 

 هـ١٣٩٦مجادى األوىل ١٤: بروملي 
 م١٩٧٦مايو  ١٣           

  
 

                                                 
١ انتشرت رائحته:  ضاع املسك. 



٤٥٢-رد ة التحي 

د السفري   من صديقه السي   صاحب الديوان بطاقةََ نئةٍ   تسلَّم  [
 :] فأجابه مبا يلي"هأمحد بن سود"املغريب 

 

 
 

"األمناء"أخلص  " ابن سودةَ "يغشـى   
. 

أزكـي السـالم مـن املُحـب النائي         
. 

ــد الصــديق األ ــْألواءجي ــن يف ال م
. 

ــ  ــروءته، وحكم ــن يف م ــةم ه رأي
. 

ــي؟  ــيت ورجائ ــبلُ مهَّ ــويل يك ح
. 

كـيف السـبيلُ إىل اللقـاء وكلُّ ما         
. 

ــاء إالَّ  ــودة و إخـ ــنانُ مـ حـ
. 

ــى   ــئ يرجت ــبق يل يف األرض ش مل ي
. 

ــوارث األرزاء ــتابعني كــ متــ
. 

      ـم قـد أودت أهـل الـود لكـن
. 

ــ ــيأذلل ــنت إبائ ــي، أو أه ت رأي
. 

قَـد كـنت يف كـنِف األماِن لو أنين          
. 

 " يف سـوق اخلَـنا حبيائي     " تاجـرت
. 

ــين   أن أو"ــرت ــاِرأو" قام باألفك
. 

ــةََ   ــق ِمل ــا زال يعش ــنفاء"م "احل
. 

نــت تعــرف عــزمهألكــن قلــبا،  
. 

 فنائي أستسـقي بقائـي مـن سحابِ      
. 

وكيف كـيف الـركونُ إىل الضالل؟      
. 

ــاء ــدى العظم ــدري زواجــرها ل ت
. 

لـوال املـروةُ ،وهـي فـيك سجيةٌ         
. 

يف األمـــِة العـــربيِة اخلرســـاء؟
. 

 ضمريه أين لصـرخت أيـن العـدلُ؟      
. 

ـ " الـرّيف "يف   ن تعٍس ومن بأساء؟   ِم
. 

أونرى" اصموالع"هـل مـا نشاهد يف        
. 

ــاء   ــورٍة بيض ــن ث ــراء أو ِم مح
. 

ــا مت   ــو م ــن حــ ه ــناه م ريٍةني
. 

ــن  ــاٍس"مـ ــنعاء"إىل " فـ "صـ
.  خبريه اآلفاق أو مـا أردنـا أن يعـم

. 
على الشهداء  مـن أدمـٍع سـجمت     

. 

          ، ولكـم أرقـنا مـن دٍم حـر وكم
. 

ــرمحاء ــرعة ال جــي و أســلك ش
. 

أسـفي ألنّـي مـا بـرحت أهيم يف          
. 

مــا إن يكــاد يــرى يديــه الرائــي
. 

ــناس حــويل يف ظــالم غــاطٍش  وال
. 

ــاء ــن الظلم ــايت م ــه الع ــري ب أف
. 

مشعلٌ" زيـدٍ "لكـن يل مـن ـج         
. 

و الشـعر خلـي و الدمـوع عزائي        
. 

و احلــب حلــين، و الــنوى قيــثاريت 
. 

 
 هـ١٣٩٦مجادى األوىل  ١٨: بروملي 

 م١٩٧٦مايو ١٧           
  



٤٥٣-ح صرياد عم 

 ]:، فقال"حصاد العمر"وطالَع الشاعر ديوانه  [

 
مـا ادخـر الغـيب لعمري القصري؟       

. 

طويلعمري ال " حصـاد العمر  "هـذا    
. 

ــر؟   ــاين غري ــت أغ ــا كان أم إنه
. 

ــنا؟   ــا ه ــودته ه ــلْ ج ــعر ه الش
. 

ــتثري   ــع املس ــى م ــواؤه، تطغ أه
. 

تعرمتاهتـــبل اآلثـــام، واســـ 
. 

* * * 
 ــارع ــب ضــ ــري، لَهــ ــاد عمــ حصــ

. 
ــعري    ــلَّ السـ ــج، ومـ ــئم النضـ ــد سـ قـ

. 
طـــف الـــواله مـــن حقلـــه   قـــد يق

. 
ــري  ــذاه العطـــ ــي شـــ ورداً، ويستنشـــ

. 
ــا  ــداه مبـــ ــى يـــ ــا تدمـــ ورمبـــ

. 
ــر    ــري املريـ ــوِك املصـ ــن شـ ــس ِمـ يلمـ

. 
ــنا ــي،  .. هــ ــنا املاضــ ــكالههــ :بأشــ

. 
ــى، ــطفى، واملرتضـــ ــرياملصـــ  واحلقـــ

. 
ـ  اب الدجـــــىبويف حـــــناياي شــــ

. 
ــتجري   ــحاِره يســـ ــرى إىل أســـ فجـــ

. 
ومــــن وراء الغــــيب صــــوت الــــردى

. 
  ــري ــاد األخــ ــان احلصــ ــزف أحلــ يعــ

. 
 

 هـ١٣٩٦شعبان  ٥: لندن
 م١٩٧٦أغسطس  ١       

  



٤٥٤-صية والد و 

 :]عصام بن حممد أمحد الشامي: إىل العصامي[

ــييت إىل  ــام"وص ــام  " عص ــي واهلم ــو الذَّك وه
. 

ــالم  ــيخ ِلك ــالم … أن ال يص ــريغونَ الك ــن ي م
. 

واحلــرامبــني احلــالِل  … وال يفــرقونَ مــا 
. 

  ــئام ــاذر اللـ ــرام، وأن حيـ ــر الكـ وأنْ يعاشـ
. 

   ــام ــن دون خص ــر م ــنقاش احل ــيخ لل وأن يص
. 

ــه    ــه ل ــونَ عقلُ ــيل"وأنْ يك ــام"و" الدل ،"أِإلم
. 

ــرافات، وال  ــال خ ــبان"ف ــن " ره ــالم"يف دي "الس
. 

اخلَلــق، عيشــاً وحقــوقاً، واحتــرام" تســاوى"وقــد 
. 

الِعلـم، والدين حطام،   .. .وكـلُّ مـا يف الكـون غـري        
. 

  ــام ــق األنـ ــاهللا خالـ ــناً بـ ــل مؤمـ وأن يظـ
. 

ــى  ــاً عل ــالة"محافظ ــزكاة"، و"الص ــيام"و" ال "الص
. 

ـ " آســف" ى بالنصــائِح العظــام أين مــنه أولَـ
. 

ــبري  ــي الك ــن أمل ــو يف .. لك ه"ــتام ــن اخل "حس
. 

 
 هـ١٣٩٦شعبان  ٢٣: بروملي

 م١٩٧٦أغسطس  ١٩          
  



 .! عامل الغواية-٤٥٥

هايلَيســــــت الــــــبد 
١!

. 

ــن   ــد"إن مل تكـ ــي" ِذ إنـ فَهـ
. 

 ــنهايه ــدد الــــ  حتــــ
٢

. 

غالـــــباً " الِبقنيـــــنج"و 
. 

وضــــــاعت الدرايــــــه
. 

قـــد عمـــيت مشـــاعري   
. 

ــة  ــري واهلدايــــ اخلــــ
. 

رجــــيأوأســــفي، أنــــي  
. 

ــوايه ــــــواء، والغــــ
ـ   ـ. ــ ــة األهـ ــالم حتكمـ يف عـ

. 
 
 

 هـ١٣٩٦شعبان  ٢٥: بروملي
 م١٩٧٦أغسطس  ٢١          

  

                                                 
١  “The End” النهاية: كلمة إنكليزية معناها. 
٢  “The Beginning”البداية:  كلمة إنكليزية معناها. 



  التسويف-٤٥٦

ــتوب ــتاب، وال تـ ــي املـ ترجـ
. 

وإىل غـــــٍد وإىل غـــــدٍ  
. 

ــيه ــوب وتتـ ــرق الذنـ  يف طـ
. 

ــوى    ــع للهـ ــل ختضـ وتضـ
. 

ثـــاٍن يـــئوب رجـــى غَـــدي
. 

مـــاذا ســـتفعل حـــني ال   
. 

 ــذوب ــاحللم الكـ ــاع كـ ضـ
. 

ــباب   ــى شـ ــرتاه علـ واحسـ
. 

 والعـــيوبصكشـــف الـــنقائ
. 

ــهوات أو  ــعر والشــ يف الشــ
. 

 
 

 هـ١٣٩٦شعبان  ٢٧: بروملي
 م١٩٧٦أغسطس  ٢٣          

  



٤٥٧-قاسٍٍ عتاب  

 ..]:ةدمن قصي[   

ــا والتنكُّــ  ــازى ودادي باجلف ِرفج
. 

ا الود خالص  هملـن أوليـت   .. عذيـري  
. 

رحــيق الــتغايب يف كــؤوس التكــِرب
. 

لـنفاق غروره  سـقاه علـى خنـب ا       
. 

هــيدافع عــنا مــن يلــوم ويفتــري
. 

ه ضمري يفوال طـيف لـنا      : فأمسـى  
. 

 
 هـ١٣٩٦ شوال:  صنعا

 م١٩٧٦أكتوبر         
  



  علي بن علي زبارة-٤٥٨

 
  

م، تلقَّى ١٩٧٦نوفمرب  ٩/ هـ١٣٩٦  ذي القعدة  ١٧   يوم يف
صاحب الديوان من زميله الشاعر أمحد بن علي زبارة، قصيدة          

فاستعرب .  ليطِو أوراقه، وليصمت القلم   :  يرثي ا أباه، ومطلعها   
 ]:وقالَ

 

 
ــ ــه أملُ جـــ ــيب لـــ ــبك يف قلـــ رح بقلـــ

. 
    عـــن أســـراره الكلـــم هـــيهات، تعـــرب

. 
ــنا    ــوانٌ، وجيمعــ ــرِح إخــ ــن يف اجلــ وحنــ

. 
ــل األ  ــرق، ويف حمـ ــم عـ ــم يف اهلـ ــى رحـ سـ

. 
فمـــا.. وقـــد أثـــرت جراحـــي بالبـــيانِ   

. 
   العــــني ينســــجم إالَّ ودمــــع شــــعرت

. 
 

قَضـى شـهيداً، ومن ماتوا وما علموا       
. 

        من أبكـي زمانـاً، وخالنـاً، وأندب
. 

"الزهـراء كلِّهمو  "إالَّ مصـاب بـين      
. 

 يومــا ميف الِعــز ووالــده. صــابك
. 

 

 ــه ــر لــ ــرب ختــ ــدتك ذا صــ ــد عهــ وقــ
. 

ــراش"ذُرا  ــته  "بــ ــوي حتــ ــم"، ويهــ "نقــ
. 

ــا  ــي"ومــ ــوعده" علــ ــاه مــ ــد وافــ وقــ
. 

   ــم ــري يتسـ ــل اخلـ ــيٍش بفعـ ــد عـ ــن بعـ مـ
. 

 ــرف ــا شـــ ــياٍة كلُّهـــ ــثالُ حـــ إالَّ مـــ
. 

الــــناس والــــذِّمم ــــا تصــــانُ عهــــود
. 

 

ــد"ذوو ــندم" العقائ ــذلُّ وال إالَّ ال
. 

        مـا العـيش إن مل يكن  حقّاً يصابره 
. 

* * * 
أخــــي، أتذكــــر إذ كانــــت طفولتــــنا   

. 
  ــمم ــرفانُ والشــ ــريه العــ ــاً، أزاهــ روضــ

. 
   ــمعه ــني نســ ــر، إالَّ حــ ــرف الشــ ال نعــ

. 
ــوا    ــناس، أو ظلمـ ــدروا بالـ ــى غـ ــن اُأللَـ عـ

. 
 



 

ــادرةٍ    ــلَّ نـ ــنا كـ ــيك رويـ ــن أبـ ــم عـ كـ
. 

واحلــــرم حفــــظُ األعــــراضــــا بــــه تِمم
. 

مــــا زالــــت جمالســــكم" بــــين زبــــارةَ"
. 

   مهوالــــب ادهــــا الســــادة األحــــراررو
. 

 

 واجنلت ظُلَم " عرف"وكـم تضوع    
١

. 

"وطر"من  " نيلَ"وعـن حممدكم، كم      
. 

 ــم ــا الفه ــرى دربه ــرائقاً يتح ط
. 

 تارخياً، وسن له   قـد صـان للشـعبِ      
. 

       ـا تغـذَّى طموحـي وارتوى القلم
. 

ن فكرٍ وكـم لَـه مـن يٍد عندي، ومِ         
. 

 

مــــا زالــــت فضــــائلكم" بــــين زبــــارةَ"
. 

ها انــــربى علــــممــــن إذا انطــــوى علــــم
. 

ــيف ــدواناً  فكــ ــتلُ عــ ــدكم" يقــ ؟"حممــ
. 

 ــجن ــيف يســ ــنهوباً وكــ ــيكمو" مــ ؟"علــ
. 

 

" ؟    " فيشـرعهمقانـوناً ويت احلقـد 
٢

. 

بشــهوِتِه" مغلــوب"وكــيف جيــرؤ  
. 

 

  ــاوره ــي يحــ ــانَ أروع، والقاضــ ــا كــ مــ
. 

ــم    ــان يعتصــ ــرب واِإلميــ ــيخ بالصــ والشــ
. 

     ــمي؟ ومــا اقتــرفتــن خص؟ وممــاذا جنــيت
. 

يـــدي؟ ومـــن ذا تـــراه فـــيكم احلكـــم؟    
. 

ــ ــادمكُم"وا قالــ ــرفاً؟ " أخــ ــت معتــ وقعــ
. 

فــــأين عقلَــــك؟ أيــــن العــــز والشــــمم؟
. 

ــال ــان ج: فقـ ــظ  رإن كـ ــي لفـ ــادمكُم"مـ "خـ
. 
ــبدكم"أو ــأنكمو  " عـ ــيس شـ ــأين لـ ــو شـ فهـ

. 
 

وخريمهو" أتقـاهم "وأكـرم الـناس     
. 

      القـوِم سـاقيهم وخادمهم وسـيد ،
. 

آباؤنــا؛ بــلْ مهــو فــيها كغريمهــو
. 

ومل تكُـن بدعـةً يف اخللـِق خص ا          
. 

شـغفا يف وصف ودهم    " مملُـوككم "
. 

غرناصأل" يمضـي "ن أكبـرنا    وكـا  
. 

* * * 

                                                 
. يف تراجم نبالء اليمن، وله مؤلفات أخرى" نشر العرف"و " نيل الوطَر" السيد العالَّمة املؤرخ حممد بن حممد زبارة رمحه اهللا، صاحب  ١

 .وكان جهبذاً؛ ومن دعاة اِإلصالح، وعين بطبع بعِض الكتب اليمنية، رمحه اهللا
 .املقدم غالب الشرعي: حملكمة العسكرية اليت حاكمت السيد علي زبارة كان اسم رئيس ا٢



 

ــده ــزاعمهم  .. وبعــ ــي مــ ــند الويســ  فــ
١

. 
ــل  ــي"فأجفــ ــتهم " املدعــ ــارِت الــ واــ

. 
ــوا     ــالُهم؛ فمضـ ــم أعمـ ــت ـ ــد أحاطـ وقـ

. 
ــيِه"يف  ــم " التــ ــى، وال حلُــ ــلٌ يرجــ ال أمــ

. 
راً أبــــوك، وقــــدعــــدهم حــــوعــــاش ب

. 
 ــدم ــد زلَّـــت القـ ــه قـ ــا علـــى مـــن بـ عفـ

. 
 

ومـن تواصـوا بتقوى اهللا واعتصموا      
. 

اوتلـك أخـالق من طابوا ومن كرمو      
. 

 

ــم    ــاً؛ ولَكُـ ــرى دمـ ــرش بالذِّكـ ــرح ترشـ جـ
. 

ــتحر دم   ــرى اســ ــي بالذكْــ ــى جراحــ علــ
. 

ــدها  ــدري يهدهــ ــزِن يف صــ ــق احلــ شقاشــ
. 

    دمالـــيقني؛ وقـــد تطْغـــى فتحـــت ـــمتص
. 

ــ ــم مـ ــى هـ ــفْت علـ ــه ا إن أسـ ــوح بـ  أبـ
. 

 ــندم ــيب الـ ــى قلـ ــبِت أدمـ ــى الكـ ــم علـ وكـ
. 

ــرةٌ   ــي مقفـــ ــياِم احلـــ ــأنين خبـــ كـــ
. 

ــنهِدم ــتعاوى وهـــــي تـــ أركانهـــــا تـــ
. 

 

والذَّاريات 
 على األطْالِل

 ةٌـسافي
يصرخ واألرض 

ممن أحشائها العد 
 
 

 هـ١٣٩٦ذي القعدة  ١٨: بروملي
 م١٩٧٦نوفمرب  ١٠         

  

                                                 
 .رمحه اهللا" اليمن الكربى"هو السيد املؤرخ حسني بن علي الويسي صاحب   ١



٤٥٩-بال قافلة.. داء ح 

ــي  ــي وبأْس ــن إبائ ــراعني؛ م بش
. 

أقلعـت عـن مرافـئ الـذلِّ نفسي          
. 

ــن أرســي كــيف أجــتازها، وال أي
. 

 ــد ــايل أحت ــا إن أُب ــواج م ى األم
. 

ــيِه رمســي وأناجــي يف شــاطئ الت
. 

ــاري   انكس ــن ــرياح حلْ ــين ال وأُغ
. 

ــي  ــبايل بأمسـ ــي، وال يـ يومـ
. 

وغـدي يف غـياهِب الغيِب ال يعرف        
. 

* * * 
ــي  ــر نفْس ــولت يلَ الش ــم س ولك

. 

كـم حتـدى عقْلـي نوامـيس كوين         
. 

 يب هـواها؛ تـزهو، وتكبو وتغسي      
١

. 

ــادى    ــرةٌ ومت ــي ح ــنتها فه ص
. 

ــِس ــعٍد وحن ــالك؛ س ــتى األف وبش
. 

ــاً  ــزماِن خفضــاً، ورفع ــداِر ال يف م
. 

 حسـرى مـن طـوِل ريٍب وهجسِ       
٢

. 

ــنون علــى اآلفــاق  تترامــى يب الظُّ
. 

"غرِسي"ــدِب شبت قواي واستد      
. 

ــها اـــ   ــن اآلالِم يف حقْل ــا اب أن
. 

"مخــِس"ن وجناحــي يــدف يف ســ
. 

..غمــرت مقلــيت دمــوع اليتامــى 
. 

طـرين احلـظ، أو أضـيف بتعسِ       
 ـ.

ـ   ــب ــوارثَ ال ي ــر الك مل أزلْ أهص
. 

 ــبت ــؤِسوتقلَّـ ــيٍم، وبـ يف نعـ
. 

قــد بلــوت احلــياةَ خــرياً وشــرا 
. 

٣ "ابن عرسِ "سي الضحل من وجاِر     ـ
ـ        . أتصـاىب مـع الندامى وطوراً أحتـ

. 
* * * 

حـيث أنِسـي وحيث أصحاب أنسي      
. 

ــفوِح    ــويل إىل س ــن رس "أزاٍل"م
. 

ــي  ــب حس ــا، وأخص ــايب منَ وش
. 

   ــر ــر ثغ ــثُما افت ــياححي ــي فت ب
. 

  قــيِس"و" ليلَــى"لغرامـي أشــواق"
. 

حـيثُ كانـت عرائس الشعر تروي       
. 

ــرسِ  ــيِل ع ــبري يف ل ــرت كالع فس
. 

ــى   ــرت بالرق ــعطَّ ــيت رانيم روح
. 

وتـــداري آالمهـــن، وتنســـي
. 

متسـح الدمـع ِمـن جفون العذارى        
. 

 وهصـرت الطمــوح لـذةَ خلــسِ  
٤

. 

ــٍو  حــيثُ قطــرت اــِد مخــرةَ هلْ
. 

 

                                                 
 .أظلم: وأغسى الليل. ذوى وتغير لونه:  كبا النبت ١
٢ يف اخللد:  اهلجس كل ما يقع. 
 .دويبة تشبه الفأرة مستطيل اجلسم، مصلوم األذنني: وابن عرس. السيل يف الواديحفرة : املاء القليل، والوجار:  الضحل ٣
 .السلب على عجل: اجلذْب، واخللس:  اهلصر ٤



 

ــدم لُ  ــيِف ال ــذات يف رف قِساملل
. 

ــتا   ــويل وختْ ــريات ح ــرقص املغ ت
. 

* * * 

قــد حطمــت ســيفي ومل يــبـ: قــل هلــم  
. 

ـ  .. ـــق يبكفِّــي إالَّ يراعــي وطرسـ
. 

 
ـدي لـيايل أنسـي وأيـام بؤسي        

 ـ.

ـ        قـد سـِئمت النضالَ واشتبهت ِعن
. 

١ "لَـم يكـن يل غد فأفرغت كأسي       "
. 

  ــن ــوعاً؛ ولك ــنوعاً وال خض ال قُ
. 

ــِس ــى مـ ــذروه إذا تغنـ فاعـ
. 

ــين  ــر حلْ ــت حناج ــي حب ــا رفاق ي
. 

ــي   ــني يمس ــرداً ح ــدو مغ ويش
. 

طــال ــيامه؛ يهمهــم إن أضــحى 
. 

 ر املآسـي، أو يف مهاِمـه ملسِ       ــ
٢

. 

ـ " القـوافل "يـتاهدى مـع       يف قفـ
. 

ــي  ــار كيأس ــياة ص ــي يف احل أمل
. 

ــى   ــر حت ــوارثُ الده ــتين ك هذَّب
. 

ــىن وحــِس ــني مع ــا ب ــرق م مل أف
. 

ــىت   ــتهجد حـ ــاىل يب الـ وتغـ
. 

 ـــذات إالَّ مــا ال حيــس بلمــِس
٣

. 

مل يعــد يطَّــيب فــؤادي مــن اللَّـــ 
. 

ــرت رجســي ــراِن طه ــاِء الغفْ ومب
. 

ــويب   ــرت ذن ــوبيت حش ــى ت يف لَظ
. 

فتالقــى غَــِدي، ويومــي، وأمســي
. 

ــاً   ــيس روح ــيت يف النوام وتالش
. 

قـد وهـى ِمـن تطلُّعـايت وهجسي        
. 

ــلوعي   ــني ض ــيس ب ــيم احلب واليت
. 

ــيلَ صــبراً  بســيحبت ظــنوين وع
. 

 ومـــتاهاأرهقَـــته وساوســـي، 
. 

 وهـي تنسـاب يف خشوٍع ونكسِ      
٤

. 

وهمي" قوافل"كـم إىل كـم أحـدو       
. 

 حـــزٍن، إىل مواطـــئ دهـــِس
٥

. 

ــ  ــى يب امل ــاِدتترام ــن أجن تاهات م
. 

ــسِ  ــٍر وطل ــفرٍة، وخض وذي ص 
٦

. 

    مر قانٍ   : ورفاقـي األشـباحمـن أح
. 

 وأيب يـــزهو ببســـمة نـــدِس
٧

. 

  ــني ــوانٍ ب ــني ه ــرنو بع ــاٍن ي ع
. 

ــرسِ    ــتعد لف ــد اس ــٍر ق كهزب
. 

ــيظاً    ــنفثُ غَ ــناه ت ــوٍح عي وطم
. 

 

                                                 
 ".مث حطمتها على شفتيا: " أصل البيت للشاعر بشارة اخلوري وتتمته ١
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ــسِ  ــتوٍر ونع ــن ف ــو م ــلَ اخلط مث
. 

ــاين و  ــدام األم ــوا م ــوٍب حيس لع
. 

         حسيف الفـيايف؛ فمـا لَهـا مـن م
. 

        دائـي؛ قـوافلُ األمس تاهتيـا ح
. 

 خرسِ يف كتائب .. ــدج خرسـاء   
. 

ـ    ــ  ــوافلُه ــي ق ــد املرتج والغ
. 

ــبائها اِجلســاِم سترســي؟ ــن بأع
 ـ.

ـ           لـيس يـدري مـىت تـناخ؟ وال أي
. 

ــي   ــيونَ وخيْس ــر الع ــوره حيس ن
. 

 فجـــر راُء الظَّـــالم يكمـــنوو
. 

* * * 
ــي  ــيالد أوِل إنس ــجل م  ٍح وس

١
. 

ِقــف علــى قمــِة الــزماِن بصــروا 
. 

٢ "الربنِس "وحتْـبو على جبالِ   " ــيل 
. 

النـ"قـبل أن تعطـس احلـياةُ على          
. 

ــسِ   ــاِل أولُ مش ــعت للجم شعش
. 

ــيها    ــد عل ــنوِن مه ــنا للف أرض
. 

٣ "رمسي"و" كسرى" يف قصوِر    "ثيـباً "
. 

بكراً، وغنت " غمـدان "رقَصـت يف     
. 

ســي، ويف وحشــِة املفــاوِز أنســي
. 

ــربا   ــياهِب ِن يف الغ ــت ــين؛ أَن وط
. 

ــت دنــي وكأْســي ونشــيدي، وأن
. 

أنــت إن أجــدبت حــيايت رحيقــي 
. 

ر حـيايت، وأنـبت احلب غرسي      ــ
. 

ـ         يف ثـراك الطهـوِر قد زرع الشعـ
. 

وعـدتك اخلُطُـوب ِمـن كلِّ جنسِ       
. 

          كل شر يـا بـالدي؛ وقـيِت مـن
. 

ــسِ  ــري حم ــباً غ ــدو جناِئ ــح حي م
. 

ــا   ــلُ الطَّ ــب، واألم ــنا خن ــا فتئْ م
. 

 مبتغــى كــلَّ نطــِس" املســاواةُ"و
٤

. 

مـا يـريد الربايا    " العـدل "شـرعةُ    
. 

ــبخِس ــباع ب ــوعد وال ن ــرى ب
 ـ.

ــار"ال   ــني" وال" يس ــ" مي ـوال نش
. 

وهـي كــلُّ أُس .. فـإذا مـا وهـى   
. 

   أُس املعــايل " الـتقوى "فـوق تشـاد
. 

ــسِ  ــر نح ــعٍد وآخ ــوٍم س دونَ ي
. 

اًمل يــنلْ عامــلٌ علــى األرِض خــري 
. 

"قس"، و "فقـيهٍ "، ومـن    "رئـيس "و
. 

"ملــيك"، و"شــاعٍر"، و"نــيب"مــن  
. 

 بالتمنــي، وال تســنى جلــبسِ  
٥

. 

ــباطاً    ــنالُ اعت ــِد ال ت ا ــب رت
. 

ــرانكُو"و ــي "ف ــي الفرنس ، واألملع
. 

قدميا" ابـن ِهـند   "و" سـتالني "سـلْ    
. 
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ــرسِ  ــس، وض ــراٍك داٍم، وح  وع
١

. 

ــدالٍ   ــامهم يف ج أي ــت ــد تفان ق
. 

ِإِمث وهـــم؛ كنشـــوِة املتحســـي
. 

ـ         وطـويلٌ عمـر العقـاِب، وعمر الْ
. 

ـ .. خلُـق احلكْـم     ي أوهام مس  فه
٢

. 

ــنها   ــا ملْ يص ــِم؛ م ــوانني احلُك وق
. 

 يف لـيِل لبسِ    ـصـر نـور الـيقِني
. 

ـ          يستب الفَـىت حـني مـا يشـرفإن
. 

ـدلُ عـند الشـجاِع حلظـةَ يأسِ        
 ـ.

ـألــف يــوٍم مــن األمــاين ال تعــ 
. 

* * * 
أرِض فالعقـلُ وحـده لـيس يؤسي       

. 

ـ          يـا محـاةَ القانـوِن؛ ِرفقـاً بأهل ال
. 

   ِس"يف أرِض   " املسيِح"وانسـحاققُد"
. 

    طـورِ سينا  "يف  " الكَِلـيم "إنصـعاق"
. 

فـزهت باهلُـدى علـى كُـلِّ نفسِ        
. 

"طه"ابتهاالت  " ىحـر "صـقُلَت يف     
. 

احلــياةُ مــن غــِري حــس وتشــوه
. 

لـيس تبنـى الشعوب من دوِن عقلٍ        
. 

ــِس ــوالء األم ــعر، وال دى الشــن ل
. 

ــى   ــيس عطش ــوانني، والنوام والق
. 

يســتقي مــنه كــلُّ نــدٍب ونــدِس
. 

 ــبع ــالق يف األرض ن ــيق األخ ورح
. 

واصـطَفَت لِإلنسـاِن أشرف كُرسي     
. 

    متطرا" اخللْق"علـى   " آدمـاً "كـر
. 

جــئت أحــدو ــا قــوفلَ أمســي
. 

هِذي صاليت : يـا صـحارى الـرجاء      
. 

ــي   ــفاِه التأس ــى ش ــى عل يتلظَّ
. 

ــاثٌ   ــي لُه ــواق فه ــا األش ََأظمأ
. 

يف ـــاومي ضـــارعني، ونعـــِس
. 

ــيها   ــِق تصــغي إل ــتهاالت اخلل واب
. 

ــي  ــيس نفْس ــين أحاِس ــاري أفْ و
. 

ـ    ــأحالم لَيلـ ــين، ب ــفي أن يأس
. 

ــني آٍس وورسِ  ــا ب ــزهو م واح ت
. 

؛ حـيثُ اخلمائلُ، واألد    "بروملـي "يف   
. 

"أيــِس"لّ ورشرشــت ريشــها بطــ
. 

ــدو   ــري تش ــني األزاه ــزاري ب واهل
. 

 ــد ــثاِق"وعه ــي" اِملي ــيس مبنس ل
. 

"التعاليِم"غـري أنـي مـا ِزلت خدنَ          
. 

ويقــيين ِدرعــي، وصــربي ترســي
. 

ــاليت    ــيب ص ــرايب، وح ــال حم الع
. 

 
 هـ١٣٩٧صفر  ١٢: بروملي

 م١٩٧٧فرباير  ١          
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٤٦٠-يا م محاتزنة الر 

 
حداء بال  "يف اليوم الذي انتهى فيه الشاعر من نظم قصيدته          [

م، ١٩٧٧فرباير    ٢١/  هـ١٣٩٧صفر    ١٢الثالثاء  "  قافلة
ويقيين درعي، وصبري   :  "وعندما كان يكتب آخر سطورها    

، تلقَّى مكاملة تلفونية من صنعاء تعزيه بوفاِة والدته           "ترسي
 أمحد الشامي، تغشاها اهللا ةوأستاذته الكربى السيدة أمة اهللا، ابن

السفر لتشييع جنازا، فقال    ومل يتمكن من    ..  بواسع رمحته 
 ]: وكانت قد جاوزت الثمانني،يبكيها

 

 
ــدِم ــي؛ ولكــن بال ــا أم ــيِك ي أرث

. 

  ِــم ــيان احملك ــوع، وال الب ال بالدم
. 

ــي  ــرقيت وتندم ــف حب ــع ج والدم
. 

والشـعر قـد مـزقت كـلَّ عروضهِ        
. 

ــمِ  ــل أبك ــات ثكْ ــاء؛ أو أن خرس
. 

ــرةً   ــزنُ إالَّ حس ــي احل ــبِق من ملْ ي
. 

ــنمِ  ــعري جه ــن س ــدر م ــب حت هل
. 

وعلـى القـوايف مـن شواِظ تلهفي         
. 

علـى هالل محرمِ   " كـدم احلسـني   "
. 

ــياً   ــوين قان ــأَر يف جف ــع جي والدم
. 

ـ       فـرات ظامـيةً إىل الشفق الظميِ الز
. 

         عـن لـوعِة الفجـر الشـهيِد أصعد
. 

أو شــعر أحالمــي، وقصــة مأمتــي
. 

ــوليت  ــوم طف ــي، أو مه ــبار يتم أخ
. 

"مــرِمي"وقصــةَ " آمــنٍة"حســرات 
. 

ــدادها" االم"و  ــياِب ِح ــي يف ث حتك
. 

ــمِ   ــن أي ــا ع ــالٍت؛ أمي متسلس
. 

تـروي املآسـي؛ ثـاكالً عـن ثاكلٍ         
. 

ــنماع ــؤِلمِ ي ــديِث امل ــزناً للح  ح
. 

واملــوقد احملمــوم يصــغي، واللظــى 
. 

ــاألجنمِ   ــبذه ب ــوال ج ــنهار، ل ي
. 

واللــيلُ يــرجف رمحــةً، ويكــاد أنْ 
. 

وتفـح يف خلـدي، وـدر يف دمي        
. 

ومشـاعر األحـراِر تذكـي مهجيت       
. 

* * * 
ذكـرى مهـم يف الـرياِع ويف الفمِ        

. 

ســـتظلُّ للـــهفاِت يف دعـــواا 
. 

تذْري دمــوع حتســري وتأملــيـــ
. 

ـ      تستصرخ الرمحات يف شعري وتسـ
. 

ــي   ــوايف أحتم ــيه؛ وبالق آوي إل
. 

والشـعر إنْ طغـِت العـوادي ملجأُ        
. 

أو عـيلَ صـربي؛ كـان ثَغر تبسمي        
. 

إن جـف دمعـي، كان مورد حرقيت        
. 

 



 

ــثمِ   ــري مل ــواِل غ ــرزت لأله وب
. 

عمــداًولقــد هصــرت احلادثــات ت 
. 

* * * 
قـد ضـاع يومـي حائـراً ملْ يفهِم؟         

. 

مـا يل ولألمـِس البعـيد، ويف غدي         
. 

ــتِم ــن أســاه املع ــيايل ِم جــنح الل
. 

       الـنهار، وأجفلت سـاعات سـخطته
. 

ــِم ــالِل األعظ ــرهانُ اجل ــيلوح ب ف
. 

لــوال بقايــا الــنور تنــبض بالســنا 
. 

شــبهات يأســي يف اخلضــِم املظلــِم
. 

       وأدجلت هللكـت، وانصـعق الـيقني
. 

وقفـي علـى القـرب احلبيِب وسلِّمي       
. 

يـا مـزنةَ الـرمحاِت طـويف باحلمى         
. 

ــي   ــنيت، وتنعم ــيِه ج ــين، وف دي
. 

ــوِفِه حبــي؛ ويف أحشــائهِ    يف ج
. 

ــى يف  ــا بك ــنِه مل ــن عي ــأِمت"م "امل
. 

هـذي الـنطاف نزفتها    : قـويل لـه    
. 

ِغ املفحمِ شـكراناً فـأجهش كالبلـي     
.   ــفا "عــزاهإخــوانُ الص "وأراد

. 
 

ــاه  ــالم-عاص ــو الكَ ــو أب ــيانه-وه  ب
. 

ــمِ   ــم األعج ــتم كاألص ــذي، ومت فه
. 

 ــه ــفي لَ ــوقه، وص ــي ف ــاذري دموع ف
. 

ــي    ــريت، وتندم ــيِه، وحس ــزين عل ح
. 

 
 هـ١٣٩٧صفر  ١٧: بروملي

 م١٩٧٧فرباير  ٦          
  



 ةنعانية الص الزفّ-٤٦١

كنت أُفَتش وأُرتب أوراقي؛ وإذا يب أجد دفتراً فيه تسجيل           [
" احلريو"الزفَّة الصنعانية، اليت ينشدوا ليلة زفاف       "  مشارب"

، كتبها يل أُستاذي اجلليل حممد بن علي النعماين         "احلريوة"إىل  
م، مقترحاً علي   ١٩٦٩/  هـ١٣٨٩عندما كنت بصنعاء سنة     

وما إن ترنمت ا    ..  جديدة تناسب الزمان  "  مبشارب"تطعيمها  
فعارضتها مشرباً مشرباً؛ حسبما رمسها     ..  حىت هاجت الذكرى  

الزفَّة "  مشارب"مبقياً على ما ال جيوز له التغيري من         "  األستاذ"
 "]:حلمينيةا"القدمية؛ وقد مزجت مثل األوىل باللهجة واألوزان 

 

 
عطّــــروا أوقــــاتكم بالــــنغمات؛ وبذكــــِر اْهللا

. 
ــتار   ــروا املخ ــنات "واذك ــيد الكائ ــيب اْهللا"س ؛ وحب

. 
ــر  ــرحةُ البش ــوانْ  ف ــت أل ــيانْ، وازده ــت للع ى جتلَّ

. 
ــريانْ     ــذى ال ــنان، بالش ــلَّ ج ــا ك ــرت أحلانه غم

. 
البشـــِرلـــيلةُ العـــرس دجاهـــا مشـــرق؛ بســـنا 

. 
شـــعاع خيفـــق ــِر.. هـــي واحلـــب لـــيلة العمـ

. 
وا واطــربوا، واذكــروا املخــتاريــا صــحاب األنــس غــن

. 
   ــرار ــوة األس ــربوا، قه ــتهاين واش ــن ال ــزفوا حل واع

. 

 تـبي

ــقِ  ــاِل، واخلُل ــيد الكم ــى وح عل
. 

ــا ريب"  ــلِّ يـــ " دواموصـــ
. 

مــن أبانــوا معــامل الطــرقِ   
. 

ــرام   ــى اآلل الكـــ وعلـــ
. 

ــنطقِ   ــأرخم امل ــي ب ــف وناج ق
. 

وعلــــى بــــاب الســــالم 
. 

ــبقِ  ــده األسـ ــتهاماً بعهـ !مسـ
. 

ــقاً  ــنام.. عاشــــ ال يــــ
. 

 بيـت

ــالم ــنح الظــــ يف جــــ
. 

   ــاهرين ــوب الســ اآلن قلــ
. 

 ــرام ــاآلل الكــــ بــــ
. 

ــقني   ــفَّعني للعاشـــ يتشـــ
. 

 



 

"الغــــــرام جتهــــــي"
. 

ــرقَين"  ــرق وادي األبـ ــا بـ "يـ
. 

"ــيام ــكان اخلــــ "ســــ
. 

 "قمتنيــر ــرتين بالـــ "ذكـــ
. 

 تـبي

ــيام ــعلت اهلــــ وأشــــ
. 

ذكـــرتين حمـــبوب قلـــيب   
. 

 ــالم ــزيل الســــ جــــ
. 

ــيب    ــعار حـ ــريه يف أشـ فاقـ
. 

 ..غيـره

ــرمحن" ــلَّى ال ــياِر.. ص ــري األخ ــتار، خ ــى املخ "عل
. 

ــه " ــدناين؛ وآلـــ ــياِن.. العـــ ."الفتـــ
. 

 

ــة مكتســي ــوار املالح "غُصــن بأن
. 

ــندسِ "  ــالم احل ــى يف ظ ــر جتلَّ قم
. 

 

ــبسِ " ــر ملـ ــان أفخـ ــال فكـ ــبس اجلمـ "لـ
. 

ــ" ــندسٍ   ملَّـ ــن سـ ــٍة مـ ــدا يف حلَّـ "ا بـ
. 

ــونُ الــبان  " ــت غُص ــى لــنا؟  : قال ــا أبق "م
. 

 

ــارٍق، واملُــ "!نحىنمــاء احلــياِة، وب
. 

وبــريِقه، وبشــعره، وعــذاره  " 
. 

 ..غيـره

ــاله " الص ــنك ــاللْ؛ م ــا ذا اجل "ي
. 

" ــاملني ــول العـ ــى رسـ "تغشـ
. 

ــال " ــدر الكمـ ــه.. بـ "وآلـ
. 

"الطاهـــــرين.. الطِّيـــــبني"
. 

 

ـ    ا زمـانْ ارقُـص وغَنـي بالبشائر يا دهور         قُـم ي
. 

          ى يف جمامـرهمـعادة للْحـراوطـي السح"خبور"
. 

ــيس ا ــن أحاس ــيها؛ م ــعوروذوب ــبة، والش حمل
. 

"     ى"ا  يـا ألـف حـيباحلراو"  ا؛ ألف حي "باحلُضور
. 

 

"  ــنات ــا بالبي ــن جاءن ــى م ــلّوا عل ص
. 

 

ــطفى ــنا… املُصـ حمبوبـ
. 

 



 

ــذَّاريات  " ــرز وال ــه اهللا باجلُ ــن خص "م
. 

 

ــه ــنا… وآلــ أحبابــ
. 

 

ــيد؟ ــن بع ــنا م ــرنو إلي ت
. 

  ــر ــواكب والقم ــا للك م
. 

بفــرحِة العــرس الســعيد؟
. 

هـل انتشـت مـثلَ البشر       
. 

 ـــتعيدولألغـــاين تس
. 

ــمر   ــي الس ــبلت حتي وأق
. 

ــد ــر اجلدي ــر الفج وتؤخ
. 

   ــر ــيل األغ ــول اللَّ تط
. 

 ..غيـره

 "صلى إله السما"
 

ــنا   " ــال األس ــاز اجلم ــذي ح ــى الَّ "..عل
. 

ــا   " ــد مســ ــذي قَــ ــه الــ "طــ
. 

ــون " ــري الغصـ ــا طـ ــىواآلل مـ "! غَنـ
. 

ــلِّ " ــيه وسـ ــلُّوا علـ ــليماصـ "موا تسـ
. 

 بيـت

 "إبشر مبا يسرك"

" ــق ــرمي واثـ ــاهللا الكـ ــا دمـــت بـ "مـ
. 

 

ــرك " ــيء يض ــطّ ش ــا ق "م
. 

 

ســـن الظُّـــنون صـــادقيف ح إن كُـــنت
. 

 ــــــــروراهللا يــــــــدمي الس
. 

  ــبدور ــدر الـ ــمس بـ ــتمع بالشـ وجيـ
. 

ــور ــزهور والعطـــ ــين الـــ بـــ
. 

ــعد ــور ويسـ ــر الدهـ ــب دهـ وا باحلُـ
.  

 ..رهـغي

ــول " ــى الرسـ ــالة تغشـ ــى الصـ "أزكـ
. 

ــتول  " ــيهما والبـ ــي وابنـ ــم الوصـ "ثُـ
. 

 



 

أهــلَ الديانــة والعقــول  
. 

 

..!مـن غريهـم مـا ِبـش إىل رضـوان وصولْ           
. 

هـــم للـــورى مـــا دام هـــذا الـــزمانْ
. 

ــانْ    ــياطني أمـ ــرزايا، والشـ ــن الـ مـ
. 

ــانْ ــه اخلافقـــ ــبهم دان بـــ وحـــ
. 

ــاهدانْ   ــم شـ ــمس هلُـ ــبدر والشـ والـ
. 

ــ ــا قـ ــرهم يـ ــنانْوبسـ ــرجو احلـ م نـ
. 

ــرآنْ    ــذا القـ ــر هلَـ ــعد واخليـ والسـ
. 

ــانْ   " ــانْ األم ــيك األم ــحر عين ــن س "م
. 

"قــــتلت رب الســــيف والطَّيلســــانْ"
. 

ــحى ــس الض ــراح مش ــأس ال ــدر وك ب"
. 

ــرآنْ    " ــذا الق ــعد ه ــا أس ــوم م ــا ق "ي
. 

 بيـت

تــــي، واســــجعي يــــا طــــيورنغ
. 

ــي  ــي، وارقصـ ــدور .. وتيهـ ــا بـ يـ
. 

 

"صــــالةُ اهللا تغشــــاك"
. 

 

ــوض" ــاقي احلـ ــور.. واسـ ــوم النشـ "يـ
. 

  ــور ــورك زهـ ــر نـ ــا فجـ ــغْ يـ وصـ
. 

 ــه ــريو"هديــ ــروس"و" للْحــ ،"العــ
. 

 

"صــــالةُ اهللا تغشــــاك"
. 

 

ــوض" ــاقي احلـ ــور.. واسـ ــوم النشـ "يـ
. 

"  ــــروروالس ،حغاريــــد املــــرز"
. 

 

 ،ــبور ــرح، واحل ــام الف وأنغ
. 

 ــت ــات ال ــوروباق هاين عط
. 

 

 ــه ــريو"هديــ ــروس"و" للْحــ ،"العــ
. 

 

"صــــالةُ اهللا تغشــــاك"
. 

 



 

ــوض" ــاقي احلـ ــور.. واسـ ــوم النشـ "يـ
. 

"  ـــــليم مـــــوالكست مـــــع"
. 

"الـــــــبدور.. واآلل الكـــــــرام"
. 

 ..غيـره

ســـمرنا طـــاب بـــني الصـــحاب   
. 

ــباب ــوى والشـــ ــأحالم اهلَـــ بـــ
. 

ـــــرابش ـــــعادهوأكـــــواب الس
. 

تـــــداوي الظَّمـــــا يف الـــــنفوس
. 

فارقصـــني يـــا عـــذارى اجلمـــالْ   
. 
ــرين"و ــيالْ  " احِجـ ــنات اخلـ ــا بـ يـ

. 
ــداللْ  ــرش الـــ ــريوه بعـــ فاحلـــ

. 
جتلـــت  ـــموسالش مـــثل مشـــس 

. 
 

 ــور ــوم النش ــوض ي ــاقي احل واس
. 

ــاك "  ــالة اهللا تغشـــ "صـــ
. 

واآلل الكـــــرام الـــــبدور
. 

"مـــع تســـليم مـــوالك   " 
. 

 بيـت

"حــباً بــبدر الــتمام  .. مــر.. مــرحباً"
. 

"بـــدا جبـــنح الظـــالم.. يـــا ِهـــالَالً"
. 

"علـــيِك أغـــار.. أنـــا مـــن ناظـــري"
. 

"  اخلمـــار ــال عـــنهــي مـــا حواِر عن"
. 

ــيباً" ــا قض ــر ي الن ــف ــٍة يقط ــن فض .." م
. 

"ــس ــنار .. جـ ــيه، واجللّـ ــن وجنتـ "مـ
. 

ــنقاب وإال  " ــياك بالــ ــن حمــ .."صــ
. 

"صـــــارقُـــــول واألبهبـــــته العن"
. 

 ..غيـره

"يـــا نــور عـــيين؛ مـــرحبا .. مــرحباً "
. 

 



 

ــرحباً ــني.. مـ ــد احلُسـ ــرحبا.. جـ "مـ
. 

ــا " ــِريو"يـ ــرحبا" حـ ــرك، مـ "اهللا يسـ
. 

ــرورك ــرحبا.. وأدام اهللا ســــ "مــــ
. 

ـــرمام.. مـــرحباً مـــباً بـــبدر الـــتح"
. 

ــالالً ــا هـ ــالم.. يـ ــنح الظـ ــدا جبـ بـ
. 

 بيت

ــوئام  ــرش الـ ــر إىل عـ ــرحبا.. سـ "مـ
. 

ــرام  ــمس الغـ ــي شـ ــرحبا.. واجتلـ "مـ
. 

مـــرحبا.. بـــني أحلـــان الغـــواين  
. 

مــــرحبا.. وزغاريــــد اِحلســــان 
. 

ــوى هل ــواهلـ ــيفـ ــرحبا.. ان ظامـ مـ
. 

مـــرحبا.. بـــني أحضـــان اهلـــيام  
. 

مـــــرحبا.. يتغنـــــى باجلمـــــال،
. 

ــأحالم ــال.. وبــ ــرحبا.. الِوصــ مــ
. 

 

..مـــــر.. مـــــرحباً"
. 

"بـــبدر الـــتمام.. حـــباً
. 

 

"بـــدا جبـــنِح الظـــالم.. يـــا هـــالالً"
. 

ــا " ــريو"يـ ــرحبا " حـ ــرك مـ "اهللا ِيسـ
. 

"مـــــرحبا.. ســـــرورك.. وأدام اهللا"
. 

ــى ــام.. يف محــ ــرحبا.. رب األنــ مــ
. 

ــر  ــن محاذيـ ــئاِم.. مـ ــرحبا.. اللّـ مـ
. 

ــيون ــدين.. وعــ ــرحبا.. احلاســ مــ
. 

ــرور ــدين.. وشــ ــرحبا.. الكائــ مــ
. 

ــاٍن ــالٍم وأمـــ ــرحبا.. يف ســـ مـــ
. 

ــنني ــاٍء وبـــ ــرحبا.. ورفـــ .!مـــ
. 

ــلُّوا   ــتار صـ ــى املُخـ ــرحبا.. وعلَـ مـ
. 

 



 

مـــرحبا.. لـــق األمـــني ســـيد اخل
. 

 
…وصـــــلَّى اهللا

. 
ــــــلَّموس…

. 
 

محمـــد.. علـــى
. 
آ.. و ..ِلــــــه.

. 
 
 

 هـ١٣٩٧مجادى األوىل  ٩: بروملي
 م١٩٧٧مايو  ٢٧          

  



٤٦٢-الش عر والديمع على قرب أم 

يــنانــذْري مــن مآق " القــرب"ِقفــوا علــى  
. 

ــينا   ــراماً ملَاضــ ــع؛ إكــ ــئ الدمــ آللــ
. 

ــندبه   ــنا؟ ونــ ــو يبكِّيــ ــيِه؛ وهــ نبكــ
. 

 ــع ــرفاق"مــ ــرثينا" الــ ــرثيِه، ويــ ونــ
. 

ــألوا ــنا  : ال تسـ ــند غيبتـ ــجاه عـ ــا شـ مـ
. 

شــعار تنبيــنا واأل.. قــد كــان مــا كــان   
. 

 

ــنا  ــتها ِدي ــن أحبب ــنامةُ م ــنا م ه
. 

هـنا شـبايب، هـنا ِحـيب هنا وطين          
. 

 

ــاعراً يبكـــي علـــى  ــوا شـ جـــدثال تعذلـ
. 

ــينا  ــوا مواِســـ ــه ناحـــ والَ اُألىل معـــ
. 

الشــعر والدمــع مــا أبقــى الــزمانُ لــنا     
. 

ــينا   ــىت مآسـ ــت حـ ــا النطمسـ ــوال همـ لـ
. 

ومـــا ِخبلـــنا بدمـــع يـــوم كارثـــةٍ    
. 

ــرةَ  ــت حسـ ــنا وال عصـ ــرى قوافيـ  الذِّكـ
. 

ــذْرفها ــذْريها، وتــ ــع، تــ ــنا الدمــ أيامــ
. 

ــنا   ــن لياليـ ــثَّكاىل مـ ــونُ الـ ــك اجلفـ تلـ
. 

 

ــنا  ــتبحها ألهلي ــرابينا؟.. مل نس ق
. 

ِلمـن تصـانُ القـوايف والدموع إذا 
. 

* * * 
ــريب     ــن غَ ــربِق م ــاري ال ــا ش ــد" أزال"ي وق

. 
ــنا  ــناناً باملُحبيــ ــالم؛ حــ ــجى الظــ ســ

. 
إذا تنســــمت ســــراً بعــــدما هجعــــوا

. 
فـــال تذعـــه علـــى غـــري املُواليـــنا    

. 
ــراغمةً   ــن مـ ــى؛ لكـ ــن قلـ ــتعد عـ ملْ نبـ

. 
ــينا   ــبني ماشــ ــوم الــ ــم يــ واهللا يعلــ

. 
  ــئت ــا فتـ ــار مـ ــيلُ واألمسـ ــك األباطـ تلـ

. 
ــنا  ــاين يف نواديــ ــج األمــ ــي أريــ تفشــ

. 
 



 

"اليمانيـنا "إالَّ إذا كـان مـن شـعر    
. 

         ا بلحن هوىمن ومـا انتشـى هـائم
. 

ــنا  ــاً وتلحي ــوده لفظ ــعر ج بالش
. 

  مــيمه ــى مت ؛ إذا غنــوم ــن ق وحن
. 

* * * 
ــفح  ــون"يف س ــى " دم ــروح"غن ــى" ذُو القُ  عل

١

. 
ــراح ــِن اجلــ ــابينا.. حلــ ــباء املصــ بأنــ

. 
ــال ــدي   : وق ــحو غ ــي، وص ــبا يوم ــني غ ب

. 
" ــر ــر وأمـ ــنا  " مخـ ــثأر آميـ ــاح الـ فصـ

. 
 مشـــتاقاً لروضــــته " وضـــاح "ونـــاح  

٢

. 
مدفـــوناً" الصـــندوق"ملَّـــا ثـــوى يف دجـــى 

. 
ــته    ــٍن يف حشاشـ ــر حلـ ــان آخـ ــا كـ مـ

. 
ــوزوناً ــيس مـ ــأيت لـ ــوت يـ ــرى؟ أم املـ !تـ

. 
نعـــرفُها" مـــيمات" ، ال"قـــاف" ، ال"ســـني"ال 

. 
"نـــــــونا "، وال"راًء"إذا دهانـــــــا؛ وال 

. 
ومــن" عمــرو"و" ابــن عــبادٍ "و" الغــاليب"و

. 
 ــع ــزبريي"مـ ــنونا" الـ ــيمانَ جمـ ــى هـ ٣ بكَـ

. 
"عــدنا"وســلْ إذا شــئت عنســاً، أو فســل    

. 
"دمـــونا"و" صـــنعا"وســـلْ " مـــارذ"وســـلْ 

. 
ــلْ  ــهارةَ"وسـ ــانَ، أو "شـ ــرفاً"، أو إريـ "شـ

. 
 ـــران"أو ســـفحونا"أو فاســـأَلْ " حض٤ "بـــرد

. 
 

       جينا ِمـن أرِضـنا شـاعردو فيشيش
. 

وسـلْ وسـلْ ال تسلْ يف كل منعطفٍ         
. 

ــبينا  ــالِد اهللا تص ــلّ ب ــن دوِن ك ِم
. 

"مين"لـوال القـوايف ملـا كانـت لنا           
. 

"اليمانيـنا "إالَّ إذا كـانَ مـن ِشـعر    
. 

ومـا انتشـى هـائم منا بلحِن هوى         
. 

 

                                                 
 .امرؤ القيس: ذو القروح  ١
 .وقصة الصندوق يف األغاين" روضة"وضاح اليمن، وصاحبته   ٢
 .من شعراء اليمن وصاحب الديوان هو الباكي مع الزبريي": عمرو بن معدي كرب"و " عمرو بن يزيد"و " ابن عباد"، و "الغاليب"  ٣
" إريان"الشاعرة زينب بنت حممد، و    "  شهارة"ومن  .   حضرموت يف"  دمون"و"  صنعاء"و"  ذمار"و"  عدن"كثريون، وكذلك   "  عنس"شعراء     ٤

. فال أعرف شاعراً منها غري عبد اهللا الربدوين       "  بردون"وأما  .  إبراهيم وأبوه وأخوه  "  حضران"الشرف، ومن   مشهورة بكثرة شعرائها وكذلك     
 .وسلْ وسلْ إخل يعفيين عن ذكر بقية املدن والقبل اليمنية الشاعرة: وقول



 

"وادينا"أو كـانَ للشـعِر واٍد كـانَ         
. 

لـو كـان للدمـع ـر كان خاردنا          
. 

* * *    
"ــرب ــنازته" قــ ــهد جــ ــنعاء ملْ نشــ بصــ

. 
ــنا   ــنعش حافيـ ــنا الـ ــرنا؛ محلـ ــو حضـ ولـ

. 
ه؛ كـــل مـــا كـــنا نضـــن بـــه يف جـــوِف

. 
ــنا؛  ــن أمانيـ ــيا ِمـ ــانَ حـ ــا كـ وكـــل مـ

. 
 

"والـرب نـار وغـى، والبحر ِغسلينا       
. 

لـو اسـتطعنا خلضـنا اجلو صاعقةً       " 
. 

 

املـــيموِن نشـــكر مـــن" الـــيمن"ســـعياً إىل 
. 

ــزينا؛   ــن يعــ ــزي مــ ــنا، ونعــ ويف لــ
. 

ــره  ــراً ال يفســ ــى اهللا أمــ ــن قضــ لكــ
. 

ــنا؛  ــوق أيديــ ــداه فــ ــا؛ ويــ إالَّ الرضــ
. 

 

ــ نا التأســد ــد وج ــراثينافق ي يف م
. 

إنْ ملْ جنـد مـا يـؤدي حـق واجبنا           
. 

ــناالشــعر والدو ــنا ويغني مــع يكفي
. 

 لَنا والشـعر والدمـع ا أبقَـى الزمانُ        
. 

 
 هـ١٣٩٧مجادى اآلخرة  ٢٨: بروملي

 م١٩٧٧يونيو  ١٥          
  



  عيد ميالد إبراهيم-٤٦٣

محد الشامي، حني أكمل    أقاهلا يف عيد ميالد ابنه إبراهيم بن        [
يوم "  لندن"احلادية عشرة من سين عمره، وكان قد ولد يف           

 ]:م١٩٦٦يونيو ١٦ /هـ١٣٨٥ صفر سنة ١٧

 

 
  

 لـــــيلةَ عـــــيِد املـــــولِد-حـــــيِه 
. 

ــِدي ــي، وغــ ــي، ويومــ ــِده أمســ واهــ
. 

أمــــــس بالشــــــوِق إىل أحالِمــــــِه
. 

ــدِ  ــِل احملتشــــ ــداً؛ باألمــــ وغــــ
. 

 

ــِدي    ــٍر ن ــن زه ــٍق زاٍه، وم أل
. 

 ــن ــٍر وم ــيوِم مــن عط ــا يف ال ومب
. 

ــدِ  ــدِه املسترش ــن عق ــوةً م  خط
١

. 

  ــي ــراهيم"ح ــتازها " إب ــا اج مل
. 

ــتهدِ   ــِب اـ ــناً للطالـ حسـ
. 

ــثالً   ــيها م ــانَ ف ــٍر ك ــد عش ..بع
. 

* * * 
ــدِ   ــيل املقْص ــوِل نب ــادق الق ص

. 

   ؛ ِإالَّ أنـــهها مـــنهملْ يشـــن
. 

ــِدي   ــاح ج ــرِة مل ــن الفط  فط
٢

. 

ــه   ــلم كُلـ ــرِة، سـ وادع النظـ
. 

ــولِد؛   ــا ي ــيِب ملَّ ــمري الغ يف ض
. 

..ال تقـلْ قـد ضـاع أمسي؛ وغدي      
. 

ــؤددِ   ــن س ــه م ــا أملك ــلُّ م ك
. 

ــا؛ وا  ــفهم ــيه ل ــيا ف ..مايوم حي
. 

ــبِدي   ــن ك ــةٌ م ــت إالَّ قطع أن
. 

ــا     ــيك، وم ــةٌ ف ــا؛ ماثل هاكَه
. 

* * * 
ــيِه ــِد؛ : حالتـ ــٍد، أو نكـ رغـ

. 

دهــر علــيمــن جــرب ال.. وأنــا 
. 

ــِدي؛ ــت يف ي ــوماً وبات ســنحت ي
. 

ــةً   ــيع فرصـ ــري أين ملْ أضـ غـ
. 

وأيـن سأقضـي؟ حني يأيت موِعِدي؛      
. 

ــ  ــيف أقض ــي؟ك ــىت أقض ي؟ وم
. 

إنـــه تقديـــر فـــرٍد صـــمِد؛
. 

ــايل كــيف  ــى،.. ال أب ــى مت أو حت
. 

 

                                                 
 .وهو عقد الرشد: العشرون: العقد الثاين  ١

 .السخي، الكرمي: اجلدي  ٢



 

ــياً  ــجى راض ــِدي...أن أس  يف بل
ــي  . أن ــري ــى...غ ــياً ... أمتن :راج

. 
 

 هـ١٣٩٧رجب  ٣٠: بروملي
 م١٩٧٧يونيو  ١٦          

  



٤٦٤-قص ة أم ..يتيمو 

 ":األبا"، وال اخترت "األم"مل أصطَف 
 شأن اآلخرين؛.. شأين

 يف كلّ وقٍت، ومكانْ
 "والدي"ملْ أُستشر بأن يكون 

 "الرسولْ" "أسرة"من 
 "عامالً"وال بأن يكون 

 "اجلُنوِب"يف ".. الضالع"يف بلدة 
 "بنا" "وادي"من " األم"و
 اللقب" شامي" "اخلال"و

 !مثلُ جدود والدي
 ومل يكن يل أي رأِي أو هوى
من حروب اريف كل ما قد د 

 "نْدع"و" أزاٍل"بني 
 "اليمن"و" اِإلنكليز"أيام حرب 

 :شأينَ شأن اآلخرين
 ؛أطفال ذلك الزمان

 "ذَمار"، أو"صنعاء"، أو"إب"يف 
* * * 

 "أزاِل"إىل .. وحني هاجرنا
 "حرب الطائرات"أيام 

 "اخليل والبغال"على ظهور 
 إىل جبلْ.. من جبٍل
 إىل.. إىل مفازٍة
  إىل...إىل متاهٍة

 "وادي" أو..."سائلٍة"
 "العاصمة"حتى وصلنا 

 وكان ظلُّ املوت قد



 

 ..!خيم يف ربوعها
 "إخويت"وحصد الوباُء بعض 

 !اللَّعني،" النفط"ومسين 
 ؛"صنعاء"وهددت 

 بالضرب، والدمار
 هاربني" الطّيال"لُذْنا خبوالن 

 والدي؛".. الشارد"حىت أتى 
 "أزال"وضمنا إليه يف 

جدالٌ وخصام وكانَ قد دار 
وبني آخرين.. ما بينه!.. 

 ورومل أكن أدري مبا يد
وال هوى.. وليس يل رأي 

 :شأين شأن اآلخرين
 أطفال ذلك الزمان

أرى لكن ا"ين؛ كنتوالدن" 
 إذا خال بنفِسه
 أو قام للصالة

 !بالصوت احلزين" اآليات"يرتلُ 
 ساجداً"وقد خير" 
 ..!يبكي.. كأنه
  أو داعياً...منتحباً

 وكنت"بعض الكلمات" أستوعب 
  فمهجتأر يف
 ..!الرؤوم" األم"حيدث 

 وكم حتاشيا
 "الكالم"أن أفهم 
 . بالبسمات– وأخي –وغمراين 

* * * 
 :وذات يوٍم قيلَ

 



 

 "والدي"إنّ 
 ؛"البيت احلرام"سيقصد 

 وكان حزنٌ، ووداع، ودموع؛
 "!البيت احلرام"ومل أكن أعرف ما 

 وبعد فترٍة
 "مالبيت احلرا"عاد من 
 :قائلني" صنعا"حجاج 

 "البيت احلرام"إن أيب قد مات يف 
 ؟"والدي"أين : وقلت لألم الرؤوِم
 ومن خالل بسمٍة

 يا بين: مصبوغٍة بالثَّكل قالت
 كي يبين لنا" الوالد"قد ذهب 

 قصراً مجيًآل شامخ األركاِن؛
 يف جنة الفردوس

؟"والدي"ومن ذا سيكونُ : قلت 
 "والدي"عود حتى ي

 "األوالد"إين أرى 
 له كال"أبوه" 

 فكيف يب؟ وبأخي؟
 ..!يعيش معنا" أٍب"دون 

بامسةً.. وارجتفت 
 بسمة حزٍن وحنانْ

موع.. ومل تطقأن حتبس الد 
 بلطف، وخشوع.. مثَّ

 أبوكم سيكونْ: قالت
 رب العاملني. اخلالق الرزاق
،امللوك لكوم! 

 منا أدريودو
 ..!صدقت ما تقول

 



 

 ؛..قد شعرت بالفخار.. بل
 "حتى يعود والدي"
 "سوف يكونُ والدي"

 ..!اهللا رب العاملني
* * * 

 الصغري" أخي"ومل يزلْ 
 لُ؛ من حٍني حلنيأيس

 والدي"مىت يعود "كي أماه 
 ؟..القصر اجلديد" يأخذُنا"

 ونتناجى حبواٍر صادٍق؛
 صبا شذاهطهر ال

 لكن ذاك احللم اجلميلْ
 ويزولْ.. ظل مع األيام يفىن
 حني عرفنا أننا

 :األيتاِم" مجلة"من 
 فذات يوٍم وأنا

 "التهامي"يف صبحِة 
 ، وجنِل خاِله"والدي"صديق 

 ومن يقوم بشؤوننا
 صادفنا شخص"وجيه" 

 ؛"الشمال"كأنه من 
 "املدانْ"، أو من "حوت"من 

 األمري" شهارِة"أو من 
 :"ابن اخلالْ"وسأل 

"الم؟؟"من ذلك الغ 
 ؟"الشامي"هو ابن : قال
 مشفقا" الوجيه"قال 

"الِع" "أإبنعامِل الض "من 
 ؟"البيت احلرام"قد مات يف 

 



 

 نعم": التهامي"قال 
 ت عيناه بالدمع الغزيرروام

علي وأقبلَ الشخص 
مرين بالقُبالتيغ 
وجبميل الدعوات 

 خائفاً؛" ابن اخلال"وصرخ 
 أبوه مل ميت.. ال.. ال

 "أبوه"إين أنا 
 مثلُ أبيه.. أنا.. إين
 ..!مل ميت أبوه.. الَ

 كان يريد بالكالم
طمأنةَ القلب الصغري 

 األمل املرير.. لكنه أثار فيه
الغرير ؛.وحطَّم احللم 

 …أيبأنَّ 
 "والدي"حتى يعود 

كلّ كبري من أكرب 
 مثلما.. وسيكونُ
 الرؤوم" األم"قد قالت 

 .!اهللا رب العاملني
 وحنت وصرخت شارداً
 ولذت باألم احلنونْ
 والدي.. ال أريد أن يكون..  الهأقول والدموع جاري

 إالَّ أيب
 ؟؟ أين أيب؟"أيب"أين 

 أن يعود ؛"والدي"أريد 
 ماذا ترى نعملُ بالقصر اجلميلْ

 !؟..يف جنة الفردوس
ؤوم قائلهالر وبكت األم: 

 



 

"والدكم "قد مات 
حيمواُهللا حامينا الر 

 والقاضي"هاميالت" 
الكرمي همصديقنا الش 
احللُم وهكذا ضاع 

 فقد عرفنا أننا
 يف مجلة األيتاِم

* * * 
 ر؛بعد شهو
 ثالثاً" يتيماً" "األم "وضعِت

  وحِزنا من جديد..."رضيعاً"لكن مات 
 متوالدي" "أشياء"وقس" 

على مجيع الورثه" 
 على" أمي"وحرصت 
 "العاصمه"بقائنا يف 

 وأن يظلَّ بيتنا
 "حارة الفليحي"يف 

 "فُصولنا"من ضمن ما يكون يف 
 "األثاث"و" األموال"ولياخذوا 

 !رغم اعتراض آخرين.. وحقِّقت رغبتها
 وكنت حينذاك

 "سبع سنوات"ابن 
 "سبع سنوات"ويا هلا من 

 ..!عام" سبعون"كأنها 
 عانيت فيها كلَّ ما

 نَ يل به؛أال ش
 "أيب"وال اخترت " األم"مل أصطف 

 "النيب" "آل"من .. وال أردت أن أكون
 ؟!"عدن"، ما "مكة" ما ،"صنعاء"ومل أكن أعرف ما 

 



 

 والدي"وال نصرت" 
 "..!ميوت"ومل أكن أرغب أن 

 "الوباء"ومل أسبب 
 ال شأن يل
 يل.. ال رأي

األمور يف كلِّ هاتيك 
 فكيف يا ترى

 بكاهلي الضعيف
 وقليب الصغري

 لُ من أوزارها؛محما أ.. لُمحأ
 !؟..ومن همومها

 وبدأت تساؤالت
 ".!األسباب"وعن".. املُسببات"عن 

 .!ختطر يف الرأس الصغري
 فينفثُ اللِّسانُ

 فال.. أحياناً" أخاه"مستفسراً 
 حيظى برد مقنٍع

 ..!كالسؤال.. بل بسؤاٍل
 فتجيب" األم"فيسأالن 

بقصص عجيب 
 راألسباب"يفس" 

 بات"ويشرحاملسب!!.." 
* * * 

 "اذهاُألست"قد كانت األم هي 
 وهي الَّيت؛

 ظللت عمري
 منفعالً بكلِّ ما كنت تقول

 "سياسه"، أو "تاريخ"، أو "دين"من 
 "كياسه"، أو "والء"، أو"كره"أو 

 



 

 كره كلِّ الظَّاملني.. وهي اليت قد علَّمتين
 وطبعت حيايت؛
 مبيسم من نار

 قد ربما أغرقت يف بغضي
 ورمبا أسرفت يف حيب

 مبا حاولت" أمي"لكنها 
 إراحة األشجان يف قلْيب؛
 ألنين كنت عميق األسى
 وخشيت أالَّ أرى دريب

نا...شقيتي عرفت السلكن  
يِب. ومل آِتهباخلوف، والر 

 وأخلصت لألم ما تشتهي
 مشاعري؛ يف اجلهر، والغيِب؛

 ضمريي، ومل" العدل"وقدس 
 أصخ إىل عذل، وال رعب

 ا آذيتها بالذيقد رمب
 قارفت من ثأر ومن ذنب

 "الذي"و" اليت"و" اللُّتيا"بعد 
 !!عرفت باألقسام، والشيب

* * * 
 الَّيت قد رمست طريقي" أمي"

 ..!فلم أِحد عن جه الرهيب
 كيف؟ ملاذا أصبحت غرائزي
 وحشيةً يف مظهِر قشيب؟

 الكبريه" األستاذة"إرادة 
 املطيعقد جعليت عبدها 

 ت يف مفاوز الوحشية اخلرساءو
 أجتاا مغامراً يف الصبح واملساء
 ومل يكن يل أي رأي أو هوى

 



 

 "األبا"وال اخترت " األم"مل أصطف 
 شأين شأن اآلخرين

 "!مكان"و" آِن"يف كل 
* * * 

 قصيدةٌ جمنونةٌ
 من الظالم، والشعاع

 "!طفوليت"تلك 
 رةٌونغمةٌ مذعو

 من الطّموح، والصراع؛
 كانت شبيبيت

 املضاع" الوزن"تبكي قوافيها على 
 قصيت" نظم"يف 

 بال شراع.. وهي سفينةٌ
 ليس هلا ربان
 فيها.. ولكل ما

 ظنونٌ، وهموم
ودموع.. وحسرات 
وذنوب.. وهفوات 

 كسبتها يف رحلة احلياه
 ؛.يا لكهوليت

سفينةٌ بال شراع 
 ..!رها الضياعوحب
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٤٦٥-شه ورداء بال قب 

 التَّاء المكسورة مع الميم واألِلف

ــاتِ  ــيايل املظلمـ ــاد اللَّـ بأحقـ
. 

ملــاذا يف الدياجـــي املُـــتخمات  
. 

ــ ــتماتِ وجتـ ــاً بالتمـ أر نائحـ
. 

ــتغيثاً    ــوايف مسـ ــرنم باملقـ تـ
. 

ــاِت ــراب امللحمـ ــؤذِّن باقتـ يـ
. 

ــراً   ــيل فج ــن وراء الل ــرقب م أت
. 

ــى ت ــاتِ عل ــياد امللْجم ــك اجل ل
. 

وفرســان احلمــى يف كــل صــوٍب 
. 

بأشـــعار اهلـــدى واملكـــرماِت
.  ِد احلديـــد هلـــم هديـــررويف ز

. 
ــتماتِ   ــروف خم ــووها يف الظ ط

. 

ــايا   ــزٍة"وص ــيه " مح ــٍر"وأخ "حج
. 

* * * 
علـــيه بالدمـــوع املســـجماِت

. 

أرى كــال لــه قــرب يبكِّــي     
. 

ــاتِ  ــق مفعم ــب تفه ــر احل بعط
. 

ــرٍ   ــات زه ــه باق ــدى ل ــد أه وق
. 

ــرغماِت ــاعر مـ ــزيناً باملشـ حـ
. 

ــي   ــدوه ميض ــل املش وذاك اجلحف
. 

ــتماِت ــنون املُعـ بأعمـــاق الظـ
. 

ــائعات    ــبوٍر ض ــن ق ــتش ع يف
. 

ــدماتِ   ــبور املع ــك الق ــى تل عل
. 

ــزناً    ــنحن ح ــوع ي ــأين بالدم ك
. 

ــنغماتِ  ــري مـ ــان غـ وباألحلـ
. 

وباألشـــعار ال أصـــوات فـــيها 
. 

وذابــت يف اخلشــوع ويف الصــماِت
. 

ــناً   ــبت حني ــد نض ــرات ق وبالنظ
. 

ــاتِ  ــوٍب األيم ــوى قل ــزار، س ت
. 

تــؤبن راحلــني بــال قــبورٍ    
. 
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٤٦٦-جن حوار تأبني يف الس 

 اء مع الميم والواوالتَّ

 ما يل أراك تصوم؟
 والقيد يف نهم؛
ينهش قدميك!. 

 فهلْ تود أن متوت؟
       إبراهيم"سألت" 
 الرهيب" نافع"يف       
 والدموع –قال       
 :جتهش بالنحيب      
 كم رمضاٍن قد مضى      
      ؛ ومل أصمشهدت 
 ومل أخف؛ وها أنا      
 أجرع حسرة األمل      
 وما ِصيامي      
      غري برهان احتراقي بالندم 
 تينأقضي به ما فا      
      األمم ستغفراً ربم 
      ؟: فقلتالهوالص 
 صاليت دمعةٌ: قال      
 يف العني تلْتِظي      
      موتوص ويف لساين متتمات 
 مثَّ دنا مبتهالً؛      
 ماذا عنك هل أذنبت؟: وقال      
      مثلي؟ وقد شعرت أمل تكن! 
 !بل عبدتوقد عشقت احلسن       
 قلت أنا حلس الذنوب؛      

 



 

 خسيسها.. عاشقُها      
 رئيسها.. إمامها      
      أو صفات ،من ألقاب ما شئت 
      حبيس السيئات ألنين عشت 
 وهالَّ تبت؟: قال      
 هالَّ تضرعت؟ وهالَّ صمت؟      
      نعم: قلت 
 وبيتلكن ت      
 عاذت برب الرمحوت؛      
 من شر حاسٍد لئيم      
 فأطبقت أجفاا      
 وأغلقت أبواا      
 يف نظري ومظهري؛      
      صومي خشوع باطن 
 ال جوع فيه      
      دمعي بكاء صامت 
       هاحلياء" تقيةُ"حترس 
 عن رقبة الرياء      
 العاذل والشموتوفتنِة       
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  شني وياء وعني-٤٦٧

  التَّاء مع الميم واألِلف

 :تلك احلروف
وعني ،شني 
 هي الشعاع

شفق شهيد شعاع 
أو ألٍق طريد 

بدموِع جنمات.. يضرع 
* * * 

 :تلك احلروف
 شني وياء
 تمعظَّما.. أحرفها
 :حتفظُها

حكماتآيات قدٍس م 
 ترشد من تاهوا
 تبدد الضباب؛
 املعتمات.. نور الليايل

* * * 
 :تلك احلروف
 شني، وعني؛

 ورد اهلائمات" العني"و
 الصائمات.. الظامئات

من النفوس املغرمات 
 للشباب" الشني"و

 !شريعة البقاء
 وللشيوخ؛

 



 

 !شذى الشفاء
 عورتقدس الش

 وتلعن الشرور
 وال تبايل بالشتات والشمات

* * * 
 :تلك احلروف

 شني وياٌء وعني؛
 ظلَّت على مر الدهور

 "!املوحدين"عالمة 
 وأروع السمات
 للعدِل والتوحيد
 والوعِد والوعيد
 ال ترضي الطُّغيانا
 وحتطُم األوثانا

 "عبيد"وال " سادة"ال 
بل شرعة احلياه: 

  واملساواهالعدلُ
 تنكر من خيون
أمانة اِإلله! 

 ومن حتدى بالسفاه
 أو بشعارات الغزاه

 من مفاوز الشتات" العائدين"
 :وهم رفات يف رفات
 قلوم حمطَّمات؛

 مهدمات.. بيوم
 مهتضمات.. حقوقهم
 مثلمات..سيوفُهم

والرمحةُ وامجات واحلب!. 
* * * 



 

 :تلك احلروف
وياْءشني ، 

نيوع ،واو 
 أعجوبة الزمان

 "املخيمات"أغنية 
ديناللةُ املشرع 

 وصلوات اجلائعني؛
 ذوي القلوب املُكلمات
 مشاعلُ السارين يف
 ليل دياجي النقمات؛

املنظمات برامج 
 مناهج"ماتالتوه" 
 "تشريعات"فصولُ 

 .!دفاتر مترجمات
 "هندسونامل"يذكي ا 

فنيضعاملست مشاعر 
 ويضرمون الشوق واألملْ

 وحافز العملْ
اتمديف الكائنات املُع 

* * * 
 حضارة احلروف

 يف املصانع املضطرمات؛
 ألَّا عملْ
 زأُ جهرةً

 بكلِّ ما ذي به
"املعابد "احملترمات 

ماتوالكلمات املتخ 
 ذي بال خجل

 ن نائمونواملسلمو
 



 

 "مستسلمات"يف أمِم 
* * * 

 تلك احلروف؛
وعني شني 

دموع مفؤوٍد حزين 
يبكي الشباب والصحاب 

حيدو قوافل الضياع 
 ويندب الرفاق

ماتمهاِت همس 
وشهقات مججمات 

ونظرات 
احلبيس تستطلع النور 
 يف بطون الظلمات

 تنفثُ
 قبور؛روح احلشِر يف جوِف ال

تنفخ.. 
روالبعث يف تلك الص نار!. 

 "احلروف"تلك 
تقد مهَد!.. 

 ..مىت.. مىت
 ؟؟.تصرخ دمدمات

* * * 
 ..تلك احلروف

 "مصممات"مضغها 
 يهذي ا

 شاعر ثكٍْل وأسى
 .!قد عشق التوهمات

 ؛"الوديان"وهام يف 
 .يرشف عطر النسمات



 

 ..وينشد الزمان
 .احلياة واملَمات" إلياذة"
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  واحلق واحلب، العدلُ-٤٦٨

  النُّون المفتوحة مع السين

ن خاشعاتسكت.. 
 هل خفن؟ أم أشفقن؟ أم خرسنه؟

 ما للعيون خاسئات؟
 ما لرؤوس القوم قد نكسنه؟

 ..هيهات.. ؟..ماذا جرى
 .!حوادث األقدار ال يقسنه

 "..عسى"، ال "ليت" ال
 .إذا مقادير القَضا عكسنه

* * * 
 ..تلك مشاعري
 ..وقفن مهطعات

نبِجساحلُمر ين دموعهنه 
ن؟..يهجسن؟ ما يهجس 

 .إذا هجسنه.. ال حول، ال جدوى
 يبكني؟ من يبكني؟
 هل ينفع البكاء؟

 ؟ ال مسع يعي؟..يصرخن
ال وجدانْ.. ال حس! 

 ..هل تسمع األوثان
 فواصف الرعود يرجتسنه؟

* * * 
 وصاحت احلياه؛

 العدلُ آييت
 واحلق؛ دعويت

 



 

 واحلب؛ شرعيت
 !أو خبسنه.. عززنَ عند اخللق

* * * 
 مشاكل اِإلنسان؛
 على مدى الزمانْ
الشر، والرذيله 

 لفضيلهواخلري، وا
األصيلَه الغرائز ازعنت 

 .!الدخيلَه" الْولَع"وشهوات 
 خلقن، أو فُرضن، أو غُرسنه

هن، أو جنسنطَهر 
 نسقن، أو ركسنه

 أخلَصن يف القلوب، أو أِلسنه
* * * 

 ما دامت السما
 فالعدل آيةُ الوجود
واحلق دعوةُ البشر 
 واحلب شرعة احلياه

 "امليثاق"ا أواصر أل
 وأسس األخالق
 ابتهجت ساعاا

هتأسنأو باألذى، وباألسى اب! 
،هنبسدنَ، أو حأو شر ،أُطلقن! 

 وعمرت ربوعها
 !باخلري، أو طُمسنه،؟
 وأوحشت آفاقها
 !بالبؤس، أو أنسنه؟
 وانتعشت بيوا

 !باألهل؟ أو درسنه



 

"نمأو " أ"هأسجلَسنه"، أو "لن" 
* * * 

 سوف يظلُّ النور؛
 نور احلب واجلمال
 والعدل واِإلميان

 والكمال.. واحلق
 ينبض يف عني احلياه

 حيلُم إن غفا
 باخلري، والسماح

 إذَا صحا.. وينتقي
نهسه، وحمجاله، وفن!. 
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٤٦٩-اموس األزيل الن 

 الضاد النُّون المفتوحة مع 

 أين مقانب اهلدى؟
 هل ن؟ أم فُضضنه؟
 ما للرؤوس تنحين؟
هها اخنفضنجباه! 

 أين العناد؟ هل ونى؟
 أين جناحه؟

 هل نوب الزمان
 أرهقنه؛ وهضنه؟

* * * 
 ال تبِكها

 فردوس أمل؛
 شمت أوكارها

هاوذَبلت أزهار 
تى السواقي يبسحت 

 ..!ِغضنه.. عيونهن
 حىت املىن

 حىت عرائس اهلوى
 غضضنه.. أبصارها

* * * 
 إىل مىت
دربالقوايف؟  

 !تستنهض املىن،
 !تستصرخ املوتى،

 حتقن أشباحا
 



 

ه.. هلكْنوانقرضن! 
 وسنن األزلْ

 ما إن هلا تبديلْ
هيف أنظٍم فرضن! 

* * * 
ال تأس ..ال تِضق 

 فللقوانني قوى
 .!هن املسيرات
 هن املدبرات

 "والذَّاريات ذرواً"
 "فاحلامالت وقراً"

 "فاجلاريات يسراً
 أو قُبضنه،؟.. بسطن
 أو ربضنه،؟.. وردنَ
ضنه؟.. أظلمنمأو و 

 إذا انعقدنَ قدراً
هنغداً سينتِقض 

* * * 
 ة قدواألحلن احلج

 خيسر حس البؤساء
 إذا تواكبت

 حزينةً مواكب الشقاء
 دج يف

 أمسال حقد التعساء
 أو يف مسارح األسى

 !سخريةً عرضنه
* * * 

 واألعجم األصم قد
 



 

 يربح رمحةَ البقاء؛
تإذا تطامن 

 أخالقُه للحب والوفاء
 وإن هذَت

يف فمه احلروف 
 نهبالعجِز ينتفض
 ؛"األبد"تلك قوانني 

 ؛"األزل"تلك نواميس 
نه.. قُبلنفضأو ر 
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٤٧٠-ل البعث األو 

 الثَّاء المضمومة مع العين

 ؟ أين البعثُ لألحياء؟..البعثُ
 يبصرونْ.. ميشونَ

 لكنهم كامليتني
 ال عمل.. ال علم
 ال أمل.. مال حل

 ات-فهل هلمبعثُ؟-قبلَ املم  
* * * 

 البعثُ؟ أين البعثُ للمستضعفني؟
 أقدامهم مقيحات
 جفونهم مقرحات

 غرب الوجوه جائعونَ شعثُ
 قد ضاقت الدنيا م؛

 جبالُها، وسهلُها، والوعثُ
 

 هـ١٣٩٧شوال  ٧
 م١٩٧٧سبتمرب  ٢٠

  
 
 
 



٤٧١-تاجر م ادىءب 

 ين مع الباء وأِلف الردف الع

للبيع مبادئ!.. 
 تسام يف سوق النفاق؛
بالبخس من ماٍل وجاه 

 تعرض وتباِع
* * * 

 "األنام"اليوم بالسبحة يعظُ 
 بسور القرآن

 "الرسول"وسنن 
يهذّب الطباع 

* * * 
 ويف غٍد يف جملس الرئيس

 يربر الطغيانْ
 وميدح األعوانْ

 كالذئاباملعتدين 
 وكالسباع.. بطشاً

األشعاروأمس كان ناظم  
 وقبله كان خطيب الثّاِر

 وجود األسجاع
األمساع فخلب 

 شعره" بيوت"لكن 
 وسجعات نثره
 قد كن سلعاً

 كالرباع.. تباع
 

 هـ١٣٩٧شوال  ٧
 م١٩٧٧سبتمرب  ٢٠

  



٤٧٢-وح ضريبة الطم 

 الراء مع الهاء والواو

ــرب  ــور وعـ ــالك والدهـ األفـ
. 

 ــت ــهور س ــام والش ــنا األي ري ب
. 

  ــور ــارةً زهـ ــاً، وتـ عالقمـ
. 

بـــاخلري، والشـــر فـــتارةً   
. 

ــهوةِ  ــريبةً لشـ ــورضـ  الظُّهـ
. 

   ــه ــوح دمع ــذرف الطُّم ــد ي ق
. 

املهـــور .. فإـــا ِلفَـــوزهِ 
. 

ــربه   ــت آالم صـ ــا قَسـ مهمـ
. 

 
 هـ١٣٩٧شوال  ٧: بروملي 

 م١٩٧٧سبتمرب  ٢٠          
  



٤٧٣-ه ؟أسىل ن 

  الكاف الساكنة مع الالَّم

ــك ٍء ــق حالـ ــرعب، واألفـ مـ
. 

عـــم الظـــالم فكـــلّ شـــي 
. 

ــالك  ــنه املسـ ــريت يكتـ خـ
. 

ــ  ــباحال جنــ ال.. م، ال مصــ
. 

   ــك ــلوٍل وهال ــني مس ــى ب م
. 

والفجــــر يــــندبه اليــــتا 
. 

ــذلك؟  ــى ل ــل نأس ــرى؛ فه ذك
. 

ــان، ال  ــعر ال أحلـــ ال شـــ
. 

ــذلك  ــرنا كـــ ه وحاضـــ
. 

ــه املاضـــي عشـــقنا    أم أنـ
. 

ــلِّ مغت ــلكـ ــٍكصـ ٍب ومالـ
. 

ــيد    ــرعايا والعبـ ــن الـ ..حنـ
. 

ــك   ــى املهال ــيف ال خنش ــا ك ن
. 

ــا"  ــو " أذواؤنـ ــد علمـ ..قـ
. 

 
 هـ١٣٩٧ شوال ٨: بروملي

 م١٩٧٧سبتمرب  ٢١         
  



  اخرس-٤٧٤

 الميم المفتوحة المشددة 

إنَّ قضـــاًء نـــازالً قـــد محـــا
. 

اصــرب إذا مــا حــادث أملَّــا    
. 

وأكلــوا الطعــام أكــالً ملّــا   
. 

ــيهم  ــإمث بغ ــاءوا ب ــد ب ــناس ق فال
. 

ــا   ــقاً مج ــرام عش ــقوا احل وعش
. 

واألب قــد عصــوا، وعقّــوا اُألمــا 
. 

ــا   ــرى، وذم ــن افت ــوا م وجامل
. 

ــراً   ــوا بط ــوى، وعاث ــبدوا اهل وع
. 

* * * 
ــاين مهَّــ   ــر يع ــوم، أو ح ايف الق

. 

ــن شــاعٍر  ــا ِم ــم فم ال حتمــل اهل
. 

انفوســـهم، ال يعـــرفون الغمـــ
. 

اوال متـت غمـاً علـى مـن سفهو          
. 

 ــم الس ــف ــوت، وس ــلَ امل اوفض
. 

،عاف العيش ليس صادقاً   " سـقراط " 
. 

ــيما وحطــم الســيف، وخــاض ال
. 

عافـــه يف ذلـــٍة" ذو نـــواس"و 
. 

* * * 
ــر ــع .. أخط ــل أفظ ــمىب أن يس

. 

ــربداً   ــاً معـ ــاًء جارفـ أرى وبـ
. 

ــون، أو كاحلمــ  ــلِّ والطَّاع ىكالس
. 

ــة  ــام دون رمحـ يكتســـح األنـ
. 

ــاله ــا أب.. وي ــا م ــعه إن عم ش
. 

ــراً  .. ال  ــنها خط ــع م ــه أفظ إن
. 

ــنونة؟ ــواجه جمـ ــا.. أمـ وطمـ
. 

مـن ذا يكـف السـيل إن تدافعت         
. 

كـــبرياً ِهمـــاوال عجـــوزاً أو 
. 

ال يــرحم الرضــيع يف مهــاده    
. 

ــما  ــا ص ــتنِهض بكم ــك تس إن!.
. 

        افاخـرس، وصـم عـن الكالم يائس
. 

 
 هـ١٣٩٧شوال  ٨ :بروملي

 م١٩٧٧سبتمرب  ٢١         
  
 



٤٧٥-ذة معو 

  السين مع النُّون

 يا ليتين كنت صدى
يف واٍد جديب ئني 
 ليس به أناس؛

* * * 
 !ال ضياْء.. ال غاز
 !ال دواْء.. ال شعر

 غري عواء الذيب
 إالَّ زأرة الفرناس.. ال شيء

* * * 
الطري ..والوحوش 
 شف يف الكناسواخل

والبهم ..واألغنام 
العرناس وأفرخ 

ال تتحلَّى بذنوب الناس! 
 على اختالف العرق واألجناس

 ياللناس.. الناس
سون اخلوف واألدناسقدي 
 وميقتون الصدق واِإليناس

 أعوذ باجلبار
 ومن هاجسي اخلناس.. منهم

 
 هـ١٣٩٧شوال  ٩
 م١٩٧٧سبتمرب  ٢٢

  



٤٧٦-امـ األي 

  الميم المضمومة مع الهمزة بعد األِلف

  ــزائم ــاد، والع ــحت األحق وص
. 

 صـاحت السخائم   -ثـأراً -الـيوم    
. 

واســـتيقظت تنـــتقم اجلـــرائم
. 

ــي يــ   ــول املاض ــرقةًوأع نوح ح
. 

روائـــم عواطـــف وارتعشـــت
. 

   مذعــورةٌ وشــائج وانتفضــت
. 

 ــرائم ــاعر كـ ــت مشـ فارجتفـ
. 

ــلَفاً   ــتقمون صـ ــربد املنـ وعـ
. 

ســـخائم ..تنهشـــها الـــنمائم
. 

ــي   ــالل تلتظ ــثل الص ــت م وزحف
. 

 عمـــائم-دامـــيةً-وســـقطت 
. 

ــنوا   ــن تطام ــناق م ــت أع وركع
. 

مائموتـــرقص اِحلنشـــانُ والـــر
. 

 يستوي-غيظاً-وكـاد مـن قَد مات      
. 

* * * 
   ــائم ــدر، ون ــتفاق خ ــد اس ق

. 

 الالَّئم؟ مـاذا؟ مـن يلـوم     ! والـيوم  
. 

 ــائم ــيه العظ ــغرت يف عين ــد ص ق
. 

   ــائم ــريد ه ــد ش ــاد باحلق وع
. 

يف رأيـــه الـــذمائم ـــنتوحس
. 

ـ   ه يف جــوفهواســتعرمت ثاراتـ
. 

القــــدائم" أذواؤه"ورجعــــت 
. 

ــوى   ــبد اهل ــتاريخ يع ــجد ال وس
. 

* * * 
 ــائم ــوعها األيـ ــت دمـ ومهلـ

. 

 ــح ــاذا؟ ش ــيوم م ــائموال ت الغم
. 

   تـبصدى -وأَخرغم الص- رائمالص 
. 

 مراتع -رغـم الـندى   -وأجـدبت    
. 

والـــتهائم وهاجـــِت الـــنجود
. 

ــت  ــورهاودب ــن جح ــاد م  األحق
. 

  ــائم ــارت اخلص ــد ث ــة، ق ونقم
. 

الـيوم؛ سـخطاً، وضـالالً، وهوى       
. 

 تائمــر ــدت الـ ــنار، شـ وللشـ
.   ــم ــبت مالحـ ــدماء كتـ وبالـ

. 
ــدم؛ ال  ــواق"بال ــائم"أط ، ال مت

. 

ذكــرى لــيوٍم ثائــٍر مؤطــر    
. 

  واملالئــم ،ويشــرد الصــاحب
. 

  ــوائم ــيهرب املـ ــيله سـ يف لـ
. 

  ــائمويســتجيب للفطــور الص
. 

 ــائم ــنريان واهلشـ ــعلُ الـ وتشـ
. 

ــخر  ــيوق"ويس ــنعائم"، و"الع "ال
. 

االعـبور فرح  " الشـعرى "وتزدهـي    
. 

* * * 



 

ــأم  ــةٍ -ك ــن غفل ــائم؟-م  
. 

والــيوم مــاذا؟ أيــن قــوم أشــروا 
. 

ذال  ــتائم ــه الش ــوي وجه ، وتش
. 

يــوم خمــاٍز يــتوارى فجــره    
. 

  ــوالئم ــرها الـ ــريبةٌ تنكـ غـ
. 

ــباههم   ــه جـ ــتفون بامسـ واحملـ
. 

* * * 
  خبريهـــا وشـــرها تـــوائم

. 

الـيوم؛ مـثل األمـس؛ مـثل غده         
. 

ا، والنصـــر، واهلـــزائمتشـــا
. 

ــاعاا    ــالم يف س ــرب والس واحل
. 

 زاٍد وصــــحراواته مســــائم
. 

ــال     ــٍر ب ــزحف يف قف ــة ت قافل
. 

ــام ــم.. ال يستضــ أزيلٌّ دائــ
. 

    يســوقها حنــو الفــناء قــدر
. 

 
 هـ١٣٩٧ال شو١٢: بروملي

 م١٩٧٧سبتمرب  ٢٦          
  



٤٧٧-ي أبو العالء املعر 

 ِلفالالَّم المكسورة مع الياء بعد األ

ــيالِ   ــيف اخل ــه ط ــس بلمح حي
. 

 حديـــد مســـاوي لـــه بصـــر
. 

ــي   ــرار اللياِل ــى بأس ــد أفض فق
. 

؛ وإن تغنــى"رهــني احملبســني " 
. 

ــال ــرد بالكم ــياِل.. تف ــال احت ب
. 

ــب   ــاركه أديـ ــيد ال يشـ وحـ
. 

ومل يلـــبس مســـوح االختـــياِل
. 

ــاللٍ    ــدس يف ج ــل تق ــرد، ب مت
. 

ــيالِ  إىل ــال ع ــاش ب ــع، وع  طم
. 

 وقــد قهــر احلــياة فــال انصــياع
. 

ــيٍب أو  ــاٍه أو حبـ ــاِل"جبـ "ريـ
. 

 ــرت ــبايل  لي ــريد، وال ي ــا ي  م
. 

 
 هـ١٣٩٧شوال ١٥: ومليبر

 م١٩٧٧سبتمرب  ٢٨          
  



٤٧٨-د ة على القوايفمع 

  النُّون المفتوحة مع الكاف وياء الردف

ــنا  ــيه ويبكي ــيان ونبك ــي الب :نرث
. 

قفـوا مـع الشـعر واألنغام شاكينا        
. 

ــي ــنا ال ــنافكلّ ــاع حاكي وم لألوج
. 

حنكـي لـه؛ وهـو حيكي ما يكابده         
. 

علـى رفـات حلـون الشـعر باكينا        
. 

ــنا   ــن مآقي ــع م ــئ دم ــذري آلل ن
. 

ــوها ــاكينا ووقع ــاكني ش ــنا ب  ل
. 

وبالقـوايف نبكِّـي كـل مـن شعروا         
. 

ــاكينا   ــارى واملس ــرفهون األس ي
. 

وهـم أولو الفضل قد قالوا قصائدهم       
. 

كــيما يواســي األمــاين، أو يــزكِّينا
. 

مـن يـروي مآسيها    ! يـا للمالحـم    
. 

أعصــانا، وتداريــنا، وتذكيــنا  
. 

ــنا إذ  أ  ــيلَ حتيي ــت"ال تفاع "انفعل
. 

تنكينا" الفصـل "أوتارهـا فبصـمت     
. 

"قطعت"تشفينا وإن   " الوصل"بـنغمة    
. 

بالشـعر رفْعـاً، وحتـريكاً، وتسكينا      
. 

يـا مـن متكـن مـن علـم ومعرفة           
. 

ــنا  ــراً ومتكي ــيه نص ــدب قواف وان
. 

بـاهللا قف خاشعاً وابك القريض أسى       
. 

ــراكينا ســتهدر اللغــة الفصــحى ب
. 

ــرفة  ــاً ومع ــا نطق ــن خا ــل مل وق
. 

"تزكينا"كـنا نصـلِّي هلـا؛ كانـت         
. 

ــرتلةً    ــاً م ــرجع أوزان ــوماً وت ي
. 

ــه  ــت عرائس ــا زال ــعر م ــق الش ــا عاش ي
. 

ــوى  "يــر ــوراً" و"املع ــكينا"و" طاغ "بوش
. 

 
 
 

 هـ١٣٩٧شوال  ١٤: بروملي
 م١٩٧٧سبتمرب  ٢٧          

  



 ن بال وطَ-٤٧٩

  النُّون مع الكاف واألِلف

ــانْ  ــد ك ــا ق ــر م ــدركني س ال ت
. 

ــري   ــبكاء؛ أقص ــى ال ــيت عل الئم
. 

لـو تـدرين يف اِإلمكانْ      قـد كـان   
. 

ــانْ   ــا كـ ــدع ممـ ــه أبـ ألنـ
. 

وأنــين أحــيا بــال مكـــانْ؟   
. 

ــا جــرى  الئمــيت هــل تعــرفني م
. 

ــكانْ  ــبور والسـ ــبكت القـ لـ
. 

نكبيت" الشـعر العـبور   "لـو تعلـم      
. 

كالـــربكانْ" صـــنعاء"لـــثار يف 
. 

ــو درى   ــبان"أو ل ســر حمــنيت" عي
. 

ــانْ  ــفوح واألرك ــِف الس فَلْتخِس
. 

مــا مل يفــز حبقــه اِإلنســان    
. 

 
 هـ١٣٩٧شوال ١٦ :بروملي

 م١٩٧٧سبتمرب  ٢٩          
  



  الشعب يعي-٤٨٠

إذا مهــت مدامعــي ال جتزعــي  
. 

ــوعةٌ  ــت ل ــي.. وإن هلك ال لع
.  

ــن الســر معــي.. ألنــين ــن أدف ل
. 

ــي    ــجلته بأدمع ــد س ــر ق الس
. 

    والشعب يعي .. للشـعب يف شـعري
. 

 
 هـ١٣٩٧شوال  ١٦: بروملي

 م١٩٧٧سبتمرب  ٢٩          
  



-تب وشوق ع 

  النُّون المكسورة مع الواو واألِلف

 ]:إىل الصديقني الشاعرين أمحد العلمي وإبراهيم احلضراين[

 
ــي  ــيون الرواِن ــنوى والع ــيل ال قت

. 

ــواين   ــريع الغ ــاين ص ــاين وش دع
. 

ــواين  ــي ه ــعري ورحي ــراعي ش ش
. 

ــم يف   ــاين أه ــيط"دع ــوى" حم اهل
. 

مــنها تــناالن مــا تــرجوانِ   
. 

ــياة   ــئتما يف احل ــا ش ــا كم وعيش
. 

ــوانِ  ــدان؛ أو تلهـ ــني جتـ حـ
. 

وتســـتمتعاِن مبـــا يف الوجـــود 
. 

* * * 
فـــال ترخصـــان، وال تغلـــواِن

. 

ــرفتكما  ــندى .. ع ــر ال ــثلَ قط م
. 

ــكوانِ  ــح ال تش ــار أو ش وإن ج
. 

إذا أســـعد احلـــظ ال تبطـــران 
. 

* * * 
ــوانِ  ــيد اهلـ ــيكما بنشـ أناجـ

. 

ــربيت    ــا يف غـ ــي هأنـ خليلـ
. 

ــتواين   ــنوى وال ــزوات ال ــن ن م
. 

ــان    ــا تعلم ــعر م ــد بالش أهده
. 

ــتلوانِ   ــذي ت ــيد ال ــو النش وأتل
أكـــاد أرى مـــا تكـــنانه    .

. 
* * * 

ــواين  ــوب احل ــعور القُل ــانَ ش زم
. 

ــران  ــاذا؟ أال تذكـ خليلـــي مـ
. 

ــنفوانِ  ــرد والعـ ــان التمـ زمـ
. 

ــا    ــان النض ــيال زم ــان اخل لزم
. 

ــرواين  ــالح ال ــيون امل ــي ع يناج
. 

ــنا"و  ــبحار" مالحـ ــه يف الـ تائـ
. 

وتزهــر كالــورد واألقحــواِن؟  
. 

وتــرنو قوافــيه مــثل املَهــا    
. 

* * * 
ــبه ــل كــواين.. لقــد مســين ري ب

. 

ــد آدين   ــري قـ ــي؛ دهـ خليلـ
. 

ــر ال   ــت، وال مط ــواين"وجفَّ "س
. 

ــد ذوى   ــرها ق ــىن زه ــاش امل عط
. 

وإن كـنت أذنـبت؛ هـل تعفواِن؟       
. 

أال تـــرمحان غـــريب الـــديار؟ 
. 

 



 

ــفواِن ــراا تصـ ــن بغفـ "ولكـ
. 

ــوب "  ــتفار الذن ــذَيا باغ ــن تق فل
. 

* * * 
ــى أواين   ــوت تنع ــرجة امل وحش

. 

  ــت ــعري ون ــاس ش ــي أنف خليل
. 

ــوانِ   ــرها والع ــى بك ــنوح عل ت
. 

ــنوقةً  ــائد مشـ ــي القصـ وتبكـ
. 

ــواين   ــثل الغ ــيه م ــي قواف وتبك
. 

ــه   ــأر أوزانـ ــعر جتـ أرى الشـ
. 

وداس مضــــاجعها كالــــزواين
. 

ـ     القــد قَهــر العهــر أنغامهـ
. 

ــاقني" ــفّني" "ده ــرواِن"و" ص "النه
ــد   . ــزمت"وق ــبهاحم"يف " زم "اري

. 
* * * 

ــويالً ــحواِن؟.. ط ــويالً؛ أال تص ط
. 

خليلـــي هـــبا، لقـــد منـــتما 
. 

ــثواِن؟ أال تصــــرخان؟ أال تنــ
. 

ــعران؟  ــراِن؟ أال تشــ أال تنثــ
. 

ــوانِ  ــلِّ واألفع ــة الص ــا لدغ وم
. 

ــرى    ــةٌ ال ت ــوى لدغ ــر اهل لس
. 

* * * 
ــوانِ   ــه املل ــيق ب ــد يض ــا ق مب

. 

ــيت   ــن رحل ــت م ــد أب ــي ق خليل
. 

وقــد مــات مــا كنــتما تــرجواِن
. 

فـال عـدل، ال حـق عـند الورى          
. 

يب الشـــعر يفضـــي ـــم أواين
. 

ــزا    ــا ن ــواً إذا م ــفحاً وعف وص
. 

ــرتواِن؟  ــل ي ــفقان وه ــل يش وه
. 

ــا خي   ــل مه ــباكما ه ــاِن؟وقل فق
. 

إذا ادكـــرا حســـرةً يهفـــواِن؟
. 

ــل   ــري؟ وه ــرجفان لِذك ــل ي وه
. 

…ال تقفــواِن" البــيت"و" زمــزم"و
. 

"البتول"وفضـل   " الرسـول "حبـق    
. 

ــباح  ــا ال ي ــدواِن..مب …؛ وال حت
. 

ســري، وال تنشــوانِ " قــوايفَ" 
. 

ــواِن ــوى واهلـ ــري اهلـ ألين أسـ
. 

حــوادي تيهـــي، وال جتفـــواين  
. 

ــوانِ  ــنني ال تغفـ ــي بعيـ يبكِّـ
. 

"ذي ِرمـــٍة"قصـــيدة : وقـــوال 
. 

وال متــــدحاين؛ وال جــــواين
ــا   . ــربيت؛ فارفق ــقت غُ ــد شقش وق

. 
 

 هـ١٣٩٧شوال  ٢٠
 م١٩٧٧أكتوبر  ٣

  



٤٨٢-ماء أسطورة الد 

 ]:عندما مسع نبأ مصرع املقدم إبراهيم احلمدي، الرئيس اليمين [

 
 .!يا أيها املشاهدون.. اسيقفوا على الكر
 !بل انتهى دور من األدوار!. مل يسدل الستار

 !قدميةٌ طويلَه.. أسطورة الدماء يف اليمن
 "مؤلِّف الرواية" أو.. وصانع املأساِة

 يقدم األعذار للمشاهدين
 !إذا تشات أحداثها

ه اليوملكن ..واقتدار بكل فن 
 ارقد أتقن اِإلخراج واحلو
ر الديكور واألنواروغي 

 !وانتخب األبطال واملمثلني
 قفوا على الكراسي.. فانتظروا

 .أسطورة الدماء يف موطن األذواء
 !مرعبة مثريه.. طويلةٌ قدمية

 "عدنْ"يف " ذو نواس"محٍري، و" تبع"
 اليمن" صنعا"واألسود العنسي يف 

 ":مذخيرة"يف " ابن الفضل"والثائر 
 "شبام"يف " اليعفري"و".. اجلند"يف " ن رسولاب"و
 "أم الدهيم"يف ربا " ابن الصليحي"و
 "اجلوف"يف سفوح " ابن احلسني"و
 "..واحملاِقِره" ِحزيز"يف " ابن محيد الدين"و

 وآخرون قبلهم وبعدهم، على مدى الزمن
 ملّا تزلْ تروي لنا أسطورة الدماء

 ..يف مسرح الصراع
 احدة قدميهحكايةٌ و

روايةٌ فصوهلا حزينه 
 



 

لقصٍة واحدٍة مثريه 
 !وإن تلون اِإلخراج وتغير املمثلون

 قفوا على الكراسي.. فانتظروا
 يا أيها املشاهدون
 مل يسدل الستار

 بل انتهى دور من األدوار
 

 هـ١٣٩٧شوال  ٣٠
 م١٩٧٧أكتوبر  ٣
  



  ذكرى هزمية-٤٨٣

اِرلــيلة غــدر طغمــة الشــر   
. 

ــرارِ   ــيلة السـ ــرها يف لـ أذكـ
. 

ــرار ــطيع بالفـ ــن يسـ والذ مـ
. 

ــزار    ــل كاجل ــاج اجله ــيلة ه ل
. 

مــن الــثُّوار .. وثــأر الــثأر 
. 

ــيار   ــال اخت ــاج ب ــن م ــاج م وم
. 

 

وقفــــت يف عــــٍز ويف إصــــراٍر
. 

 

ــرار   ــرثاء، والتك ــى ال ــا ألس ي
. 

ــرها  ــتذكار.. أذك ــجى ال ــا لش ي
. 

ــرثار   ــتائه الثـ ــربداً كالـ معـ
. 

ــنهار    ــيل وال ــا يف الل  ــدو أش
. 

وال الدجــى يســأم مــن تكــراري
. 

 الصــبح يشــمئز مــن أشــعاريال 
. 

وتقـــدح احلـــروف بالشـــرار
. 

وهــا أنــا أجهــر باألســرار    
. 

 

ــرار  ــزق األشــ ــايل نــ وال أبــ
. 

 

ــيار   ــيار بالتـ ــرب التـ وأضـ
. 

ــار  ــار باألخطـ ــه األخطـ أُجاِبـ
. 

ــوار  ــوار باحلـ ــد احلـ وأحصـ
. 

وأمخـــد اِإلعصـــار باِإلعصـــار 
. 

ــرار   ــد لألح ــن ا ــزف حل أع
. 

ــرباري  ــاق وال ــت ف اآلف ــد مهْ ق
. 

 

ــتار   ــة املخــ ــين ملَّــ ألن ديــ
. 

حممـــــٍد وآلـــــه األبـــــرار
. 

 
 هـ١٣٩٧  ذي القعدة٣٠: بروملي

 م١٩٧٧نوفمرب  ١١          
  



٤٨٤-املُ عالعيم الب 

 العين مع الالَّم

 !جرعاً بلْعا.. بلعاً جرعاً
أن يندحس .. واحذر"لعومالب" 

 !جمعاً منعاً.. منعاً جمعاً
 "..!محموم "-ليلتنا- فاحلارس
 ٍر-ال حيسننعا-من خدص  

 احلارس غايف
 فاحلظّ موايف

 ابلع بال حشيٍة، واجرع بال أسٍف
 عوإمنا النار ما حتسو وتبتل

* * * 
 علم مكنونْ

 يف صدر جبانْ
 خبلٌ وجنونُ

أفضل منه اجلهلُ املطبق! 
مهما خالف ..مهما وافق 
 مهما نافق. .مهما أخفى

 !فالطَّبع الفطري يفصح عنه
 "البلعوم"علم 

 ..فن مكتوم
 "!العيلُوم"ال يعرفُه إالَّ 

 إذا دارت موائده" ابن هنٍد"عند 
 واألمعاء تنخلع! يأيت ليأكل

"هرهريف أحشائه قرماً" ي اجلوع 
 



 

من عينيه يندلع كالنار يكاد 
* * * 

 ميانْوإذا نادى صوت اِإل
 لبى يتلو آي القرآن

 واآلي حيارى
 تنساب حسارى

تتقزز من قذر البلْعوم 
 يصلي وهو مرتعش" علياً"يأيت 

يب، بل قد نابه اهللعسه الرقد م 
 وهكذا هكذا يف كل آونٍة

 "!البالليع"بل علم .. علم البالعيم
 حيلِّل احلراما
 يشرع اآلثاما
 "تالته"و" خريج "ال فرق ما بني

 !حسه الصلع" أزهري"مجاء، أو
 

 هـ١٣٩٧ذي احلجة  ٢٢
 م١٩٧٧ديسمرب  ٣

  



  كاف الم ميم-٤٨٥

  الميم مع الالَّم واألِلف

 كالم.. كالم
 وال أملْ.. بال عمل
فقط كالم 

من مصنع األوهام 
ونشوة األحالم 

* * * 
زور الكالم 

 يزخرف الدنيا
ِبصوِر الفردوس! 

وينقش الوجود 
بشهوة اخللود 
السارين ويطعم 
 يف غبش البالْء
 التائهني يف

 مفاوز الشقاْء
لذائذ الوعود! 
فقط كالم 
 وال أملْ.. بال عملْ

وباخلدِر الكالم 
 يحيي املىن

 إن مل ينهنه األسى
هوكذب... 
 وعسى.. بليت

عيفىن على الضأح 
 صلف الصدق العنيفمن 



 

 ألنه
بثه اللَّطيفخب 
ورغم أنه كالم 
هدهد اآلالمي 

هوسحر 
الكالم بلسمي!. 

* * * 
وهكذا ما زلت 
الكالم أمسع 

الكالم وأشرب 
وآكل الكالم 

أكثر من مخسني عام 
مخسون عام 

والطعام وهو الشراب 
واحلرب والسالم 

 يف أمٍة تقولْ
  بأا-فخورةٌ-

 !!باِإلسالم.. تدين
* * * 

اخلري ضائع 
مستطري والشر 
 وكل آفات الفىن
 ترتع يف ربوعنا

 ألن ناسنا
دواؤهم كالم!.. 

 ..!كالم.. ودينهم
مأل 
 فنوم.. مثل

مثل جيوشهم 



 

شرائح استسالم!.. 
* * * 

 ينجحرون خشيةً
 إذا زها ضياْء
 فةًويوجسون خي
إذا استفاق نور 

همألن 
 يف كَنف الضاللْ
قد ألفوا الظالم 

 والشعراء املبدعونْ
ابوزمرةُ الكت 

 واخلطباء املصقعونْ
 والسادة املصورونْ
هم خالقُو املأساه!.. 
وِت واألقالمبالص!. 
 وهم مبا قد كانْ

سيحصدون اِإلمث واملالم 
 

 هـ١٣٩٧ذي احلجة  ٢٥: بروملي
 م١٩٧٧ديسمرب  ٦          

  



٤٨٦-دمواأللَ ..  ا.. 

  إلى الشاعر المبدع القاضي مطهر اِإلرياني

 "]:٦٤"ملتزماً النون املفتوحة مع الالَّم وياء الردف " املعري"قال [

 
ــناَ ــربية خاِمليـ ــوا يف الـ فَعيشـ

. 

ــئْتمو    ــا ش ــاً إذا م ــةً وخفْض دع
. 

ــنا  ــيِمن آِمليـ ــتوا ِللْمهـ وبيـ
. 

ــقٍ    ــلٌ ِبخلْ أَم ــم ــد لَكُ وال يعقَ
. 

ــنا  ــرٍة متحاِمليـ ــِر نظـ بأيسـ
. 

  جــار ــاةُ"وقــدإذا أشــاروا" القُض
. 

ــنا    ــدمياً عاِملي ــوا ق ــا كان .!مب
. 

ــوزوا  ــراً يف األرض ج ــلَّ معاِش لَع
. 

 

      وقُلت: 
 كفى.. أخا اِد القدمي

  اخِتياالً..كفى
 بأكْفاِن اُأللَى بادوا

 كفى
 على جثٍَث بِلينا.. كفى رقصاً

ودأو سد ،أو سجونٌ، معابد عروش 
 مزارع، أو جماري، شرائع، أو فنونُ

 كَفَى
 افْتخاراً.. كَفَى إزعاج موتانا

 دعهم يناموا. كَفَى.. مبا صنعوا
 عاملينا.. فقد كانوا ِكراماً

* * * 
 وماذا أنت؟ من ذا أنت؟

 ؟"..ماذَا"؟ و"من ذَا"
 "كانوا"سؤال ال يرد عليه 

 ؛ أو كنت أحيا"أكُن"إذا أنا مل 
 



 

 حياةَ األشقياِء اهلَاِملينا
* * * 

 عداً"فَدجفو" مغر يثوى يف القَب 
 وال تزعجه باألصواِت تتلُو

ضم ناِقب منمبلْ حبما، واعو 
 وإمياٍن، وعفٍو، وابتهاج

 وحرك بالقَِصيِد، وبالْقوايف
 مشاعر قَد غَفَت زماناً طويالً

 فَهي حتلم دونَ وعِي.. أِغثْها
 ِبصحو

 يناًيا هلَوِل الصحِو ِح
إذا لَم 
 إذَا ما كَانَ صحواً.. ما لَم.. إذا

رىعلى ما ال يشغي أْسى؛ والي 
ِدي اآلِملينا.. وال ِمصباحهي 

* * * 
ك أنتدجقاً: ومأقواالً وِصد 
ك أنتدجاً: ومبماالً، وحأع 

 ومجدك أنت؛ حتملُه هموماً؛
 وتنثره وتنظمه بياناً

 يثري طُموح قَوٍم ياِئسينا؛
 وتعزفه حلوناً
 اُز الناِئمين

 ومجدك أنت؛ تحيا الكون حراً
 أميناً مخِلصاً يشدو حِزيناً
 بآماِل السعادِة ِللْربايا؛

 "ِحزٍب"و" طَاِئفٍَة"ِبالَ اسِتثْناء 
 ويستهِدي ِصراط الكَاِملينا

* * * 



 

 أتألَم؟ ما جرى؟ ماذا؟ أتأْسى؟
 غاناًكَفَى اضِط.. أخا األمل الدفني

 ..وموجدةٌ
 وكَفْكف.. كَفَى ِحقداً

 وأَترع.. ضغاِئن صدِرك الدامي
 حنايا جوِفِه وداً، وِلينا

* * * 
 وال تأْخذْ أواخرنا ِبِوزٍر

  أولُونا-إن جناه-ِبِوزٍر 
هدهشن ره.. فلَمضحن لَم 
ناهِلما علَم ..اِمحوس 

 وال تِبدهم.. األوليناذنوب 
"مأيقَظَه روإذا ما الص" 
 "ِلتجِزيهم مبا صنعوا ِوفاقاً"

 كما قد قُلْت غَيظاً؛
 ..!!وكُن براً رحيماً

 "شوقي"أما قَد قالَ .. ِبِهم كرماً
 "فإنا لَم نوق النقص حتى"

 "نطَِلب بالكَماِل األولينا
* * * 

أْلَم؟ الَ..أت 
معوهذا.. أدري.. ن 

 يسري حريقاً.. رسيس سعِريه
 وينفُثُ يف احلروِف ويف القوايف

 لواقح غَيِظه العاِتي أنينا
 فوق جهِل اجلاِهلينا" ويجهلُ"

* * * 
 أتزعم-تمعِري-ما زدت وأنت  

 



 

 بأني مل أجاِوز قَدر نفْسي؛
 أفخر ِبمن بادوا وماتواومل 

 وال كَرمت من ظَلَموا وجاروا
 ومل أُنِكر حقُوق مِن استقاموا
 وكانوا منِصفني، وعاِدِلينا

 وال أيدت عدوانا
 وال حطَّمت ميزاناً

 وال جمدت ذا حسٍب؛
 وال فَضلْت ذا نسٍب؛

 ..!ولِكن؛ قُلتها حراً صرحياً
 "فال مجد ملُقْترٍف فسوقاً"
"وال للظَّاملني" 
" ى"هيقْوا" التوها ذَو يعز" 
"نيسلَ ِمن "حأفْض سيزيٍد"، لَي" 
 "إذا لَم تعتِبر خلُقاً وِدينا"

 ..وتلك شريعةُ القرآن
 ..وِشرعةُ كلِّ قانون

 "عيسى"و" موسى"وقد نادى ا 
كما نا ِمن ؛ادىقوم دعب  

 يرومونَ العدالة ِللْربايا
 ويشتِرعوا ِللْعالَمينا؛
 ويجتهدون إتقانا؛

 أسلوباً.. ويختِلفونَ
 تعِبرياً؛.. وينتِضلونَ

 طُغياناً وبغياً.. وال يرْ ضونَ
 األناِم هلم ِصراطٌ" مساواةُ"

 علَيِه يسلكونَ
 "غَاندي"إالَّ ِصنو " زغْلولُ"وما 
 "ِلنينا"قد بارى " ما وتسي تونج"و

 



 

 وما دانوا بتمييز
 "بتابوٍت"وال افْتخروا 

 "إيواِن"و" هرم"والَ 
 "جدراِن"، و"سد"وال 
 "!ميداِن"، و"ر"وال 
 ؛"بلَيلى" وصالً"كلُّ يدعي "و
 بادياملَ" أنياِب"بين " ليلى"و

 ِللصادقني" وصلَها"تخولُ 
 مجاِملينا.. ومن الَ يعبثُونَ

* * * 
 "إريانْ"ِمن .. أخي يف الشعر

من أو 
 "ماِرِدينا"أو ِمن ".. التبِت"ِجباِل 
 سماعاً

 ..مساعاً.. ال تثُر حنقاً
قدمي دجعر ال مأخي يف الش 

شريف بوال نس 
 م يمتِلك مجداً جديداًِلمن لَ

 ومن لَم يصطَِنع عمالً شريفاً؟
 ذْهفَخ"كْمأصيل؛" ح ِذي ود 

 وقَد عرف العواملَ أجمعينا
 عدأ"وبو" س"بصحأروى"و" ي ناب" 
 "احلوايل"و" ابن ِهنٍد"و" هاِشم"و

 وال تفْخر ِبِعرٍق،.. وما ولَدوا
 "مِعينا"أو " ِكسرى"اًء كانَ سو

 وحي الْمخِلصني العاِملينا
 

 هـ١٣٩٨حمرم  ٦: بروملي
 م١٩٧٧ديسمرب  ١٦         

  



  عاشوراء-٤٨٧

  الياء المفتوحة مع الشِّين

 الكرب والبالء
 "كربالء"يف 

لَّة نورقد نسجا ح 
 للمجد والبقاء

 ..ونقشا
 بلؤلؤ الضياء
 وبدم الفداْء

خلٍد ال يبور وسام 
 للشهدا؛

 "احلريه"، و"العدل"يف 
 ".!وحشيه"ودومنا 

* * * 
 "احلرية"و" العدل"يف 

 "وحشيه"ودومنا 
 تصرع األبطال

 على مدى األجيال
و األلقكيهمبي 

 لقفإذا ان
يف موكب الشروق 

قسويف الغ.. 
 يرثيهمو الشفَق

إذا احترق.. 
  العشيهبوحشة

* * * 



 

 "احلُسني"لو رامها 
نيلنفسه إرثاً ود 

عن جده أو عن أبيه 
نيا مكراً وموشا 

 "يزيد"كتربه 
 "!ابن أبيه"أو 

ناد عنه احلَيلَح 
نيوما بكته ع 

على مدى العصور 
 ..لكنه

 ويا لروعة الفداُء
 حني يفور دمه

 قد رامها
 دستور عدٍل وأمان
 سلوك حب وحنان

سنيشرعة إخوان مقد 
 واملساواه.. هللا

والعدل واحلريه 
ودومنا وحشيه! 

 ألنها
 اهيطبيعة احل

 إرادة املشية
* * * 

 يا يوم عاشوراء
صوم األنبياء.. يا يوم 
حزن األولياء.. يا يوم 
ذكرى الشهداء.. يا يوم 

 لو مل تكن للمسلمني
 !!كيف الفداءمل يعرفوا 

 



 

 ..ومثلما
 "احلسن"قد حقن 

 حبسه الذكي
 دم احلياه
 احلسني"قد كتب" 
 بدمه الزكي
 ..!وصية احلياه

 وسواء فيها مجيع الربايا
ومن هو عبد ،من أبوه حر 

 "حبشيه"أو " قُريش"أمه من 
* * * 

 ثار للناس أمجعني وضحى
  طُرا؛يطلب العدلَ للمساكني

 "بخارى"أو يف سفوح " الصحارى"يف 
 بايل من كانَ يعبدنارا"ال ي" 

 "األحجارا"غافالً؛ أو يقدس 
 "النصارى"أو من فئات " يهوداً"أو 

 هطعاً يريداملساواة"إن أتى م" 
 وال يظلم الورى استئثاراً

 ثار هللا
ثار ..للحق 

 لِإلنسان ضحى
 :كيما ينص شعارا

 "قرشيه"، وال "شعوبيةٌ"ال 
 

 هـ١٣٩٨حمرم  ١٠: بروملي
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٤٨٨-ماح حلن الس 

  الحاء المكسورة مع الهمزة

 تشاجى ادكاراً؛
 واألسى يبعث األسى

 وناح بال دمع
 وال وجد ثاكٍل

 وشق الثوب مثل النوائِح.. تباكى
* * * 

 رأى طائراً يشدو؛
 فخال نشيده

 نواحاً على عش بتلك املنادِح
 فالحت له ذكرى

 فحاول نعيها
 وهو بني الصوائِح.. ورام بكاء

* * * 
اوى عشه نعم قد 

فهو طاِئر 
األرض مثل السوائح.. شريد يرود 

 وأنغامه تشكو النوى، وتلومها
 !ولكن كمن يشكو الردى للجوائح

 دامةًتباكى هلفةً ون.. تشاجى
 ولكن عصاه الدمع، واللحن خانه

 لقد جف ينبوع األسى؛
 جف حرقَةً؛

 وأنغامه مل يبق منها سوى صدى
 يهمهم يف أحالمه ومثالٍة

 



 

 لكأس من الشعر املعتق؛ حلنه
 يف الدجى للضرائِح.. عويلُ اليتامى

* * * 
 شهيد يناجي قاتالً غافراً له؛

 ية نزوةجناية حقٍد، أو غوا
 ويغمره صفحاً وعفواً ورمحةً
 ؟ ليته!ملاذا جنازي الذنب بالذنب

 سوف جيزيه بسمةً.. رأى من رماه
 تعلمه معىن متثَّل مرة

 ومل يزل" اخلليلُ"وناجاه " لعيسى"
 يروي به الصرب سلوةً.. به مغرماً

 !لغاٍد، ويسقي حلنه كل رائح
* * * 

 أنا من أنا؟
 !مترعكأس من احلزن 
 أنا اجلزع الظامي
 أنا الصرب ضارعاً
 أنا ؟ من أنا؟

 سر يبوح بوجِدِه
 يرود األماين تائهاً يف شعاا
 يبوح مبا مل يفشه أي نائح

مهَّه ي كي أكفكفأبوح بسر 
 أهدهد أشجاين، أريح مشاعري

 بال ِترٍة أغفو
 وتسجو هواجسي

 ئحيقرا" حلن السماح"وتصحو على 
 

 هـ١٣٩٨  حمرم ١٧
 م١٩٧٧ديسمرب  ٢٣

  



  وداعاً يا ذنويب-٤٨٩

  السين المكسورة مع الميم

أرجــي غــدي ال بــل أنــوح علــى أمســي 
. 

ــي؛ حــني يصــبح أو ميســي، !وأبكــي بقائ
. 

 
ــيمان ي   ــداً ه ــي غ ــتهاله أرج ــي اب ،زج

. 

ــسِ   ــارات واللم ــدو باِإلش ــأبكم بش !ك
. 

 
ــوح علــى أمســي وأمســي قــد قضــى  أن

. 

ــيماً ؛"اخلمــِس"وهــو حيــبو إىل .. ونــاح يت
. 

 
غـدي مـا غـدي؟ قد ضاع أمسي فهل ترى           

. 

ــاهلمِس؟ ــنِني وبـ أمـــزق يومـــي باحلـ
. 

 
ــد     ــن بع ــذا م ــني"وهأن ــة" مخس حج

. 

ــس"و ــاألمسِ أرى " مخ ــبدر ك ــي ي !يوم
. 

 
ــا    جــنجوم إذا د ــتبكي ال ــت أس ــا زل وم

. 

ــمس  ــالم إىل الش ــكو الظ ــيل أو أش يب الل
. 

 
* * * 

    ــد و ــويب لق ــا ذن ــاً ي ــاً وداع ىنوداع
. 

           يب العمـر حـىت صـرت أخشـى مـن املس
. 

 
ــتها      ــوباً ألف ــا ذن ــاً ي ــاً وداع ..وداع

. 

ــي   ــنة إذ أمس ــعاعي يف الدج ــت ش وكان
. 

 
دعـــيين أصـــطليك ندامـــةً.. وداعـــاً 

. 

ــي  ــيداً إىل رمس ــرحايل وح ــبل ت ــنا؛ ق ه
. 

 
 

 هـ١٣٩٨حمرم  ٢٢: بروملي
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٤٩٠-م الشعبجلس  

 ]:م١٩٧٨فرباير  ٦/ هـ١٣٩٨صفر  ٢٨لس الشعب، وذلك يف يوم االثنني مبناسبة إعالن تشكيل جم[

اُهللا أكـــرب نـــور احلـــق قـــد ســـطَعا؛
. 
ــس الشــعب"و ــتور"و" جمل ــا" الدس ــد رجع ق

. 
يف عــزٍم وعــن خلــٍق" اجلــيش"، و"الشــعب"و

. 
..وبعـــد جتـــربٍة عـــادا كمـــا بـــدعا

. 
ــارا معــاً ل   ــاألمِس ث ــق، وانتفضــا ب لح

. 
ــيوم ــا .. وال ــد حكَّم ــتمعا؛" الدســتور"ق واج

. 
 

والشعب للجيش إن داعي اجلهاد دعا     
. 

للشـعِب حاٍم وهو فلذاته    " اجلـيش "و 
. 

* * * 
  ــتفت ــِه ه ــا ب ــذا م ــق، ه ــو احل ــذا ه ه

. 
ــبعا؛    ــن ت ــباً؛ وم ــى حن قَض ــن ــنا م مجوع

. 
  ــرف ــن ع ــن م ــورى"ونح ــنها" الش وقن

. 
ــيعا؛   ــراج والب ــيدوا األب ــا ش ــبل م ــن ق م

. 
* * * 

وثيقتـــنا" مـــا كـــنت قاطعـــةً أمـــراً"
. 

ــلَّ   ــا ك  ــغ ــرٍد"فادم ــنا " ف ــاً"دون ؛"قطع
. 

 شــجاعتهحــي الــذي كــان فــذّاً يف   
. 

ــتمعا    ــعب واس ــوِت الش ــاخ ِلص ــا أص ملّ
. 

ــر  ــع األم ــورى"وأرج ــما" ش ــاً فس مخلص
. 

ــبدعا    ــذار وال ــوا األع ــى خلَق ــى اُأللَ عل
. 

 

بـيت يلـوذُ ِبـِه إنْ خـاف أو فَزعا          
. 

مـالذُ الشـعِب وهو له     " الـربلَمانُ " 
. 

يقـرر الشـعب مـا خيـتاره ِشرعا؛        
. 

  ــت حــِته"وت ــِرِه"قُب ، أو يف مقاص
. 

 

 ــم ــة"حك ــدى  " اجلماع ــه، وه ــري كلُّ خ
. 

وســلطةُ الفَــرد تطغــيِه، ولــو بــرعا؛    
. 

 



 

ــاً     ــِنه خلُق ــم إنْ مل تب ــا احلك ــم؟ م احلُك
. 

ف الــدجل والتضــليل واجلشــعا  ال يعــِر
. 

 

ال يسـتنيم هلـا مـن عز أو خشعا؛          
. 

ــة   ــاٍم وأـ ــر أوهـ إالَّ مظاهـ
. 

* * * 
 خلْـــٍد كـــم ظللـــت هلـــاِهللا ســـاعةُ

. 
 ـــراقباً أرصـــدواجلُمعـــا"، "اآلحـــاد"م"

. 
ــا     ــغلت ــد ش ــي ق ــم أنف ــربٍة رغ يف غُ

. 
ــوجعا    ــم، وال ــي اهلَ ــن، أُهل ــعر، والف بالش

. 
 ــِمعت ــاء"س ــين " أمس ــين وط ــن ب ــوٍم م ق

. 
ــبعا مــن كُــلّ نــدٍب حبــب الشــعب قــد طُ

. 
ــةً  ــدوي مجلجلـ ــاءهم تـ ــمعت أمسـ سـ

. 
ــعِب مــ   ــوت الش ــع ص ــدت أمس رتفعاً؛فك

. 
 

والشـعب مخـتلفاً، والشعب جمتمعا     
. 

والشـعب مقتـرحاً، والشعب مقترعاً      
. 

 

 معلــنةً"الدســتور"وِكــدت أصــغي إىل  
. 

ــه  ــدلَ"أحكام ــيد"و" الع ــورعا" التوح وال
. 

دومنـــا ملـــق" الـــرأي حـــراً"تقـــدس
. 

حتـــى ولـــو ذهـــبوا يف أمـــرِه ِشـــيعا
. 

 

تصــطَرع األفكــار عــن جــدٍل" الــرأي"يف  
. 

         يف الـرأي؛ مصـروع رصرعا  ال ضـي ومـن
. 

 
 

، وملَـن حامـى ومن مسعا      "محـاوراً "
. 

ــِتِه؛   ىل حبجأد ــن ــيِه ملَ ــزم ف واجل
. 

مـدى العصـور تـنادي ألسناً دلعا       
. 

واحلـق أغلـب مـا زالـت دوامغه         
. 

 

واحلكــم للشــعب، والدســتور حارســه   
.  

ــا  ــن طِمع ــى وم ــن داج ــردع م ي ــيش واجل
. 

* * * 
مطلبـــنا" الدســـتور"و" بلقـــيس"أبـــناء 

. 
ــعِب، و" وحــدةُ"و الش"معــا" الــدين ــيف احلن

. 
ــراقبكم   ــي يـ ــيوم واملاضـ ــتم الـ وأنـ

. 
 



 

تبـــنونَ صـــرح غـــٍد فابـــنوه متِســـعاً
.  

 

         ـعب معـن حـبِه للش ندفعامـا دام
. 

وال تضــيقوا بــذي رأٍي، وال جــدٍل 
. 

هـذا الـزمان، ومـن نادى ا ارتفعا        
. 

قد طبعت " حـريةُ الـرأي والتفكري    " 
. 

 

ــ ــع  كون ــيعاً م ــتور"وا مج ــذوا" الدس واتخ
. 

ــدعا    ــانَ أو خ ــن خ وا مــن ــِه، والْع يف ِظلِّ
. 

 
 هـ١٣٩٨  صفر ٢٩: بروملي

 م١٩٧٨فرباير  ٧          
  



 صيمي ماذا يريد القُ-٤٩١

 
ولو أنه قد صب    !  ،"العرب ظاهرةٌ صوتية  "كتاب ضخم لألستاذ عبد اهللا القصيمي مساه        "  باريس" صدر يف   

اب والم ما هي فيه من متزق وختاذُل، وشتات العتبرنا كالمه ِمن ب           "  احلايلّ.  "جام غضبه على وضع األمة العربية     
كجنٍس منذ خلقوا، وإىل أن يفىن الوجود، حقَّرهم كُفّاراً،           "  العرِب"ولكنه قد سخر من      !  الغرية والتوجيه 

   وقومي ،سلمني؛ ونصارى، وماالً، وعلماء، وفقراء، وأغنياء، وشعراء،         ومشركنيني؛ وجهوشيوعي ،ني، وبعثيني
لَم، ولَما، ولن،   :  رين، وفالسفة وأطباء، وكتاباً وخطباء وقال إنهم       وأنبياء، وغزاةً فاحتني، ومستضعفني مستعم    

 يكون ذلك يف يوم من األيام؛ وجردهم        وال، ولَن .  اِإلسالم  ال قبلَ اِإلسالم وال بعد      يصلحوا لشيء يف احلياة؛   
 فاحشة، وخنى لغوي مل      كلّ رذيلة، وبلُغٍة بذيئة    -ِفطرةً، وخلْقاً - عن كلِّ فضيلة، وألصق م       -طبعاً وغريزة -

        ِلكاتب قط؛ وقد سخر بالنيب أقرأ ِمثْله     عاىل اهللا علواً كبرياً،     .  ، والقرآن الكرمي، بل وبالثابت الوجودجا وته
األبرار، والزهاد، وزعماء اِإلصالح، وهزأ باِإلسالم، والقَضية الفلسطينية، وشتم اللغة العربية؛ وكل آثارها               

فقهية، واألدبية قدمياً وحديثاً؛ ويف أسلوب مملّ مكرر ميكن تلخيص إقذاِعه، وشتائمه، وسفاهِته،               العلمية، وال 
 .وافتراءاته، يف مخسني صفحة بدالً من تلك الثرثرة اليت سودت بياض مثامنئة صفحة

يداً، ونصباً، وعداوة   وال شك أن القُوى املعادية لِإلسالم، والعرب قد نشرته ك          ".!  باريس"وقد طُبع يف    
 ما حوته قواميس اللغة     كل ما يطبقُه من بالغة وثرثرٍة، وإسهاب، واستعمل كل        "  القصيمي"وإفساداً، وقد تكلَّف    

 سليم من استعماهلا؛ وال سيما ضد لغِته        من ألفاظ وعبارات البذاءة، والفُحش واخلَنى، اليت يستحي كل ذي ذوقٍ          
 !.ومقدساا

  
 ين ألخجات      إنمن عبار يت وقسويت عليه    "  القصيمي"ل أن أقتبساء الذين مل     ..  ما يربر شدعند أولئك القر

 أن أنقل ما ميكن اعتباره أرق، وألطف،        -وأستغفر اهللا -وحسيب  "..  العرب ظاهرة صوتية  "يتسن هلم قراءة كتابه     
 :ه ما نص٧٩٩-٧٩٨ما تفوه به ذلك العتلّ اجلحود، قال يف ص

إن اِحلقد، والقُبح، والغباء، والفُحش، والسفاهة، اليت ال بد أن تكون بكلّ السخاء يف أصوات أنبياء                  "
نبوام، وشاعريام وعبقريام لَن يكون منها شيء يف         "يف  "  العربية"وعباقرة أميت     وزعماء، وقادة وشعراء،  

 بكل تفاسري   -اًذن أصوات التصادم بني أجساد األشياء متفوقة جد       أصوات التصادم بني أجساد األشياء؛ أليست إ      
الَّيت ال تستطيع أصوات نبواا، وعبقريات آياا، وسورها يف         "  "التفوق على أصوات عباقرة وأنبياء أميت العربية؟      
بول والكائنات الصاِهلَة أو الْهاِدرة أو      أن ترتفع إىل أصوات الطُّ    "كتبه املرتَّلة، وصلواا املتضرعة آلهلتها املتوحشة       

 :إىل آخر البذاء الذي تقشعر عند مساعه جلود املؤمنني" الناعقة الناعبة، أو
 :جزاًء وفاقاً" األلفاظ اليت استعملها"لقد أثارين الكتاب؛ فقلت أرد عليه مستعمالً بعض 



 :تَقْديم -١

ــِة  ــرآِن"بلُغــــ ؟"القُــــ
. 

ــريد    ــاذا يـ ــيمي"مـ "القصـ
. 

ــاِن؟ ــدِل واِإلحســـ بالعـــ
. 

   ــريد ــاذا يـ ــيمي"مـ "القصـ
. 

ــوانِ  ــٍة، وهــــ ِلذلــــ
. 

ــب  ــئاًمل يــ ــاً بذيــ ق لفظــ
. 

ــتان ــزور والبهــــ بالــــ
. 

إالَّ رمـــــاه جســـــوراً؛  
. 

 

ـْــــلمني"، و"العـــروبة"علـــى  "!اِإلميـــان"، و"املســــــ
. 

 

ــعِر"و ــان"و" الشـــ األديـــ
. 

طُـــرا،" املـــبادئ"علـــى  
. 

باللَّغــــــو، واهلــــــذيان
. 

ــرثاراً؛  ــرراً، ثَــــ مكــــ
. 

* * * 
 والفن؛ والبيانْ؛.. على شريعِة احلياة
 ومثِل اِإلنسانْ؛.. على قداسِة اجلمالْ

 !والرفِض، والنكرانْ… على مبادئ اِإلحسانْ
 والبغض واحلنانْ.. ، والِعرفانْ"اجلَهل"و

 :البقاء" قوانني"على 
 "الكالم"حرية ".. التفكري" "حرية"

 "العبادة"حرية 
 ، ونصِح احلاكمني؛"النقد"حرية 
 ضد الظاملني؛".. الثورِة"حرية 
 ".اِإلنساين" "ِللْكائن.. "؛"..اِإلمياِن"حرية 

* * * 
"احلــــــريات"حمطِّــــــم 

. 

"القصــــــيمي"لكــــــنه  
. 

والشــــــعر واجلمــــــالْ
. 

ــلُ   ــبادئ"وقاتــــ "املــــ
. 

وشـــــغف األوطـــــاِن؛ 
. 

ــنون،   ــب، والفـــ واحلـــ
. 

 

"فاجـــرة"بكلمـــات ".. الظــــاِهـــرة"قـــد ســـامها يف  
. 

؛..مـــــا قاهلـــــا مســـــيلَمه.. خِسيســـــة، وعاهـــــرة
. 

"!الصــــــنعاين" "األســــــود.. "وال هــــــذَى مبــــــثِلها
. 



٢-  كَان اًِع"لَوريب:" 

 تراه سيقول".. عبرياً"لو كان 
 "الصهاينة"، و"اليهود"عن فئة 

 "العرب"و" املسلمني"ما قَالَه يف 
 ؟؟"النيب العريب"ويف 

 ِصمصايا"ويالو .."ق والفجوربالفس 
 ثبوروالعهر واخلىن، والويِل وال

 والغش، واخلسراِن؟.. واجلهِل، والفساد

٣-  كَان اً"لَووِذيب:" 

 ؟".البقَر"ويعبد ".. بوذياً"لو كان 
 ؟"اهلنود"عن لُغة .. ماذا تراه سيقولْ
 وِحهاوعزِفها ون.. وشعرها وفنها

 "مزبوره"لَها " أساطري"وعن 
 وعن خرافاٍت هلا مأثوره؛

 !؟"..طَاغور"وإىل " بوذا"من عهد 
 أَيبصق الفُحش على آدام؟

 ؛..ويفرغ األحقاد قيئاً نتناً
 على صالم، وصومهم؟ وزهدهم، وسحرهم؛

وأمجل األشعار يف أحلاِنِهم 
 ؛"البصاِق"كما هذى بلغة

 والقيح، والشتائم؛
 "اليمن"يلعن شعر لغة 

 "العراق"، و"مصر"و
 فذاذَ أجمعني؛وثَلَب األ

واألنبياء املرسلني!. 
 



 

 ١!أعجوبة الزماِن؟… العظيم" املتنيب"و

 

                                                 
أو عاطفة إنسانية، وبال    "  "املتنيب كان فُحشاً نفْسياً وأخالقيا ولَغويا، كان بال ضمري، وبال رمحة           :  "٥٣٤  –  ٥٣٣ قال القصيمي يف ص      ١

، انتهازي، منافق، متلِون، فَضاٍح، مفضوح،      "وصويل:  إن كلمات "  "حواجز أو زواجر أخالقية أو فكرية، كانَ وقاحة بقدر ما كان قباحة           
 .ال حول وال قوة إالَّ باهللا" املتنيب"أن تكون زيا، أو وصفاً كافياً حلياِة . "ء، بال مبدأ، بال أخالق، وأمثاهلا ال تستطيعبال كرامة، بال حيا



٤-  كَان اً"لَووسير:" 

 :، تراه سيقولْ"روسياً"لو كانَ 
 ؛"ِلينني"و" بوشكني"يف 

 "احلرب والسالم"؛ "تولُوستوي"وعن 
 وركي"واألملعي؛ و"ج"األم "ِديوان احلياه 
 "العباِقره"وسائر 

 ؛"القياصره"و" الرفاق"، و"مارك"و
 ؟…"القرآن"وسور ".. ِشعرنا"ما قالَه يف 

٥-  كَان اً"لَوإيطالي:" 

 ماذا تراه سيقولْ؛".. إيطاليا"لو كان من 
 انيت"يف العبقري؟"د 

 هل سيصب سخطه األثيم
 اجلحيم" مؤلف"على 

 ؛"التصوير"و" الفكر" يفوهي اليت قد شابهت؛ 
 ؛"التعبري"، و"القَصِد"واقْتبست، أو زاملت؛ يف 

 ؟"الغفران"رسالة .. والْفن، واخلَياِل

٦-  كَان اً"لَوفارسي:" 

 ؛"العجم"هلْ ِسِيلْعن … "فارس"لو كان من 
 "األكاسره"و" اآليات"ويشتم 

 تر"، وذكريات "اِإليوانا"ويسحقيالبح" 
 صقبوي"امبقيِء نثِرِه اخلسيس؟".. اخلَي 

 ِمن حقِْدِه الدفني؛.. وينفُثُ اخلَىن
 واحلب واحلنني؛.. على مجال الشعر

 وال غرام".. رباعيات"فال 
 ال هيام؛.. ال حب.. ال مدام.. ال كاس

 سحقوسى"وينثين؛ في؛"الفرد 
 



 

 ريازي"ويشنق؛"الش! 
 ال حروب؛ ال سالم؛".. اه ناماش"ال 

 ؛"إمام"ال ملك، ال تاريخ، ال 
 ال حق، ال أثام؛ ال ِحلّ، ال حرام؛

 "القصيمي"ما يعرف .. سوى.. ليس
يف ربِعِه اجلديب …وهو الكئيب 

 احلاقد، األديب احلائر، اجلحود؛
 ؛"مراِهقا"من ضاع ِطفالً؛ هذى 

 ١ "الصراع" "مسرِح "يف.. مضلِّالً مناِفقاً
 ؛"األغاللَ"وثار فَِطناً فحطَّم 

 !عقَلْ".. بال عقٍل.. "مثَّ
 يف بؤرة الفَشلْ.. مث هوى

 ؟!يف اخلالق الدياِن.. يهذي بال خجلْ

٧-  كَان اً"لَوونانيي:" 

 وهي الَّيت قد أجنبت… "مقْدونيا"لو كانَ من 
"الفالسفَة؛" إسكندر 

 ؟"اليونانا"يلْعن .. راههلْ ست
 "آثارها"ويبصق الفُحش على 

 "أشعارها"وينفثُ القيح على 
 ؛"اُألديسا"ويشتم ".. اِإللياذَه"يفند 
 ..واآلخرين".. أرسطو"و
 ؟"سقراطُ"؟ سقراط؟ ما "بقراطُ"؟ ما "بقراطُ"

 ؟".القصيمي"يا سيدي ".. الفالسفَة"ومن هم 
 مهام؛.. ساخراً" السم"سف " سقراط"

 "!إمام"لِكن ألنه .. ليس ألنه عليلْ
 قد كره"د "احلربوجم ،"السالم" 

 

                                                 
 .القدمية" القصيمي"من مؤلفات " هِذه هي األغالل"و " الصراع بني الوثنية واإلسالم " ١



 

 ؛"بالسياط"فضل أن يجلَد ".. ابن حنبلْ"ومثله 
 :تمسكَاً برأِيِه

 "!خلَق"؟ و"أَوحى" بني؛ -فيما-" الفَرِق"يف 
 "القصيمي" نظر يف.. لكن ذاك كلّه
 يف لغة البذاء.. مجيعه هراء

 وهي له سليقَه، ولَهجةً عتيقَه؛
 .ال ِفطْرةً.. أتقنها

 وهو الَّذي باللَّفظ، والغريزة؛
 عزيزة" جنديٍة"من بلدة 

 حاول أن يزعجها بفُحِشِه
 فصرفت أمساعها عن ِبهِته
  الزنيموزوِرِه… فلَم جيد ِلِحقِْدِه اَألِثيِم
 إالَّ مواخري الضاللْ؛
وحلصوت وحي الر 

 "مزمور"يهمس يف 
 ؛"فرقاِن"، أو عن هدى "إجنيل"أو عن صدى 
 على مدى اَألزماِن؛.. أو شاعر فنان

 نع"هومريوس" الَِء"، أَوأيب الع" 
 نأو ع"توي"أو ".. عليتولوس" 

 ؛١ اِإلنساين"وحيه"يف " مصطَفى"أو 
 ٢ "جربانُ"اْتبى " نيب"أو يف 

٨-  ِمن ريدالعرب"ماذا ي:" 

 الكاتب ريدالقصيمي"ماذا ي" 
 ؛"العرب"أديانَ .. قد شتم األديان
 ؛"العرب"أحزاب .. ولَعن األحزاب
قَّر العلوملُغة .. وح علوم"رب؛"الع 

                                                 
 ".وحي القلم" األستاذ مصطفى صادق الرافعي؛ صاحب  ١
 ".النيب" الكاتب جربان خليل جربان؛ مؤلف كتاب  ٢



 

 "!العرب"دِب فنونَ أ… الفنونَ" شرشح"و
 أهانه؛" عيسى"

هألن سنا"… لَيراين" نبيصالن 
 "إجنيلَه"قد مجدوا … "عرباً"لكن ألنَّ 

 "!العرب"بلُغِة .. ونطقوا آياا
 "الرحياين"، و"جرداق"وِمنهموا 

 "البستاين" "الشاعر"و" اليازجي"و
 ؛"العرب"ِن رهبا" الرهباِن"وقالَ يف 

ما ال يقولُ مثلَه ..هلّ؛ قلبتإالَّ ع: 
 يخفق بالبغضاء والشنآن

 ؛"املسلمني أمجعني"و" حممد"وقال يف 
؛.. ما ال يقولُ مثلَهه الطِّباعإالَّ مشو 

 ومارق التفكري واللساِن
 ".!العرب"من ال يجيد لغةَ 

 "إعجازها"يف " السر"وليس يدري 
 وال قوايف شعرها؛.. وال فنونَ نثرها

 قد طَبع اِحلقد على فؤاِدِه؛
 غشاوة الضالِل واخلسراِن

 !عار على التاريخ: العرب كُلُّ العرب -١١

 ]عند القصيمي     [ 

 ؛ واضحةً صرحية؛"القصيمي"قد قاهلا 
 "العرب"؟ كُلُّ "العرب"إنَّ 

 ..!التاريخعار على .. على مدى الزماِن
 ِبفَنهم، وِشعرهم، ودينهم

حقُّون احلياهستفهاء، ال يمغفَّلون، س!.. 
"العرب ِلمسالعرب"، مثل "فم سيحيم"، 

 "..شيوعي العرب"، مثلُ "يهودي العرب"مثلُ 
 



 

 ؛"بعثي العرب"، ومثلُ "قومي العرب"ومثلُ 
 بال إحساس؛بال خياٍل، و.. حثالةٌ موبوءةً

 "العرب"ألم يحكُونَ لُغة 
 !أو حياء" بال ضمٍري".. "القصيمي"وهكذا قد قاهلا 

 نقد قاهلا صرحيةً ع"؛"العرب 
 وكلّ ما يمتِلكُونْ.. بأنهم
 ؛"فنونْ"أو " تاريخ"، أو "دين"من 

 وقادة، وأنبياْء؛.. وشعراْء، وعلماْء
لهزنؤةْحثال.. "وكُتٍب مبوةٌ م" 

 "العرب"كلِّ " العرب"عِن " القصيمي"قد قاهلا 
 !على تتابع الزمان

 ؛.ألنهم.. فَقَطْ.. ألنهم
 ؛"عرب"، وهم "لُغةَ العرب"يحكُونَ 
 "األناين"احلاقد " القُزميي"قد قاهلا 

 "!إسرائيل"َأما  -١٢

 حكُومةً".. إسرائيلْ"لكن ..عةً؛ال ِشر 
 ؛"العرب"؛ غَري ..أبناؤها

 "العرب"ِمن أُمِم الغرب علَى أَرِض .. بلْ من توافدوا
 "قادرونْ" "علماُء"، و"خالدونْ"، "حمترمونَ"

 ".!القصيمي"يف نظِر 
مهألن ..مفَقَطْ.. أل! 

 "العرب" "لغة"ال يعرفونَ 
 ؛"لعربا"كما يفكِّر … وال يفكِّرونْ

 "العرب"، وغَلبوا "العرب"ما سرقُوا .. وأنهم
 ".!العرب"ال يعرفونَ لُغة .. َألنهم.. إالَّ

 "!الصهاينةْ"قد جمد .. بال حياء.. وهكذا
 نولَع"وربو"الع ،"بحقَّر العور" 

 حياولون أوبةً".. العبور"ألنَّ أبطال 
 



 ":العرب"ِض أر… :إىل ديارهم
 ؛"اجلُوالَِن"و" رمص"، أو يف "ِسدالقُ"يف 

 ؛"العبور"وبعضهم قد حقَّق 
 ".!مسلمونْ. "مغفَّلونْ.. فهم إذنْ

 ينطقونْ" القرآن"بلُغِة 
 "رمضاِن"يرجتون الغفرانَ يف

 ويريدونَ العدلَ لِإلنساِن
 ومهُو يؤمنونَ بالرحمِن؛

 دين بالكُفْراِن؛، ي"القصيمي"و
 يتحدى حبقْده احليواين

 "لبنان"أو " مصر"كلُّ حر؛ يف 
 "تطْواِن"، أو ربا "ببغداد"أو 

 "بالْيماين"، وال "النجدي"ال يبايل 
 منبِع األدياِن".. فلسطني"أو 

١٣-  قِّرحب"إالَّ " القصيمي"ال يالعر!" 

"و"الرومان"و" الفرس ،"اليونانُ"، و"اهلند" 
 "اليابانُ"، و"الصني"، و"األملانُ"، و"الروس"و
 "الغجر"، و"األمريك"، و"التتر"، و"اِإلنكليز"و

موا، وانزلوااقَتتصروا، وقُِتلوا، و 
  وظَلَموا، وعدلُوا...وآمنوا، وكفروا،
  وجنسوا، وطهروا؟...ونثَروا، وشعروا،
 وساحموا، وغَدروا؛ ...وقَهروا، وقُِهروا،

 "البشر" وِمثل ساِئر ..."العرب"ِمثلَ 
القصيمي" ويا لقسوة ...لكن!." 

 ! ودنِس الغباء..."الذكاء"يا لتعاسِة 
 "!العرب" هم -وحدهم-ارمونَ 

 وفوزهم خسرانُ؛.. ونصرهم عدوانُ
وجمدهم .هشيوح ..هدهم؛.. وزهخطي 

 



 

 بليد؛.. وفنهم.. تقليد.. لمهموِع
مهتضليلُ.. وشرع ..مهبوباٌء.. وكُت 

 ؛".القُزميي"يف نظر .. وكلُّها هراء
 "عمر"و" زيد"ومنهمو قد كانَ 

 "اهلَمداين "، و"عمار"ومنهمو 
 "ابن سينا"، و"الكندي"ومنهمو 

 !هباء.. لكنهم حثالة.. ومنهمو، وِمنهمو
 "!عرب.. "ألنهم".. القصيمي"يف نظَِر 
 "!عرب"ألنهم .. فقَطْ.. فقطْ

 ..!بال حيا.. قَد قالَها
 .وقَسوِة العدواِن.. يا لغباوة الغباء

١٤-  ة ِللْعرب ِعنْديرالقصيمي"ال ح!" 

 ، أو الَ يؤِمنونْ؛"األلْمانُ"، و"الروسي"فَلْيؤِمن 
 ، أو الَ يشعرونْ؛"لصيين، واليابانا"ولْيشعِر 

 "!أحرار.. "، ال تثريب؛ ألنهم"ال بأس"
هموعلمهم.. ونصر ،عن مهٍَّة ونقِد؛.. عن قوة وجد 

 ؛"العرب"؛ ال يعرفونَ لغةَ "العرب"ألنهم؛ ليسوا من 
 ولْيحمدوا، ولْيحمدوا، ولْيقْدحوا.. فليشعروا، ولْيمدحوا

 أو ال يعبدون؛".. النجوم"ولْيعبدوا 
 أو ال ينصبونْ؛".. األوثانَ"ولْينصبوا 

 باِهللا، أو ال يؤمنونْ؛.. ولْيلِْحدوا، أو يؤمنوا
 ..!فهم مباركون.. ولْيفعلوا ما يشتهونْ

 وهم أناس يستحقون احلياةْ؛
 .!"العرب"لَيسوا من .. ألنهم فَقَطْ.. ألنهم

 ".!القرآنْ"ال يعرفون لغةَ 
 "البرهانْ"، و"املنطق"هذا هو 
 يا لغباء احلقد واحلرمان".. القصيمي"يف نظَر 



 سؤال لغوي؟ -١٥

 ؛"سؤالْ"فَقَطْ .. سؤالْ
 "الصراع"مؤلِِّف .. ِللْكاِتِب اِملفْضالْ

 "..!األغاللْ"وحاطم 
 ريح البالْوال ي.. يهيج البلبالْ" السؤال"هذا 

 ١ "املقالْ"، و"السماع"عن .. ما رأيه يف قوله
 قد قَدموا.. ؟ وأنهم"..العرب"لدى 
 "األمثالْ"يف كلِّ ما قالوا من ".. السميع"لفظ 

 وما أتى يف حمكم الترتيِل
 ،"السميع"أو".. العليم"و" السميع"حولَ 

 ".البصري"و
 "احلكيم"، و"السميع"أو".. اخلبري"، و"السميع"أو
 "أرى"، و"أَسمع".. "وإنين معكُما"
 "الكالم"الطاعةُ، يف "، و"السمع"و

 "اخلبري"و".. العليم"وكيف ليم يقدم 
روأخ" ..؟".احلكيم 

 "القصيمي"هذَى به .. هذا هو اِإلشكالُ
 ..!مفاخراً.. مكرراً.. منتقداً وساخراً

 "العرب"بلغة .. لضليعيا سيدي ا
 بال حياء أو أدب.. ومن هذَى ا
 ؟"الكلمةْ"قبلَ مساِع ".. اِحلكْمه"كيف تكونُ 
 "فهم"و" بصر"كيف يكونُ 

 ،؟"بيان"، و"كَالم"دون 
 ؟".مساع األمر"قبل ".. الطاعةْ"كيف تكونُ 

 .!يا لغباوِة الغباء، وخبل الطُّغيان

 

                                                 
 .العرب ظاهرة صوتية:  من كتاب]٣٤٤[ص  ١



 !يةاللَّغَِو" القصيمي"عقْدةُ  -١٦

 ؟"القصيمي"؟ ماذا يريد ..فلماذا
يدري.. أتراه ألنه لَيس 

 من لُغاِت هذا الوجود" لغةٌ"
 فال يعِرف ماذا.. ويرى الناس يرطنون
 .!فينطوي كاحلقُوِد
 مستضاماً كاحلانِق.. مث يهذي.. ناهشاً يف ضمريه

 !املصفوِد
 احلرمان؟أو كعبد قَد باء ب

ه ال يبايل.. أتراهألن ةً؟ أمري، لغد؟.َألنه ليس ي 
 ؟"وجدان"أم تراه يهذي بال 

 األرض" لُغات"يا صديقي، لو كنت تدري
 تطوان"إىل " طوكيو"ِمن" 
 "اليونان"و" رطني اِإلسبان"و

 "اجلرماِن"، و"السالف"وحروف 
 شتى ولكن" األمساء"لَوجدت 

 ..!نفس املعاين" األمساء"ين معا
 غري أين أظن، أن لَيس يف العالَِم

 "القُرآن"أَسمى ِمن هلجِة
رحواس ،يقينك وليعد ،ئدفات 
 يف حقُوِل اِإلمياِن باطْمئنان

١٧- ِديق قَِديمرجاء ص! 

 باهللا، بالفُرقاِن" قصيمي"يا 
 بالقراباِت، بالتقى، باحلناِن

 ملهذب الفنانبالرياِع ا
 بالنواميس، بالنهى، بالبياِن
 ال حتطم قواعد األدياِن

 



 

 !واِإلحسان،" التوحيد"وحصوِن 
 ، ترفُّقاً باألماين"قصيمي"يا 

 "الصبياِن"بعقول الشباب، و
 ومبن عن مواهِب الرمحِن
 قد حظوا باليقني، واِإلميان

 "الشيطان"ال تشرد م مع 
 يف صحارى الشكوِك والِعصيان

 "اِإلنساِن"اً على يال تكن جان
 يف بالدي وارجع إىل الربهان

 بشعوٍر مهذٍَّب إنساين

  ماذا دهاك؟-١٨

 األوثانا"أمتدح" كاتب ؟ وأنت"راعالص" 
 .!من جدل وِمن دفاع.. وفيه، ما تذكره
 ذلك عقل وهدى
 ذلك ِعلم وتقى
 قاش واجلدالْما أروع الن

 وأبدع الصراع، والدفاع
 !حني يصولُ وجتولْ، فيه كتائب العقُول

 ودومنا ِضغن، وال خداع
 ودومنا خوٍف، وال انصياِع
واحلريه لكن حملض احلق ..شيهحودومنا و 

،واحلريه انْ.. احلقما يطْلب اِإلنس 
 "انْاليون"و" العرب. "يف كل عصر، ومكانْ

 "اليابانْ"، و"اهلند"، و"الرومان"و" الزنج"و
 "القُرآنْ"أباا .. وهي اليت
 "الرمحن"و" اِإلخالص"يف سورة 

 "صمد"، "أحد" "اُهللا"
 "ولَد" وال ،"والد"ال 

 



 

 "وأن أقيموا الوزنَ"
 "ال تخِسروا امليزانْ"
 "اِإلميانْ"، و"القسطُ"و
 "اِإلحسانْ" و،"العدل"و
 "األمانْ"، و"الِعلم"و
 "احلنان"، و"احلُب"و

 

ــانْ   ــر، ومكَـ ــل عصـ يف كـ
. 

 

  ــب ــانْ"مطالـــ "..اِإلنســـ
. 

"القــــرآنْ"مــــن أنــــزل 
. 

ــم اهللا   ــبارك اســــ تــــ
. 

ــيانا  ــه البــــ ..علَّمــــ
. 

..وخلَـــــق اِإلنســـــانا   
. 

 

ــوجداِن ــِل والـ ــداه بالعقـ وهـ
. 

١٩-خيراًَأ و: 

قَـــد هـــدرت شقْشـــقَيت  
. 

ــ  ــماح،؟  هـ ــب السـ لْ أطلـ
. 

ولَـــم تكـــن ِمـــن ِنحلـــيت
. 

"القصــــــيمي"بلغــــــة  
. 

ــريت وأديب، وِفطـــــــــ
. 

ــا،   ــيت تأنفُهــــ وِملَّــــ
. 

 يـــبق لفظـــاً جارحـــاً؛  مل
. 

"..صـــــديقي"لكـــــنه  
. 

 

للِعهــر، والفَحشــاء، واجلهــل، والغــباء   
. 

ســـوط جحـــوٍد، وافتـــراء.. إالَّ وصـــبه
. 

ــى  ــع"علــ ــماء" بديــ األرض والســ
. 

ــانِ  ــل، واألدي ــرب.. والرس ــان. والع واِإلمي
. 

 

ــرهِ  ــئَةً كَنثــــ .!بذيــــ
. 

..فـــــردها يف نحـــــِره  
. 

"عـــــتِقدبشـــــعرِه"م ،:
. 

ــنه،   ــن ديــ ــع عــ مدافــ
. 

إذا ثــــــوى يف قَبــــــرِه
. 

ــه،  ــواب ربــ ــرجو ثــ يــ
. 

ــز"يف  ــباِن" رجـــ غضـــ
. 

ــبهِ   ــن قلـ ــبها مـ ــد صـ قَـ
. 

ــوجدانِ  ــب والـــ واحلُـــ
. 

ــل،  ــيد العقْــ ــى فقــ علــ
. 

،"..مياِنــــــي"يعــــــرفه 
. 

مــــن شــــاعر،" هديــــة" 
. 

 

 هـ١٣٩٨ربيع األول  ٤: بروملي
 م١٩٧٨فرباير  ١١         

  



  الصدى-٤٩٢

  الهمزة المضمومة مع الميم

ودومنا اختيار 
 ورغم أنف الشاعِر

يظل وعيه 
 يف عشه الغريب؛

 ملا ذي به الرياح.. يصغي
 وما خياله اخليالْ

 وقد يلوذُ بالرياع؛
 ه املآسي حلوناًفتغني ل

 وتثور الشخوص واألمساُء
* * * 

 أمساء من ليس هلم وطن؛
 آماهلم على جباِههم؛

 ..!تلوح ضارعه
على شفاههم أشواقهم 

،خاشعه جتأر! 
لكن.. 

 "القُضاه"وقد قضى 
 وحكم القُساه

ليس هلم وطن مبأ 
 والصغار.. حىت الصبايا

واوليخض.. وافليهطعع!. 
 ويعيشون تائهني حيارى

 حسب أطفاهلم سراب األماين
 يف جتاعيد األمهات تناجي

 وتنشد حلناً.. أمالً شارداً



 

 قيثاره األمياُء.. مستضاماً
* * * 

 ومن رماد النور
 يضرع"شاعر" 

بصوت مظلوم عليم 
 حيصر آفاق الضياء
 يف األرض والسماء

دعاؤه الرهيب!. 
 شر التاريخ واحلكاماوحي

 والكُتب واألحكام واألقالما
إىل حضرية احلساب 
 وساحة العقاب؛

 عندها ترجف القلوب ادكاراً
 وتبكي السماُء.. ومتور الدنيا

* * * 
 وتربز األمساء

النجوم دفتسج 
 وتضرع األرض أسى
والوحوش ،والناس 
 يرجتفون آسفني

 وخيشعونَ خائفني؛
 من شفرات زاحفني
ريرهم همأحقاد 

 عتقت مخرها املآسي
 مِزجت بالدموع من جفْن ثكلى

  وشارٍد، وأسٍري،ويتيٍم
 شفراٍت قد أسكرا الدماُء

 



 

 وهلا يف أغمادها غُرماُء
* * * 

 هو الصدى.. هذا
 يف صوت شاعر احلياه

 فمالوا.. بثَّه للرفاق يوماً
 !اً، وعزةً، وعناداكرب.. عنه

 ليس يجدي توسل أو دعاُء؛
 وال حكماء.. حيث ال رمحة

 النفوس؛ حق التساوي"ومراد" 
 ال عبيد، وسادةٌ؛ ال ظغاةٌ؛

 ؛ حقوقهم ضائعات؛"رعايا"و
 وهم العاملون والعلماُء

* * * 
 رمحاك يا خيالْ
 رفقاً بشاعٍر

 جيتر ماضي عمره
 بيف عشه الغري

 يرثي مواكب املساء
 ويندب الصباح إن أضاء

 غالطْه رمحةً
"با" جاِملْهحد 

ِقيمه سفإن 
وهذه األوراق 
 يصبغها ِبعطِرِه

 بشعِرِه.. بدمعه
رمحة القدر تطلب 

 .!تكمن فيها،" الغيِب"وخياالت 
 وفدها؛ تاه يف املفاوز دهراً
 كم سراٍب قد خاله ورد ماٍء



 

 !كم اويل نشوٍة
 !كم اومي غفوٍة

 كم بكى كاملفؤود جنح الدياجي
 والضحى، واألصيلُ، وفد ظماُء

* * * 
 سيقدح الصدى صدى
وتبدأ املأساة من جديد!. 
العنيد الثار ويرقص 

 "وهكذا"
 "وهكذا الدنيا ِحذا"
 "..امن فَوق ِذ"
 .."االَ فوق ِذ.. اوال فوق ِذ"
 .."اِحلذا.. ومال"
"١ "تبقى سيور    

 وصيةُ احلياه.. تلك
 اليمن؛" حكمةُ"و

 قد وعاها آباؤنا القدماُء
 هل ترى يهتدي ا الفُهماُء
 ويغين نشيدها الرمحاُء،؟
 !أم هو الكرب؛ أذنه صماُء؟

 رب رمحاك بالفَضيلِة
 ماُءمل يبق هلا يف احلياِة إالَّ الذَّ

 
 هـ١٣٩٨ربيع الثاين  ١٨: مليبرو

 م١٩٧٨مارس  ٢٧          
  

                                                 
إىل فوق هذا، : وباِإلمالة حتت الذال وامليم؛ وال فَوق ذا معناها. هذه القطعة من الشعر احلُميين القبلي وقد ضبطتها حسب النطق اليمين  ١

 .أي تصبح قطعاً ممزقة": سيور"وتبقى ". إىل أنْ: "تعين" لوما"و 



٤٩٣-على الر ع الدارسب 

  التَّاء المضمومة مع الباء واأللف

ــبات؟  ــاه السـ ــع تغشـ ــن ربـ ِلمـ
. 

ــبات؟  ــه هـ ــياِة بـ ــت للحـ وكانـ
. 

وأيـــن جـــداولٌ كانـــت ســـروراً
. 

ــربات؟   ــاِئم مطـ ــفق؛ واحلمـ تصـ
. 

ــادى  ــت ـ ــاِئم كانـ ــن نسـ وأَيـ
. 

ــبات؟   ــفوح املعِشـ ــثمها السـ فتلـ
. 

   مــاه ــد ده ــاذا ق ــوم؟ م ــن الق وأي
. 

ــوا؟   ــن بات ــِحرين؟ وأي ــحوا مص فأض
. 

* * * 
ــت ــذارى؟ .. ذهلْ ــراب الع ــن أس وأي

. 
الثيــــبات؟.. وأيــــن الفاِتــــنات

. 
ــى ــاً فتقضــ ــارقُهن أحلاظــ نســ

. 
.وهـــن حمجـــبات .. حوائجـــنا

. 
* * * 

   ــحبخــالنٌ وص وأيــن ذَكــرت
. 

حمبــــــبات؟.. طــــــبائعهم إيلَّ
. 

ــم ــاري .. نع ــت دي ــيت كان ــذي الَّ ه
. 

ــي ــبات.. وأيامــ ــواعم طيــ نــ
. 

ــري  ــنا وتغـ ــباا حسـ ــؤج شـ يـ
. 

  غرائـــزها احلســـان املعجـــبات
. 

وهأنــــا؛ واملــــنازل خاويــــات؛
. 

ازل مجـــدباتوســـاحات املـــن 
. 

ــي    ــن دموع ــى م ــا تبقَّ ــِرش م أرش
. 

 



 

 ــاحبات ــيوف الشـ ــفها الطـ فترشـ
. 

 
 هـ١٣٩٨ربيع الثاين  ٢٠: بروملي

 م١٩٧٨مارس  ٢٩          
  



٤٩٤-دى احلُ صواحلننيب  

 :١ ]إىل الشاعر أمحد املعلَّمي[

ــيالَ؛  ــازاِت رح ــنا يف املف ِعبت ــد قَ
. 

 صٍه -حادي الركِْب    
٢-    غي مبقيال   ن

. 

ــباً؛ وطــويال ــوطُ رهي ــِرح الش ب..
. 

ــا   ــِرب األرض، وم ضــنا ن ــا فَتئْ م
. 

ــبوا ــِديال؛.. ذه ِر هــع ــدلُ بالش 
. 

ــ  ــحِبنا وخ ص ــن ..ياالت األوىل ِم
. 

؛..ولَقَــد تنِشــج؛ حــزناً، وعــويال
. 

ــورةً    ــوراً ث ــوى، وط ــارةً رج ت
. 

 ــق لْعت"ــع ــيال" الواِق ــرياقاً وب  ِت
٣

. 

ــن  ــااوأماِنيـ ــى أَوزاِنهـ ..؛ علـ
. 

يف حــنايا، جــوِفِه الشــرق علــيال؛
. 

ــتوي    ــناٍي يش ــاً ب ــِئد؛ رفق فات
. 

لــيال؛تتمنــى العــيس لــو تغفــو ق
. 

 ودِع العــيس تكــارى  
 حلظــة٤ً

. 

   ـخمس ستحيال  .. وغَـدـى مرجي..
. 

ــنا،     ــرؤيا يوِم ــات ِب ــنا م سأم
. 

؛. قـد تبعث الصحو أصيال     ..غَفْـوة 
. 

..فاتـِئد يـا حـادي الركِب، عسى        
. 

..!وسـيحيي لَفْحهـا الفجـر القَتيال      
. 

ــعالً    ــري ش سور تــن ــِدماء ال فَ
. 

 مـن كان خليالَ   " إبـراهيم "شـعِر   
٥

. 

عـذْت ِمـن شـر الـنوى باحلُب يف          
. 

ــى  غن ــن ــريدا"وِلم ــيال"ف  ، وزم
٦

. 

"لصــفاإلخــواِن ا"، و"ألبلّــو" 
. 

ــيقاً، ومجــيال ــج الفــن رق سن٧ ت ..
. 

ــيف"و  ــه " عف أنغام ــن م ــن الفَ
. 

 ..٨ سـتراه صـاِدق الـذوِق، نبيال      
. 

ــران"و  مــن ح اب"هــت ــى جئ ؛ وأن
. 

 

                                                 
" صنعاء"م إىل بعض شعراء     ١٦/٨/١٩٧٨  بتاريخ؛"  حب وحنني "قصيدة عنواا   "  دمشق"أرسل الصديق الشاعر أمحد املعلَّمي من          ١

 :ومطلعها

"كم أعاين صرت من حيب عليال        
. 

لَم يزلْ ما كنت أرجو أن يزوال؛         " 
. 

دى: "فأثارت األشجان، وقلتوقد أجاب عليها الشعراء بقصائد على الوزن والقافية أنفُِسهما" الص. 
 .اسكت سكوتاً ما؛ يف وقٍت ما: صٍه ٢
 !بعض املعاصرينوال عالقة هلا براق يروق وال بالريق؛ كما يظن " يونانية"دواء ضد السموم؛ واللفظة : رياقالِت ٣
 .من الكرى.. تتكارى: تكارى ٤
 .الشاعر إبراهيم احلضراين ٥
 .هو الشاعر عبد اهللا بن حيىي الديلمي": الفريد" ٦
 .الشاعر علي محود عفيف ٧
 .الشاعر عبد اهللا محود حمران ٨



 

 يسقي احلقوال " غَـيلُه "وتسـامى   
١
 ..

. 

هـــز الـــربا" اوادي بـــن"وإذا  
. 

  يحوناً"صار؛ ٢ "يالِن"و" جيحوناً"و" س
. 

ــٍز"وإىل   ــبد عزيـ ــي؛" عـ ينتمـ
. 

؟..لـك صـانَ الـود عذباً سلْسبيال       
. 

ــِبهِ   ــاً يف قل ــى خاِمس نســيف ت ك
. 

 ؛ فغـدا فـيها عقيالَ؟     "لـي بروم"يف
٣

. 

 هدألـــئن الـــوهم قـــد شـــر
. 

ــبيالً  ــلوكاً؛ وس ــِي س ضرــِه ي وِب
. 

ــبده   ــوى يعـ ــى ِللْهـ ..فتفانـ
. 

ومــا ذم ،املَِقــيال"لَــِبٍق أَم!.."
. 

ــذٍّ   ــاعٍر ف ــن ش ــم ِم ــنولَكَ ، وِم
. 

" أمـذَع" "وما قالوا وقيال   "القات ، 
٤
 ..

. 

  ،ــم ــي معكُ ــنت بروِح ــد ك ولق
. 

..هـم أجـلُّ الـناِس ِشـعراً وقبيال        
. 

"مخسٍة"ري عـن    عهاكَهـا يـا شـا      
. 

ــديال ــنه ب ــاكن ال يرتضــي ع ..س
. 

ــلِّ   ــت يف ك ــنهمو أن ــؤاٍد ِم  ف
. 

 
هـ١٣٩٨رمضان  ٢٩: ليبروم 

 م١٩٧٨سبتمرب  ١          
  

                                                 
 .، وأكثرها خرياً وبركةاليمن" غيول" أكرب من" بنا"وادي ". غَيلُ"هو النهر، و" الغيل" اخلصبة؛ و اليمن؛ من حمافد بناوادي ١
 ". بنا وهو ينتمي إىل إحدى قرى وادي املقاحل–عبد العزيز "هو الشاعر الدكتور  ٢
؛ وفيما سكن صاحب الديوان لالستشفاء، واالستجمام بعد حماولة االعتداء على حياته  بريطانيايف" ِكنت"إحدى مدن مقاطعة " بروملي" ٣

 .م١٩٧٥ريل عام يف أب" بريوت"يف 
 ".سبايا"هو ". امِذِغه: "أي تذَوق باستمتاع ولذَّة ومنه قوهلم باحلُميين: كلمة عرفية صنعانية: بالذَّال املعجمة" مذغ" ٤



 ..!واملستقبل..  سفينة النجاة-٤٩٥

حني اطَّلع على ديواين     "  صنعاء"قال بعض الكُتاب يف      [
تاب ؛ إنه بطريقَِة إخراجه قد ذكَّره بك    "لزوميات الشعر اجلديد  "
أليب "  لُزومية"وحني بلَغين اخلرب تذكَّرت      "..  سفينة النجاة "

 ]:-ملتزماً اجليم مع الواِو واأللف–العالء يقولُ فيها 

 

  

لَــو ملْ تكُــن طُــرق هــذا املــوِت موحشــة 
. 

.!مخِشــيةً الَعتــراها الــناس أَفْــواجا   
. 

 
 : االلتزام نفسه؛ لكن بأسلوِب الشعِر اجلديدفقُلت ملتزماً

مهحارى . دعِمن ص ملوا"فهسن يِه قدالت".. 
 ..كاِهليِم لَيس لَهم حاٍد

 ..وهم بالْوهِم قد خلَقُوا.. وال دليلٌ
 "..ِعجال" "الرواسب"ِمن 
 "لَِبق"وِقدماً صاغَه ".. خوار"لَه 

 ٍة"ِمنعلُ صاِحِبِه" قبضا نهثرتن.. 
 ..فأشبعها" موسى"

 ".!جسداً"من ِسحِره؛ مثَّ سوى ِطينها 
 "..!أَِلفُوا"ناجاهم مبا ".. خار"حتى إذَا 

 قَهقَهامري"وكراً" الس؛.. مفَدانَ لَه 
 حابأص"واجا" ارونهأفْراداً، وأز. 

* * * 
 جاةُ"ِتلكالن.." 
 ".سفينِتِه"يف " نوح"و

 "..رمزاً".. "ِشرعتها"أبان 
 نبيلها عرفوا".. سلكوا"ومس.. 
 "..احلياِة"لُغز 

 ..إنْ هم خضعوا".. سواٌء"الكلُّ فيها 
 ؛".قانوا"ِلقُدِس 

 



 

 ؛"نسب" وال ،"قُرىب"، وال "رشاوى"فال 
 "حسب"وال " مالٌ"، والَ "نشانٌ"وال 

 ..وال فوارق بني الناِس إن هطعوا
 ".معاملَة"أو . سلوك"ِللْعدِل، إالَّ 

 ..لبق" عامٍل"مجتهٍد، أو " ِعلم"أو 
 ِللفَن دن تعباِإلصيل"أو م"، ..،نوم 
 :ِسريِته" أطواِر"صانَ الفضيلةَ يف

 .، وشرا وإثراًء، وإحراجاخرياً
* * * 

 سفينةُ النجاة"تلك." 
 ره"وحنيهشذَّ بأماين ع.." 

 وبغروِر كُفِْرِه؛
 ونزوات ِفكِره؛

 "..ابن نوٍح"وقَد كانَ .. هوى
 ..داعية اِإلصالح

 ..!السفينة" صانع"و
 بلْ صرخت" نوح"ِمن " دعوةٌ"مل تنجِه 

 ..لَيس له: اجلباِر" ضبةُغَ"يف وجِهِه 
 احلياِة؛ وقَد" دستور"؛ لَقَد عق "قُربى"

 ..فقُلْ هلمو.. عصا
 وطَغوا.. إن كابروا

 "بكُم" "اهلَالك" "حاق"ستندمونَ إذا 
 ؟..هلْ قددنا

 أم ظُنونُ الرعِب قَد جمحت؟
 ؟..اأِم األماين تناجي حلْم يقْظَِته
 ؟..أم أنها يقظةٌ؛ ال حلْم يزِعجها

هريطْ.. "أم أن؟"..الش 
 ..يروي احلكاية يف زهٍد، ويف حذٍَر

 "..الكثري"وكيف ذهب 
 



 

 ..والعصاه" الطُّغاِة"من 
طَامِع احلياهى مصرع.. 

 املاضي"وذلك "اهرن.. 
ببا.. قد دى كالدمأَع شرهاًأخرس .. 

 .!فأفواجا.. ومزق الناس أفْواجاً
* * * 

 ".اهلُدى"سفينةُ 
 ".احلريه"، و"الوحدِة"سفينةُ 
 ".املساواه"، و"السالم"سفينةُ 
 السعيد؛" املستقْبلُ"هو .. هذا
 ..اجلديد" الفجر"هو .. هذا
وه ..الوليد الغد.. 
"قراِإلميانْ" وزو.. 
 "األمانْ" ر أحالِم يف

 ..وقَد يكونْ
 ..اِإلشفاِق" غَواصة"

 ..يف ظُلْمِة األعماِق
 ..، والنفاِقواخلوِف

اخلالص ِقبترت 
والشرهائج  

 قد زحفت أمواجه؛
 وهدرت تزبد كالْجبالْ؛

 "النجاه"يف سفينِة " نوح"و
 تعالْ: يصرخ بابِنه

 عاِصيا.. خيصر.. لكنه
 "..ِلي جبلٌ يعِصمين"

 جباراً ويجِرفُه؛" اهلول"فيصرخ 
 ويفْهق الكَونُ باألهواِل أمواجا

* * * 



 

 جاه"ِتلكفينةُ النس" 
 الدعاه؛" سنةُ"و

ياهِللْح لصنياملخ 
اهواملساو ،واحلق 
 واألمر باملعروِف

تلِْمن شا.. قد أقلَعطئ األم 
رافئ اخلُلُودإىل م 
ناهِللْج نشدت 
جاهالن قَصاِئد 

 على زواِرق العملْ
؛ أمحنساخلري ت بايل رياحوال ت 
 وجت لَفَحات الشر تهواجا

 
 هـ١٣٩٨شوال  ١١: بروملي

 م١٩٧٨سبتمرب  ١٣          
  



٤٩٦-؟..اضي اصة املَ غو 

".. واملستقبل.. سفينة النجاة"ت من حترير قصيدة وحني فرغ [
"نظري، وأخذ مبجامع أحاسيسي، ".. التلفزيون" "فتحت فشد
"ة " فيلماصة"يروي قصارين يف غواحلرب العاملية"أثناء " حب .."

أكتب .. وعدت ِمن رحليت املثرية.. ورحلت يف القصِة ساعتني
 "]:القصيدة"هذه 

 

 
 حبر طاِمي.. عماقييف أ

 "احلاِضر"و" املاضي"أحداثُ 
 "املستقبلْ"وظنون 

ري فيِه ومتورسشان"مثلَ .. تاِحلن!." 
 يف رعٍب ينتِظرونْ.. والبحارونْ

 صوت"؛"اِإلنذار 
مومالِحمه 

ورهبعيوٍن مذْع 
فورهح؛.. وخدوٍد مقْهورهومساٍت م 

 يصغون ويرتِقبونْ.. باخلَوِفيف حزٍم يلْجأُ 
"اِإلنذار فضي ". صوتانْ"يبتعاليِم الرب" 

* * * 
 يمسكني الَ يدِر".. الغواصه".. "ربانُ"

 "..!التعليمات"قَد نِسي 
"هاصانُ الغوبحريانْ.. يف غرفِته".. ر!. 

 قْبلْ"أحالمتاملس" 
 و"املَاضي"أَشباح ،"احلاِضر". 

 تاِئهةً؛.. تتبارى.. تسري، تجري
 تتشاجر يف عينيه
هييف أُذْن راحنتت 

ماصختٍي باِك.. تعيف و 
هيفَتيف ش ِهممهوت 

 



 

 بأَنِني املكْعوِم الشاكي
 رضيع.. كأِنني
لَمعا ناِغي..أنن؟ أي ..حيلم ؟..أم 

* * * 
 "الغواصةربانُ "

 "العلماين"بثواين اهلمس 
 !يأساً؛ أو من ماتوا جزعا؛.. يستقصي ِقصة من غرقوا

 .!من قضهروا الرهبةَ، والفَزعا.. باِطِنه" شاشِة"ويرى يف 
 "اِإلنساين"وبوحي اِحلس 

 يسري يف داخِله؛
 ومفاِوز أَدغَاِل.. ويرود معارج آفاٍق

 ماِق البحر الطّامييف أع
 هاققطّع أَواملاضي"فَي" 
 ارتأس قمزوي"؛"احلاِضر 

 قبلْ"ويراوغُ خوف؛"املست 
 "اجلُندي"وبإمياِن 
 ".املسؤول"وبآماِل 

 ويرود مساربها.. يستقْري خطة من غَاصوا
 ".!احلَيوانْ"وبتوقيت 

قَطَع" ..اقهاَألو" 
هتك" ..األستار." 
حفض" ..ماثَلَ.. ،"اَألشباحكاِإلنسان.. وت 

* * * 
 جباراً.. سيغوص قوياً

 .!وسينفُثُ ناراً بني املاء
 .!بني النار.. وسيرشف ماًء

 ؟.من يدِري ماذا يف األعماق".. الربانْ"غَري 
 ..!يا للربانْ".. فَار التنور"ملّا 

 تتضاغى. .أصوات يتامى



 

 يف هلَع؛.. لَهفات ثكَالَى
 "..!الربانْ"تطْغى يف أعماق

 ارونْ"وأفاقالبح" 
 ؛"الدستور"وبأحالِم 
 "اِمليثاق"وتعاليِم 
 يف صمٍت يعزف باألشواق؛".. الربان"غاص 

 غاصوا بني األعماق؛".. البحارونْ"و
 ..!فَال أَوهاق".. األمس"وتالشى 
 فَال إرهاق".. اليوم"وتوارى 

 واألحالم" املُستقبل.. "إالّ
 "اِإلميانْ"ذي بترانيم 

 "ضروانْ"والِقصة يف 
 "خوالن"، ويف "ِم"يف 

 "..!شمسانْ"، أو "وشهارة"
 بأغاٍن ال تفْهم.. وتتمِتم ..ذي

 ..وتقولُ بإمياء األعجم.. وتنوح بال دمع
 يف أعماقي حبر ظامي؛.. ا جمنون املاضيأن

ري فيه، ومتورسظرونْ؛.. تتنوتى يغواصةُ م 
 اِحلرمانْ" معفَدِة"من .. اِإلنسانْ" بعثَ"

 "الديدان"والذلّة، و
 وبال غُفران.. حانت.. يا لَعنةَ لَيٍل جبار
 النسيانْ" قرب"يدعى .. يف ظلمِة حبٍر زخار

 
 هـ١٣٩٨شوال  ١: بروملي
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أم؟..م عاهرة أَ؟..ةي 

الشعر "وبعث إيلَّ الصديق الشاعر أمحد املعلّمي قصيدة من          [
وطلب رأيي .. ذات زوجني -رسالة من أمية : ، عنواا"اجلديد

 وهذه"  ال أمية ..  عاهرةٌ"فيها؛ فأجبت عليه بقصيدٍة عنواا      
 "]:املعلمي" قصيدة -أوالً-

 

 
 "! ذات زوجني–رسالة ِمن أمية "

 

 .!ال أعرف اهلجا.. أميةٌ أنا
"ا".. أجبدج أين ِمن الأعرفُه! 
"زهو "ه؟ أ.. ما قَبلتوفما ه؟ووه نم  
 .!أختاِن؟ أم قبيلتان؟ احترت ما هما".. سعفَص"و" كلَمن"و
 ؟..ال فَرق ِعندي فيهما.. ، إذا ما كُِتبا"التاء"و" الباُء"

 ..كَئيبةُ الرجا.. ياِئسة أنا.. تعيسةُ أنا.. أميةُ أنا
 ..مل أَقْرأ الْقُرآنْ.. أميةٌ أنا

ِمنه ِفظْتين حلكن ..ارسوراً ِقص: 
 "الناس"و" الفَلق"وسورةَ ".. اِإلخالص"حفظت منه سورةَ 

و وعرفوين ما ه"اساخلن .." ِفظْتكما ح"؟"..الفاحتَه 
هناِجح شبه يف حفظي .. وكنت"القنوت"، 

        عِد"م؛" التشهغري والكَبريالص 
الهللص علَّموين ما الَّذي، يلزم قد.. 

       الوضوء.. وما ِهي نواِقض.. 
 .. عن اِإللهوما أكثر ما نسهو". السهِو"وسجدةَ 

       لُهمعيف كُلِّ ما ن ..ِتباهوبان.! 
 "بس"و.. فيما عدا هذا.. كلّ شيء.. وحرموا علَى البناِت

* * * 
وسورة الفَلَق ..متوحي بشر لقا خ!. 

 "..اخلناس"وذلك .. الوسواس"و". الناس"و
       واجلليس هو األنيس!.. 

 



 

 ؟ قد قَتلوا يف مقليت ضوء النهار..نّ واقعي تعيسأليس أ
 .!ورغَبايت دِفنت حتت الرماد.. مل يقْتلوا اِإلحساس.. لكنهم
 ..مهما بِه طالَ الزمان.. شبيهة الربكان.. لكنها

       وانفجار أجيج لَه 
"هوعي" "هوعي .."؛ يا ناِصرومي يا قييا حاملظلوم  

* * * 
 إليِه حمنيت.. وما انتهت.. واستِمعوا ِلقصيت
 قالوا بأنه مغوار.. فقد أتوا بفارٍس

 "..!كَفَار"يبدو .. وال عرفته..! قَبالً بِه.. لَم ألْتِق
هأو أن .. لُحدةً"يصرخ .."ارعِلفارٍس م.. 

 "..!غيار"ليس له 
 أكرب الكبار.. قد يجعلُ الصغري.. رتباً لَه ِمعيا

هورر الزميف ع شرٍة.. وكنتيف مخس ع ..ننيمن الس 
 .!اللَّعني" شرشفي"يف .. ِلرؤييت.. يخجلُ زهر اليامسني

 "..!اخلمسني"يناِهز ".. اخلُرده"والفارس 
 !أمني.. يِجلُّ كُلَّ مؤمٍن.. ِمن بيِت ِدين.. ووالدي

 :وهو كسائِر الرجالْ.. أو من يرى يف املدعني
 مجيعهم مستسلمونْ؛.. يطمع يف األموالْ

 !يسجدونَ ِللنقود.. املؤمنونْ.. يركعونَ لِلنقود.. املتقونْ
 ..!ِللنقود.. خيشعونَ.. والسائحونَ التائبونْ، والعابدونَ

ما بالنا باجلاِحدين ..املارقني ..؟.الفاجرين 
 حظِّك يا ابنيت سعيد؛: وقال يل أيب

 صوناً ِمن اخلطَر.. ومل يكن باملنتظَر.. زوج أتى به القَدر
 !ال يفيد.. وغريه من الشباب.. وإنه غين

 الكلّ طائشونْ.. غري مستقيم.. شباب هذا العصِر
 ..!ومفِْلسونَ فاشلونْ.. الكلّ فاسدونْ

 إنه اجتهد: وقال".. بشيك. ".وباعين
 "!الكتاب"وكتب .. عقَد".. الثَرى"ويب إىل 

 !يا وحيه كيف عقَد؛.. عني الصواب.. وظن أنَّ ما أتى
 



 

 !ِبحبٍل ِمن مسد.. قيدين عمداً
"هوعي" "هوعي .."املظلوم ؛ يا ناِصريا حي يا قيوم!.. 

* * * 
 يزهد يف السفاح.. إنّ خرديت: وِقيلَ

 .!يعملُ ما يشا.. لِكنه ارتضى النكاح
ِة والِكتابِب السنسحب ..ها .. مزاعممجيع"هباب!" 

"ددم" "ددم ."هطلّقاتم ..ددبال ع ..ابه بال ِحسوموبقات!.. 
ةُ الكالم؛.. خالصيف الزحام خلتد 
رابع وكنتٍد مضى.. هدلع ..هورابع هبراِبع!.. 

 بذَلت كلّ شيء.. لكنين كنت لَه مخادعه
هأرضيت ..هأطعت ..همتدخ .هأكرمت! 

 أسرته توهته؛.. بذلت كلَّ شيء
 

 أمحد العلمي
 م١٩٧٨سبتمرب  ٣

 
 .وحياة اتمع الذي أراد تصويره.. واندجمت مع ِقصة املعلمي

 ..عابثة كالشعر؛ راقصة كالعبث.. واالت اخلواطر
 .در يف دمي، وتتمِتم يف لساين.. واستيقظت مبادئي

 .باالحتجاجات عِن احلُب، والزواج، والفضيلة، والرذيلة
 ووجدتين ورغم تقديري لغرِض الشاعر اهلادف أخالفه

 
 االجتماعية، واِإلغراق يف وصِفها؛ فجرى القلم جميباً          يف أسلوب عرض نوازِعنا البشرية، ومشاِكلنا      

 :بالقصيدة التالية؛ وكان عنواا
  



 ..!ةيم ال أُ.. عاهرة-٤٩٧

 ]: مبا يلي، مثرية وهادفة، وقد أوحت إيلَّ"رسالة من أمية: "عزيزي الشاعر أمحد املعلمي؛ قصيدتك[

 
 قَد قُلِْت تدعني؟؟.. أميةٌ أنِت

 ؟؟"األمني"للشاِعر .. ف تسمحنيفكي
بنيةَ ويظُم الِقصن؛.. أن يِللخلِق أمجعني 

 افُتهوج"تالز "فْوةَ .. الطَِّعنياب"وهاللَّعني؟" الش 
"هوعي" ،"هوعي .."الذنوب ؛ يا غاِفراِتر العيوبيا س 

* * * 
 حلروف الناطقات؛عن ا.. املسكني" زوجِك"ولَو سألِت 

 :؟ لقالَ ساخراً..وأخواا" أجبٍد"يف 
"األب "قد جاء ِمن .. عاِلم"اليمن" "ِإب .."تقيمسوكان م 
 "صنعا"أتى إىل ".. جبويت"أو " جهران"ِمن " اجلد"و

 :يقول       
 ..!، يريد فيها أن يقيم"حِكيم"بأنه 

 رامكم س"وقيوال" العر"خياِطب .. نجوماملصو "ومالقي 
 خلْف ظهِره" حطِّي"وحطَّ .. شاهد ما جرى" هوز"و

 "ال تنبسن بكلمه": "ِلكَلَمن.. "وقالَ هاِمساً
 الكالم؛" حطَّ"فإنَّ من .. أِو ادعى.. عمن هذى

 :وقل معي.. يكون حظّه السالم.. ومل جيادل باخلصام
"هوعي .."هوعِتيا سا.. ير العيوب ..الذنوب يا غاِفر 

* * * 
 الويلْ" الصرب"حبقْنِة .. أويلْ" إسعاف"؛ "سعفَص"و

 "..!الْخِلي"قَلْب " الشجى"ويغزو ".. العلي"حتى جبلِّيها 
 "الوساده"روايةَ .. القاف فيها قَرأت" قرشت"و

 ،تذتفحرعواست ..باِهللا، والسجاده 
 ؛.بكان، وبصار، وِببات.. أحلم يف السبات.. ومل أزلْ

 



 

 ى لقيتثخذاً"حت .." والقلب"؛" مثخناجلراح 
 .!السفاح"قد أجنبتها ليلَةَ ".. ثورةٌ" "الثاُء: "فقال يل

 "السماح" وكان مهرها ".. سجاح"غانية كانَ امسها 
 والطُّهِر والزكاه.. الصوِم، والصالهب

 ..!كما حكي الرواه".. املساوِمني"لقوِمها 
 وذهولْ" ذل" "الذَّال"و.. الفحولْ" خور"فيها " اخلاُء"و

األمني اِعرسألِت الش ولَو ..ِزينلقالَ ساِخراً ح: 
 باجلاِه واخلنا.. هذا جزاء من طغى

 سيملك النفوس".. الفلوس" وباملاِل.. وظن أنه
 ..!تزوج احلسناْء.. ودون خوٍف أو حياء
صبيةٌ رداح بأحضان الفناْء.. وهي ووه!.. 

 مبكِْر رباِت احلُجولْ.. ومل يبلْ.. واستوبلَ املاء القراح
 "األصولْ"و" الفروع" كما يقولْ، مؤلِّفو ..والعقول الدين" ناِقصات"و
"هوعي" ."هوعي"الذُّنوب يا غاِفر ،العيوب ؛ يا ساِتر 

* * * 
 من راهب األسحار؛.. رمِت املزيد.. أما إذا

اعر الثَّرثَارضظَغ"عن .. الش "اجلبار 
"ادضرب"، "فالض "موجعه؛ من غائر فؤاد ..عرتباهلَم م 

 ..!إذا دعاه يسمع.. وسوطه من ِحقِده
 ؛.عار" ظلمات"و..! نار" ِظاللُ" "والظَّا"

 وتقِْلق النهار.. تهيج الدجى
 بالدمار؛ صارخةً بلعنات الثَّار" الغني" "تِغري"حىت 

 يا غاِفر الذُّنوب.. يا ساِتر العيوب" يعوه". "يعوه"
 :لو كُنِت قد حِفظِْت".. يا أُمية".. ِبنت"يا 
 ..!أخلَصِت ِللْمقسوم".. اِإلخالص"، و"لناسا"

 ".ِمن شر ما خلَق.. "وما انحفَظِْت
 ألنها تكرم الطَّبيعه؛".. بالشريعه"أَو لُذِْت 

املظلوم ِصفنحبقِّه املعلوم.. وت 
و"سورة الفَلَق" .."فِْلقت "األرق وتطرد ،ةَ القَلَقجهم 

 



 

 ، والصِرب واِإلميانْ"الشانْ"؟ وعاه أهلُ "ا جمرب مفيدهذ"
 يف كلِّ أرٍض وزمانْ.. من الرجال والنساء

 بالنزواِت الطَّاغيه".. داِريه"فأنِت .. أما بنات العهر
 قأو .. جاِهلَةٌ.. يا سيديت–ال فَر"قاِريه" 

 يه، البسة أو عاِر"جاريةٌ"، أو "سيدةٌ"
 ..!واِحلجاب" املغاِمِق"ال يف .. السر يف خوِف احلساب

 بني الشعوِب املُسِلمه.. ترمهواملرأة احملْ
هشمحتطاِهرة م ..هى الكَِلمتح ذَرحت!. 

 يا غاِفر الذُّنوب. يا ساِتر العيوب".. يعوه"، "يعوه"
* * * 

 السخيف" الوالد"أعرف أنَّ .. ِبنظْرِة احلَِصيف.. أنا
ه ضعيفالشرع"فخالَف .. قد كانَ دين "احلنيف 

 ودنس الِعرض العفيف؛.. الشريف" العرف"و" العقلَ"و
 "التبيانا"و" احلديثَ"وعرف ".. القرآنا"لَو أنه قَد قرأ 

 .!، واملآلْيف احلال" شقائق الرجالْ.. "وفيِه جعل النساْء
 ؛.وساِئر األعمالْ.. والِعلم، والنضالْ

ين عليمكان بالد لو .. هما ِعشِت عند"هينةَ القيود؛"ر 
"دودقْبورةً بني السم" .."علمني ما احلُدودال ت" 
 "يف غُرفٍة مظْلمِة اَألركانْ".. "مذْعورةَ الوجدانْ"

 وبني أحشاِء الدجى.. ترددين يف الصباح والضحى
"وميا قي يا حي ..اصر املظلوميا ن" 

* * * 
 ِمن زهراِت النور؛.. البنت زهرةٌ"

 واحلُب والتقدير" التنوير"وحقُّها 
والتوجيه صحوالن ..حذيروالوعظُ والت 

 ؛.وكل دجاٍل أثيم.. ِمن كلِّ شيطاٍن رجيم
 ومن مجيع الطبقات.. تيغوي النساء الفاتنا
ثقفاٍت؛ ساِفراتجاِهالٍت.. م أو .. أو"باتحجم!." 

 .قد وقفوا يف الطرقات.. الذِّئاب.. مهُو.. همو



 

افُوا الِْعقابخ لَو ..ما اقْتحموا اَألبواب 
تكوا كُلَّ ِحجاب؛.. وهِحساب دونَ عتاٍب؛ أو 

"وهعي" ،"وعييا ساِت".. هالعيوب ر ..الذنوب يا غاِفر 
* * * 

 ها؟".. الرسالَةْ"يا كاتبتغص بالشعر كيف 
 ؟..صاِدقٍة رويتها.. عن أي شفٍَة
 ؟..والريب قد عجنتها.. وكيف بالدها

 .!والسحر قَد نقَشتها.. بالظُّرِف قد زينتها
 .!أهديتهاساِخراً .. وِللْفسوِق والرياء
 ِللناِس قد نقلتها.. عن أي مصدٍر

امِر".. احملاِضر"ِمن : قُلتغ؛..عن كاتٍب م 
 نع لْ ِهيات".. "حماضر"هلَسِلج "ذاهبات.. 

 "مذكِّرات.. "هم عادةً يدعونها.. راِسخاٍت" املخ"يف 
 !ساخِرين؟" مخزنني.. "عابثني" ملهاة"أم أنها 

ثَتدح قَد كُنفإن ت ..هاِقعوو 
 ورائعة؟.. فَِقصة محِزنةٌ
الْ.. وإنْ تكُنهاِم اخليِج أوسِمن ن 

 ..شيٌء من احملالْ.. ففي غُضوِنها
 وهي فَتاة طاِهره؟.. كيف تكونُ عاِهرة
 "!الوسواس"ما هو .. وعرفوها.. قَد صِقلَت بالفاِتحةْ

اسوعوها احلسكلِّ فاسٍق .. ذوا ضمري شر اس"ِمنخن!." 
 "القنوت"و" الذكِْر"و.. يلزم للصالة.. وعلَّموها كلَّ ما

 يف ِشعرك املثري.. كما تشري–" والكبري.. مع التشهِد الصغري"
 ؟..!حتور وتبور".. الدبور"مثَّ بصدفة 

وال.. بال شعوٍر من ندموال ألَم ،؛.هذا حمالْ..  أسى 
رةَ البشطبيع خاِلفر.. مِو واحلَضديف الب 
رغَب نى، ومضم نجالْ.. ِممعند النساِء والر! 

"هوعي"هوعي ، ..العيوب يا ساتر ..الذنوب يا غاِفر 
* * * 



 

 ؟.راق، وغَبن وارتيابفَِفيِه إغ".. الشباب"أو قَولُه عن .. وعذْرها
 أو أغنياْء.. ِمن فقراْء.. أتقياء" الشباِب"فِفي 

 ..!ومنهمو املتهمونَ، األبرياْء.. وِمنهمو اْتهدون األوفياْء
ِميعاً فاشلنيوا جلَيس" ..طائشني فِْلسني؛"أو م 

احِدينشيوٍخ قد عرفنا ج وكم ..ومارقني، فاسقني. 
 أغنياْءِمن ..؛.. جاِهلنيأو فقراء عارفني 

قيا صديقي.. ال فَر .. يا كاتب"الَهسالر" 
الَهداملآسي، واحلق والع يا شاِعر.. 

قال فَر ..اِحلس غري ..والنباله واجلد 
نبالَة األخالق، واألصاله ..اللَهساب والضال املال، واألن 

 ومن شيوٍخ أو شباب. يف الغرِب أو يف الشرِق.. عند مجيع اخللِْق
"هوعي" ،"هوعي "العيوب يا ساِتر ..الذُّنوب يا غاِفر 

* * * 
 يف الِقصِة البديعِة النظاِم.. أما بقايا الوصف، والكالِم

 "الغالِم"واحلب، والطَّالق و.. ، وهوى اهلياِم"النقود"عِن 
 وحيل اخلداِع واحلراِم.. واج، واآلثاِم، والز"الشيخ"و

 وهو الذكي؛.. وكيف أغوت زوجها
 وأوقعته يف حبال الشرِك

 قدميةٌ نعرفُها؛… فَِتلك ِقصةُ احلياة
 ؛ والشعر، واحلكايات"الروايات"يف كُتِب 
 الفصيح" احلُر"يف شعرك .. لكنها

شت؛.. صرحيةً.. توحصيحت 
هحيمها الوادعةُ الرمسات ..هجيمةً؛ ريسِقد تدبرقد ع!! 

هوِر األليمباملناقضات؛ والص تضج: 
هاجلرمي ،باحلب ..هواملدح والشتيم 

 "كالعزمية" "الطهر"وهي لذات .. كالتميمه" العهِر"فهي ِلذاِت 
 سوف يغني حلنها".. فاسٍق"وكلُّ 
 وحسبه حيلتها اللئيمه.. لوسائل القدميهوينبذُ ا

ها اخلليلة احلميم يغري 
 



 

 ساميةً عظيمه.. وإن تكن أهدافُها
 متجد اهلزميه.. لكنها ِبِسحرها
 !ما يهزم العزميه.. وربما يف شعرها

"هوعي" "هوعي .."يا ساِتر العيوب ..الذنوب يا غاِفر 
* **  

 يا كاتب"؛"الرسالَه 
 ِتلك"ٍد"يف ".. احلروفجوأخواِتها".. أب 

 ؛"اِإلنسان"و" الشهوِة"فيها روايةُ احلياةْ؟ وِقصة 
ؤال واجلوابفيها الس ..عن الثَّواِب والِعقاب 

والنحس والسعود.. غريزة الوجود 
رشالب ازعويف أعدادها؛ ن بضنت 

 ؟.، وهي مشيئةُ القَدر"ذَكَر"و" ثَىأن"يف شكْل 
 ؟ خالدةَ األثر؛"صور"قد مثَّلَتها يف 

 تارخيها الطويلْ" صدى"يف سورٍة من السور؟ حتكي 
 األصيل.. املعتِق.. وِسرها
 اجلميلْ" يوسف"سورةُ 

 وقصٍص مريع؛.. يف نسق بديع
 طبيعة البشر.. حيكي

 الغير" سوِةالن" قَد ذَهلَت يف
فقُلْن" :رما هذا بش .."كرمي لكما هو إالَّ م 
 يا للِعبر.. أكْبرنه

ركاكني البشِتلك الس توقطَّع 
رصب ي، أوعون ومن د 

 املفتونة" العاشقةُ"وكانت 
"زيز؟"..امرأةَ الع 

 تقد أحكم"ِهِه ".. وغلَّقتيف وج"؟"..األبواب 
 ؟"هم ِبها"قد .. وكان
 وهو"يبِبها.. "ابن النيب" الن م؟"..ه 

 ؟..هاهنا" لوال"هب وما أر".. لوال"
 



 

 .طبِعِه الكرمي؟" برهانُ".. "برهانْ"قد صانه 
 يف ِحسِه وقلِبه ونفِسِه".. برهانُ ربِه"

هانَ .. من صانما"صيف جنِسِه".. الس 
 ويا ِحلكْمِة القَدر.. ائر البشروهو وس

رابنٌ من الضياء والتمكو 
ستعد للنجاِة والتبابوم 

 والعذاب.. وللنعيم
"هوع؟ "ي"هوعيا صاحيب" ي 

ر العيوبحيف ب غرقت 
 غاِفر الذنوب".. الرمحن"ما يل سوى 
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٤٩٨-السر ؟..فني الد 

 ]:، أوهلا"معذرة لضحكي"وبعث إيلَّ صديقي الشاعر أمحد املعلَّمي بقصيدٍة عنواا  [

 
كـي ال يقـالُ حـزين قلـٍب موجعِ         

. 

ــٍة  ــر ج ــي ألضــحك يف مظاه إن
. 

ــأظن أين ــِتِع؛فـ ــروٍر ممـ  يف سـ
. 

وأهـزلُ، ماِزحـاً، أو ساخراً     . أهلـو  
. 

ــثْلُه يف أضــلِعي،؟ قالــوا؛ وقلْــيب ِم
. 

    ذْبـوحاً "والطَّـريهكذا  " م قُصـرلَي
. 

 

م؛ وحني قرأتها جرى    ١٩٧٨ أغسطس   ٢٢  وهي ثالثون بيتاً، وتاريخ إنشائها    
 :القَلم دونما تعمٍل مبا يلي

 

ووعـيت مـا أشـدو بِه، أو لَم تِع؟         
. 

وطـين؛ سـِمعت الصوت أو مل تسمع        
. 

 لَم أتضرِع؛؟  -وبغيـر وجـٍد قَـبل     -
. 

ســأظَلُّ أصــرخ بالقــوايف ضــارعاً؛ 
. 

وأدعي.. وأقـول فـيها مـا أشـاء       
. 

وأظــلُّ أنظــم يف هــواك قصــائدي 
. 

ــي  ــروقةً يف أدمِع حها مــب ..!وأذي
. 

وأنــوح؛ أشــكو لَهفَــةً يف أضــلعي 
. 

أو رمحـــة لكـــيانك املتصـــدِع
. 

ت أسى أو حسرةً   كـم فـيك قد سالَ      
. 

مـا يشـتهي، ويـدين مـا لَم أصنعِ         
. 

ع حاسـدي حيـِص الذنوب ويدعي      د 
. 

أوصـى شـهود احلـق أن تبقى معي        
. 

فالشــعب باللَّهفــات مــن شــهدائه 
. 

قـد شاهدت؛ ولكم رأت من مصرعِ      
. 

..أنـا للسـيوف بقـيةٌ؛ كـم نكْبةٍ         
. 

ــيود  ــاِفعهم"وق ــنفِع" ن ذوت مل ت
. 

فـنت مل تردع،   " رادعهـم "أغـالل    
. 

ــعِ  ــوله مل أخض ــم ذه ــول رغ لله
. 

ــأنين  ــهدون ب ــجين يش ــاق س ورف
. 

"الــبطني األنــزِع"مــثُلٌ تمــت إىل 
. 

ــيده" احلســني"يل يف   ــنوه وحف وص
. 

ــِتعِ   مــروٍر م ــي يف س أن ــيظن !ف
. 

ــا   ــراين بامس ــن ي ــراين م ــد ي ولق
. 

ــنايا أَ  ــدم يف ح ــا يدم ــلعيومب ض
. 

ــيت   ــور مبهج ــا يف ــون مب ال يعلم
. 

* * * 
ــتعِ  ــزوتها، ومل أمتــ مل أرع نــ

. 

ــبيبيت   ــرام ش ــيعت يف وادي الغ ض
. 

ــيات شــع ري يف رباهــا ترتعــي،أب
. 

ونثـــرت للظَّبـــياِت يف أَفـــيائه 
. 

ــورِع،  ــب مل أت ــين يف احل ــو أن ول
. 

ــذَّايت، وصــنت شــباا  صــابرت ل
. 

مل يــنم يف قلــيب، ومل يترعــرعِ  
. 

حــب ترعــرع والصــبا؛ يــا ليــته 
. 

 



 

ــطعِ   ســا ي ــر ملَّ ــزين، والفج ويه
. 

أبــداً؛ يناجــيين إذا هجــع الدجــى 
. 

سـوف أدفـنه معي    .. سـر حلـب   
. 

ولعـلَّ آخـر مـا سـيخرس يف فمي          
. 
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 :حمينية بعنوان

صى وادي د"ساب" 

صيدة بديعة للشاعر الكبري مطهر اِإلرياين،       اطَّلعت على ق  [
 حمينية  "يعارض ا قصيدة  

١
 عبد الرمحن اآلنسي للشاعر املشهور 

مانع الوصل؛ ما فيه باس والقرب حاِصلْ بني دور          :  "مطلعها
احلبيبيى الشاعر    "!  نوادي سبا "قصيدته  )  مطهر(وقد مس .."
 ]:ومنها

 

 

ــلْ" باوادي ســ"حــاِرس الــنب يف   غَيــر غاِف
. 

.!ذاِهـــــن العقْـــــلْ والْعـــــين
. 

 
حيســبوه األعــاِدي؛ قاِصــر الســن؛ جاِهــلْ 

. 

أيــــنهم مــــن ذكــــاه؟ أيــــن؟
. 

 
هـم يظـنوه؛ وبعـض الظَّـن هـو رأي فَايلْ            

. 

ــب ــين … جيِلــ ــر، والْحــ !الشــ
. 

 
: شـعب كَاِملْ   "وادي سـبا  "حـاِرس الْـِبن يف       

. 

بـــــعش ..نيبـــــعِبش لِكـــــن
. 

 
، مقاِتلْ كـاِدح، مكافح   بـل بسـبعني شـعب؛      

. 

   نيـــى ِبـــِه الـــدقْضي بـــعش:
. 

 
 :إىل أن يقول

ِيبِشـر ِبكَسِر املفاِصلْ   " الـيمن "مـن يعـادي      
. 

ــر ــذوق األمــــــ ينويــــــ
. 

 
 

                                                 
ظم ألفاظه   يف تاريخ الشعر العريب، وال يلتزم بقواعد اإلعراب النحوية؛ ومع           اليمن اختص به أهلُ  :  ؛ نوع من املوشحات   "احلميين"الشعر    ١

 .مسكنة
ومقالتنا يف نقد إخراج وضبط ديوان      ".   اليمن مع األدب يف  "، و "ِمن األدب اليمين  "، و " اليمن قصة األدب يف  "وانظر ما كَتبناه عنه يف      

 ". الفكري يف العصر العباسي اليمنتاريخ"مث البحث الطويل يف كتابنا ". زمان الصبا"



 

   سرد" و "األحـباش ،"وكم لَبثْ صاِيلْ  " األتراك
. 

ــال   ــن رجـ ــين "مـ ــر العـ ١ "أمحـ
. 

 
لَـيث مـن جـا يصـيده؛ ِصـيد؛ أكِله ألكلْ 

. 

  نــي ــين فكـــ ــِنه بـــ يطْحـــ
. 

 
 ِبحقِّـه مقابلْ   ؟ مـا يرضـى    "طالـب احلـق   " 

. 

نــفي ــقّوه ِنصـــ ــو يشـــ ٢ !لـــ
. 

 
شـرى النفْس باِذلْ    ؛"أبـو حمـزة الشـاري     "و 

. 

ــِته ــين.. مهجـــــ ٣ !ِللْحبيبـــــ
. 

 
 

 :محكَم؛ إىل أن قال" حميين"واستمر يف سرد 
 

بعـد هـذا الكـالم ذي غـاص خارج وداِخلْ 
. 

   نـــيـــِن البع ِديثـــيـــا؛ حج!
. 

 
ــراق األ  ــن ِف عهــب ــناِهلْ.. ح ــِتالَف امل واخ

. 

نــريقَي ــراق الطَّـــــ ..!وافْتـــــ
. 

 
عـن دخـولْ احلبيبـين يف الِْحـيلْ، والْحباِيلْ          

. 

 نـــــيـــــراع بقَـــــ"والصنينر"
. 

 
يــا حبــيب اســتمع ِمــين، ويــا رب قاِيــلْ 

. 

قَـــــوله ـــــارص ..نبقولَـــــي!.
. 

 
    معـي كُـن  ـضعن؛   بـي ضعب أو   ؛ِملْبكا أكونْ لَك

. 

   نـــيم ِخلـــهمـــا يد ِصـــدق..
. 

 
 

" اآلِنسي"إىل آخرها؛ وقد انفَعلْت مبا ورد فيها من إشارات تارخيية، وتلميحات ودية؛ وهزين نغمها                  
 :ياًاللَّطيف فَقُلت مجار" احلُميين"
  

                                                 
مث بالصراع الدامي الذي ظلَّ يتجدد مئاٍت من السنني بني جيوش اخلالفة العثمانية، ودول .  اِإلسالم قبل لليمن"األحباش"يذكِّر بغزو  ١

يف احلرب اليت دارت بني اجليوش املصرية واليمنيني بعد ثورة سنة : الرئيس مجال عبد الناصر": بأمحر العني"؛ ولعله قصد " اليمنأئمة"
١٩٦٢. 

 .حيىي الِكندي وثورته على األموينيإشارة إىل عبد اهللا بن   ٢
 .أبو محزة قائد جيوش طالب احلق، وكالمها من اخلوارج  ٣



٤٩٩-ص ى وادي د)ساب( 

 ]:طة الشاعر أمحد املعلميامهداة إىل الشاعر مطهر اِإلرياين؛ بوس [

يـا علـيم، يـا خـبري، زادت علَـي الْبواِطلْ 
. 

أيـــن؟ .. أيـــن أِســـري ِمـــنها؟  
. 

 
   ــي ــي علَ ــري؛ ميِل ــهر يلْ مس الِئلْ"الســد "ال

. 

 ــي ــهيدين"ومآســــ ١ ؟"الشــــ
. 

 
؛ تـرقُص قُـبايل ثَواِكلْ؛     "القَـريض "ومعـاِين    

. 

 نــي ــوايف يدقــــــ والقــــــ
. 

 
والصـحاب؛ ِوحـديت أو مـا كُتب يف الرساِئلْ          

. 

  ــِديق ــن صـ ــين "ِمـ ــر العـ ٢ "أمحـ
. 

 
      ـويل؛ فه رـعـانْ  "إنْ شسِمقَاِبلْ    " ح مـا ِلـه

. 

"زيــــن"وإن نثْــــر يلْ، فهــــو  
. 

 
"زاَِبلْ"قَـد رضـيتِه وهـو حاِنـق، وسـايل، و       

. 

نــي ــع الشـــ ــي يب مـــ ورِضـــ
. 

 
ــلْ   ــن مماِث ــنه؛ وال ِم ــا ِم ــِميي؛ وأن ــو س ه

. 

ــف   ــم أنــ ــين"رغْــ ".!العذُُولََــ
. 

 

* * * 

يـا صـديقي؛ وقـد جـاين ِنظام ِمن مناِضلْ؛ 
. 

"رويــــــــين"نســــــــِقه يف 
. 

 
 "الم " كحيــر ،وغافــلْ" نــونْ"ســاِكن ،نــامي

. 

" نيــعيب ــوى والشـــــ "باهلـــــ
. 

 
 

                                                 
مهما فيهما   مشهورة، وأل   صنعاء يف"  بسر بن أرطاة  "اللَّذين ذحبهما   "  الشهيدين"؛ ورمبا قصد غريها؛ وقصة      "دالئل اخلريات "قد تكون     ١

 ".صنعاء"مراٍث رائعة، وهلما مسجد يف 
 األستاذ الشاعر أمحد بن عبد الرمحن املعلمي؛ ويالحظ القراء أنَّ ضبط الكلمات              -وهي تعين احلاذق اهلُمام   -:  راد هنا بأمحر العني   امل  ٢

 ."صنعاء"حسب هلجة 



 

ــِريِته، ولَحنــِته، ويــا خيــر واِصــلْ؛  قَــد ِق
. 

وعلَــــى الــــراس، والعــــين؛  
. 

 
        ذَكَـر ـنم ذَكَـر قَـد    قَوم ْفَطَاِحل" أبطالْ"ِمن

. 

ــلْ   ــم ِفعــ ــي"ونشــ ١ "نشخِصــ
. 

 
      ـهغَـري أن" ظل    " ِنِسـي ـنم"ركشاِغلْ؛" ِللت

. 

 ـــــنع"ِبلْغـــــراد "ننيقَـــــر!..
. 

 
ـ   "و" الْمطهـر كَ"  ْعاِدل إذا القَصـد   ،"يلْسـيل اللَّ

. 

نكَـــــــيوالـــــــتواريخ حي!.. 
٢

. 

 
ـين      كاألسـود " الـزيود "و  ـا ب باِجلْ"و ،"صعده"م

. 

" نــريقَي ــونْ الطَّـــــ يقْطَعـــــ
. 

 
"شاِهلْ"، و "حجه"و"  الَّذي كَانْ يف القَفِله    "و 

. 

ــهاِره"و ــدين"و" شـــــ "حـــــ
. 

 
! اجلَحاِفلْ يقود" عاِمـر " "املشـري "ِحـني كَـانْ      

. 

نالفَـــــريقَي بـــــني ـــــاعض!..
. 

 
 " الـيمب الفْحولْ األماِثلْ       " نـعش قـدمي ِمـن

. 

 ــن ــه"ِمــ ــ"إىل " قُطاِبــ ٣ "ينعــ
. 

 
، واألفاِضلْ "ابن احلُسين "و  ،"الدعام"، و " نواس رذُو" 

. 

 ــن ــز"ِمــ ــابين"، أو "تعــ "وصــ
. 

 
ـ "، و "ابـن إريـانْ   "و  وكَـم من ِمقاِتلْ   ". دالْقَائ

. 

الَومـــــا يـــــبنباحلَـــــي ش...!
. 

 
.!هـم وهـم، وحـدهم جازوا جميع املَراِحلْ         

. 

  نــي ــنهم بــ ــالف بيــ !...واِخلــ
. 

 
 

                                                 
 .طالب احلق وأبو محزة الشاري ١
مام أمحد بن احلسن أكرب قائد أجنبته االسرة اِإلمام املغوار املطهر بن شرف الدين، وحروبه مع األتراك مشهورة؛ وسيل الليل هو اِإل ٢

 .هـ١٠٩٢ القامسية، وتويف
 . من قرى اجلنوب وعنيمن قرى الشمال، قطابة ٣



 

غـري أنَّ العـدو واِحـد؛ ولـو كـانْ باذلْ؛            
. 

نـــــيع والـــــذَّهب ،قرِللـــــو
. 

 
؛هـم ألجـل الـوطَن مـا يسـمعوا ِللْعواِذلْ           

. 

  ــــنيد طَنــــب الــــوإنَّ ح!..
. 

 
* * * 

ــ  ــازلْ ه ــع ون ــه، وطَاِل ــا؛ ال رفِْل قُلْه ات
. 

 ــــاد"واشــــرحو" الض"نــــيالغ!" 
١

. 

 
ـ   ولَة احلـق هـي ِتـدحض ِجدالْ كل باِطلْ؛         ق

. 

 نــي ــو ِبقَولَـــ ــوهلا؛ هـــ .!قـــ
. 

 
وااِمـلْ؛ ولـو صـادف رضـا مـن جياِملْ           

. 

   نم علـــى املـــيف يـــندـــوس..
. 

 
ــاِزلْ   هــيا ِللْم ــنا؟ ف ــن اح ــنا؟ وأي ــن كُ !أي

. 

  نيبــــعب شــــعالش حأصــــب!
. 

 
وعـاد ِبه عواِملْ؛   " سـبعه "إىل  " ثالِثـه "بـلْ    

. 

نـــــبيلَيالس نـــــيِه ب؟..!ِهـــــي
. 

 
باجلهــد؛ خــارج وداخــلْ؛" قَاميــه"ِتشــِتِغلْ  

. 

ــن...دانْ وادانْ .!! واديــــــــــ
. 

 
لِكـن أهـل العقـول لَـو قد دروا باملشاِكلْ؛           

. 

يــر ــوها بأمــــــ نعاجلــــــ
. 

 
 "   و "طاعـة األمـر ،" دهاي  " الـوحلْ؛ِلكـلّ القَب

. 

 نــفّي ــوش صـــ ــا يكُونـــ مـــ
. 

 
وإن تحـرش ـم يـوم الفـزع شـر عاِجلْ            

. 

  يــاع ــاع صــ ــوا الصــ ..!نكَالُــ
. 

 

* * * 

                                                 
 .اهلَزل: الرفلة  ١



 

يـا صـديقي ِبِشـعِر اِخلـل قـد ِصرت ثاِملْ؛ 
. 

نــي ــاِعر ِيِدنـــــ  ..!واملشـــــ
١

. 

 
أصاِئلْ؛" احلُميين"ِشـعر شـاعر فصـيح؛ ِله يف          

. 

  نـــــيِلفن ِقنـــــو ِمـــــتفه
. 

 
ــلْ    ــذّب وعاِق ــيهما؛ إالَّ مه ــرع ف ــا ب م

. 

 نــــــيأو يغــــــاِزلْ عروس...!
. 

 
* * * 

ـ   " خـِبريي "يـا     ن لَهفيت ِصرت قاِيلْ؛   وأنـا ِم
. 

  نــــيــــعر وزنأنشــــد الش 
٢
 ..

. 

 
 "و  " الَم ،ـونْ "الَِغـبم ناِحلْ   " نِجس ِمن قتِتش

. 

  ــي ــى بــ ــربه علــ  .!نذاب غُــ
٣

. 

 
ِنجـح صـبِره، وعـاد به بالِبلْ       " بروملـي "يف   

. 

نــي ــاِوس يهلّـــــ ..!بالوســـــ
. 

 
مـن عـيون سـاهرة، أو مـن مساع القالِقلْ،           

. 

ـــــنـــــر، واألياهلَج أو ِمـــــن
. 

 
صــار مــن ِحســِه الباكــي إذا جــاه ســاِئلْ 

. 

 نــوتي ــوت صــ ــب الصــ ..!حيســ
. 

 
قَـدوه مجـنونْ نشوانْ خاِملْ     : قالـوا الـناس    

. 

   نفخـــي بـــني قَـــد ِحـــِنب!. 
٤

. 

 
وهـو يف األصـل؛ كالسم قاِتلْ      " حـبه "بـني    

. 

ألمــــــــرينذاق ِمــــــــنه ا
. 

 
ماِلـــه إالَّ اهللا، واهللا عـــاِدلْ؛" الـــوطن"و 

. 

نيــر ــر يســـ ــل العســـ !جيعـــ
. 

 

* * * 
                                                 

 .دن: وأصلها. صنعانية، تعين يشربن بلذَّة وانتشاء:  يِدنني ١
 .صنعانية، تعين الرفيق والصاحب": اخلبري " ٢
 .تاعب:  الغب ٣
٤ " وهبح... صنعانية، تعين": قدوأص صار قَع يف الفخ أو الشبكة: صنعانية، أي": ِحنب. "قَدو. 



 

حاِصلْ"هـي اليوم    " غُـربتنا "و" خـبريي "يـا    
. 

"  اهــن ــا زرعــ ــ"مــ "..!نياالثنــ
. 

 
وانــت؛ وأنــا، وهــو، واآلخــرين األفاِضــلْ 

. 

يف الســــفَر راحيــــني فَــــين؟؟  
. 

 
ـ   !ني؟ أو أيـن؟ ال عـنوانْ؛ جمهـولْ وجاِهلْ         فَ

. 

 نــي ــنا بـــ ــي بينـــ .!عادِهـــ
. 

 
حـب؟ مـا الْحب؟ من ِللْحب؟ قد مات ذاِهلْ          

. 

":عينـــــين"وانـــــدفَن بـــــني 
. 

 
ِتبكـي علـيه بالشـعر يف دمع ساِيلْ؛        " عـني " 

. 

ــالّآل ــدين...لكــ ــوق خــ ..! فــ
. 

 
ــاِيلْ؛   ــرٍف ِمش ــي بط ــِيه ِتبك ــِتها الثَّاِن واخ

. 

ــِرس اثْــــ  ــغرييننينِيحــ  .. صــ
١

. 

 
والشـجر عاِطشـات بـني الـزهور الثَّواِكلْ؛         

. 

حاهرمـــــت !.نـــــقّيسي لَـــــو!.
. 

 
:جواِهلْ" "القاع"واألمـاين الصـغار يحبين يف        

. 

 ــالم ــا سـ ــبين؛ .. يـ ــني يشـ  ِحـ
٢

. 

 
حواِملْ" عاِدنْ" الـبعض    عـند " التشـاعيب "و 

. 

ــلّ ــينأكـــ ــين.. لْفَـــ  بألفَـــ
٣

. 

 
لـو فَـتحت الكـتاب ترصد صنوف القَواِفلْ         

. 

إن مشـــــــني، أو يحطّـــــــين؛
. 

 
 

                                                 
 : هنا تعين موزع النظرات كما قال الشاعر شىت، وهيصنعانية، من شايلَ، ولَها معاٍن: ِمشايلْ ١

ــائم  ــانُ ن ــو يقظ ــادي؛ فه ــرى األع بأخ
. 

ــي    ــيه ويتقـ ــدى مقلتـ ــنام بإحـ يـ
. 

 .فيصل، وإبراهيم: ، ولَديهنويعني بالصغريي
٢  "نيبا  ":  حيبه      :  صنعانية، وأصلها حيتي بقدميه     :  حني ميشي الطفل الصغري على يديه وركْبساحة األرض؛  ":  القاع"و.  قبل أن يقوى على املش

 .أي حني يبلغن ويتمتعن بالشباب وعنفوانه: صنعانية" يشبني"أطفال و: أي: مجع جاِهل: صنعانية": لجواِه"و
"..! تشاعيبه"و.  املشهور بأوهامه "  صنعانية، تعين األماين واآلمال اخليالية، وكأا مشتقة من أشعب          ":  تشعوبة"مفردها  :  التشاعيب  ٣

 .وما بِرحنأي ما ِزلْن : ؛ صنعانية"عاِدنْ"و



 

فـيه قـرب، أسـود، يلوك األواِئلْ؛       .. والـزمان  
. 

ــر بفكَّـــــــ  ..!ينواألواِخـــــ
. 

 
ذاق كـلَّ اللُّحـوم؛ مظْلـوم مقْـتولْ، وقاِتلْ          

. 

..!ننــــيوهضــــم لَحــــم االثْ 
. 

 
مـا ِمِعـه وقـت؛ ِيسـتقْري مجـيع الفَصاِئلْ؛           

. 

 نــي ــثل عامـــ ــاعِته ِمـــ !ســـ
. 

 
        دـورأنـه ي ـِبهسـم "حوجاهلْ؛  ": لَح عـاِلم

. 

 نيــت ــدود ماشـــ ــم الـــ ِيطِعـــ
. 

 
مملِكــه؛ وصــفها بالشــعر حتِصــيل حاِصــلْ 

. 

"ِقرشـــــين"مـــــا ِتســـــاويش 
. 

 
:، وهـي حلْم باِطلْ    "الدنـيا "هـم يسـمونها      

. 

 نــي ــين بابـــ ــين بـــ !خطْوتـــ
. 

 
 

 هـ١٣٩٨ذي القعدة  ١٣: بروملي
 م١٩٧٨أكتوبر  ٥          

  



٥٠٠-يف عامها الثامن عشر"خاءاِإل"ة  حتي  

 ظلــت
١
؛ ودام لــنا هــدى ومــنارا 

. 

  وِشــعاراً" جملَّــةً "٢" اِإلخــاء"حــي
. 

يتناخـــبون الفـــن، واألفكـــارا
. 

"إخـوان الصفا  "يف ِظلِّهـا؛ مـا زالَ        
. 

 يـروي العلـوم، ويرصـد األخبارا      
٣

. 

مودٍة؛" بشـري" ـا  " النذيـر "كـان    
. 

 ــن ــر"مــن أتق  واألشــعارا"التحري
. 

ــنها   ــتِقن ف ــرعاها وي ــيوم ي ..وال
. 

 طــاب ســريرةً وِشــعارا: ِللْعــرب
٤

. 

عـن عباس يروي فَضلَها    " فيكـتور " 
. 

تسـيب القلـوب، وختلـب األبصارا      
. 

الفـن تاهت غادة   " سـن رشـد   "يف   
. 

* * * 
ـدي الشـعوب، وتنجب األحرارا     

. 

ــناء   ــةً"أب ــرحتم أم ــا ب ــارس م ف
. 

ــروان " ــو ش ــرى أن ــزعماء، و" كس ــات"وال ــرارا" اآلي ــاء، واألب واحلكم
. 

القائــد اِملغــوارا؛" ابــن احلُســني"و
. 

"حافظاً"و" ديعالب"و" ابـن املقَفـع   "و 
. 

ــاعر  ام"والشــي ــاق" اخل ــعره اآلف ــبق ش ــارى .. ط ــيس يج ــيلَ لَ ــى ق حت
. 

    تـذْ كنى     -مأنسى الْفَت ؛"مهيارا"لَن
. 

 تعــبدي-وللْقــريض-وإذا نســيت  
. 

 حني تاه فخارا  –قـد عـز أصـالً       
٥

. 

مثلما.. وهـو الَّـذي قـد عـز ِديناً         
. 

 ــد ــاللَ، وأي الض ــع ااملخــتار"قَم"
. 

    زنٍ  "ِمـنيف ِذي يإذْ" باذَان"؛ إىل   "س
. 

 هميصــولُ زعــيم ــمارا"و؟"كــر
. 

ِلإلسـالِم حصـن مودةٍ    " الفُـرس "و 
. 

ويقْمـع األشرارا  " الرسـولِ "شـرع   
. 

ويذب عن " حضـارة فـارسٍ   "حيـىي    
. 

ــفارا  ــِه األسـ ــتم ِبـ إالَّ وزينـ
. 

  يبحــديٍث ِللــن ــا ِمــنــٍد"ممحم"
. 

قَـد حِفظَـت لَها اآلثارا      " الـري "و
. 

ترعرعت" فَيـروزاباد "يف  " الضـاد "و 
. 

أمـلٌ؛ إذا مـا الـيأس ثـار وجارا؛         
. 

، وشريعةً؛ "مجلـةً ": "اِإلخـاء "يل يف    
. 

 

                                                 
 .باللغة العربية يف طهران" اطالعات" جملة اإلخاء تصدر عن مؤسسة  ١
٢ لة؛ ودام لنا:  ظلَتا ة" اِإلخاء"أي : أيمن األخو. 
 .فنصه رئيس حترير اإلخاء سابقاً" نذير" يقصد األستاذ  ٣
 ".خاءاإل"رئيس حترير اإلخاء، وعباس مسعودي مؤسس " فكتور الكيك" الدكتور  ٤
  ":مهيار الديلمي"إشارة إىل قول الشاعر   ٥

ــري أبِ   ــن خـ ــد عـ ــت اـ وورثـ
. 

ــيب    ــري ن ــن خ ــدين ع ــذت ال ــد أخ ق
. 

ــربِ  ــن العـ ــرِس وديـ ــؤدد الفـ سـ
. 

ــن    ــد مـ ــت اـ ــراِفِهفجمعـ أطـ
. 

 



 

ــوارى  ــعاً أت ــيها خاش ــعار ف باألش
. 

        لُذْت ـاِوسحـويل الوس ـتوإذا طغ
. 

قــد مــزقتين لَلــرياح نــثارا   
. 

"غُربيت"يل؛ لكانت   " األخـوة "لـوال    
. 

 تتكارى" صـورةٍ "عـن شـاعر، أو    
١

. 

"نغمٍة"مـن كاتـٍب، أو      " مجلـةٍ "يف   
. 

ــواوأذوب يف ــارا..  ملكـ !غفّـ
. 

أنسـى الوجـود ومن تعاظم أو قَسا        
. 

ــوارا   ــنه أط ــور ف ــعراً، وط !ِش
. 

 صاغَه نلَـق الورى مقـد خ ـبِللح
. 

.!بــيعةً، وخــيارا" الطــريقة"ســنوا 
. 

"جــده"و" زيــد"واــد للشــهداِء  
. 

ا فــأرى الظــالمــارا؛.. صــفحا
. 

آوي إىل" جملـــةُ" "اإلخـــاء" يف يل 
. 

!للشــعر؛ بــلْ ِللمســلمني حــيارى
. 

لَألخـالِق؛ بـل ِللِْعلـم؛ بل      .. واُهللا 
. 

!هـم يف العذاب؛ وما مهو بسكارى       -
. 

هـوا سـكارى يف صـحارى فرقة       تا 
. 

!تاهـت تناغـي يف اخلـيال صحارى       
. 

 ــن ــة .. لك ــي أوب ــل يناج ويل أم
. 

والنائـــبات بأرضـــهم تتـــبارى
. 

يف أمـم تتـيه من الثرى      " العـرب "و 
. 

!عافُـوا العلـوم، وقدسـوا الدينارا      
. 

ــم     ر مــباه ــا ح ــراِته"ملَّ يخ"
. 

!قــتلوه؛ أو حاكــوا لَــه األخطــارا
. 

إن صــاح ناصــحهم نفَــوه، وإن أيب 
. 

!يـنفث يف احلريق شرارا    " الشـرق "و
. 

ومعربداً. يضحك ساخراً " الغـرب "و 
. 

خاضــعني أســارى: يتامــىتبكـي ال 
. 

"مكة"جتـأر يف اِإلسار و    " القـدس "و 
. 

شــريعةً وشــعارا" اِإلخــاء"جعلــوا 
. 

"النيب حممد "و" عيسـى "و". موسـى " 
. 

ــد صــداقٍة هالً، وعــد وجــوارا. ع
. 

ــم؛  هود ــنهم اُء عــن ــوارث األب وت
. 

"!اســتعمارا"وال . ال ســلطةً تطغــى
. 

؛ عـبادةً، وسياسة   "السـالم "عاشـوا    
. 

  ـب الـديار .  ارا"وطـاردالــدي!..
. 

          نـِر محمـن وراء الب ـى تـوافدحت
. 

ــذارا  ــوا األع ــد لفق ــهم ق ولبعض
. 

؛ وادعـوها باطال   "ثةالـورا "زعمـوا    
. 

ــتنكارا ــتملْملُ اسـ ــه يـ أكفانـ
. 

      لـتعيف" صالح الدين "سـخريةٌ ج
. 

ــارا  ــا كُف  اوــد ــبالِد غَ ــلَ ال أه
. 

ــا رأى    ــى مل ــى أس ــنه أغض لك
. 

* * * 

 ولكـن مـنه أقـبس نارا      : حـزين 
٢

. 

؛ شـعري ال يعبر عن مدى      "فكـتور " 
. 

ــدري ــبارا .. ي ــه اجل رب ــافَه وش
. 

ال.. فخر" ِللْكَلـيمِ "تـراءت   " نـاراً " 
. 

 

                                                 
 .وهو النعاس. يداعبها الكرى: تتكارى  ١
 ".النازي"والطغيان " وعد بلفور" ِمثل  ٢



 

ــده عــارى .. أو ب ســتون ح !يتهاف
. 

وهكـذا مـن قَبلَه    .. وصـغى وتـاه    
. 

* * * 
أنهـن عــذارى " الـبدائع "وصـلُ  " 

. 

عــذري إن تعــذَّر عاِصــياً" فكــتور 
. 

 قـد جارى العصاةَ، وبارى     –باحلـق   
. 

 رغم اعتصام مبادئي   –وأنـا الـذي      
. 

ــنارا   ــيان م ــيها ِللْب ــت ف ال زل
. 

؛ وحيها؛ "اإلخاء"فاقْـبل إخائـي يف       
. 

 
 هـ١٣٩٨ذي القعدة  ٨: بروملي

 م١٩٧٨أكتوبر  ١٠         
  



٥٠١-قص اءة اهلر! 

ــرى   ــلْ تـ ــز"وهـ ؟"متالْتـ
. 

؟"الْتــزم"مــن ِللْهــوى قَــِد    
. 

  ــت ــد قلـ ــا قَـ ــلَّ مـ وكـ
. 

ال ِصــــدق، ال إحســــانْ؛  
. 

 

ــيلْ   ــد قـ ــا قَـ ــلَّ مـ :وكـ
.  

ــراء ــيعه هـــــ مجـــــ
. 

 

تــــا اجــــتمع حــــني!
. 

   مـــدالع ا صـــوتنعأفـــز
. 

لــــيس كمــــا وصــــفْت؛
. 

ــنانْ   ــال حــ ــت بــ كانــ
. 

 

ــويلْ  ــدب العــــ ونــــ
. 

!يف ِشـــــعري اهلُـــــراء 
. 

* * * 
ـــتكان .. وقـــد نـــدمت

. 

   ـــبِلـــَألمل .. قصـــةُ ح..
. 

..!مـــا خـــنت .. ألنـــين
. 

ــنين  ــبان.. لكــــ اجلــــ
. 

 

كالعاِشـــــِق الذلـــــيلْ؛ 
. 

ــيش ــراء.. يعـــ ..!ِللهـــ
. 

* * * 
!مـــا ِزلـــت .. وعاِشـــقاً

. 

   أعشـــق القَلَـــم وكـــنت
. 

روالشـــــع ..رتإن شـــــع
. 

ــيان  ــرف البــــ أزخــــ
. 

 

ــيل ــالظن، والدلــــ بــــ
. 

والــــــوهِم، واهلُــــــراء
. 

* * * 
 ــنت ــا كـ ــتين مـ ــا لَيـ !يـ

. 

ــا   ــتين لَمـ ــا لَيـ ــم.. يـ ولَـ
. 

هتعــي ــنتأو .. ضـــ صـــ
. 

ــانْ   ــر، أو كــ ــا جــ ومــ
. 

 

ــيلْ  ــر واخللــــ ِللســــ
. 

 ــته ــا ليــ ــراء.. يــ هــ
. 

* * * 



 

فتــر ــذنيب اعتــــ !بــــ
. 

 ــم ــم، نعـ ــمنعـ ــم نعـ  نعـ
. 

:اقْتـــــرفْت.. بطَـــــبِعِه
. 

ــين   ــانْ"ألنــــ "إنســــ
. 

 

ــيلْ ــا تعلــــ ..ودومنــــ
. 

ــراء ــازي اهلُــــ .!خمــــ
. 

* * * 
ــت؛   ــد هجعـ ــت وقـ هاجـ

. 

حســــرة الــــندموتلــــك  
. 

 تــِته ــرِبداً فَــــ معــــ
. 

ــركانْ  ــدم البــــ ودمــــ
. 

 

ــيل ــيس يل دلــــ ولَــــ
. 

ــراء يف  ــبِش اهلـــ ..!غَـــ
. 

* * * 
 هراْء.. نعم.. هراْء       
 هباء.. وكلّ ما كانَ       
 ":إنسانْ"ألنين        
       م؛ ودطني ..إذا ألَم 
 ولَم ينم؟.. بكى.. ِبِه اَألملْ       

 وبات كاجلثمانْ؛       
       واْء.. فؤادهه!.. 
 يصانع النكْرانْ       
 !وينِكر العرفانْ       
 ويدفن األحزانْ       
 يف حلم النسيانْ       
 والشعِر واهلراء       

 
 هـ١٣٩٨ذي القعدة  ٢٢: بروملي

 م١٩٧٨أكتوبر  ٢٤          
  



 ..!يا قومنا..  القدس -٥٠٢

عــن العــروبة حــي احلــق مــتحدا     
. 

ــدا  ــه أس ــن أجل ــلوا م ــن ناض م ــي وح
. 

 
ــداد"  ــرٍح" بغ ــرقص مــن بشــٍر ومــن ف ت

. 

"بــردى"يغنــي جــة  " دمشــق"ويف 
. 

 
ــدس"و  ــعةً " الق ــذل خاِش ــس ال ــدفن أم ت

. 

باالنتصـــاِر غـــدا" بعـــثها"وترجتـــي 
. 

 
ــؤل    ــةُ س ــك غاي ــرب"وتل ةً" العــب قاط

. 

ومبتغــى كــلِّ حــر ثــار واجــتهدا    
. 

 
    رتبصــاروٍخ،ومن هــد عدمــن اســت

. 

لــه القــوايف، ومــن صــلَّى، ومــن جحــدا
. 

 
ذو رحــم؛" القــدس"عــند " بــنو العــروبة" 

. 

 ــن ق ناقوســا"ســيان مد " ــن ســجدا"وم"
. 

 
* * * 

كانـت؛ ومـا زالـت مـنار هدى        " بغـداد " 
. 

ــهدا   ــنة الشـ ــيها جـ ــاملني؛ وفـ ِللْعـ
. 

 
ــرى   ــي"ث ــد"و" عل ــن" احلُســني"و" زي وم

. 

!ثـاروا علـى الظلـم؛ أَنـى كـان أو وجدا           
. 

 
ــنعاء"  ــالم  " ص ــنها روت أح ــورا"ع ؛"ث

. 

ــددا  ــا ب ــى حلمه ــد تالش ــن ق  ..وإن يك
١

. 

 
واحلــق للشــعِب منصــوراً ومنهــِزماً؛    

. 

ــدا  ــروِف، أو خل عــانَ ِللْم ــا ك ــر م والنص
. 

 
ميـــثاق نقَدســـه؛" ووحــدةُ العـــرب " 

. 

!ودوـــا ال نـــبايل أن منـــوت ِفـــدى
. 

 
 

                                                 
 .م١٩٤٨/هـ١٣٦٧ ثورة عام  ١



 

 "ــق ــا " دمش ــيد حيكُمه ــا يف القَ ــنت هل غَ
. 

ــالُ" ــرهب "مج دا؛؛ مل تــب ــاب والكَ  اِإلره
١

. 

 
:؛ وذكْــراها تقــول لــنا  "ميســلُون"و 

. 

ــها   ــت كل ــيد كان ــندا.. إن املواع  ..فَ
٢

. 

 
قــد مــزقوا بعــدها الــوادي، وقــد جعلــوا 

. 

 ــن ــور"ِم ــِد ِبلْف عــتمدا" و ــذاراً ومع !أع
. 

 
ــرقتنا   ــناهم بفـ ــد أعـ ــن األىل قـ حنـ

. 

وبالغفـــوِل، ومـــا ملْ أحِصـــِه عـــددا؛
. 

 
ــدوا   ــق واتحـ ــناء احلـ ــى أُمـ إذا الْتقـ

. 

تـــوحدت رغـــبةُ القطـــرين واتحـــدا
. 

 
ــدس"  ــولُ؟ إذا " الق ــاذا أق ــنا؛ م ــا قوم ي

. 

       ِعرض ضاع ؛ فَقَـدترب"ضـاعلَدا" العجوان
. 

 
ــرب؛    ــيةُ الع ــيت اهللا"قض ــتها" "ب "مهج

. 

ــدس"و ــا  " الق ــباري هل ــوا ال ــبدا"ك "ك
. 

 
ــدسالْ"  ــعوا؛ " ق ــد خض ــن هللا ق ــبلةُ م ق

. 

ــن قــدس الطَّاغــوت، أو عــبدا ِلم ــتليس
. 

 
ــدس"  ــوارثها "الق ــن ت ــيها؛ م ــك بن ؛ مل

. 

ــداعــن جــده؛ أو ــا قــد عــاش؛  أو ول
. 

 
"ىجنو"أو " نيورك"ليسـت ِلمـن جـاَء مـن         

. 

"كــندا"أو " الــيونان"، أو "ســيبرييا"أو مــن 
. 

 
ــرقهم يف    ــان أح ــريِخ"إن ك ــي" ال ةٌ؛طاغ

. 

ــيأخذوا  ــرلني "-ِعوضــاً-فلْ ــفَدا"ال " ب ص"
. 

 
* * * 

ــادة   ــا ق ــرب"ي الع"ــركُم ــني اهللا تنظ ؛ ع
. 

ــتم  ــبغداٍد"إذا اجتمع ــدا " ب صر ــد !!وق
. 

 
 

                                                 
 .الوايل التركي:  مجال باشا ١
٢ ديفن كذب: فنداً:  فَِند. 



 

ــنك  ــم؛ وم ــداًملك ــوا بل ــيكم؛ فارمح ؛ وف
. 

ــدا  ــذَّ أو فس ــن ش ــحوا م ــةً، وانص !وأم
. 

 
 كمــد ــيعاً؛ وصــوت احلــق راش ــوا مج كون

. 

ــدا   ــتاريخ، والرش ــلَ، وال ــوا العقْ وحكِّم
. 

 
وهلــا" مكَّــةَ"تدعــو " القــدس"يف " تطــوان" 

. 

للعــزِم قــد عقَــدا" فيصــلُ" "خالــٍد"مــن 
. 

 
متحدا؛" العـدل "تـرجو   " جزيـرة العـرب   " 

. 

ــي  ــلَّ"ال ترتض ــردا".. احل ــوماً؛ ومنف !مظْل
. 

 
* * * 

ــو   ــعري؛ فه ــزنُ ش ــرد احل ــزم"إن ش "ملت
. 

ــِف  ــربِته"يف كَه ــدا؛ "غُ ــال، جل ؛ مستبس
. 

 
بـــأوزاِن مـــرتلٍة.. يحِصـــي الـــثواين 

. 

ــادقاً   ــناً، ص ــق لَح ــع احل ــِردا.. توقِّ غَ
. 

 
  ـــمهموق"إذا شـــدا هـــرجتفا" العـــيم

. 

 مــتموت"ــروارتعــدا " القَم ،احملمــوم!
. 

 
 ــن ــاِق أحبــث ع ــت يف اآلف ــِذي ِته ــا ال أن

. 

ــناِن ــل احلَ ــدا .. أه ــد أح ــن مل أِج !ولك
. 

 
ِللشـعر أخلَصـت مـا أخـتار مـن كِلمي؛ 

. 

ــدا    ــجانَ والكم ــزن واألش ــد احل أهدِه
. 

 
 

 هـ١٣٩٨ذي القعدة  ٢٥: بروملي
 م١٩٧٨أكتوبر  ٢٧          

  



٥٠٣-زهور الي نم! 

هــالد ــيده.. بــ ..!العنــ
. 

 ــيم ــعيده.. نالــ الســ
. 

ــريبةٌ ــيده.. قَــ ..!بعــ
. 

ــبِه  ــرحت يف قلـ ــا بـ مـ
. 

ــاوزِت  ــثَالثني"جــ "الــ
. 

وســــنه.. غادرهــــا 
. 

تفْهـــق رعـــبا وحـــنني؛
. 

ــها    ــياة كلـ ــد حـ بعـ
. 

 

وبســـــمات، وأنـــــني؛ 
. 

ــون  ــد واــــ واِجلــــ
. 

 

يف الـــزهور، والعـــيونْ 
. 

ــندى با  ــحِر ي ــالوالس جلم
. 

* * * 
اليمنلْ.  السعيدهزت ولَم تكان 

 الفصولْ؛" مزهرةَ"
 "..األربعه" "الفصول"كل 

لْ.. لكنها كانتزومل ت 
 زهورها مجهولَةٌ؛
هعلَةٌ مضيهمم!.. 

حفلَ األنام ىت قَدى متم 
بالناِس يف الي؟من 
 .؟!يف اليمن.. أو؛ ِبالزهور

* * * 
 "!خريف"أو " شتاء"أو ". ربيع"أو ". صيف"زهور 

أو ٍة تروقسية.. إنحشيخيف.. و؟!ت 
 ..!قَد رصد الناس الزهور يف اليمن.. مىت.. مىت

 ..!وقطَّروا أرجيها عطورا.. فوقّعوا، جمالَها أحلانا
 :شعاراًواستلهموا ألْوانها أ

تـــنفُض عـــن أجفاِنهـــا
. 

"الـــربيع"عـــن زهـــرِة  
. 

 ــيف ــرها العفــ وِعطْــ
. 

  ــاوف ــريف"خمــ "اخلــ
. 

ــٍم ع ــن ألَ ــرباً ع ــيف؟مع !ن
. 

ــطع يف ذلٍّ  ــريفيسـ ! شـ
. 

* * * 



 

ــيٍف"وردةَ  ــه؟" صـ ياِنعـ
. 

ــنِهم  ــوروا ِبفَـ ــلْ صـ هـ
. 

اِئعــه؛ِطفْــلَ األمــاين اجل 
. 

تحِضــــن يف أحشــــاِئها 
. 

ــاِئعه؟  ــنوِن الض ــف الظ خلْ
. 

  ــتائهني ــات الــ ولَهفــ
. 

ــواق  ــرق األشــ وتحــ
. 

 كـــي علـــى العشـــاقبت
. 

 

ــزناً ــى .. حـ ــثاق"علـ ؟"!امليـ
. 

* * * 
هعها" تشرين.. "وزهرٍة مرورشالشى ن 

باكية على القبور.. فسكبته: 
 لك القبور الضاِئعهت

 قُلوم زهور. قبور من ماتوا ويف
ورن زهور ..من الدموِع والشعور 

 "الفصول األربعه"ترثي 
 "!السعيده.. "يف أرِضها

* * * 
 "..الشتاْء"وزهرٍة أرهقها 

 ..نداه" كانون"وقَد سقَاها طَلُّ 
 ؛"البقاء"لكنها قد عافَِت 
 اِعبتم ؟وسئمتاحلياه 

 ..تشاِفه الفناُء.. هفَت" نيسان"ونحو 
 

 ــياه ــه روح احلــ كأنــ
. 

؛"صـــــاله"كأنـــــه  
. 

هــيد ــِرمية؛ عنـــ كَـــ
. 

 هــهيد ــرجت شــ تضــ
. 

 ..رةًـوح  !دهـيـسع

* * * 
"الــــزهور"راِهــــبة 

. 

مل تــــزلْ" صــــنعاُء" 
. 

عهقَـــــنة مشـــــيحو!
. 

تغرســـها ِعـــند األســـى 
. 

ــه ــيةً ملمعـــ !زاهـــ
. 

ــزفّها   ــارة تـــ وتـــ
. 

 لّـخـِلل  ..!بـيـواحلب
 



 

ــعه؛  ــٍة مرصــ يف باقــ
. 

ــا   ــيد نظمهـ ــد تجـ وقَـ
. 

 رـهـومظْ  بـيـقش
ــدعه؛  ــونة مصــ موهــ

. 

لكــــنها يف ســــرها  
. 

ــوجعه؛  ــي امل ــروي املآس ت
. 

  هــرع ــوع متــ وبالدمــ
. 

 رـاعـللش  "!بـريـالغ"
* * * 

يقـــــدس الـــــزهور
. 

 الغــــريب والشــــاعر..
. 

!قَـد ِصـيغ ِمـن عطـٍر ونور       
. 

  ــه ــأنّ روحـــ كـــ
. 

 

فهو يقدس الزهور: 
 :وحشيةً، أو طَيعه.. كأنها مجيعاً

 أو، فوق الذّرى املمتِنعه.. على ضفاِف النهر
 

ــه "ويف  ــول األربعــ "الفصــ
. 

 

أو .. ــه ــدت معــ !ولــ
. 

   لَـــه ِلقَـــتخ قَـــد
. 
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  زئري الشباب-٥٠٤

ويسـتفز الذي استخذى، ومن حابى     
. 

ــ  ــتنِفر الغاب سوى؟ يد ــري اِلمــن زئ
. 

 ختشـى دخـيالً، ودجـاالً، وكذّابا      
١

. 

عشـرون عاماً، وأدغالُ اِحلمى ضرعاً؛      
. 

ــرتابا ت اآلمــال مــي ــه؛ م !يف كهِف
. 

ــرٍ   ــني منجح ــا ب ــادها م ألن آس
. 

 نم م     .. أون غادلوا عبغابا"قد است!"
. 

!أو مـن تشـرد؛ عن يأٍس، ومن قَلَقٍ         
. 

 وأضرابا. تصـابر احلـزنَ أشكاالً    
٢
؛ 

. 

واللَّـبوات احلُمر يف خجٍل؛    . والغـيلُ  
. 

مـلّ السـكوت؛ فَحـد الظفْر والنابا       
. 

          وقَد وى؟ شـبلٌ أفـاقد ملـن زئـري
. 

.!رعـباً ليـرهب مـن ساموه إرهابا       
. 

وهـب يسـتنهض الـوادي، وميلؤه       
. 

أهـالً، وأصحابا؛  : مسـتنجداً هلمـا   
. 

يع دعا حبـرمة الِغـيل والشـبل الرض       
. 

 أسـى وتـندب مـن ولَّـى وما آبا         
٣

. 

آجـامكم تبكـي مضاجعكم    : يقـولُ  
. 

!وأترابا. ناسـياً بيـتاً   .. مبـن مضـى   
. 

دعـوا األىل اجنحروا خوفاً؛ وال تِثقوا       
. 

وفـيهما املـوت لألحـراِر قَـد طابا        
. 

          طَنـل، لنا ولَـنا أه ـبابحنـن الش
. 

أحقاباتـروي الـبطوالت؛ أحقاباً، ف      
. 

        ترحطَـاِن ما بلألو قصـيدةُ احلُـب
. 

٤ !وشـذّ ذعـراً؛ فقولوا شذَّ إذ شابا       
. 

 ــمغــا نإذا شــاخ يف أوزا لكــن..
. 

 وهــام يســرح يف اآلمــال جــوابا
٥

. 

    واملـرُء إن شاب احلرص يف دمه    شب 
. 

لـيومه الشـعب آب الشـيخ أو غابا      
. 

لكـن شـباب احلمـى هم من يؤمله          
. 

ــا "وســامح اهللا مــن وايل ومــن ثاب
. 

ال بــارك اهللا فــيمن ظــل مضــطغناً 
. 

 
 هـ١٣٩٨ذي احلجة  ١٠:   بروملي
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 .ضعفاً وتذلالً:  ضرعا ١
 .الكثري امللتف، وبيت األسدالشجر :  الغيلُ ٢
 .مأوى األسد:  األجمة ٣
٤ ابشعره:  ش أبيض. 
 ".صلى اهللا عليه وسلم"إذا شاب املرء شابت معه خصلتان احلرص، وطول األمل، أو كما قال :  إشارة إىل احلديث الشريف ٥



٥٠٥-القدس س يفتحها العرب! 

]ا        بعث إيلَّ أمحد املعلِّمي بقصيدة عنوا" القدس إذا  ستعود 
دتمنها ومن الظروف اليت كانت حتيط بالعامل        "  ع فاستوحيت
؟ "..يائسني"، و "متآمرين"، و "مفَاوضني"، و "رافضني:  "العريب

ِبِه أحزاين " شقْشقَت"نفِسه مع رجز " الرِوي"هذا اجلواب على 
 "]:اليمانية"

 

 
ــزاين؛  ــواِمن أحـ ــثت كـ وبعـ

. 

ــجاين   ــع أشـ ــت هواجـ أيقظـ
. 

فأفــــاق يفــــوح بأحلــــاين
. 

ولَمســـت بلحـــِنك وجـــداين 
. 

* * * 
يتمـــتم ِلَأللَـــق؛ نشـــوانَ 

. 

ــي    ــباً قَلَق ــا تع ــانَ غَفَ ــد ك ق
. 

ــياِن ــلوى ِللِنسـ !يـــروي السـ
. 

ــقِ   ــِب الغسـ ــياء يف رعـ كَِضـ
. 

* * * 
ــيم ــا زال يهـ ــال درِب.. مـ بـ

. 

ــرعِب   ــق ال ــن أف ــر ع ــذْ هاج م
. 

ــاين؛  ــيِه اِإلنسـ ــِر التـ يف قَفـ
. 

ــعِب؛    ــالَ الشـ ــي آمـ ويغنـ
. 

* * * 
ــكِ  ــر اِإلف ــن خم ــوا م ــد ثَمل قَ

. 

  ــك ــرية والشـ ــى احلـ وندامـ
. 

!صـــرعى الـــبلْوى واهلجـــراِن
. 

!بدمـــوٍع ال تبكـــي.. فـــبكوا 
. 

* * * 
واآلخـــر بـــين اَألعـــداءِ  

. 

هـــذا عـــن موِطـــنه نائـــي 
. 

!وبقَايــــا أحــــالِم أمــــاين
. 

حييـــى ِبخـــياالِت رجـــاءِ   
. 

* * * 
ــرافض"و ــرفض؟" ال ــالً ي ــل عقْ ه

. 

 "ــارض ــرض؟" الع ــدالً يع ــلْ ع ه
. 

ــثّاين؟": يهـــزل"أم كـــلُّ  كالـ
. 

      ـنـتج "هـلْ محي "   ـنكم"فوض"
. 

* * * 
رــعوالش . ســوسوي ــاسسو!

. 

 ــوس خطَـــب، ووعـــود، وفلـ
. 

 



 

ــانِ  ــلِّ مكـ ــانا يف كـ ..!يغشـ
. 

   حوســن ــف املـ ــن اخلُلْـ لكـ
. 

* * * 
ــي ــإذالَيل ِعرضـ ــيت بـ !فَنسـ

. 

ــر علــى أرضــي  ــد خ ِعرضــي قَ
. 

"!!لُبــــناين"أو يف " يمــــين"يف 
. 

 ــن ب ــلُ ِم ــي يأك ــا بعِض عضــيأن
. 

* * * 
ــترى  ــراب"س ــددا" األع ــا ِب 

. 

"كـــندا"أو يف " رومـــا"أو يف  
. 

ــواين    ــرِف ال ــنوا بالت ــد حِق قَ
. 

 كَثـــروا عـــدداهـــيهات؛ وإن 
. 

* * * 
ــردع  أو ي ــح صني ــن ا مــو صوع

. 

   ــدع ــن يخ ــيلةَ م ــوا ِح فأطَاع
. 

ــدوان ــاحِة رأس العــ يف الســ
. 

ــيب "  ــيف اخلَش ــع" والس ال يقط
. 

* * * 
واعتصــبوا. إنْ تابــوا.. يــوماً

. 

ــدس"  ــيفتحها " الق ــرب"س الع"
. 

ــدِل  ــل العـ ــرآين"يف عقْـ "القـ
. 

ــنهمو األدب؛  ــامى بيــ وتســ
. 

* * * 
ــوالين"و ــت" جبـ ــباً جلـ !غَضـ

. 

إذا ثُـــرت" القـــدس"ســـيعود  
. 

ــةُ   ــوحدةُ غايـ ــاين"فالـ "إميـ
. 

 تــد ــق إذا ِحـ ــيبكي احلـ وسـ
. 

* * * 
 إن جلْجل صوت يف الوادي

 ..!باألحقاِد.. حرداً يدوي
 قُولوا ِللغاِصِب ِلبالدي

 ":امليعاِد"أرِض " املقدِس"يف 
 هذا؛ ظمأ احلق الصادي

 ..!حلاديصوت األمِل ا.. هذا
 ؛هِذي؛ حرقَات اِإلجداِد

 "بغداِد"أو يف " ٍندع"يف 
 "للضاِد.. "أو أي مكَاٍن
 "اَألوعاِد"تبكي حبنني 

 



 

 :ِلتهدِهد سهد األوالد
 بأقاصيص الظلم العادي

 .!اهلادي" العدل"وروايات 
 "لفالِن" "فالنٌ"يرويِه 

 "واِنتطْ"أو يف " مكَّةَ"يف 
 "السوداِن"أو يف " صنعا"يف 
 ".لبنان"، أو ِمن "تونس"من 

 القاصي ِمنهم كالداين؛
 عدنان"أو " قحطان"ِمن" 

 الرباين؛" اِحلس"إنْ صدق 
 احلب اِإلنساين؛" شعور"و

 والوجداِن". القُربى"حب 
* * * 
ــيين" ــرفه " وحنـ ــاين"يعـ "اجلـ

. 

ــاين"  ــره .. ش ــد ينك ــاين"ق "الش
. 

ويف الْحــاِن" احملــراب"أنــا يف 
. 

   بهــر ــي جـ ــاين"وعنائـ "الْعـ
. 

ــرمانِ   ــأس اِحل ــفوا ك ــن رش م
. 

ــان   ــوع األلْحـ ــي بدمـ أبكـ
. 

وقــــــــــبورهم يف أوزاين
. 

ومضــوا يف صــمٍت روحــاين؛   
. 

ــاين  ــج أكفـ ــنوح، وتنسـ وتـ
. 

 هـــتثـــي قُـــرباين ترد؛ تج
. 

ــزانِ  ــلَ األحـ ــي ثكـ وتواسـ
. 

ــاين  ــرعى أوثـ ــتواري صـ ِلـ
. 

ــيواين   ــيٍد حـ ــذي بقصـ يهـ
. 

ــيث   ــيطان"حـ ــن" الشـ اِنكفـ
. 

ــان  ــري األوطـ ــين، خـ يف وطـ
. 

ــرانِ   ــوت الكُفـ ــع صـ ويوقِّـ
. 

 

ــان" القـــدس"يف  مـــالذ اِإلميـ
. 
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٥٠٦-ع ة الشاعرود 

  ــواب ــتش األب ــال يف ــد ط !قَ
. 

ــياب   ــِد غ ــن بع ــاعر آب م الش
. 

  يف كـــتاب آمـــال جتـــأر
. 

  ــاد ــى األوع نوم ــاد ــاعر ع الش
. 

ــهِ  ــثا يف أرِضـــ :إذا جـــ
. 

ــودته  ــه وعـ ــوا إيابـ ..ال تعذلـ
. 

 

ــراب ــبلُ التـــ !يقـــ
. 

 

وبعضــــــه يف بعِضــــــِه
. 

ــربته   ــند غـ ــا فَـ ــد طاملـ قَـ
. 

 

يبكـــي علـــى اخلَـــراب
. 

* * * 
ــاً ــراب .. ال نادم ــم اِحل ..!وحط

. 

ــاِلما   ــاد مسـ ــاِعر عـ ؟..الشـ
. 

 ــاب ــد اِإلي ــى وتحم ــى اِحلم عرت
. 

ــما؛  ــتاد إالَّ السـ ــال عـ آب بـ
. 

ــ ــة .. هوعدتـ ــه ِبِعرضـ ألنـ
. 

 هادــــــتنكــــــروا عال ت
. 

 

اجلــناب؛.. قــد حِفــظَ 
. 

 

ــهِ  ــمخت برفِضـــ :فشـــ
. 

ــته    هبــانَ ج ــرب ص ــالل الك وجب
. 

 

 ــاب ــالةُ األحســ أصــ
. 

* * * 
ــوه ــعر: يهجـ ــر أو يشـ إذْ ينثُـ

. 

   ــاد ــم األوغ ــاد وفَ ــاعر ع الش
. 

يــرجوه أن يغضــب أو يـــثأر؛  
. 

  ــحاب ــاعر آب ودم األصـ الشـ
. 

ــم  ــر القَلــــ :وهجــــ
. 

..فَلَـــم يصـــخ، وكَـــبت األملَ 
. 

 

ــأر ــاً جيـــ ..!حمطِّمـــ
. 

 

ــم وقـــــــبل العلَـــــ
. 

 ،مــج ــاء وانسـ ــق اِإلخـ وعانـ
. 

 

..!رغْـــم مـــِن اســـتأثَر
. 

* * * 
!وشـافَه العـذاب واخلـوف واملنكر      

. 

 آب بــال.. الشــاعر،ارتــياب 
. 

     روسـها األغـراب والشانئ األبتيد!
. 

ــباب  ــِه الي ــباب يف أرِض إىل الت آب
. 

ــز ..مإذا اـــــــــــ
. 

   دمــن ــرف الـ ــه ال يعـ ..ألنـ
. 

 



 

"األشـــــتر"كأنـــــه
. 

 

ــم ــا يعلَـ ــنم.. ومـ ولَـــم يـ
. 

ــدري   ــا يـ ــف مـ ــد سـ قَـ
. 

 

رــتعب ــز واســـ وعـــ
. 

* * * 
ــد ا ــحابوأَنشـــ :ألصـــ

. 

ــراب   ــر باألتــــ وبــــ
. 

آب بــــــال ارتــــــياب:
. 

 الشــــــــــــاعر آب..
. 

ــي ــاب .. فانتِعش ــات الغ ــا أمج ي
. 

  ــراب ــبل التــــ وقَــــ
. 

 
 هـ١٣٩٨ذي احلجة  ١٨: بروملي

 م١٩٧٨نوفمرب  ١٨          
  



٥٠٧-ص الة الغةرب! 

 ]:أرسل إيلَّ الشاعر أمحد املعلّمي قصيدة، هذا مطلعها [

 

مــن الَّــذي يف هــواها ذَاب واحتــرقا    
. 

؟!ســلُو دموعــي؛ ســلُوا األجفــانَ واحلــدقَا
. 

 
 

:فقلـت جمارياً  
. 

 

ال تعـــذيل دمعـــه إنْ غَـــار، أو شـــرقا 
. 

 ــات ــا وب ــزنَ واألرق ــيك احل ــكو إل !يش
. 

 
ــى    ــاً إن بك ــر؛ رفق ــيقةَ العم ــه.. رف فَل

. 

ــرفقا   ــباب وال ــد األح ــن فق ــجانُ م أش
. 

 
    ــبيبت ــى ش ــن واس ــدك م ــِت وح هوأن

. 

!ســـيان يف القـــيِد أو حـــرا ومـــنطَلقا
. 

 
 ــطحت ــناناً، وإن ش حــال، ت ــغني، إن ق صت

. 

ــا؛    ــوف، والقَلق ــنه اخل ِت عه ذُدونــن ظُ
. 

 
ــعاراً  ــردد أشـ ــراً يـ ــررةً.. دهـ ؛مكـ

. 

!مل تســـأمي ِمـــنه تكـــراراً، وال نـــزقا
. 

 
اتهدهـــدين األمـــاين إن غفـــا؛ وإذ 

. 

ــا  ــرحم احلمق ــٍف ي ــحا ابتســمت ِبلُطْ ص!
. 

 
* * * 

والـــيوم ال تعجـــيب إنْ بـــات مكْتئـــباً 
. 

ــقا؛   ــد رش ــهم ق ــاحبه كالس ــعر ص فَِش
. 

 
   ــت بضــا ن ــب م ــري احل ــؤاداً بغ ــى ف مر

. 

ــقَا    ــا عِش ــِن م ــري احلُس ــواؤه، ولغ أه
. 

 
 



 

جلــق الذكــرى علــى كــبٍد" ِجلَّــٍق"ِمــن  
. 

ــثوا نت ــت ــٍة؛ فهف ــرقامريض ــجا ح   الش
١

. 

 

* * * 

ــاً  ــناً وال طمع بب، ال جــر ــن تغ ــا م ي
. 

ــا؛  ــوفاً، وال ملق ــاٍل، وال خ ــب م يف كس
. 

 
  ــع ــذاِب الشــوق يلْس ــوى يف ع ــن ه ه؛لك

. 

ــر  ــنعا"إذا تذكَّـ ــرقا" صـ ذاب، واحتـ
. 

 
ــوا   ــد خلق ــب ق ــن ِللْح وتلــك شــرعة م

. 

ــرقا     ــه الطُّ ــنوا لَ س ــن ــيام؛ وم ولله
. 

 
:مدكــرا" الكــندي"وقــد بكــى صــاحب  

. 

بـل قضى صِعقا   " ابـن زريـقٍ   "كمـا بكـى
. 

 
ــعر   ــنني"شـ ــتجع" احلـ ــناه منـ إذا غـ

. 

ــرقا؛ تملْ ــوى فَ ــداً، وانط ــيلُ وج ــلَ الل م
. 

 
ــالً؛    ــعاً مث ــعى خاش ــر يس ــبل الفج وأق

. 

ــرقا ــِد افت ينشــوا أحاديــث مــن عــنهم ق
. 

 
ــ  عــن ب ــأى م ــن ن ــا م ــأيت ِبه ــربِتِهي ِد غُ

. 

ــربيد"أو يف  ــاعي"إذا " ال ــرقا" الس ــِه ط ب
. 

 
* * * 

    ــيه ــدري قواف ــن ي ــذّ م ــاعر الف والش
. 

ــقا  ــاللحن متِسـ ــا بـ ــانَ أوزاـ !وصـ
. 

 
ــه      ــتطيع لَ ــا ال نس ــرق مب ــم يمخ ولَ

. 

فَهمـــا وال جـــن باأللْفـــاظ واختـــرقا
. 

 
شـــعر احلقـــيقِة روح الفَـــن نحفُظُـــه 

. 

ــحقا   ــه انس ــلَفاً أو خان ــذَى ص ــن ه وم
. 

 
ــة "  ــرى وعاطف ــن ذك ــا مل يك ــعر م والش

. 

ــة ــرقا  "أو حكم ــر اخل ــو ينث ــو لَغ ؛ فه
. 

 
                                                 

 .رمى: وجلَق". دمشق"هي :  جلق ١



 

ــ  ــرع؛ ويف أدٍبوللْقـــ وانني يف شـــ
. 

ــقا  ــرعها فَس ــم ي ــن لَ ــل م ــةٌ؛ ك !قداس
. 

 
أتذكُــر إذ كانــت قصــائدنا  " أخــي" 

. 

         ـرى الغو للسحـدسقا؟شـوقاً إىل الفَِجـر ت
. 

 
وكـــم أرقـــنا لَـــه وزنـــاً، وقافـــيةً 

. 

ــا   ــنا فَلَقَ ــن وِمه ــه ِم ــجنا لَ ــم نس !وك
. 

 
حــــىت إذا الح وانــــثالَت قوافلــــنا 

. 

ــا    ــن واأللق ــنه األم ــف م رشــيه، ت عل
. 

 
ــتقما    نــيل م ــاد الل ــهيداً، وع ــى ش قض

. 

ــزقا   ــبه ِمـ ــي رعـ ــزقَتنا دياجـ ومـ
. 

 
ــ  ــن وزِر؛ ومل جن ــعر ِم ــِف الش ــري كَه د غ

. 

ــيه ــندس"ف ــبقا  " نه ــادقاً، ل ــراً ص فج
. 

 
    ـــمغن راضـــه ــرد وهـــم إذا متـ

. 

؛يســِقيه راح القــوايف قَــرقفاً، عــبقا   
. 

 
وإن طغـــى الـــيأس مـــزقْنا جحاِفلُـــه 

. 

!والشــعر مــنطَلقا " ملْتــِزماً"بالشــعِر 
. 

 
ــناً   ــاً، وال زم ــم حظّ ــي، ال تلُ ــالً، أخ هم

. 

ــا ــِرك القَلَقَ ــن دمــوعك، واصــرب، وات وص
. 

 
ــايف"  ــوض " م ــنا ع ــن أرواح ــوادج ع اهل

. 

ــنا ــِبقا .. إذا هلك ــن س ــال م ــد قَ ــا ق كم
. 

 
ــهِ   "  ــت ب ــاٍن إنْ حللْ ــلّ مك ــى بك تلْقَ

. 

ومـــرتفقا؛".. أهـــالً بأهـــل وجريانـــاً
. 

 
هـــذا؛ إذا الـــيأس مل يتـــرك ِلشـــاِعره 

. 

ــاء  ــى؛ رج ــيال لُقَ ــىت خ ــل، وال ح وص
. 

 
ــربوا    ــدى ع ــربوا، أو باهل ــا األىل اعت أم

. 

ــر الضــالل ــقا؛. جس ــِرفون ش عالَ ي ــم فَه
. 

 
 



 

ــيم ا  ــتروحون نس ســطبحاً ي ــب مص حلُ
. 

ــبقا  ــِد مغتـ ــيق اخلُلـ ــفون رحـ ويرشـ
. 

 
* * * 

 تــع ــراب؛ إذا خش ــن حم ــب واحلُس ِللْح
. 

ــا    ــدى نطَق ــب باهل ــيس ص ــيه أحاس ف
. 

 
ــن حــاىب  ة؛ مــربي ــن صــدقَا. حــب ال وم

. 

ــا؛    ــن أبق واىل وم ــن ــاىب، وم ــن تغ وم
. 

 
ــرٍ     هــذى ز ــرٍة أو يف ش ــن يف نظ واحلس

. 

أو يف ســـنا قَمـــٍر يســـيب إذا ائـــتلَقَا
. 

 
 تمأو يف مــــودة إنســــاٍن إذا قَــــد

. 

ــتقا  ــر إن ع ــفَّى اخلم ــا يتص ــفَت، كم ص
. 

 
ـ     م الطـري نـوح الورِق؛ إن صدحت؛       مـن علَّ

. 

غنـــى هـــزار، وطـــري آخـــر نعقـــا
. 

 
ــم     ــان يف أم ــق اِإلنس ــذي خل ــو ال ه

. 

!واخــتار للشــعر مــنهم بعــض مــن خلقــا
. 

 
ــا     ــوقاته وهلـ ــات ملخلـ ــىت لُغـ شـ

. 

فــيهم ضــجيج الــذي قــد خــار، أو قــا
. 

 
ــدباً     ه حــنت ــي ص ــد حق ــى اِحلق إذا نف

. 

ــه ــاةً بـ ــو أردت محابـ ــا.. ولـ !نفقـ
. 

 
ــئت ــا" مخــس وعشــرون عامــاً"  مــا فَِت

. 

أعاشــر اخلــوف واألوهــام واألرقــا؛   
. 

 
* * * 

قــد" الكــنانِة"يف أرض " حجــة"بعــِد ِمــن  
. 

ــا  ــد وثق ــق قَ ــود احل ــذي بوع ــنت ال !ك
. 

 
 تــح ــيت  : نص ــنوا لغ ــد داه ــنهم ق لك

. 

ــدق ــدت بالصــمت أغشــى روضــه الغ افَع
. 

 
 



 

ــنٍ   ــى دخ ــحايب عل ــت ودي؛ وأص أخلَص
. 

ــمت ــي الص ــرون أين أغن ــنقا.. ي !واحل
. 

 
ــز"  ــبد العزي ــاعرها "ع ــت ش ــالد أن :؛ ب

. 

ــا  ــاعراً، ذلق ــذَّا ش ــبل ف ــبت ق  كــم أجن
١

. 

 
ــبا   ــنانة"ح ــن أدبٍ " الك ــطيع م ســا ي م

. 

ــا  ــدين واخلُلق ــيها ال ــناس ف ــم ال  ..وعلَّ
٢

. 

 
ــنهم   ــنا م ــد رشــفوا" األحــباب"يف أرِض ق

. 

ــا  ــزراً وال رنقـ ــودة، ال نـ ــأس املـ كـ
. 

 
   ــني ــا يش ــنا م ــا لقل ــو أردن ــد. ول وق

. 

..! رهقا -مـرةً -هم  نـال الـذي نـال مـن       
. 

 
ــبلوا   ــيف مل يقْ ــرا"فك ح "ــيش ــد. يع وق

. 

ــقَى؟  ــوفا يف أرضــهم وس ــاض ال ــى ري رع
. 

 
 ــن ــرخ .. لك ــتاريخ يص ــوت دم ال  يفوص

. 

ــٍر" ــارةُ" "قَب ــنقا " عم ــاه منش ــد واف ..!ق
. 

 
الــذي قــد كــان حيمــده" الصــديق"حــىت  

. 

 قــد أوصــد الــباب عــنه خائفــاً، صــفقا
٣

. 

 
ــق  ــد كــان ذا مل ــن ق ــذراً ِلم تعطــيك ع

. 

 ــم ــنهم وه ــرةً-م ــٍة -فط ــىو ذو رمح تق
. 

 
ِشـعار ضــد مـن حــذقا  " اليســار"دعـوى   

. 

ــيمني"مــثل  !ِشــعار ضــد مــن صــدقا" ال
. 

 
 

                                                 
 . مصروغريه وقد أبعد من"  اليمنالشعر املعاصر يف"حل صاحب الدواوين الشعرية الكثرية، ومؤلف هو الدكتور الشاعر عبد العزيز املقا ١
  مصر عن آثار اليمنيني يف تعريب اللسان املصري، واحلياة السياسية والفكرية االجتماعية يف           "   اليمن قصة األدب يف  "انظر ما أثبته يف كتايب        ٢

 . الطبعة األوىل١٠٠ حىت ص٩٤-٩٣-٩٢يف القرنني األول والثاين للهجرة ص
٣          لَهبتهمة الوالء للفاطميني، وطلب وهو يف طريقه إىل املشنقة مقابلة القاضي             صرمب"  األيوبيون"عمارة اليمين الشاعر املشهور وقد قَت 

 ":عمارة"فقال .. فأىب مقابلته.. وكان له صديقاً" الفاِضل"
  ــب ــن العجــ ــالص ِمــ إن اخلــ

. 

ــرحيم"  ــبد الـ ــتجب" عـ ــد احـ قـ
. 

 



 

إن غضــبوا" الســواس"مكــر يلَفِّقــه   
. 

علـــى األىل ينكـــرون الـــزور وامللَقـــا
. 

 
ــاءه  ــلٌ  "م إن ج ــه خطَ ــوا ب ــؤمن قال م

. 

ــامل ــاءهم ع ــرقا .. أو ج ــد م ــوا لق ..!قال
. 

 
ــوكته  ــند ش ــدٍل ع ــزان ع ــق مي ِللح

. 

ــذقا   ــز أو ح ــن ع ــوى م ــتقيم س ال يس
. 

 
ــراِقده   ــن مـ ــوه مـ ــن األىل أيقظـ حنـ

. 

ــف   ــن ألَّ ــن م ــثاق"وحن ــنقا" املي  واعت
١

. 

 
ــاح     ــن ص ــن م ــتور"وحن ــبه" بالدس نطل

. 

ــثقا ــاً عــن اِإلســالم منب ..!للشــعب حكم
. 

 
ــه      ــنا طالئع ــد كُ ــرياً فق ــان خ إن ك

. 

ــا أ ــد حمق ــنا، وق ــد ِخب ــراً فق ــان ش و ك
. 

 
ل رابضــة والــيوم مــاذا؟ أرى اآلمــا   

. 

ــنطلقا" جملــس الشــعب"يف  ــنه م ــرجو م ت
. 

 
ــق   ــرى"حيق ــوحدة الكُب ــٍس" ال ــى أس عل

. 

ــا    ــرس اخلُلُقَ ــيها حت ــرأي ف ــرية ال .!ح
. 

 
إذا كانـــت مـــزيفةً. أمـــا الـــدعاوى 

. 

يحمـي ـا الظلـم مـن داجـى ومن سرقا           
. 

 
ــوا   ــيل نشـ ــتها يف لَـ ــوف يبغـ فسـ

. 

 بقا. القــيدمــن حيطــميــنقض الــر ــنأو م
. 

 
ــا    ــي أمل ــي يف دم ــعر تغل ــق الش !شقاش

. 

ــاً وال محقــاً    ــم، ال طيش ــتنكر الظل تس
. 

 
ــرعتها  ــادى بشـ ــرية؛ نـ ــن حـ لكـ

. 

   بـدين احلُـب قـد وثقا          مـن ثـار ـنأو م!
. 

 
* * * 

                                                 
 .رياح التغيري يف اليمن": كتاب حيايت"م، وانظر اجلزء األول من ١٩٤٨/ هـ١٣٦٧سنة " الدستور" امليثاق الوطين املقدس لثورة  ١



 

  ــيه ــي مآسـ ــاعراً يبكـ ــوا شـ ال تعذلـ
. 

 اهلَــم وارتفقَــا  أنــاخ " بروملــي"ويف 
. 

 
           تجمـوع الـذي بالدمـع قـد نسالد ـشع

. 

.!حــدقا" غُــربيت.. "هلــا ِبــِه مــن دموعــي
. 

 
ــي   ــرةً تبك ــبحت ح ــ. فأص ــد ملك توق

. 

ــا يكَفِكــف جفــن احلُــزن إن شــرقا شع..
. 

 
ــوى مســاجليت " عصــافريها"حــىت  

. 

صــوتاً بصــوٍت، وحتكــيه إذا اختــنقا   
. 

 
* * * 

"يعصده"أخـي؛ تـرى لَـو تـركنا الشـعر            
. 

!النثـر، واخترنا السكوت ِوقا    " يعصـد "مـن   
. 

 
ــى   ــلْ سريض فَه"ــمري ــاعره" ض ــنت ش ك

. 

ــيثُ  ــقاه غ ــزبريي"س ــرقا؟" ال ــبلَما احت قَ
. 

 
   ــعر ــرك الش ــل نت ــقّاِف"ه ــه" للس يهدم

. 

ــتلقا  ــا اخ ــاً كلَّم ــزعم حقّ ــراً، وي ١ ؟..نث
. 

 
ــد   ــرمجةً  ق ــيالً، وت ــعر تحل ــوه الش ش

. 

ــزلقا؟     ــيني وان ــِة التب ــن لُغ ــاد ع فح
. 

 
سـوف حنمـي ِحمـى الـتاريخ دون هوى         : ال 

. 

ــدجل ــجب ال ــ. ونش ــرقاوالتض ليلَ، واخل
. 

 
ولــيحفِظ اهللا أرضــاً كــنت تســكُنها    

. 

ــى  عــا ر ــردى"وي ــثه، وســقَى" ب غَي ــن ِم
. 
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 )كربالء(ن شهيد يف  ِم-٥٠٨

وكان أرسل إيلَّ من    ..!  إىل صديقي الشاعر أمحد املعلّمي     [
* ضاع ِمين املشيب بعد الشباب: "دمشق قصيدة حزينة مطلعها  
وما "  عاشوراء"وقد قرأا يوم    "..  فمقامي فيها يساوي اغترايب   

صيدة الشاعر  عرفت نفسي فيه إالَّ حزيناً؛ فقلت أجاري ق         
 ]:الصديق

 

 
ــي ــيوفنا يف املخاِب ــحذْنا س ــد ش ق

. 

ــرقاب   ــز ال ــداً، وال حل ــيس ِحقْ ل
. 

ــبابِ  ــه ذوو األلـ ــلِّي لَـ يصـ
. 

مكنونبـل ِلسـر يف عـالَِم الغـيب           
. 

ــبابِ  ــان الش ــِه زم ــيغذى ب وس!
. 

 ولــيد وهــو بعــد ،غــتِذي احلــقي
. 

ــحابِ  ــى األص ــا عل ــدس آياِته قُ
. 

ــالَ   ــيؤدي رس ــتلو ل ؛ يــق ةَ احل
. 

!ومعـىن السجون واالغترابِ   : احلـق 
. 

ــهادة يف   ــىن الش ــدِري مع ــني ي ح
. 

قــد أبانــوا لــه صــراطَ الصــواِب
. 

حــني يــدري أنَّ األىل ســبقوه   
. 

ــرابِ   ــعر، واِإلطْ ــامى بالش يتس
. 

ــومها  ــنٍ : ي ــنانُ بلح ــدح احل يص
. 

وشــاردات الــرغابِ . املآســي
. 

ــوالُ    ــيه أه ــى قواف ــتهادى عل ت
. 

ــعابِ  ــوم الص ــه هم ــي ب :وتالش
. 

ــعراً وحلــناً  ــنه احلــب ِش جتــتين م
. 

ــروفاً"ال  ــتابِ " ح ــة يف ك !حبيس
. 

حكمــاً رشــيداً" لدســتور"وتغــىن  
. 

ــراِب ــالِق لألتـ بقـــوايف األخـ
. 

ــدو  ةُ الفكــر تشــري يف صــداها ح
. 

ــذابِ   ــل الع ــىن أله ــبثّ امل وت
. 

تطـرد اخلـوف مـن قلوب احليارى        
. 

* * * 
ــب ح ــوت ــي. ص ــوٍة ال تحاِب وقُ

. 

  ــوه ــن األىل أيقظ ــديقي حن ــا ص ي
. 

ــراِح  ــياة"وب ــبا" احل ــر الت ِبخم
. 

يــتحدى بالصــدِق إفــك املخــازي 
. 

؟"ضـاع ِمـين املشيب بعد الشبابِ      "
. 

:فلمـاذا قـد قُلـت يـا خـري ِخلٍّ           
. 

ــنها ســذاِبح ــاين الِع  الشــعر باملع
. 

ــبى   ــرةٌ يتص ــت زه ــا زل ــا م أن
. 

 حيلـو التصاِبي؟   -لألفـذاذ -ربمـا   
. 

!وإذا فاتـــنا الصـــبا نتصـــابى 
. 

ــوِمه  ــذّ يف قَ ــي : الفَ ــو املتغاِب ه!
. 

ــأن    ــدمياً ب ــوا قَ ــد قال ــثلما ق م
. 

* * * 



 

!جـــوايب مضـــمخاً باكِتئاِبـــي
. 

حررت" عاشور"يـا صديقي، يف يوم       
. 

..!كــنت فــيه بصــارمي وحراِبــي
. 

        قى قلتأين: يـوم ذكـري، لَـوالَ الت
. 

ــراِبي   ــيب ش ــيين زادي، وح ويق
. 

ــرعت فــ   ــي ص ــهيداًوبأن يه ش
. 

ــريدين  ــزابِ "ِللْم ــورة األح "س
. 

ظمـآن يتلُو  " احلُسـني "إنَّ صـوت     
. 

 ــم ــم ه ــراِب"فَه ــادونَ يف األع "ب
. 

 "حوا    يبذْهلَم ي ابزون األحـبكَالَّ" س
. 

ــق  ــهيداً يف احل ــباِب. ش دون ارت
. 

ــضِ   ــا مل أق ــاً، إذا أن ــن يل أب مل يك
. 

ــي  ــني الرواِب ــني ب ــثل األن ذَاب م
. 

بصوٍت" احلسـني "هكـذا جلْجـلَ      
. 

قَـبلُ جتْـري علـى مـدى األحقابِ        
. 

ــنةُ"  س "ــن ــوا ِم ــذين خل اهللا يف الَّ
. 

ح مــو ــذوا ي ــاِبأُِخ ــِرهم بالعق ش
. 

دون عقْل " مـن أطاعـوا سـادام     " 
. 

ــذاِب"ِمــن " ِبِضــعفَني" ألــيم الع!"
. 

سـيكون الـرجاء مـنهم، بأن جيزوا        
. 

* * * 
ــابِ  ــوم اِحلس ــِق ي ــتوِدي باخلَل س

. 

يف الكون " أمانـة اهللا  "يـا صـديقي؛      
. 

ــعره  ــاري بش ــيأو جي. ال يم !اِب
. 

وهـي ِصـدق الضـمري يف شعر حر         
. 

ــاِد مــروح يف ر ــنفخ ال ــراِب،ي  الت
. 

قـد مـات حياً    " احلسـني "إن يـوم     
. 

ــرابِ  ــرياء يف احمل ــلوات ال ص!..
. 

يلْعـن الكـذب كـيف كان، ولو يف         
. 

فــيه يــرجو بعثــي فــبارك كتاِبــي
. 

يــا صــديقي هــذا كــتاب شــبايب 
. 

    ـوميـوم اكتئابِ  " احلُسـني "إنَّ ي!.
. 

ــن  ــين، إن ك ــزيناًال تلم ــيه ح ت ف
. 
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 )!املسلم( ووطن ، مصطفى البارزاين-٥٠٩

عاش بعد أن ازم، الجئاً يف موسكو، أثناء احلكم امللكي يف           [
، وما لبث أن خرج      "ثورا"وعاد إىل بغداد بعد      .  العراق
مث ختلَّى عنه، ومات الجئاً ".. مؤقتاً"واستغله شاه إيران ..  اعليه

وهو ينوي العودة إىل إيران، بعد      ..  هِرماً يف الواليات املتحدة   
ولكين ..  مل أعرفه ".  آية اهللا "وانتصر  ":  الشاه"أن ختلصت من    

ذلك هو  ..  ظَلَلْت أمسع أخباره الغريبة طيلة مخسة وأربعني عاماً       
 ]:زاين كما ختيلته يوم وفاتهالثائر مصطفى البار

 

 
  

".!الزمان"فلقـد كـانَ مـن عيوِن        
. 

ــم اهللا   ــطفى"رح ــبارزاين" مص ال
. 

ــات   ــراباً، وم ــرطان"واغْت "بالس
. 

ــالً   ــاش مستبس ــياًع ــاالً، ونف نض
. 

ــدين ــاِن" ال ــجِع الِفرس أوىف، وأش
. 

صالح"وهـو نسـلُ األبـاِة مـثل          
. 

"األلــبان"و". كاألتــراك"أمــة 
. 

 ــار ــراراًث ــومه م ــيوا..  يف ق ليح
. 

* * * 
؟"..بغــدان"حــراً يدعــوه مــن ...

. 

عجـيب كَـيف ِلم يصخ لنداء الْعقلِ        
. 

وحــدِة الــدين، وحــدةَ األوطــاِن؟
. 

ــرى يف   ــرقَه وي ــنس ِع ــيف مل ي ك
. 

ــاين    ــةٌ، ومع ــلْ ِملَّ ــباالً، ب وج
. 

  ــن ــلمني"وطَ ــار" املس ــيس حب اًل
. 

"!عدنان" أو   "قَحطـان "يقْـتىن عـن     
. 

  ــن ــلمني"وط ــراباً" املس س تــي لَ
. 

ــذا و ــردي"ه ــذا "ك ــاين"، وه "مي
. 

ــذا   ــال ه ــن، ال يق ــي"وط "عراق
. 

 

ــيه ا  ــن ف ــديانِ    وط ــوع لل ــدق اخلض ــناس وِص ــري لل ــب واخل حل
. 

 

ــانِ  ــى إنس ــانٌ عل ــتدي إنس عي!
. 

وأنْ ال.. واملُســـاواةُ يف احلقـــوق 
. 

 

ـ  "!الصلبان" فـازت كـتائب      ."صـالح الـدين   "نـادى   " اِإلسـالم "و ِبغِيـر    لَ
. 

  * * * 
ــطفى" ــوفِ   " مص ــتواين، واخل ــر ال صــرد يف ع ــة التم ــذالن. ِقص واخل

. 
ــورى إىل  ــانَ أدىن ال ــلطان"ك الس"

. 

حياً" حطّـني "لـو كـانَ يـوم       .. آه 
. 

":فالن الفالين "وعـن   " فـالن "عـن   
. 

ــرو   ــثَ ت ــنه األحادي ــرأنا ع ىوق
. 

..!حـــبه للجهـــاد، واِإلميـــان
. 

وتفَاىن. كـيف لَـم يصـغ للهـوى 
. 

 



 

أو همامـــاً يجـــول يف املـــيدان
. 

    سِ "بـنيصلِّي   " قُـداً يرـراب حاِملح
. 

ــى قْنــتاباً ي ــرج حصــان. وك وس!
. 

كـل مـا يصـطفيه سـيفاً، ورمحاً         
. 

* * * 
ــوح  ــرقات الطم ــراِن. ح واخلس

. 

ــي  .. آه  ــات تبك ــن ويف امللَف لك
. 

ــيطان  ــزقه املكـــر خضـــوعاً ِلـــرقبة الشـ !!مث عهـــد الـــوفاء مـ
. 

* * * 
ــنفوانِ  ــو يف الْع ــتني، وه ــبل س ق

. 

ــيه   ــهيد أخ ــرع الش صل مــز مل ي
. 

ــاين  ــبا لألغـ ــناً إذا صـ ولَحـ
. 

حلمـاً إن غَفَـا، وِذكْـرى إذا صلَّى         
. 

ــجعانِ   ــاِل والش ــوع األبط ودم
. 

ــيهِ     ــى عل ــات تتل ــره واآلي قَب
. 

ــرماِن.. صـــديق ــاء باحلـ أو بـ
. 

ــانَ  ــيه إنْ خ ــه يناج ــال ل ظــلَّ ِظ
. 

ــذ بكهــِف اِإلميــان !لكــتمانوا. لُ
. 

  ــن ــري ولك ــتك األخ ــنا بي ــا ه ه
. 

ــرابه  ــبه يف تـ ــراين"جنـ "اِإليـ
. 

ــجى    سيــه س ري بأنــد ــانَ ي ك
. 

ــثْأَ  ــد أن ت ــبان    بع ــق، أو ج ــوم، أو فَاِس ــل ظَلُ ــن ك ــريعة م ر الش
. 

"..!القـــرآن"لَـــن نخضـــع إالَّ لـــراية : وتســـري احلشـــود جتـــأر
. 

ــوز ــريوالعج ــه  :  الفق ــنو ل ــاه"يع ــثقالنِ  " الش ــزع ال ــريداً، ويفْ ط
. 

ــيين" ــوا" اخلم ــيان   : قال ــبطِش والطغ ــواريخ ال ــرعب ص ــدر بال فَخ
. 

ــبدان ــوا مهطعـــني كالِعـ !وأتـ
. 

اجلـيوش هانـوا وذلوا    " جنـراالت " 
. 

 ــن ــندهم ِم ــران" رادار"ِع أو طَي!
.      فـدهممل ي" بطِش، وال ما  " صـاروخ

. 
 ــوز ــردي"والعج ــغي " الكُ ــنان  يص ــربة، ويف اطمئ ــبار، يف ع إىل األخ

. 
ــال ــدقٍ : ق ــن ص ــث ع ــرياع أبع ــوا الْ ــتهاين. هات ــر ال ــاحيب أح إىل ص

. 
ــ ــوز بالنصـ ــتفالنوعجـ ِر يحـ

. 

ــرجو  ــراه عجــوز: كــانَ ي ــأن ي ب
. 

ــرى" ــاه"و" ِكس ــواِن"و" الش ،"اِإلي
. 

وعلـى ذلـك الثـرى، وعلى أنقاضِ        
. 

ــوم املاضـــي ــِنقاِن.وهمـ ! فَيعتـ
. 

.يســتعيدان ِذكْــريات املآســي   
. 

ــري أنَّ  ــديان"غ ــل آنِ   " ال ــد يف ك ــزاً للمج ــة رم ب الِقصــت ــد كَ ق
. 

 ــود ــجاع"أن يع ــاً" "الش ــتواين  " نعش ــعاً، وال م ــرجع، ال خاِض وأن ي
. 

ــفوح اجلــبال، والــوديان   يف س
. 

ــزهو   ــر ت ــائم احلُم ــوف العم وأل
. 

ــاين   ــتطيعه أن يع ــا يس ــلَّ م ك
. 

ــى    ــى وعان ــذي متن ــرقبونَ ال ي
. 

 



 

داِنوال وجــ. غــري أنَّ كــلَّ قــوى األرض، بــال رمحــة    .. لَهمــو
. 

ــثمانِ  ــلُّ األرِض باجل ــبت كُ حر!!
. 

وقَفَــت ضــده، وملَّــا تــويفَّ    
. 

 
 هـ١٣٩٩ربيع الثاين  ٤: بروملي
 م١٩٧٩مارس  ٣          

  



 ربةغ من أغاين ال-٥١٠

أيــام ال نعــرف األحــزانَ واألرقَــا
. 

        مِرنا وسقَىاللُّقى يف ع هـودـى ععر
. 

 سـكْرى ونرقُصـه حباً، ولَحن لُقَى      
١

. 

ــيةً   ــر قاف مــي الع غنــنا ن ــام كُ أي
. 

كـؤوس أحالمهـا مخـر املُىن عِبقا؛       
. 

أيـام؛ بـلْ ولـيايل الشعر ترشف من         
. 

نالـته وهـي تناجـي اللَّـيل مغتِبقا        
. 

إن فاتهـا نـيلُ مـا ـواه مصطبحاً          
. 

 أهـاب، والطرف يرنو خاِشعاً شِرقا     
٢

. 

رعـى العهـود اليت ولَّت صدى ولَهٍ        
. 

 احلُلم قَد صدقاكـيف؟ فقلت  : فقـال 
. 

  ؟ قال : فقلـتنقلت : م أعرفه: صوت
. 

من غريي له عِشقا؟   : اهلوى؟ قلت : قـال  القلب كابدها: الصـبابة؟ قُلت  : قـال   
. 

أيـام عمـري وباألوهـام قـد وِثقَا        
. 

        تعضأنـا الـذي لليايل الطيش قد خ
. 

!ال يسـتطيع سـوى النكران لو نطقا       
. 

حـىت صـحا حمقي حريان مضطرباً       
. 

              * * *                       
ـ ي في علـيها شجيرات اهلوى غَِدقا     ض

. 

رعـى عهـود لـيايل احلـب وارفَةً         
. 

ــقَى  ــاملىن وس ــذاها ب !!وإن أراد غ
. 

 أحرقَها الَّذي إن شاء  ": رب الغـرام  " 
. 

قلـيب، وقـد جـن يف أحالمـه نِزقا         
. 

فُهبالشـعِر يـنهلُّ ِمـن روحي ويعزِ        
. 

؟!أفضـى مبكـنون ما خيفيه، واختنقا      
. 

         غَِرد ؟ طري شاردمـا احلُـب احلـب
. 

احلَِمقَا؟" آدم"تغري  " صوت حواء "يف  
. 

"قافية" "الشيطان"أم نغمـةٌ صـاغها       
. 

وسـف الـنار واحترقا    . إىل العـذاب  
. 

مـن أجلها، وهوى   " جنـته "أضـاع    
. 

وإن ظَـلَّ جمـنون اهلوى قلقَا   : خـبت 
. 

يـا ليـته مل يصـخ يـا ليت شهوته           
. 

!الفذ الذي فَسقَا  " بليسـه إ"والـبغض   
. 

         ظـاملٌ شرس لـكه احلُـب؛ ملكـن
. 

صـارت حـيايت إلـيها كلَّهـا طرقا        
. 

          وقَد جمنوناً أهيم ـا كنت ـنيـا م
. 

وإن غفـوت تكـون احللْـم والغسقَا       
. 

   ار واأللقا    : إذا صـحوتتكـون الـن
. 

!مـا أرجتـيِه ومـا يـأيت ومـا سبقا          
. 

:وإن تذكـرت كانـت كـل معرفيت        
. 

!عقلٌ، وإن خان صميت صوتها استرقا     
. 

وإن تغـاىل جـنوين فَهـي يف خلَدي          
. 

 

                                                 
 .لقيته لُقى كثرية: املرة من لَقَى؛ يقالُ: واحدا لُقية:  اللُّقى ١
٢ ِرق الطرفمع فيه ممزوجاً حبمرة الدم:  شظهر الد. 



 

 واحلُـب قد مات، واِإلخالص قد أِبقَا      
١

. 

       رتح؟ أحالم املىن انتـريدينمـاذا ت
. 

 

مع جفوالد  
. 

ـ وقلب ي بعـد ما انتعشت    ـ
. 

ــيه مشــاعر يأســي ف
. 

بالرضا خفَقَا
. 

 
 هـ١٣٩٩مجادى األوىل  ٢٧: بروملي

 م١٩٧٩أبريل  ٢٤          
  

                                                 
 .هرب من سيده:  أِبق العبد ١



 ةحي حتي من و-٥١١

بـل سـهاد السهر؛    .. وأشـكوك؟ ال  
. 

بــل شــعاع القمــر.. أناجــيك؟ ال 
. 

 ســد "مهــديها املنتظــر"ـــون تقَ
. 

ـ    .. وأطـريِك؟ ال    بـل صـالةً العي
. 

١ "السمر"وشـوِق   " الـربيع "ِبلَحـن   
. 

    الشتاء"ينادي  " اخلـريف "وصـوت"
. 

  ــر ــوق اخلطَ ــق ف ــتبقى تحل !س
. 

ــافني  ــناإن آما.. ؟ ال..ختــ لــ
. 

ــداًت ــونُ غ ــري.. ك ــتاِب الس يف ك
. 

ويــا ربمــا قصــة،  .. تعــايلْ 
. 

  ــدر ــن غَ م لُ، أوــتحام ــن ي م
. 

ــ  ــار يف درِب ــن س ِلمــاف ه ال خي
. 

 ــراع ــته يـ ــدر"إذا كَتبـ "القَـ
. 

؟"القضا"ومـن ذَا سـريفض حكـم         
. 

* * * 
 ــذَر ى الْححدــت ــمٍة ت ــال حش !ب

. 

ــنا    ــيث أحالم ــنا، ح ــايلْ ه تع
. 

ِللبشـــر" أســـطورةً"وتكـــتب 
. 

ــرة    ــنا جهـ ــترقص آمالـ سـ
. 

 
 

 هـ١٣٩٩مجادى األوىل  ٢٧: بروملي
 م١٩٧٩أبريل  ٢٤          

  

                                                 
١ " السريف: باللغة اإلنكليزية" ملُ الصفَص. 



  ميشي شهيٍد إىل كلِّ-٥١٢

رسالة من  :  "جواب على قصيدة للشاعر أمحد املعلَّمي، عنواا      [
 "]:شهيد على قيد احلياة

 

] ١[ 

 رــب ــاٍن"ص ــجاع؛" إنس ش
. 

 ــا ضــاع فصــاِبر ــاع؛ م ض
. 

  ــراع ــاض الص ــذي خ ال
. 

"امرئ القيس "أو فكُـن مـثل       
. 

واعــر  بالقَلْــــب الــ
١
 :

. 

ملـا اسـتوعب املأسـاة   : قـال  
. 

 ــاع ــس ض ــٍد، واألم !يف غَ
. 

 "ــر ــنا مخـ ــر". يومـ وأمـ
. 

  ــناع ــناداً، وامت ــبِك ع :ي
. 

، وملْ"الــــدرب"وأتــــى  
. 

ــِه خيشــى ــياع.. "أعماِق الض"
. 

ــو   ــاحِب"وهـ ؛ يف"كالصـ
. 

ــدرب" ــياع" ال ــوم االلْت مه
. 

؛ يف"الصـــاحب"أشـــجت  
. 

ــوا ــاع.. قال ــا أط ــى مل !أس
. 

؛ وقـــد"شـــوقاً"فبكـــى  
. 

] ٢[ 

الــورود" القــِرب"علــى 
. 

حطُّوا" لو"مـا الـذي جيديك       
. 

  اخلــدود لَطَمــوا تلــك!
. 

بكــوا حتــى دمــاً أو  أو  
. 

!يف اللُّحــــود. طعامــــاً
. 

ــدود    ــبح لل ــندما تص ..ع
. 

ــود ــنات اخللـــ جبـــ
. 

ــروح   ــة ال ــيس إالَّ راح ..ل
. 

 ــود ــر العه يــق وِللْخ !ِللح
. 

إن تكـــن قـــد صـــنت 
. 

 ــود ــبطْش حق ــِلف ال ص!..
. 

 ــوم ــباطِل يـ ــولَةُ الـ صـ
. 

ــود؛  ــق تسـ ــة احلـ رايـ
. 

مث يفنـــــى وعلـــــيه 
. 

 ــود ــربايا يف الوجــ الــ
. 

مــذْ خلَــق اهللا .. هكــذا 
. 

]٣[ 

ــ ــم عظـ ــم كـ ــاِم الظُّلْـ ــنقَه .. يٍم حبسـ ــوا عـ !قَطّـ
. 

 

                                                 
 .شهم ذكي: فالنٌ رواع القلب:  يقال ١



 

ــبال   ــى يف ِحــ ــر تدلَّــ ــم حــ ــنقَه"ولكَــ "!اِملشــ
. 

ــدِ  ــو اهللا أنْ يهـ ــو يدعـ ــنقَه؛ وهـ ــد شـ ــن قـ ي مـ
. 

ِممـــنن ســـبقَه.. ذاِكـــراً مـــن لَـــم يـــبلْ باملـــوِت
. 

ــاذا ــبقه ..مثَّ مــ ــوعاً مطــ ــق مجــ ــض احلــ ؟ ــ
. 

ــاق  ــعب"وأفـ ــه  "الشـ ــن أرهقَـ ــف ِممـ !، واستنصـ
. 

ــدا  ــاملُ"وغـ ــحات" الظـ ــفَقَه؛ .. كالشـ ــرجو الشـ يـ
. 
!"صــدقَه.. "ولَِكــن" عــدٍل"مــن " يطْلــب"ِلمــا .. ال

. 

]٤[ 

لَيســـت بالغـــريبه؛ ١ "ذي الـــنوريِن" "قصـــة: "صـــاحيب
. 

أنـــا أدري مـــا جـــرى للـــناس يف الدنـــيا العجيـــبه؛ 
. 

ِمــــن حــــروٍب، وأســــاطري؛ وأعمــــاٍل مــــريبه؛
. 

ــظْ ــانَ مل يحفَ ــيٍب خ ــم حب ــبه .. ك ــرحم حبي ي ــم ..!ولَ
. 

راً قَـــتل كـــيداً.. ولكـــماملولَـــى" وغـــد "هربيـــب.. 
٢

. 
ــ ــري أين؛ ال أمسـ ــد "يغـ ــيبه" الْجهـ ــراً، أو مصـ ٣ !شـ

. 
ــن  ــالم"يل ِمـ ــبه؛ " اِإلسـ ــلَّ ِريـ ــي كـ ــباح يجلـ ِمصـ

. 
ــافات    ــزت مسـ ــه اجتـ ــازات"وِبـ ــيبه" الْمفـ العصـ

. 

]٥[ 

ــهيد" ــق؛ " الشـ ــم اهللا"احلـ ــيد ".. اسـ ــي للرشـ يعطـ
. 

ــذي ج ــر الَّـ ــد يف اخلَيـ ــديد ..اهـ ــِر الشـ ؛ ويف الفقْـ
. 

مـــا يعـــرف مـــن عهـــٍد عهـــيد.. ال يـــبايل غـــري
. 

  ــر ــون األمـ ــورى"أن يكـ ــا"شـ ــيد؛ ال طُغـ ة؛ ال عبـ
. 
ذكـــي أو بلـــيد : الـــناس؛ ِللْخلْـــقِ " حقـــوق"و

. 
 

                                                 
 .اخلليفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه:  ذو النورين١
هر، جلار، والص العبد واملعتق، واملنعم علَيه، وا    :  له معاٍن شىت فهو املالك، والسيد، واملعِتق، والصاحب، واالبن، وهو أيضاً            ":  املوىل"  ٢

 .ابن امرأة الرجل من غريه؛ واملراد هنا زوج األم: زوج األم هلا ولد من غريه، وهو أيضاً: التابع، والربيب: واملراد هنا. إخل..والتابع
 .املشقة، والبالء:  اجلُهد٣



 

"شـــهيد"يف الدنـــيا .. لَـــيس مـــن يقْـــتلُ، أو يغـــتالُ
. 

طْمـــعمـــا قـــد كـــانَ مـــا يفـــيه.. رب ..فـــيدال ي
. 

ــه ــمى ظلمـ ــاز سـ ــا فـ ــد.. "وإذا مـ ــد اجلديـ ؟"العهـ
. 

]٦[ 

ــد ــليالً.. قَـ ــا األرض تضـ ــاء .. مألنـ ــرجالْ"بأمسـ "!الـ
. 

ــٍع" ــٍة" "مدفـ ــة"، "دبابـ ــرق" "جامعـ ــبالْ"، "طُـ "جـ
. 

ِللْقــــتالْ؛.. ألنــــاس قُــــتلوا مــــن دون معــــىن
. 

ــيالْ  ــار، واحتــ ــام، وثــ ــاٍع وأوهــ ــل ألطمــ بــ
. 

"!االنفصـــالْ" "حـــدود"كـــلُّ مـــا ِنلـــناه؛ أن تحمـــى
. 

ــيمانون" ــوا" الــ ــناديد.. األىل كانــ ــالْ.. صــ النضــ
. 

"مشـــال"، و"جـــنوٍب"بـــني " أيـــدي ســـبا"أصـــبحوا 
. 

] ٧[ 

ــديقي ــا ص ــد : ي جــد م ــت ق ــهدا؛ .. ت..أن ــلَ الش فَض
. 

ب حــــباً، وِفــــدىاألىل ماتــــوا ألجــــِل الشــــع
. 

ــوا   ــن ظلـ ــندت مـ ــد فَـ ــيارى.. ولَقَـ ــدا.. حـ بلـ
. 

ســــواهم ســــعدا.. األىل يشــــقون كــــي حيــــيا
. 

؛..غـــدا.. ال خيشـــونَ مـــا يـــأيت" القـــات"ميضـــغون
. 

ــدى  ــم املـ ــاوز الظلـ ــبلْ إنْ جـ ــديقي؛ ال تـ ــا صـ !يـ
. 

ــى  ــن يبقَـ ــيل، لَـ ــالم اللَّـ ــاً.. فظـ ــدا.. ظالمـ ..!أبـ
. 

ــر"وأرى  ــِق" الفجــ ــدى.. وراء األفــ ــري باهلــ يســ
. 

] ٨[ 

"كَــــربال"ولَقَــــد أيقَظْــــت أحــــزاين ِبذكْــــرى 
. 

الـــوال؛" اخللـــق"؛ درس بلـــيغٌ علَّـــم  "كَـــربالَ"
. 
ــق و ِللْ ــدى، واحلـ ــاِن"هـ ــدال "اِإلنسـ ــا عـ ..!؛ مهمـ

. 
أو قُــــِتالَ؛.. راً؛ صــــادقاًعــــاش حــــ: ال يــــبايل

. 
 



 

ــربال" ــد لَ" كـ ــنا، درس قـ ــرب"قَّنتـ ــالَ"و" كـ "!بـ
. 

بطــــال.. درس مــــن يعشــــق أن يفــــىن كــــرمياً
. 

ــاف  ــري واإلنصـ ــود اخلـ ــال؛ .. ليسـ ــني املَـ ــا بـ مـ
. 

 ــوت ــذاك املــ ــى"وبــ ــرايا" أَحيــ ــثَال.. ِللْبــ مــ
. 

]٩[ 

يــا صــديقي، إن مــن يعــبث ِمــن بعــِض الــرجالْ؛     
. 

ــا حــــس وعقَــــلْ واعــــتدالْ  باملــــبادي؛ دومنــ
. 

..!يـــوم االرحتـــالْ.. ســـوف يجـــين نـــدم احلَســـرة
. 

.!يـــوم ال حيمـــيِه جـــيش؛ ال، وال جيديـــه مـــالْ    
. 

..!ِللنضــــالْ.. فابــــق ِللْحــــق وصــــاِبر وتعــــبد
. 

ــب ــدالْ يف سـ ــخافات اجلـ ــن سـ ــرض عـ :يل اهللا، واعـ
. 

ومـــا ِقـــيل، وقـــال؛  ". الـــروايات"وأقاصـــيص 
. 

ــربالَ" ــي " كَـ ــناس يف الدنـ ــربت ِللـ ــد ضـ ــثالْقـ ا اِملـ
. 

 
 هـ١٣٩٩مجادى األوىل  ٢٩: بروملي

 م١٩٧٩أبريل  ٢٦          
  



٥١٣-شاعر ال .. ساخر! 

ــداً ــن األوزان؛.. ِعقـ ِمـ
. 

   ــت ــد نظَم ــنت ق ..إنْ كُ
. 

مـــن األحلـــاِن.. بعضـــاً
. 

 وقَّعـــت قَـــد تأو كـــن
. 

 

شـــعرت.. فَصـــدفةً
.  
ــاعرا.. ال ــت ش ..!لَس

. 
 

 ــه ــد نائحـ ــة ِجـ ِقصـ
. 

  ــت ــا رويـ ــد رمبـ ..قَـ
. 

 ــه ــزٍل جاحمـ ــتة هـ نكـ
. 

ــا  ــيت.. ورمبــ ..حكــ
. 

 

:بفطـــريت.. لِكـــنين
. 

ــاعرا: مل أَك ــط ش ..!ق
. 

 

جواهـــــر القـــــوايف
. 

ــاظم  ــلُّ نـ ــانَ كـ إن كـ
. 

ـ  ..!اً شـــــاعرابأديـــ
. 

..حيســـــبه الـــــناس 
. 

 

ِللفــن ناثــرا.. ولَــم أكــن.. كــالَّ
. 

 

زخــــارف األوصــــاف
. 

..إن كَـــانَ كـــلُّ زابـــر 
. 

ــيغا ــرا.. بلـــ ناِثـــ
. 

 الــــناس.. يظــــنه..
. 

ــاِحرا ــرفاً، أو سـ ..!مزخـ
. 

ــال  ــن .. كـ ــم أكـ فَلَـ
. 

!الِهــــيا.. أســــخر
. 

ــياة  ــنت باحلـ ــلْ كـ بـ
. 

ــيا  ــافيات عات ــارة كالس وت
. 

ِحيـــنا، حـــنوناً راضـــيا 
. 

 ـــتحبِســـرت، أو رخ:
. 

 ت؛ أو قــــدحتمــــدح
. 

 

ــرايف  ــو اعت ــذا ه ــنت، ه ــنت، شــككْت، أو أيق ..!أســأت، أو أحس
. 

رأو بقرارات القَد  .. بكلمات الناس : ألعـب ال أبايل   .. سـاخراً قـد كـنت     
. 

               رالبش ظُِلموا ِمن نا أواسي مـدح باآلمال كيما ِبهشـاعرا؛ أص تمـا كـن!
. 

..!ألعب باألصداف ..! ابـل كـنت سـاخر     .. مـا كـنت قـطُّ شـاعرا       
. 

..!رب احلــياه.. بــأنَّ شــاعر احلــياه.. أواه لــو يعــرف عــباد احلــياة
. 

أعـبده يف الزهـر والـنجوم حـياً فكيف أجحده يف ظلمات القرب والتخوم؟              
. 

 

؟!يعـوم، يرزقُها وتعبده   ".. الشـحم "والـدود يف    
. 

 



 

ومل يـزل سـر اخللـود ألغاز الوجود        .. بـل سـاخراً   .. ال لسـت شـاعراً    
. 

 
 هـ١٣٩٩مجادى اآلخرة  ٧: بروملي

 م١٩٧٩مايو  ٤          
  



 ..!ة ألفني مع حفيدي سن-٥١٤

مع "وأنشأ الشاعر إبراهيم احلضراين قصيدة بديعة حتت عنوان [
أنا أقفو خطاك   *  تود أن ال تراين   :  تتوارى  ":، مطلعها "حفيدي

فكتب إيلَّ الشاعر الدكتور عبد العزيز املقاحل        "..  منذ زمان 
عن اليمن عام ألفني وهي من حبر       "  قصيدة نونية "هناك  :  يقول

، وقد شارك يف الكتابة     "إخل..إن بيض األماين  الين ف علَّ"اخلفيف  
]:ويف املوضوع نفسه أكثر من مخسة عشر شاعراً؛ فقلت جمارياً

 

 
!يف لســاين يهــذي بشــوق جــناين

. 

ــرحباً  ــياين  : م ــام ب ها، وهــت قُل
. 

ــنذ  ــاألحالم م ــتقت ب ــاِنع  زم
. 

   ــد ــبل قَ ــذوب يف قُ ــتمات ت مت
. 

وشـــبايب، وجـــيت، وافتـــتاين
. 

ــيب    ــارة ح ــه نض ــى وجه وعل
. 

ــناين  ــس ب ــيف مل ــادى باللط وتف
. 

!وحتاشـــى ـــافيت واضـــطرايب 
. 

روت يل عواطــــف اِإلنســــاِن
. 

بـــرقت يف عينـــيه حملـــةُ إدراك 
. 

ــث ــري ال ــه عم ــدري بأن ــيف ي ــاين؟ ك ــام الف ــرت كاحلُط ــد ص اين وق
. 

ــيطاِن ــي وذاك كالشــ !أرحيــ
. 

ــة"  ــالك " مخس ــذا م ــبون؟ ه يلع
. 

ــنفوانِ   ــبا، وع ــن ص ــوة م نش
. 

وهم يف " جـدي : "كلُّهـم ينشـدون 
. 

ــناين ــرطَ حــ ــم، وفــ هلــ
. 

ومهـو يعلمـون باحلذِق والفطرة حبي       
. 

* * * 
؛تتصـــاىب احلـــياة يف وجـــداين

. 

ــتها  ــرحباً؛ قل ــراً: م ــدت غري وع
. 

!قـد نسـيت النسـيان مـن نسياين        
. 

ــزمان  ــيت ال ــي.. ونس ــىت كأن ح
. 

ــود و  ــى الوج ــواين؛    وتالش ــوامه يف ث ــت أع ــي وذاب ــهر املاض انص
. 

ــنانِ  ــن ح ــونه م ــى يف ك ــا تبق م
. 

وإذا يب طفـــلٌ يتـــيم، يناجـــي 
. 

ِلســـاينتتضـــاغى مقهـــورةً يف 
. 

"أمــي"يف عــني " الــثكِْل"وتــرانيم  
. 

ــها  ــع –وأقاصيص ــزا اخلاِش ــى ح ــجعان .. عل ــارع الش ــروي مص .!ت
. 

ــاألحالم ــت ب ــبارو. مثل ــن أخ ــحر م ــى.. "الس ــة " موس ــوفان"وقص "الط
. 

ــى  ــعر"ولظَ ــاعر " الش ــراهيم"يف مش ــق" إب ــنريانِ يتس ــن ال ــندى م ! ال
. 

ــناجاة  ــ"وم ــران م ــنة عم ــك ".. رمي اب ــيح"وش ــرهباِن"يف " املس "!ال
. 

ــرعب يف  ــل ال ــف"واوي ــراء"و" الكه ــبوت"و" اِإلس ــرقاِن"و" العنك "الف
. 



 

ـ  وكانت زماين . ي كانـت كـوين    ه
. 

ــراعة    ــيت ضـ ــذه قصـ "أم"هـ
. 

ــي ــزة يف طبع ــة الغري ــت وحش ــأعاين .. لَمس ــرها س ــن طه ــاذا م :وم
. 

ــري  ــاين " ألوزانا"عبق ــذ املع ف
. 

ــزينا   ــعراً ح ــنان ش ــقَتين احل فس
. 

ــيان   ــن غَل ــربكان م ــا يف ال ــيا وم ــة الدن ــن ج ــول م ــا يف احلق ــيه م ف
. 

..يسـمو علـى العدوان    :  مسـاح  يف
. 

ــاِإلِمث ِكــرباً     ــبوُء ب ــزة ال ت ِع
. 

* * * 
ــوجه  ــاحكاً؛ ب ــا ض ــاين"ورن "!مي

. 

ــ  ــرض  م ــتها، فأع ــرحباً قل يهاًت
. 

ــاين   ــريب األم ــوى، غ ــيم اهل يت
. 

ــو   ــا أمن ــيه صــوريت وأن ــثلت ف م
. 

أيقظــت همــود مكــاين.. ضــحكة
. 

  أهالً: فقال"أهـالً   : قلـت "وضجت
. 

واأللـــواِن. عابـــثاً باألشـــكال
. 

ــو   ــو يلْه ــراِغه الله ــى يف ف فانتش
. 

ــثمانني" ــو، واين": لل ــن اخلط "!واه
. 

مـاذا تـرى؟ وهأنـا أحبو      : قلـت  
. 

ــوض  ــراد"وخت ــوجلاِن؟" الطّ بالص
. 

مثلي" النرد"هـل كنت تلعب     : قـال  
. 

وتــداري مــدلَّالت اِحلســاِن؟  
. 

ــبا   ــاً ولع ــياة؛ رقص ــيش احل وتع
. 

ــزمانِ  ــدمي ال ــنت يف ق ــذا ك هك
. 

  اً        : قلـتبح ـن فـيه أنا األمسيـا م
. 

ــاِن" ــن مريضــة األجف "مرضــى م
. 

:ق تشكو حـني كانـت نوازع الشو      
. 

ــوم  ــن بالظل ــم أك ــواِن: غل واخل
. 

يــر أنــي للحــب أخلصــت قلــيب 
. 

ــبانِ     ــف اجل ــتعري لُط ــد يس ــذْهلْ وق مل ي بعــر ــى ال ــعوٍر إذا طغ بش
. 

* * * 
ــال ــت: ق ــب؟ قل ــا احل ــياين : م ــداً لع ــى جمس ــب؛ جتل ــو احلُ ــت ه !أن

. 
!صــغته يف عينــيك تخــتلجانِ  

. 

وهي تهذي " جديت" سـنا عـني      مـن  
. 

ــجانِ      ــِة الس ــي، أو قبض ــر املآس ــيه يف قفْ ــواق، بالت ــوى، باألش باهل
. 

وال مالمـــة شـــاين. كــنت أبنـــيك للحـــياة وال أخشـــى وعـــيداً 
. 

أميـناً صـادق العـزم، ثابت اِإلميانِ       
. 

ِجـــيالً قـــويا"كـــنت أبـــين 
. 

* * * 
؟!أيــن أنــت ومــا األشــواق، والشــعر، واهلــوى واألغــاين" جــداه: "قــال

. 
.!وعــالالت العاجــز املــتواين  

. 

خـور يف الطـباع كانـت، وسلوى        
. 

ــاين  ــك يع ــاٍت، وش ــني ع يف يق
. 

ــزمان   ــيا ال ــن حن ــِم: حن آالت علْ
. 

 



 

ــرفنا  ــد ع ــود"ق ــت ". الوج ــاق طافَ ــى اآلف ــا عل اِإلنســان" كــواكب"مل
. 

ــن    ــا ع  ــذي ــالن يه ــروايات ف ــك ال ــل تل ــككنا يف ك ــالن"فش "!ف
. 

* * * 
مـن هدى وبيان؟   " الـنمل "جـاء يف    

. 

وما قد " املـثاين "قلـت مـاذا عـن         
. 

"!ثــواين"يطــري ِضــمن " عــرش"مثَّ 
. 

 "ــد ــدق" هده ــباء ص ــاءهم بأن ج
. 

؟"الطرياِن"و" العرِش"عـن أحاديـث     
. 

؟ وماذا "املثاين"؟ ما   "النملُ"ما  : قـال  
. 

ــاحكاً ــريان.. ض ــيع احل ..!كاملض
. 

  ى "سـورةٌ " "للـنمل : "قلـتفان؛ فَت
. 

ــراين.. زمـــاين ــود أن ال يـ !تـ
. 

ــي   ــرٍة تبك ــنه يف نظ ــتواريت ع ف
. 

يتالشـــى يف هجعـــِة اطمئـــناين
. 

ــيب   ــاِق قل ــبيت بأعم يــدى خ وص
. 

* * * 
!ذاهـب حنـو عاملـي اجلمـيل الثَّاين        

. 

فإين: مـاذا؟ فقلـت دعـك     : قـال  
. 

ِلطَاهــري الــوجدانِ " وات واألرض أعــدتجــنة عرضــها الســم  "
. 

 وعن إخواين؟  -قُل يل -" رفاقي"عـن   
. 

هـلْ يل ـا مكـان؟ وماذا       : قـال  
. 

ــت ــاهللا: قل ــديانِ ب ــواحد، ال  ال
. 

 ــت ــال: قل ــتم فق ــاذا؟: إن آمن مب
. 

يف كل آنِ  " اِإلميـان "ِمـن شـروط     
. 

الِعلم شرطٌ : والعلْـم؟ قلـت   : قـال  
. 

ــرائع  " ت ــوا ش ــرمحن"أهان ":ال
. 

ــِم    ــاألىل باس ــبل ب ــديانا"ال ت ال
. 

غص يف األعماِق كاحليتانِ   وإن شـئْت فَ   
. 

ِطــر؛ إن اســطعت يف الفضــاء   
. 

ــانِ  ــرفِْق واِإلحس ــن بال وادع لك
. 

ــواباً   ــراه ص ــا ت ــدث مب ــلْ وح قُ
. 

ــتمحو  ــوارق"س ــيان" ف ..!الطغ
. 

"العيش"ويف  . يف الـبقاء  " املسـاواةُ " 
. 

ــانِ  ــاِن لِإلنس ــب اِإلنس ح ــري غ
. 

 ــاد ــتفْىن األحق ــى. وس ــن يتبقَّ ل
. 

احلق والعرفان " الدسـتور "و" العلـم "
. 

وهي هي " ميـان رجـوى اإلِ  "ِتلـك    
. 

* * * 
ــالَ ــداه: "قـ "جـ

. 
هوى  كـلُّ هذا الذي ن:

. 
ــت :فقل

. 
"القرآن"اجلواب يف   

. 
 



 

ــتم ..وإذا آمنـــ
. 

ــايل ــت أبـ ..فَلسـ
. 

 إن شِركْتم
. 

يـوم اجلزاء  
. 

"مكاين"
 

 هـ١٣٩٩مجادى اآلخرة  ٥: بروملي
 م١٩٧٩مايو  ١٢          

  



٥١٥-مع الع رومليِب( يف ..افريص( 

ــاب عقْلــ   ــمريي وثَ ــفا ض يص
. 

"بروملــي"يف : مــع العصــافري  
. 

:أميــز الــنطق ِحــني تملــي   
. 

ــا  ــرت أحلاـ ــيا.. عاشـ :مسعـ
. 

ثْلــيويبكــي الصــحاب ِم. نوحــي
. 

 ــنوح ــزينها إذْ يـ ــي.. حـ حيكـ
. 

ــلِّ   ــل ِظ ــنِح كُ ــزجلن يف ج  ي
١

. 

ــيور    ــن ط ــفْر ِم والص قرــو وال
. 

ــون وكُــ  ــلِّ لَ ــن كُ ــكِلِم لِّ ش
. 

أتقَـــنت أنغامهـــا مجـــيعاً   
. 

ــي  ــائع املولّـ ــا الضـ !نهارهـ
. 

ــي     ــالم تبك ــاف الظَ ــني خت ح
. 

ــندى    ــر ال ــي بقَطْ ــبلِّروح امل
. 

ــقي  ــا وتسـ ــين بالرضـ تطعمـ
. 

ــيدها  ــو اجـ ــي. أتلـ وأُملـ
. 

ــدى   ــي باهلـ ــاليت"فَتنتشـ "صـ
. 

* * * 
"ــد ــارم"وذا ": زي ــي" الص  الّ

٢
. 

ــماَءها   ــرت أسـ ــذا: غَيـ فهـ
. 

ــر  ــوف"واألخض ــي" الفَيلس خلّ
. 

وذاك حامـــي ِحمـــى حقوقـــي 
. 

ــدي، ف  ــرفْن ِج يل عــز ــن ه هم
. 

عاشـــرنين دومنـــا ريـــاء   
. 

ــي  ــن قوم ــي . وه ــن أهل وه
. 

ــي    ــربيت رفاقـ ــن يف غـ فَهـ
. 

ــن .. شــغلي وفَرضــي فْ"وهلــين"
. 

ــذي أقاســي     ــن رغــم ال وه
. 

* * * 
شــتى خلَــت ِمــن خــىن، وخــتلْ

. 

ــافري"  ــع العصـ ــاٍت" مـ يف لغـ
. 

!فــؤاِد يغلــي مــاذا ِبطَــي ال 
. 

ــون  ــاور الك ــدري.. نح ــي ت وه
. 

ــا  ــب أنغامهـ ــي. أحـ وأغلـ
. 

ــاين   ــا أُعـ ــم مـ وأنـــين رغـ
. 

ــ ــيت كنصـ ــدخلُ يف مهجـ ِليـ
. 

-وجــداً-وأنَّ بعــض الغــناء   
. 

ــلي   صــوى، وت ــار اجل ــعلُ ن شت
. 

  هنــان ــوقاً-وأنَّ ألْحــ -شــ
. 

ــربيت، وشـــ  ــأنَّ يل كـ غليبـ
. 

ــات؛  ــون داريـ ــاور الكـ نحـ
. 

ــي؛  ــن ثكلـ ــثمايت، ولَحـ ولعـ
. 

ــطراب صــويت    ــمعنه يف اض يس
. 

ــل؛   جــدون د ــخرنا ب ــم س وك
. 

ــِحكْنا    ض ــم ــنا، وكَ ــم بكي وك
. 

 

                                                 
 .ما لونه كلوِن الرماد: الورق مجع ورقاء  ١
 ".إبراهيم"ى من امسه يف اليمن عل" الصارم" تطْلق لفظة  ٢



 

أتعبــته قَبلــي؛ " غُــربٍة"مــن
. 

  ــاه هــا د ــبعض م ــكا الْ ــم ش وك
. 

ــديل    ــثور ي ــناً ي ــناً، وحي :حي
. 

ــر"و  ضــغي" األخ ــوف يص الفيلس
. 

!ومــا يعــزي ومــا يســلّي    
. 

مبـــا يجلّـــي همـــوم قلْـــيب 
. 

* * * 
ا بـــك؟ مـــاذَا تـــريد؟ قُـــلْ يلمـــ: ومـــرةً قـــال يل بلطـــٍف

. 
ــت ــنا : قلـ ــا هاهـ ــريب"أنـ ــراب"ويل " غـ ــلي" تـ ــيه أصـ وفـ

. 
 ختَلّـــــيفارقْـــــته دومنـــــا اختـــــيار، وال مـــــالَل وال

. 
تشـــدونَ باحلـــب دونَ غـــلِّ؛

. 

 كـــم مجـــيعاًأمـــا تـــرى أن..
. 

ــرحٍة ــون يف فَـ ــِل. تلْهـ ووصـ
. 

مــن كــلِّ ِجــنٍس، وكــلِّ شــكْل 
. 

ــِل ــونَ أي ذَحــ ١ :وال تخافــ
. 

ــطغانٌ    ــاد وال اضـ ــال بعـ فـ
. 

ــال ــريب: "ق ــخ يل " غ ــا أِص أن
. 

ــالَ  ــالً: فق ــت: مه ــاذا؟: فقل م
. 

ــلٍّ  ــتعٍب مِمـ ــفٍَر مـ ..!يف سـ
. 

ــوماً  ــت ي ــد رحلْ ــوطين قَ عــن م
. 

ــتغيث ــراخه تسـ ــي.. فـ ِمثْلـ
. 

يف قَفَــٍص فــيه عــش طَــري    
. 

ــِل؛   ــي ألصـ ــيلةٌ تنتمـ فصـ
. 

ــها    ــن ريش ــرفْت ِم ــا.. ع بأن
. 

ــ ــي قَ ــنوةً ألجل ــيدتا ع  د ِص
٢،

. 

ــتا   ــربٍة"عروسـ ــر" غُـ وأسـ
. 

..إىل محـــــلِّ.. إىل حمـــــلٍّ
. 

ــل    ــن مح ــانَ م ــا ك ــانَ م وك
. 

بتعتـــنا بغـــيةَ التســـلي  وا
. 

حتــى نــزلْنا محــاك قَســراً،    
. 

ــِل؛   ــلُّ فَض ــنك ك ــنا م يحوط
. 

وكـــنت بـــراً بـــنا؛ رؤوفـــاً 
. 

ــناكإ ــل هـ ــل يل؟.. ىل حمـ قـ
. 

 ــت ــنني : قلـ ــاذا؟ أالَ حـ ومـ
. 

!تســمح يل هــا هــنا بظــلِّ   
. 

ــال  مســاٌء تظــلُّ أرضــي،  : ق
. 

ــيلها م ــِمولَـ ــي.. ظلـ كليلـ
. 

ــالدي   ــمِس يف ب ــمس كالش والش
. 

ــرماً، دونَ أي ذُلِّ مكـــــــ
. 

ــيها  ــيش فـ ــلِّ أرٍض تعـ ِبكُـ
. 

ــبل ــز: وال تـ ــي؛فالـ مان يبلـ
. 

ــ  ــزن ِع ــبال دون ح ــايل ال ش خ
. 

ــرها ــر يف مـ ــي.. تِمـ وتحلـ
. 

..تمـــر ســـاعاته ِحـــثَاثاً 
. 

ــاِخراً ب ــياةوسـ ــي.. احلـ ِمثلـ
. 

ــحوكاً    ــها ض ــن عاش ــذُّ م والفَ
. 

 

                                                 
 .الثأر:  الذَحل ١
 .قَسراً وقَهراً:  عنوةً ٢



 

ــي؛  ــيور أهلـ ــلَّ الطـ وأنَّ كُـ
. 

ــييت    ــود بـ ــعر أنَّ الوجـ أشـ
. 

ــ ــليوال تقـ ــيعيت وفَصـ ل ِشـ
. 

ــل   ــال تقُ ــِلي : فَ طين وأصــو م
. 

ِمــن نجــٍب قَــادٍة، ورســلِ   
. 

ــربايا  ــري والـ ــوحش، والطـ الـ
. 

ــيٍد  ــِل؛ وسـ ــٍد، وفسـ ماجـ
. 

وِمــن كــرٍمي، وِمــن بخــيلٍ    
. 

 نتظــرعث"ندونَ مطْــِل؛" الــب
. 

 "ــر ــيِه، " القَب ــيع ف ــأوى اجلَم م
. 

* * * 
هــذا بــيانُ عقْــل؛  : فقــالَ

. 

هــذا نشــيد حــر  : فقُلــت 
. 

بعـــدِل؛".. جتـــري ســـماويةً"
. 

 ـــا"يل اهللا، قـــال : قلـــتهعد"
. 

ــا"ِلكــل  ــاش يف " م بروملــي"ع."
. 

  ل؟ قـالَ     : قلـتـدـا العوم :بح
. 

 
 هـ١٣٩٩مجادى اآلخرة  ٢٥: بروملي

 م١٩٧٩مايو  ٢٢          
  



  االلتزام الشعري-٥١٦

  الميم مع الزاي واألِلف

حـــرف يعـــين خشـــوعيالتزامـــي لل" 
. 

ــي  ــي ازاِمـ ــىن، وينفـ ــالل املعـ جلـ
. 

 
ــي     ــرف روح ــت يف احل ــي أذَب أن ــيد ب

. 

ــوارة األرزامِ  ــواٍف مــــ يف قــــ
. 

 
الضــلّـ"عــن " جريــر"تســند الفــن عــن 

. 

ــروي عــن " ـــيل "عــروة بــن حــزام"ي
. 

 
ــرٍ   ــلِّ عصـ ــرار يف كـ ــاِت األحـ هلفـ

. 

ــدِل وا  ــوانني العــ ــزاموقــ اللتــ
. 

 
ــثل    ــروف مـ ــراً باملعـ ــري"آمـ "املعـ

. 

ــزام   ــاِة واألقــ ــاخراً بالطُّغــ ســ
. 

 
 
 

 م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩: بروملي
  



٥١٧-اءـج ر 

ــب    ــق امل ــه اخلال ــت ل دع؟وأن
. 

ــى     ــا خيتش ــبد م ــنع بالع أتص
. 

ــنع؟    ــا تص ــذِّب م ــيف تع فك
. 

ــي    ــا ترتئ ــواه كم ــت ه .خلق
. 

ــريد ــبع .. ت ــا تط ــل م ــد ج !وق
. 

..مـــثلما.. طـــبعت مشـــاعره 
. 

ــنع   ــا يص ــد م ــام ترص !وإن ق
. 

إذا نــام كــنت لــه حافظــاً    
. 

ــه  ــد أردت ل ــا ق ــنع.. وم !!مي
. 

  ــريد ــيف ي ــريد؟ ! فك ــى ي وأن
. 

 ــفع ــئت أستشـ ــنين جـ ولكـ
. 

ــي  ــتنكراً .. إهل ــئت مس ــا ج م
. 

،وعقـــل يـــثور، وال خيضـــع!
. 

 ــد ــتها،ويب حـ ــت أبدعـ ة أنـ
. 

تصـــدقه األدمـــع.. خشـــوعي
. 

ــيل علــى     ــذا دعائــي دل وه
. 

لــــبابك-تائــــبةً تقــــرع 
. 

ــرت  ذ  ــد كث ــويب وق ــبلت-ن أق
. 

 ــع ــوك ال أطمـ ــري عفـ ويف غـ
. 

  ــيم ــت احلل ــرحيم، وأن ــت ال وأن
. 

 
 

 م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩: بروملي
  



٥١٨-مأَـ س.. 

 :قال الشاعر
 اهجمي يا عواصف

 حطمي احلواجز.. دمري السدود
 هناك يف الوادي.. فالنسيم العليل
 ليضمخ األزهار.. حياول املرور
 اة وعبري اهلوىيبشوق احل

 :قال اِإلعصار
 زوابعي لو هجمت ستطغى

 ال تبقى، وال تذر
 وستعصف حىت باألزهار

 :قال الشاعر
 دمرياهجمي 
 كلَّ شيءحطِّمي 

 فالنسيم العليل
سئم االنتظار 

 
 م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩: بروملي

  



٥١٩-وحد اقة الشام والعر 

 ]:عندما أُشيع أنَّ زعماء الشام والعراق يبحثون الوحدة بني القطرين [

 
أمـلٌ؛ كَـم فـيه قَـد هاما اشتياقا          

. 

"عراقاً"و" شاماً" "القطـرينِ "وحـدةُ    
. 

   ـان "وابـنكـم أفاقا  .. علـيه " غس
. 

   كـم غَفَــت" علــى أنغاِمــه" لَخـم
. 

وأبــاح الــدم فــيه، وأراقــا   
. 

ــه   ــار، ل ــم ثَ ــٍل.. ولَك ــن بطَ ِم
. 

ــباقا  ــواً، وس ــيه غل ــطحا ف ش!..
. 

ــلٌ   ــروانُ"أم و". م"الســفَّاح "ــد قَ
. 

تهطــع األعــناق، ال تــرجو انعــتاقا
. 

ــني كا  ــم ح ــم األرِض هلُ ــت أم ن
. 

ــنهمو ــيٍل م ــا.. إالَّ.. أي ج .!!وفاق
. 

مــا حقَّقَــه .. أمــلٌ ِللْعــربِ  
. 

"ــد ــرفاقا؛" خال ــنجد باجلــيِش ال ي
. 

ــِل   ــحراَء"وس ــتازها" الص ــا اج ملَّ
. 

بـلْ أطـاع األمـر يحمـي االتفاقا        
. 

    هتبــه ِعــز ــحمل جيم كــيف
. 

ــقاقا ــطغاناً، أو ش ــيعها؛ اض !مل يض
. 

ــه  ــت لَ ــيت كان ســاعةُ النصــر ال
. 

ــد ــا.. فَجــزته اــد واخلُلْ ..!ِوفاق
. 

   هـــتخلصـــاً أماها مـــبوح
. 

ــر ــبثُّ ال ــىفي ــي الَ نتالق يب كَ
. 

مـن تـرى يف الكـون تطغـيه املىن          
. 

العـذب بالـوحدة راقا    " الفُـرات "و
. 

ــراً  ــفَّق فخ ــد أن ص عى"بدــر ب"
. 

نصـراً، وانطالقا؛  " ِللقُـدسِ "تبتِغـي   
. 

  ــتتشــدو طَــرباً" صــنعاء"وانتش
. 

"!عراقا"، و "شاماً"نسـلَ األحـرار؛
. 

    صـنعاء "وهـي "   س فِحها؛الـيت ِمن
. 

   احلـق ـرجعبثاقا    .. يان ـعوقـد ش
. 

"رِجهاخــز"، وِمــن "األوس"وإىل  
. 

حاقا.. ِمـثلما الـذلُّ علـى الطغيان      
. 

ــار"و  ــال" األنص الع ــق ــدى ح اهل
. 

ــناقا ــرار يف احلــق اعت ــع األح جيم
. 

ــذي    ــيوم الَّ ــر ال ــزل تنتظ مل ت
. 

ــاً   ــوعاً أو نفاق ــيها خض ال يداج
. 

ــيماً    ــناً ق ــالم دي ــي اِإلس يرتض
. 

 
 

 هـ١٣٩٩رجب  ٢٤: بروملي
 م١٩٧٩يونيو  ١٩          

  



٥٢٠-دم عاكنية على أم املس 

عبد الرمحن  ":  "أمة اهللا "الشريفة الطَّاهرة   "  شريكة حيايت "إىل  [
وأنا -قَد أَلْجم ِلساين    لَ:  ، أيدك اهللا بروح من عنده      "الشامي

 أم"الشريفة الطَّاهرة " أم املساكني" نبأ انتقال -املصاب املسكني
إىل الرفيق األعلى تغمدها    "  اِإلمام حيىي محيد الدين   "ابنة  "  هاين

ولكن دموعي انتحبت يف    ..!  فلم أِطق بيانا  ..  اهللا بواسع رمحته  
 ]:نصمت تعزيك واألهل، وكُلَّ سكان اليم

 

* * * 
ماتـت فَمـن بعدها يرعى املَساكينا؟      

. 

ــاكني"  ــنا"يف أرِض " أم املس "الْيماني
. 

ترعـى املُـروةَ، واألخـالق، والدينا      
. 

    ـتاشـ "ع وهي جاهدة " انني عامـاً  مث
. 

تـرى يواسـي الـثكاىل، واملساجينا؟      
. 

        ن؟ ومتيمِمي اليحدها يعى بـرت ـنفَم
. 

كانــت تعــولُ اليتامــى واملصــابينا
. 

   تكَما  " بصنعاء"كَان ،اجزينأْوى العم
. 

ــيه  ــؤاد"ف حيــب املستضــامينا؟" ف
. 

ــِدهِ   ــتوحاً لقاِص ــان مف ــتها ك وبي
. 

ــذلُّ والَ ــال ي ــياطيناف ــى الش خيش 
. 

  قلـب :     رهيغم شـعور الرضـا والعز
. 

ــنا ــاً، وتلقيـ ــر اهللا، إهلامـ أوامـ
.     ـاين  "قَلْـبه أم "  ؤيدهت تالذِي كَان

. 
* * * 

ــوق اجلن ــِزفَ ــنا: ائ ــيها، أفاني !يبك
. 

       زناً بالغتهح تحرتِشـعري الـذي ان
. 

يســطيع قَــوالً، والَ يســطيع تبييــنا
. 

أعـىي بـياناً، فَقَد جلَّ الْمصاب، فالَ        
. 

أم أهلــها؟ أم أعــزي مــن يعــزينا؟
. 

مـن ذَا أعـزي؟ أنفسي، واملَساكينا؟       
. 

ــربتها  ت قــو ــويف فَ ــةَ اهللا، ط ــا رمح ي
. 

ــف"ورتلــي  ــورى"و" الْكَه ا"و" الشياســين"
. 

 
 

 
 هـ١٣٩٩رجب  ٢٧اجلمعة : بروملي

 م١٩٧٩يونيو  ٢٢          
  



٥٢١-ِق القدس لة املُبلمني األوىلس! 

 ]:، ومؤامرة الصلح الذليل"القضية الفلسطينية"و..  أمحد املعلِّمي يف بغدادمن وحي قصيدة الشاعر [

 

طَــربت، الَ شــغفاً باللَّهــو والطــرب    
. 

 وال نـــزوعاً إىل هـــزل، وال لعـــِب
١،!..

. 

 
ــتياقاً  ــبا إىل ِذ.. وال اش ــاِن ص ــرى زم !ك

. 

ــناً ــحِب،. وال حني ــل، والص ــل اَأله ِلوص!
. 

 
ــاً    ــداًء واهل ــمعت ِن ــن س ــِرعاً. لك ض

. 

ــر    ــلَّ بالع ــا ح م هــتهاالت ــروي اب ِبت
. 

 
ــي     ــتوى أَمل ــنوين، واش ــنه ج ــن ِم فج

. 

ــيب   ــى غَض ــاليل، الْتظ ــيه ض ــلَّ ف وض!.
. 

 
* * * 

ــد   ــاً"أبع ــتني عام ــت" س ــاِد طَم يف اجله
. 

 بكـلِّ مـا جـلَّ، ِمـن هـول، وِمن نوبِ           
٢
 ..

. 

 
بال" س الشـريف  يف القـد  " الـدين "لـنحفظَ    

. 

حــيٍف وال عنصــٍر بــاغ، وال ريــبِ   
. 

 
بال.. كـي نعيش  ".. صـلْحا "منضـي نوقِّـع      

. 

خــوف مــن اجلــوع، والتشــريد، والعطــِب
. 

 
  ــن ــاً "وحن ــتون عام ــل " س جــا و دونم

. 

  الــتعِبخضــنا املكــاره، نــرجو راحــةَ
٣
 !!

. 

 
ــبور  .. الَ.. الَ  ــلِّ ق ــياِء"بكُ ــن"األنب وم ،

. 

ــدس"يف  ــالم" الق ــم باِإلس ــِب.. أقِْس باحلس
. 

 
 

                                                 
١ زناً:  طربواضطرب؛ فرحاً، أو ح اهتز. 
 .١٩١٧ كان وعد بلفور لليهود بإنشاء وطن  قومي هلم يف فلسطني عام  ٢
 : فيه إشارة إىل البيت املشهور ٣

ــتعِب ــن ال ــر م ــى ِجس ــنالُ إالَّ عل ت
. 

ــا  ــم أره ــرى فل ــراحة الكُب ــرت بال صب
. 

 



 

  ــنــرحوا" هاجــروا"بكــلِّ مها، ومــا بــنع
. 

ــرِب"بــني  املالجــئ، حتــت الــرعب، والكُ
. 

 
ــب    ــيجاٍء، وحمتس ــارس ه ــل ف ــن ك ِم

. 

ــوت ــِئبِ . .ِللم ــري مكْت ــيه غ ــي إل !ميش
. 

 
!قــــواد معــــركٍة، وراد مهلَكــــة" 

. 

 .."أوتـــاد مملكـــٍة، آســـاد حمتـــرِب
١

. 

 
ــونُ  ــر الكَ ــا.. "تآم ــوماً م ي .."همــرج ليخ

. 

!دونمــا جــرم، وال ســبِب.. ِمــن أرضــهم
. 

 
ــدواٍن، و    ــلَّ ع ــابروا ك فَص"مــهقدس"

. 

حلْـم، يـداري ضـنى األمـراِض، والسغبِ        
. 

 
"عدٍن"أو  " عاءنص"األهل يف   " ِحمـى "هـم يف     

. 

"حلـــِب"أو " بغـــداد"املديـــنة أو "أو يف 
. 

 
ــلحاً"فكــيف يرضــونَ   ــِه" ص يطْمســون ِب

. 

ـ  ـى   .. احقمحيو" خـطَّ بالذَّهِب؟  " ِجهـاد!،
. 

 
ــبذهلا..  وبــــاألرواِحءوبالــــدما  يــ

. 

!؟..أيب.. كُــلُّ.. رخيصــةً يف ســبيل اهللا 
. 

 
ــلمو    ــنِد"ومس ــران"و" الس ــب" اإلي يف جلَ

. 

ــتبِ   الع ــرف ــدي أش ــاعر تف ــن املَش م
. 

 
ــي    ــيزحفُونَ إذا داع ــاد"س ــ" اجله ادع

. 

ــلَبِ .. هللا ــثَّأِر، والسـ ــي الـ !!ال ِلدواِعـ
. 

 
ــروبة"  ــين الع ــاجِعكم " ب ــن مض ــبوا م ه

. 

ــنقَلَبِ  ــوء م ــتم س ــا غَفَلْ ــوا إذا م !واخش
. 

 
غــراِب، والتمســواِلأل" القــدس" تتــركُوا ال 

. 

ــر صــروبة"ن ــيد"يف" الع ــِب" التوح والغل
. 

 
ــتب    ــن الكُ ــباًء م ــدق أن ــيف أص فالس

. 

ــاعر يف  ــا ش ــد قالَه ــبِ ق ــاِلف اِحلقَ س 
. 

 
 

                                                 
 ".أمحد شوقي" هذا البيت ألمري الشعراء  ١



 

ــاعر   ــال ش ــر"وق ــبلَ " مص ــِتها"قَ كْسن:"
. 

"!علــى الكــتاِئِب يبنــى امللــك ال الكُــتِب"
. 

 
 ــن ــوا ع ــاوض؟؟ كفُّ ــاِزلكُممــن ذا نف ! مه

. 

ــرات مغتصــِب؟ ــرع تزوي لُ الشــب ــلْ يقْ ه
. 

 
ــنا    ــك ل ــاً-األرض ِمل ــوارثه-حقّ .! ت

. 

ــن  ــن ِإلب ــن أبٍ .. اب ــك ع ..ألِب.. بص
. 

 
ــنكم   ــل يف قَواني ــني، وأَنْ : ه ــرد القط ط

. 

ــثه ــى مواريـ ــباً. تعطـ ــتهِب؟.. ـ ملنـ
. 

 
ــى"  ــزاِعمكم" موس ــن م يضــج غَضــوباً م

. 

 ــن ــاريِفكم"وِم ــذبِ " تح ــزور، والك !بال
. 

 
"ناِصــره"وأنــتم مــن تمنــى قَــتلَ     

. 

ــى" ــريِب، "عيس ــتاريخ بال ــوهتمو ال !، وش
. 

 
ــا   ــارى"م ــبكم " للنص ــن مثال ــوا ع تغاض

. 

ــبِ    ــذار كَاحلج ــا اَألع ــدلُوا دو وأَس!
. 

 
ــى"  ــنفوا " عيس ــندما ج ــيهم ع ــزين عل ح

. 

!عة احلـق، واِإلحسـان، واحلدبِ     عـن ِشـر   
. 

 
قد نصروا " الغرب"أو يف   " الشـرق "سـيان، يف     

. 

"!العرِب"و" اِإلسالم"بغـياً علـى     " صـهيون "
. 

 
وادكــروا؟" اِإلجنـيلِ " اسـتبانوا هــدى  هـالَّ  

. 

!؟"الصلُِب"، و "خلُـوار الِعجل  "أَم قَـد صـبوا      
. 

 
 * * * 

    ـالح الدين  "ذكـرى   ! يـا قـومص " تما بِرح
. 

ــني"يف أرض  ــربِ " ِحطّ م الســد ــي بال !تغل
. 

 
ــنا   ــو مطْلبـ ــدل فهـ ــناجت بعـ إذا تـ

. 

ــذلِّ  ــلْم ال ــنادت بِس ــِب.. وإن ت ــم نج لَ
. 

 
* * * 



 

ــنقاً  ــى ح ــراً، واغْتلَ ــيل قَه الن ــاوج تم
. 

!عـن كَثَبِ  . لَمـا تسـامع همـس الصـلح
. 

 
ــلح   ــة"ص ــرول"و"! احلماق ــه" البت ــني ب ح

. 

!حت نفــوس ومل نــنِجد لَــدى الطَّلــِب؟شــ
. 

 
ــوا   ــعب"ال تظلم ــرد"إنْ " الش ــته" فَ نعت!

. 

ــنجبِ  ــادة ال ــاة الس ــثوى األب ــر م فمص
. 

 
ــنانة ا"  ــيا، و" هللاكـ ــرها"يف الدنـ "أزهـ

. 

ــديل إىل ــ"ي ــرِب" دسالقُ ــى، وبالقُ بالقُرب!
. 

 
ــدوا   ووح"بــر ــمٍ " الع ــالم يف أُم باِإلس

. 

ـ "ِمـن   .. شـىت  يب املغرِب"حـىت   " ندالسالعر "
. 

 
نجــواي يف األحشــاِء يصــهرها" مصــر"يــا  

. 

ــبِ   ــزانُ باللَّه ا اَألحــره صحــيب، وت !ح
. 

 
ــي كــ  ــدباًأنــِت الِت طْفــني اللَّظــى حِت تن

. 

ــا    ــوين لَه ــال تك ــبِ "ف ــة احلطَ ؟"محالَ
. 

 
    ــئَت ــا فَِت ــاد م ــعر فاآلس فر الشــتغ أس

. 

جتـــولُ صـــابرة يف غـــيلِك األِشـــِب
. 

 
ــةٌٌ     ــنا لغ ــن، ل ــنا ِدي ــالت، ل ــنا ص ل

. 

ــبِ  ســرب يف ن ــيِع الع ــوم مج ــوي هم حت
. 

 
 ــت ــر إن عبس ــروف الده ــبايل ص ــنا ن لَ

. 

ــبِ  ــيش مل يِط ــى الْع ــن نتحاش ــوماً، ول ي
. 

 
َألنـــنا أمـــةٌ أهـــدت لعالَمهـــا    

. 

ــتبِ    ــان، والكُ ــن األدي ــرجتيِه ِم ــا ي م
. 

 
ـ   "مـن     قَـد فاضـت ينابعها    " دِسصـخرِة القُ

. 

علَــــى الــــربية باِإلميــــان، واَألدِب
. 

 
 
 

 هـ١٣٩٩شعبان  ١٥: بروملي
 م١٩٧٩يوليو  ١٠         

  



٥٢٢-أنا سهار ني الع 

هل :  "مطلعها:  لشاعر أمحد املعلِّمي بقصيدة عتاب    بعث إيلَّ ا  [
فأجبت "..  يكاد يف األجنِم ال يوجد    )*  عيوقك يا أمحد  (غاب  

 ]:عليه بالقصيدة التالية

 

 
"!يا أمحد "قـد طـاب مـن بعـدك         

. 

    ــرقَد ــذّ وال امل ــهري لَ ــا س م
. 

  ــهدأس ــهد أبثــين الس١ !ور
. 

مـذ كنت قَد   " سـهار العـني   "أنـا    
. 

 ــد ــيه وال أرقـ ــت أبكـ وعشـ
. 

ــني يف     ــر الع ــام قري ــة"ن "مك
. 

رقدـــتها، أغفـــو وأســـرتخام 
٢

. 

ــىن  ــرتين املـ ــهداً إنْ خامـ مسـ
. 

واآليــات يستشــِهد . بالشــعِر
. 

ــارعاً  ــى ض ــزين بك وإن صــحا ح
. 

  ــرقد ــرة واملُ اخلَم ــه ــي لَ  فه
٣

. 

ــعاره  ــون بأشـ ــدر الكـ يخـ
. 

 ــد ــه ترص ــراً ل ــراقَدت، مك ٤ !ت
. 

ــوله   ح ــن ــار ِم ــيف، واألخط وك
. 

ــبحاً ص .. ــوِعد ــٍة ت ــال كَارث !ِب
. 

مــا إن غفــا لــيالً ومــا إنْ صــحا 
. 

 ــجد ــراِبِه أسـ ــي، ويف ِمحـ بثِّـ
. 

 ناجــي الداراً يــه س جــىوِعشــت
. 

 ــبد ــذي أعـ ــتغفر اَهللا الـ ؛أسـ
. 

ــناِمه   ــعر وأصـ ــجد للِشـ :أسـ
. 

  ــد ــا أقص ــين وم ــا أع ــم م تفه
. 

ــذي    ــت ال ــعر؛ وأن ه الشــن لك
. 

ــربح ؟ .. يــد ــيه الغ ــاح عل إن ن 
٥

. 

مــاذا تــرى الريقُــود مــن حلِمــه 
. 

 ــد ــِده اجللمـ ــه يف حلـ رق لـ
ــال؟ ال  . ــاه؟ ال.. امل ــا.. واجل رمب

. 
 
   

 هـ١٣٩٩ذو القعدة  ٢٤: بروملي
 م١٩٧٩أكتوبر  ١٥          

  

                                                 
 .األحزم، واألكثر عزما:  األسهد ١
٢ رقدتى:  أسلبين الكَرغي. 
 .الدواء الذي يرقد املريض:  املرقد ٣
٤ راقدتعليِه:  ت ترتناص. 
٥ قودروم:  اليالكثري الن. 



٥٢٣-بقي يفة الس 

أليب حيان التوحيدي   "  البصائر والذخائر "قرات يف كتاب     [
: قال علي رضي اهللا عنه    :  ما يلي )  السفر األول   -٤٨٩ص(
عجب من  بقية السيف أمنى عدداً، ليته أخرب عن السبب فإنه أ         "

 ]:، فاستعربت وقلت"إخل..اخلرب

 

 
!وهــم يفوقــون إن كاثــرم ولــدا

. 

بقـية السـيِف أمنـى يف الورى عددا 
. 

!مــوقد تــوزعه النســاك والشــهدا
. 

والَ ملك .  الدهـر ذو مـالٍ     ا طـاولَ   
. 

يف احلــق جاهــد، أو هللا قــد عــبدا؛
. 

ومل حيـز شـرفاً يف األرِض غـري فىت          
. 

       صارع األخطار أو زه ـنان مداسـي
. 

واخلالـدونَ هم الشجعان؛ إن صدقوا      
. 

باـد فـيه بـذَلت الروح واجلسدا       
. 

 ملـــاذا؟ إنَّ يب ولَـــه ال تســـألن
. 

ال ِبــددا؛أصــابعي تــتهاوى يف العــ
. 

مـذْ شـب فيه شبايب، والسنون على        
. 

ــاذر إالَّ املكــر والفَــندا   وال أح
. 

ــدا   ــا أح ــي غريه ــزمييت ال أرج ع
. 

شخصـاً سـواي يهاب اهلم والنكدا      
. 

وقـد عـرفتِك يـا دنـياي؛ فاطليب         
. 

أالَّ وقـد نـالَ مـن دنـياه ما قَصدا          
. 

أنـا اليتـيم الـذي مـا طـر شاربه           
. 

ــدا ــته أنْ ــتك األم ِهم تكــاد!..
. 

وانقـض كالصـقر نـدباً جاحماً حذرا      
. 

 قد نسجت  -رغـم الشـيب   -وهأنـا الـيوم      
. 

يشــــي ناعمــــاً رغــــداإرادة اهللا ع
. 

 
!ضـللت همهـم حتى أعرف الرشدا      

. 

ويل مـن احلـب صوت يف الضمري إذا     
. 

وال أكـاد أجـايف، يف الـورى أحدا        
. 

ال أعــرف احلقــد إالَّ حــني أنكــره 
. 

.!سـاحمتهم، واألىل دلّوا، ومن رصدا     
. 

حتـى األىل قد سعوا ظُلماً لسفْك دمي        
. 

!نب مــرتعداعــيوم يــتوارى الــذَّ
. 

ــوه ويف  ــفر الوج ــتهم ص ــد رأي لق
. 

!وأرجتـي رمحـة يـوم احلساب غَدا       
. 

سأســأل اهللا يف الدنــيا هلــم رشــدا 
. 

* * * 
!هـال متهلـت؟ هـالَّ كنت مقتصداً       

. 

يــا مــن حتكّــم يف دنــياه مجــتهداً 
. 

١ "فهـلْ سـتبقَى زعـيماً خالداً أبدا       "
. 

إن كـنت أصـبحت ذا جاٍه تصول به    
. 

 

                                                 
 .مع تصرف:  العجز، من بيت مشهور للسيد العامل الشاعر حامد احملضار ١



 

ظلَّـت تعـب ومـا جفَّـت له كمدا         
. 

مـن بعد مصرعه    أـاره : فـرعون " 
. 

"!بردى"مل ينخِسف حسرةً من بعِدهم      
. 

ــنة"و  ــا": آل جف ــنهمملّ يــان ح ح 
. 

إشفاقاً، وال نفدا  " السني"لَـم يـبكه     
. 

؟ إذْ هيضت قوادمه "صـقر بـاريس   "و 
. 

ظل جيري ضاحكاً غَِردا   " بسفورهم"  
. 

ملـا خر منصِدعاً   " عـثمان "وعـرش    
. 

"نديكَ"وسل  " الدوتشـي "و" سـتالني "وسـلْ    
. 

ــتهدا" بـــرلني"ومـــن جتبـــر يف  !مجـ
. 

 
ـ       د طـوى النسـيانُ ذا عملٍ      لكـن؛ وهـل ق

. 

 واضطهدا" اإلحسـان "جاهـد و " العـدلِ "يف  
١

. 

 
يسـتلهم الـناس ِمنها حكمةً، وهدى      

. 

ــرة    طهــت م ــاءهم ظَلَّ أم أنَّ أمس
. 

 "و". حممــد"احلســني"و" علــي "وقَــد
. 

صدى" اخلليل"و" موسـى "و" لعيسـى "كانـوا
. 

 
أجـلّ ِذكـراً وأمنـى يف الورى عددا        

. 

ــوا؛ ولكــنهم يف العــاملني بقــوا  مات
. 

 
 هـ١٣٩٩ذو القعدة  ٢٥: بروملي

 م١٩٧٩أكتوبر  ١٦          
  

                                                 
 .اآلية ...إنّ اهللا يأمر بالعدِل واِإلحسان:  إشارة إىل قوله تعاىل ١



٥٢٤-مي واملعلِّ..امي الش 

 ]: جميباً؛ ومذكِّراًللِّمي بقصيدة إىل شعراء صنعاء، ذكر صاحب الديوان، فقاعوبعث الشاعر امل [

 لِ      وأنـتسوت١ : الـذي بالشـعر مل ت
. 

ال حــبا لشــعر التوســِل: وســلتت 
. 

اشـتياقاً إىل تلـك الـربوع ويغتلي       
. 

ولكـن قلـباً بـني جنبـيك يلْتظــي     
. 

 الشـعر البديع املفَضلِ   " دكاِتـرة "
٢،

. 

"غاِنماً"و" عبد العزيز "ذكـرت ـا      
. 

 ِمن علِ " الشراِشِف"بكِّي على تلك    ي
٣

. 

والذي ناح معِوالً  " يالبشار"وشـعر    
. 

ــن امهــد ر ــنه ق ــي.. ولك .!ليجتل
. 

!بكـى، وهو ال يدري هوى أو صبابة        
. 

٤ !كاألســري املكَــبِل" نــزار"قــيود 
. 

  قالــيد"حيــاولُ حتطــيموهــو يف" الت
. 

٥ "علي"عن جده   " زيد ""أبيه"روى عن   
. 

:فَهما كما " ابـنه "و" عقـيلٌ "وأمـا    
. 

؛"جروِل"و" بالنواسي"رى  روائـع تز  
. 

ــنهلَ  ــريض وف ــات القَ ــم يف رواي ه
. 

 ":بأخطَِل"حمـاِة القوايف لَيس فيها      
٦

. 

الشاعر الندب فهو ِمن   " العفيف"وأما   
. 

!علـى الزهـر ترياقاً، وليس كجندلِ      
. 

جيـود ـا مـثل الندى انساب ذائباً         
. 

     ـى الفـنِل، " إبراهيم"فَترسالت رب 
٧

. 

الشعر واحلُب والعالَ  " خلـيل "مـا   وأ 
. 

!ومـن كأبـيه، كامـلٌ وابـن أكملِ       
. 

ةًِشعراً وِفطن " إبـراهيم "ومـن ِمـثل      
. 

 تـروق كزهـر يف مشارف جدوِل،      
٨

. 

ــران"و  ــفاته " مح ــه وِص ــن آداب م
. 

 حبيـباً ألهـل الشـعر كاملتفضِل،      
٩

. 

وقـد كان دائماً   ": صـاحل عـباس   "و 
. 

ــبد ــق م ــن ألن احل ــيولك ؤه اجلل
. 

وضـحى ألجـل احلـق؛ ال متظاهراً؛        
. 

 

                                                 
 :إشارة إىل قول املعلمي يف قصيدته  ١

ــلي   ــبوا توس ــعٍر، فل ــن ش ــودون م جت
. 

وهأنــا يف شــوق وتــوٍق ملــا بــه     
. 

 

 .شاعران كبريان" حممد عبده غامن"والدكتور " عبد العزيز املقاحل"الدكتور   ٢
 .يالشاعر املسرح" حممد الشريف"هو" دموع الشراشف"الشاعر حيىي البشاري؛ وصاحب ديوان   ٣
 ".نزار القباين"املراد به   ٤
 .وهو وأبوه وجده شعراء: حممد بن عقيل اِإلرياين  ٥
 .علي عفيف الشاعر  ٦
 .إبراهيم بن أمحد احلضراين وكالمها شاعر  ٧
 .عبد اهللا محران  ٨
 .صاحل حممد عباس  ٩



 

 مكـر  ـراً "ا  ا مفـرقبلِ " مدب١ !غري م
. 

غزالُه" داس العذولَ "مـن   " صـربةُ "و 
. 

 فدعـه بـه حيسـو أساه ويصطلي       
٢

. 

ــنه   ــاوز ظ ــام يف وادي مف ــد ه لق
. 

ــنذيقه   ــدها سـ ــيئاً بعـ ــالَ شـ وإن قـ
. 

ــىن ــذاب الض ــِد"و. ع هــثِْعِل" "اهلُد ٣ "املتم
. 

 

٤ "املتوكِِّل"و" الكبسي"وِملْـت عـن     
. 

"قامساً"و" املـروينَّ "ولكـن نسـيت      
. 

    األديب املكمِل؟ " لقماِن"وأيـن ابن 
٥

. 

؟"جرادةٌ"وأين  " القاضي"وأيـن الفىت     
. 

 مـن بياٍن مفصِل؟   " ذَمـارٍ "بسـفْح   
٦

. 

وصحبه" الفريد"وهـل لـك يف ذكر        
. 

        ِقِلومـا بـرح للشـعر أكـرم مع:
. 

وقـد عـزفت قـدماً أناشـيد جمدنا؛         
. 

 شـدا يف ريـاض الشعر حراً كبلْبلِ       
٧

. 

الذي" مصوعي"وإن أنـس ال أنسـى        
. 

أحلـى األماين، وجنتلي؛   .. بأحالمـنا 
. 

          ا على البحرويـا طَاملَـا كـنينتشن
. 

"!عبديل"و" محريي"لَـه وطـن ِمـن
. 

أخـي قـد بليـنا بالقَـريض، بالدنا         
. 

ــِل؛  ــعر مسلس ــرثينا ِبِش ه يــأو ت
. 

ومـذ بـدأ الـتاريخ ينسـج مجدنا         
. 

ونبكـي علـى ذكرى حبيٍب ومرتلِ      
. 

ـ       ا ِزلـنا نـنوح تغرباً     وهـا حنـن م
. 

محـــنطةً يف كهفهـــا املتبـــتل؟
. 

"بيوتنا"فحتـى مـىت تبقـى قـوايف          
. 

!وترمــي شــظايا غَــيظها املــتململ
. 

جتاهـد كـي تحـيا وتـنهض حرة؛         
. 

ــِل؛ ــوٍل مغفّ ــوي، أو جه ــلِّ غ لك
. 

ومـن حـوهلا األشـباح أصنام رهبٍة؛        
. 

!وكـم حطّمـوا رعـباً يراعةَ ِمقولِ       
. 

فكـم حاربـوا باخلـوِف رأي جمددٍ        
. 

 
 هـ١٣٩٩ذي القعدة  ٢٨: بروملي

 م١٩٧٩أكتوبر  ١٩          
  

                                                 
 .ةعلي بن علي صرب  ١
 .وشعرائها" الغربة"ضد " صربه"إشارة إىل أبيات   ٢
 .املاكر بلطف: باللهجة الصنعانية" املُتمثِْعلُ"يف اآلية و" سليمان"إشارة إىل ديد نيب اهللا " اهلدهد"عذاب   ٣
 .هو قاسم بن علي الوزير: وقاسم. وعبد اهللا هاشم الكبسي، وحممد قاسم املتوكل شعراء مشهورون. أمحد بن حسني املروين  ٤
 .وعلي حممد لقمان شعراء معروفونعبد الرمحن قاضي، وحممد سعيد جرادة،   ٥
٦  لمياملقصود بالفريد الشاعر عبد اهللا بن حيىي الدي. 
 .العزي مصوعي شاعر احلديدة  ٧



٥٢٥-د ة عو)عنيذي ر( 

عنواا "  اغترابية"مي بقصيدة    أمحد املعلِّ   الشاعر وبعث إيلَّ  [
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ــروا؛ ــا ادكـ ــيهم ومـ يف مآسـ

. 

ــدروا   ــم سـ ــم إن هـ ال تلُمهـ
. 

 ــذَر ــي، وال يـــ !ال يبقـــ
. 

  ــم ــن اهل ــدوه م ــد كاب ــا ق إنَّ م
. 

وانتظــروا؛.. يــرقبون الفجــر
. 

ولكـــم لـــيٍل بـــه خشـــعوا 
. 

ــي ــرلـ ــبح معتكـ !لهم، والصـ
. 

فـــإذا بالـــنور أظلـــم ِمـــن 
. 

  ــر ــخر وال بق ــم ص ــا ه ..!م
. 

   شـــرـــم ب؛ إـــملمهال ت
. 

ــ ــر،.. بوامثَّ هـ ــو ينتحـ !وهـ
. 

طاملـــا باتـــوا علَـــى أمـــٍل  
. 

ــهر؛  ــداعني ينصـ ــِن الـ ألسـ
. 

ــى     ــدعاء عل ــاٍم؛ وال ــف ع أل
. 

ــ ــي يف بـ ــرر؛وِحيلتظـ ها الشـ
. 

وـــا األنـــات ضـــارعة   
. 

   رالكــد مقــد خــي حــولَهم
. 

ــاجعهم   ــى يف مضــ واليتامــ
. 

ـ   ــي وتنهمــ ــاً تهمـ ر؛أدمعـ
. 

   تــرح ــا ب ــِس م ــي األم ومآس
. 

ــر؛  ــى مث تنحِســـ تتجلَّـــ
. 

ورؤاهــــا يف خواطــــرهم؛  
. 

  ــور ــتاحها صـ ــور تجـ !صـ
. 

متتناجـــــى يف مشـــــاعِرِه 
. 

* * * 
للعــــالَ واــــد يبــــتِدر؛

. 

ال تلُــم مــن قــام جمــتهداً     
. 

صــــرنتي ثاِئــــراً للحــــق
. 

ــما؛   ــاً، وسـ ــاىن مخلصـ وتفـ
. 

ــر؛  ــو منذعـ ــى وهـ أو توانـ
. 

ــزعاً،    ــاً جـ ــى خائفـ مث ولّـ
. 

ــر ج ــِر تدثَّـ ــت باملكْـ !مجمـ
. 

ــحوا   ــوالَ األىل نصــ إنّ أقــ
. 

!يف هشـــيم اجلهـــل يســـتعر،
. 

ــرى     س ــنفاق ــنه ال ــأرب ع م
. 

  عب تنفجـــرظُلَـــم بالـــر
. 

ــيلة   ــتور"ل ــت" الدس ــني طَغ ح
. 

  ذرــت ــبطِش يعـ ــيح الـ ِلفَحـ
. 

ــرتِعداً    ــزوم مـ ــس املهـ مهَـ
. 

  ــر ــٍة وطَـ ــه يف خدعـ !أولـ
. 

ــطَطاً،    ــى ش ــا إنْ أت ــماً م مقس
. 

 



 

ــور؛   ــزنُ واخلـ ــاه احلـ ودهـ
. 

ومتـــادى خـــوفه هلَعـــاً،   
. 

  ــر ــذل تنهِمـ ــوع الـ !ودمـ
. 

ة العــــز حتضــــنهوصــــال 
. 

ــر    شالب ــه ــد خان ــده؛ ق !عه
. 

  ــر ــه بشــ ــه؛ إنــ ال تلُمــ
. 

 ــور ــهد السـ ــيهم تشـ !!وعلَـ
. 

ــداً   ــدروا عم ــوا غ ــد حلَف ، وقَ
. 

نفَـــــروا؛.. وإىل أعدائـــــه
. 

ــربوا     ــد ه ــراً وقَ ــحا فَج وص
. 

ــوه  ــم أباح ــدروا . ه ــم ه .!وه
. 

ــاً    ــدون دمـ ــوه ينشـ ..وأتـ
. 

ــأروا؟    ــن ث ــاألمِس م ــم ب وه
. 

ــبوا   ــد وانقلَ ــوا العه ــيف خان ك
. 

ــروا؛    ــد خس ــيع ق ــم بالب أنه
. 

مثّ باعـــوه ومـــا علمـــوا   
. 

* * * 
ــر؟   ــحو فَيدكـ ــاعر يصـ شـ

. 

ــرته   ــي حبسـ ــيف ال يقْضـ كـ
. 

لَجـــــت اآلالم تشـــــتجر!
. 

ــه   ــيام ِبــ ــا جلَّ اهلــ كلّمــ
. 

ــر؛  ــيخ حيتضـ ــوِمه كالشـ يـ
. 

ــى    ــلَّ عل ــس ط ــا األم وإذا م
. 

   ــه الضــجرسمــثل طفــل م
. 

ــده    ــاِئه غـ ــج يف أحشـ ضـ
. 

ــر؟   ــر تنتظـ ــةٌ للحشـ !مقْلـ
.  ــد ســئمت ــوم احلشــِر؛ ق ــن ي أي

. 
* * * 

ــر؛    ــك الض ــد نال ــد أن قَ بع
. 

ــمماً    ــن ش ــديقي إن تك ــا ص ي
. 

ــت  ــواق تسـ ــى األشـ عرولَظـ
. 

ــدٍ    ــى أح ــوي عل ــرت؛ ال تلْ ِس
. 

ــر ــه؛ إذا أجـــدب املطـ !أرضـ
. 

ــراً   ــان"ذَاك ــت" قحط ــن قُحطَ م
. 

  ــر ــه مضـ ــيفاً وامسـ مستضـ
. 

ــد    ــذي ق ــر"والَّ اضــا" م البؤس
. 

 ــر ــطر يفتخـ ــذي يضـ !والَّـ
. 

ــراً    ــرقْت مفْتخـ ــد أغـ فلقـ
. 

ــهروا  ــيه وانصـ ــاين فـ !باألغـ
. 

ــوا    ــيه واندجمـ ــغفوا بالتـ شـ
. 

 ـــذاها فـــائح ع؛وشِطـــر
. 

ــرةٌ    ــراح دائـ ــؤوس الـ وكـ
. 

 ــهباء وانعقــرواعاقــروا الص!!
. 

..والندامـــى كلمـــا انذعـــروا 
. 

ــِكروا   ــم س  ــبح ــحا ص أو ص
. 

إن غَفَــا لَــيلٌ هلــم ســهروا    
. 

ــِخروا  ــه سـ ــى؛ ِإالَّ بـ !يرجتـ
. 

مل يعـــد شـــيء بكـــوم   
. 

ــر   ــتأنف الذكـ ــه تسـ إذ بـ
. 

يف شـــبق" القـــاِت"وحـــديث  
. 

ـــر، واخلَـــدرالبش ِمـــنه راح!
. 

ــلهم  حـــني تســـري يف مفَاِصـ
. 

 



 

ــروا  ــعار أو نثَـ ــبة األشـ جعـ
. 

ــثلوا   ــم نـ ــم؛ إن هـ ال تلمهـ
. 

 ــي ــذي حن ــرب .. اوالَّ ــو اخل ه!
. 

ــتدأ    ــداث مبـ ــانَ ِلألحـ كـ
. 

 * * * 
ــر؟   ــرار والعجـ ــر األسـ جبـ

. 

   ــرت ــاذا إذا انبج ــي؛ م ــا أخ ي
. 

احلــــذر فحــــهوقّــــى نيت
. 

  فهــــي يف تارخيــــنا نــــنت
. 

  وهـــو لألجـــيال يعـــتذر
. 

ــٍني"  ــِرماً " ذو رعـ ــا بـ قاهلـ
. 

ــهر؟   رى الســت شــنوم ي ــل ب ه
. 

!ه ســهراًبــاعهم مــن جفــن   
. 

"بالقـــيِل؛ أو غـــدروا" محـــري!
. 

 فـــران إن مكـــرتالغ يطلـــب
. 

 ــنحدر ــار يـ ــل يف األعصـ ظـ
. 

ــين    ــن ب ــر م ح ــوت ــن"ص "مي
. 

  ــر ــو منتِظـ ــواىن وهـ !أو تـ
. 

مــا تالشــى وهــو منــتقل،    
. 

  روالقـــد ـــو الـــتاريخوه
. 

 لَــــى قــــدرمث وافانــــا ع
. 

 
 هـ١٣٩٩ذي احلجة  ٣: بروملي

 م١٩٧٩أكتوبر  ٢٤          
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ــبالِ   ــثل اجل ــامخ م ــدك ش وجم

. 

، قــد حيــيِت بــال مــثاِل،"تقــية" 
. 

ــاِل ــور للكم ــيك، ص ــؤاٍد ف ؛..تف
. 

ــنايا   ــارم يف حـ ــورِت املكـ طـ
. 

ــايل ى املعــد ــم، ل ــبِل األش إىل اجل
. 

"صنعا"حنو  " املخـادرِ "فَِمـن سـفِح      
. 

ــوايل؛   ــاٍد غ ــفحات أجم ــم ص هل
. 

 ــز ــِه أســالف ع ــت ب وحــيثُ من
. 

ــياِل ــزِل اخل ــاعِر الغ ــن كالش ؟وم
. 

"كــيحىي"أو" راملطهــ"ومــن ِمــثلُ  
. 

ــداِل؛"إب"و ــام اجل ــت أوه ، ودس
. 

ــد  ــن جدي ــادر م ــدت إىل املخ وع
. 

ن واجلمـــاِل؛إىل تلـــك احملاِســـ
. 

ــرنو    ي ــدام ــارس املق ــانَ الف وك
. 

ــاِل؛   ــراع، وبالنض ــر بالص وغام
. 

وقامــر بالسياســِة يف طمــوح،   
. 

ــاً،   ويف الشــماِل؛يف اجلــنوِبهمام
. 

وســـافر يف مـــتاهات األمـــاين 
. 

ــوايل  ــي، وامل ــم املواس ــه نع ؛..ل
. 

ــناناً   ــي ح ــبك الدام ــنِت بقل وكُ
. 

* * * 
؛..حـباين كـلَّ مـا يهـوى خيايل        

. 

شعور لطفٍ " بلحـج "ولـن أنسـى      
. 

ــال؛   ــن احمل ــياةَ ِم ــتطف احل وخن
. 

ــاً،    ــالَ يأس ــارق اآلم ــن نس وحن
. 

ــايل ــوٍد، أو تع ــال جح ــولُ ب ؛..أق
. 

ــبرياً    ــالً ك ــتين فض ــد أولي ..لق
. 

؛.حفظـت العهـد فـيِه بـال سؤال        
. 

  متصــر شــهيداً" القاضــي"وحــني
. 

ــداقتنا ــيايل .. ص ــر اللَّ ــى م ،.عل
. 

ــي    ــرآِن تحم ــةُ القُ ــت راي وظلَّ
. 

ــتاهوا يف مفــازاِت الضــالِل؛   ف
. 

ــومٍ   ــند ق ــغاِئر ع ــربدِت الص وع
. 

مهــوم العــيش ِمــن حــاٍل حلــاِل،
. 

ــيها    ــابرِت ف ــنةٌ ص ــت حم وكان
. 

وثــوقاً باملهــيمن ذي اجلــالل؛  
. 

ــوف،   ــأس وخ ــزٍع وال ي ــال ج ب
. 

يبشـــر بالســـيادِة، والكمـــاِل؛
. 

  إىل أنْ صــار"اً" خالــدأملعــي..
. 

عــِن املــثاِل؛.. لكــم ماتــت تعــز
. 

"أُمــاً "عــزاًء يــا بنــيها، إن   
. 

ــرجاِل ــلِت النســاُء علــى ال لفُض.
ولــو كــانَ النســاُء كمــن فقــدنا  .

. 
 

 م١٩٧٩/ هـ١٤٠٠حمرم  ١: بروملي
  



٥٢٧-د ة أسىمع 

 ]:لرمحة والرضوانعلى السيدة الكرمية خدجية القاسم محيد الدين، تغشاها اهللا با [

وأعـــزي مبـــوم أتـــرايب  
. 

كَـم أبكـي أهلـي، وأرثي صحايب        
. 

أرصــدتين األقــدار لألتعــاِب؟  
. 

  ــد ــع، أم ق ــت للدم ــراين خلق أت
. 

نـــبأ آخـــر يـــثري اكتـــئايب
. 

ــع واىف    ــرقأُ الدم ــاد ي ــا ك كلم
. 

ــاِب؟  ــر املص ــاِب إث ــي باملص نبتل
. 

ويحــنا، مــا الــذي جنيــناه حتــى 
. 

* * * 
بـني الصحابِ  " البقـيعِ "هجعـت يف    

. 

ــدٍ   ــاألمس درة جم ــي ب ــنت أبك ك
. 

ِمـتن شـهيدات اـد واالغتراِب؛      
. 

        ما قـد بكـيتن، وم "أمـي "بعـد
. 

ــذاِب؛  ــد الع ــى وجه ــد األس جه
. 

وأنـا الـيوم أنـدب اـد قد جاهد        
. 

زت بقــرب املُهــيمِن الــتوابِ  
. 

من فَا " خدجيـة " "تضـى املر"يف ابـنِه     
. 

وماتـــت ملفـــوفةً بالشـــباِب؛
. 

نشــأت كالــزهور متــرح بالعطــِر، 
. 

صــادق، خــالص مــن األوشــاِب؛
. 

ــي   ف  ــها، وعزائ ــا أهل ــزاًء ي ع
. 

ــثوابِ   ــن ال ســند اهللا ح ــا ع 
. 

ــتِ   ــد نل ــا، فلق ــا أمه ــئاً ي وهي
. 

"اجلناِب"وتغاضـي الـتقْوى ولطْف      
. 

ــا،   ــلَها، واه ــنِك فض ــت م ورث
. 

ــايب ــداً ال حيـ ــيماً جماهـ ن عظـ
. 

..أبـوك، وقد كا   " راغـب "جـدها    
. 

ــزابِ  ــار واألحــ وال للكفَّــ
. 

"أتاتورك"مؤمـناً مل يِصـخ لصـوِت         
. 

ــل الصــواِب ــراط أه يتحــرى ِص
. 

ــومه و   ــا ق ــر"وجفَ ــراً" اهاج ح
. 

عارفـــاً بالـــرؤوس واألذنـــاِب
. 

"مستشاراً مبوسكو "وهـو مـن كان       
. 

ــرابِ  ــت الت ــوه حت ــنما أودع حي
. 

ــيه    ــبكاُء عل ــاتين ال ــن ف إن يكُ
. 

ــا يب ــرط م ــن ف أمتــىن املمــات ِم
. 

فلقــد مــات حــني كــنت غــريباً 
. 

ــباراً، وعفــت حــىت شــر يب؛اواعت
. 

غـري أنـي كالطِّفـل أجهشت حزناً        
. 

ــراِب؟ ــائر األتـ ــه دون سـ !بـ
. 

كـيف أنسـى فضـالً له كان يوليين         
. 

الفـنون العجابِ  " منظـر "وهـو يف    
. 

"فخــري"ومــراراً قــد زرتــه مــع  
. 

ــاآل  ــم ب ــزدانُ الِعل ــن، وي داِبالف
. 

فيها على " الـتاريخ "حـيث يـزهو      
. 

 



 

ــل حــنان األحــباِب باألحــباِب؛ ب
. 

وحـــباين بنصـــِحه دون كـــٍرب 
. 

* * * 
ــدى  ــم امل ــرايب رغ ــم اغت ، ورغْ

. 

ــيوم يف   ــا ال أبكــيه،" حفــيدته"وأن
. 

ــحابِ  ــوالة واألص ــحاً لل ..!ناص
. 

ــحى     ــى وض ــه تفان ــاً أن عارف
. 

ـ    ؟!ثرياً من قسوة األوصاب   سـت ك
. 

ولقــد قــا" خدجيــة"كــيف أرثــي  
. 

األرض نقـــي الضـــمري واآلراِب،
. 

  الــذي عــاش يف" صــنوها"ِحلقــت
. 

أو مبــاٍل وال بفضــل انتســابِ  
. 

ــاهٍ     ــي جب ــال يباه ــاً ف وبشوش
. 

لـــوهِم املُـــىن، وال للكـــذاِب؛
. 

         اً فلم خيضعروقـنوعاً قـد ظـل، ح
. 

* * * 
الدنـيا سـؤاالً يبكـي بدون جوابِ       

. 

ــت يف   ــد ِعش ــيك، ق ــالم عل فس
. 

ــايب ــيها حي ــن عل كــنت أمســى مم
. 

ــريبة ملَّــ   ــِت يف األرض كالغ اعش
. 

ــن مــىن وِرغــاِب ــر ِم قلــبك احلُ
. 

مل يكــن أهــلُ األرض أهــالً ملــا يف 
. 

ــعابِ   ــلِّ الص ــبلُه بك ــزدري ن ي
. 

  ــىن ــر مع ــك املطه ــنِت يف حس ك
. 

ــياِب؛ ــؤم واالرت ــىن لل ــدرين مع ت
. 

كــنِت ال حتملــني حقــداً، وال   
. 

لـــبين األرض دون أي اكِتـــئاب؛
. 

ــالماً    ــناً، وس ــنها س ــنِت تبغي ك
. 

* * * 
ــوابِ  ــنٍة، وث ــل، وم ــٍر وفض أج

. 

نعـم مـا قـد حـبوِت أمـك من           
. 

ــابِ   ــوم احلس ــن ي يف األرض أم
. 

ــنحون    ــم اُألىل مي ــيلٌ ه "األم"وقل
. 

ــا ال يطــاق مــن أتعــاِب ــيِك م ف
. 

       وقاست رت، وعانـتفلقـد صـاب
. 

م املــآِبوعمــل صــاٍحل لــي  
. 

   ــد ــا ق ــا مب ــئاً هل ــنفهني مت م
. 

أو مهـى يف السـهول غيث السحابِ       
.    ــم ــا الح جن ــيِك م ــالم عل وس

. 
 
 

 هـ١٤٠٠حمرم  ٢٤: بروملي
 م١٩٧٩ديسمرب  ١٣          

  



٥٢٨-اس بن علي الوزير عب 

ــن أالَّيف  ــرب م ــا الس دع يل بقاي
. 

ــافِ   ــرفُّقاً وكف ــزمان ت ــب ال ري
. 

ــراِف ــزعماء واألش  وجحــاجح ال
١

. 

والـرفاق تصرموا  " زيـد "بـاألمس    
. 

يوأريــق ســؤر حشاشــيت وشــغاِف
. 

أســفح عــربيت" عــباس"والــيوم يف  
. 

ــي؛ ــٍع، ودون قواِف ــال دم أبكــي ب
. 

أصـبحت أخشـى أن أعـيش مرزأً        
. 

* * * 
ــل   ــار ك ــافِ وا ــيدٍع وق مس

. 

إن مادت أسى  " خـوالن "ال تعذلـوا     
. 

حمطــم األعطــاِف؛" بــراش"وهــو 
. 

    خاوية الصوى " صـرواح "وتزلـزلت
. 

 بروضــِه املئــناِف" رجــام"وأتــى 
٢

. 

إىل الضريح بقربه  " الغـراس "ومشـى    
. 

 وبكـت صـقور اجلو يف األشعافِ      
٣

. 

ــوجعاً   ــوهاد ت ــك ال ــرت تل وحتَس
. 

ــافِ  ــٍة وجف ــن وحش ــباته، م جن
. 

الـدفاق غـار وصوحت    " اخلـارد "و 
. 

ــاف  ــر عف ــاٍن، وطُه ــال إحس مبق
. 

ــلحاً   ــا مص ــول يف رباه ــد جت فلق
. 

ــاِف ــو إىل اِإلنصـ ــنه يدعـ لكـ
. 

ــروةً    ــارةً، أو ث ــريد إم ــا إن ي م
. 

* * * 
ــيافِ  ــوِد واألض ــده للج ــن بع م

. 

قضى الندى : قلت" عباس"قضى  : قالوا 
. 

ــايف؟  ــري الع ــي للفق ــن املُواس وم
. 

ومـن احملامـي عـن مكـارم قوِمه؟         
. 

ــالِف؛  ــِد، واألح ــق، ال للِحق للح
. 

مـزاً بعده  ومـن الـذي سـيكون ر       
. 

لَفدتـــه أعـــداد مـــن اآلالِف؛
. 

لــو كــان يفــدى ســيد يف قــومه 
. 

* * * 
ــدافِ  ــادم األه ــند تص ــق، ع للح

. 

 صـنواً، وكـنت أعده  قـد كـان يل    
. 

ــايف  ــٍف وتص ــلَّ تناص ــته ك وهب
. 

ــد   ــتفكري ق ــريةُ ال ــوطن، ح يف م
. 

ــزمالء، واألالَِّف؛ ــارِع الـ كتصـ
. 

تتصــارع األقــالم يف ســاحاِته   
. 
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ــتاره ــذي خن ــايف؛.. نرضــى ال وجن
. 

ــ  ــم رائ ــوائهدوالعل ــت ل نا، وحت
. 

ــنون مــوايف ــاه مــن ريــب امل واف
. 

مـات عـباس، وقد    : والـيوم قالـوا    
. 

ــرعاِف دمعــي جــوى يف طــريف ال
. 

ففـزعت وارتعشـت حيايت، والتظى      
. 

ــدافِ   ــة األس ــبطوا يف ظلم فتخ
. 

جنـم هـوى، والـركب يستهدي به        
. 

* * * 
ــٍع ذراِف؛  ــيه مبدمـ ــاٍك علـ بـ

. 

مـن ذا أُعـزي؟ كـلُّ مـن يف شعبه           
. 

ــياِف ــٍد مض ــل أروع ماج ــن ك م
. 

ــة   ــلُ مه ــم الفطاح ــوانه؟ وه إخ
. 

ــاِف ــول أي ثقـ ــثَقَّفوا باهلـ وتـ
. 

راضـوا اخلطـوب وجـربوا أرزاَءها       
. 

ــاِف؟  ــان واأللط ــل واِإلمي والفض
. 

مـاذا يقـال هلـم وهـم أهل احلجا          
. 

 حماسـن األوصافِ   قـد حـاز كـلَّ     
. 

  غــرةُ جمــدهم" إبــراهيم"والــندب
. 

 األحنافِ مـع " أحـدٍ "أو  " بـدر "يف  
. 

"حممــد"وكأمنــا قــد كــان عــند  
. 

ــاِفي   ــنمري الص ــرياً كال ــراً ط ث
. 

ــبعه  وكأمنــا رضــع اهلــدى مــن ن
. 

كـةُ الغفـول الغاِفي؛    عـرفوا، ومهل  
. 

  ــن ــنجاةُ م ــنا م ــا بين ــه م وكأن
. 

ــرى الكــدر يف األصــداِف؛ ــيٍه ي ت
. 

ــا   ــرمية دومن ــه الك ــزكو مشائل ..ت
. 

ــتافِ   ــرب املس ــورد، أو كالعن كال
. 

ــيا الــورى حســناِتها  ــبثُّ يف دن وت
. 

وعــن العــيوب كلــيلة األطــراِف؛
. 

وتـرى اخلفـي مـن احملاسن واضحاً        
. 

مجحـت كمـوج الزاخـر الرجاِف؛      
. 

ــةً    ــريةً، وديان ــتثريت غ وإذا اس
. 

* * * 
ــيافِ  ــحابة األص ــياة س ــذه احل ه

. 

إمنــا.. يــا صــارم اِإلســالم صــرباً 
. 

ــنايف؛   ــٍة، وت ــن ألف ــنهها م يف ك
. 

والعلـم فـيها لـيس يـدري سر ما          
. 

ــداِف ــني غُ ــني ناصــعٍة، وب ــا ب م
. 

ــنا   ــني تنوش ــداث ح ــتلون األح ت
. 

ال نـــزقاً، ولـــيس جبـــايف  
. 

ونـذودها بالصـرب مبتسماً وباِإلميان       
. 

للهــول غــري الصــرب ِطــب شــايف
. 

 صــربوا، ومــا اهللا ِللعلمــاء إن 
. 

ــوافِ  ــٍق، وال خ ــرب ذي مل ال ص
. 

صـرب األوىل طابـوا هـوى وسريرةً        
. 

ــايف   ــي ويع ــعار يبتل ــربوا ش ص
عدهواألىل مـن ب   " علـي "لـك مـن       .

. 
* * * 

ــافِ  ــٍل وك ــيك كهاط ــي عل م
. 

ال بـرحت شـآبيب الرضا     " عـباس " 
. 

 



 

ــايف ــناِن الض ــودة واحل ــرى امل ذك
. 

مــا زلــت مــلء نفوســنا وقلوبــنا 
. 

يـا كامـلَ األوصافِ    : مـا مل أقـل    
. 

يـا كامـل اِإلحسـان، واعذرين إذا        
. 

ــاِف ــة األرج ــاد خماف ــركوا اجله ت
. 

باء األىلقــد عشــت مضــطلعاً بأعــ 
. 

ــالفِ  ــرائق األس ــومي طَ ــو ق تقف
. 

ــٍة وعــزم صــامٍت  ومضــيت يف ثق
. 

ــوايف  ــراِش ه ــثلُ الف ــهواتهم م ش
. 

ــولك  ــناس ح ــبدوال  للصــغائر أع
. 

"كاملصطاِف"قـد جئت هذي األرِض      
. 

وقطعــت شــوطك راضــياً وكأمنــا 
. 

للعطــف واألــاِج واألحتــافِ  
. 

ــين ا  ــداً، جت ــناً وحمام ــياة حماس حل
. 
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،نبكــي؛ فهــذا الــيوم يــوم بكــاِء

. 

قومـوا معــي يـا معشــر الشــعراء   
. 

ــتماءِ  ــيه كالي ــائد ف ــي القص تبك
. 

ــأمتٌ    ــيه م ــان ف ــعر واألحل للش
. 

ــو  ــود باحلـ ــوجعاً، وجتـ باِءوتـ
. 

ــوايف حســرةً  ــتحب الق ــاد تن وتك
. 

ــتحياِء؟ ــا اس ــرقص دومن ــر ت باألم
. 

وهـي من كانت به    " علـياً "تبكـي    
. 

ــاقط  ــا كتسـ ــالِءأوزاـ األشـ
ــى   . ــاقطها عل ــا وس ــزن أمثلَه احل

. 
* * * 

ــرباءِ  ــام كالغ ــع األي ــحوا م أض
. 

اهللا للشـــعراء يف الدنـــيا فقـــد 
. 

ــياءِ  ــى األح ــنها عل ــوا مفات وجل
. 

ــم اُألىل وهــبوا احلــياة مجاهلــا،  وه
. 

ــعراءِ   ــرخات للش ــى الص إالَّ عل
. 

ما صحا " اليمن السعيدة "والشعب يف    
. 

"نعاِءص"إىل  " عـدنٍ "باخلـوف مـن     
. 

أيــام كــان اجلهــل يلجــم أهلَهــا 
. 

بســجوا، وقضــوا مــع الشــهداِء
. 

كـم شـردوا مـن أجلـها وتعذَّبوا 
. 

ــى إذا ا ــواءِ  حت ــح باألض ــد وس ــر اجلدي ــرق الفج ــباح وأش ــبلج الص ن
. 

ــراءِ  ــب الفقـ ــا مبطالـ وديانهـ
. 

       تمدماجلـبال ود قمـم وتصـاحيت
. 

!زاعم األطمـــاع والغلَـــواءمبـــ
. 

ــواؤه   ــربدت أه ــقاق وع دب الش
. 

ــم  ــزبريي"بف ــدماء" ال ــر ب !فاغ
. 

ــإذا   ــاٍن"ف ــٍن؛ وإذ" بلقم ــال وط ب
. 

ــعار  ــوا ش ــن رفع ــان"وإذا مب ــدل واإلحس ــاءِ " الع ــل مس ــت ك ــيم حت ِه
. 

ــمتوا ــتهم ص ــا لي ــوغاءِ .. ي ــني الغ ــي أع ــرهبوِت تعم ــيةُ ال ــت طخ وظلَّ
. 

علــم الفحــول، وحكمــة الــرمحاِء
. 

ــتنداً إىل   ــدل مس ــثور الع ــىت ي ح
. 

* * * 
ــاءِ  ــىن البؤس ــدت م ــرفاته ول غ

. 

ويف" عدنْ"بـيت احلق يف     " لُقمـان " 
. 

ــىت  ــاه ح ــوزراِء"خيش ــس ال "جمل
. 

كانـت جـريدته هـي الصوت الذي        
. 

ــنت األرزاِء ــعوا لتعــ مل ختضــ
. 

ــا آل   ــان"ي ــم" لقم ــي أنك عزائ
. 

ــاِء ــرار واحلكم ــرعة األح ــي ش ه
. 

ــان"  ــيت" لُقم ــاياه ال ــم وص علمك
. 

 



 

:خيـــتاره اآلبـــاء لألبـــناءِ  
. 

وبــأنَّ والــدكم حــباكم كــلَّ مــا 
. 

كـي تصـبحوا مـن زمـرة العلماءِ        
مــا زال يعمــل جاهــداً ومكافحــاً  .

. 
ولقـــد رأيـــتكم ورغـــم عواصـــف األهـــوال، واألرزاء واألهـــواِء

. 
 أو ناقـــٍد بـــناءِ أو عـــامل،

. 

مـا بـني كاتـب قصـٍة، أو شاعِر،          
. 

ــزنه  ــازي ح ــنه تع ــي.. م .وعزائ
. 

 تقبلوا ؛هـذا هـو اـد الشـريف        
. 

 
 ١٤٠٠صفر  ١٧: ومليبر

 م١٩٨٠يناير  ٥          
  



٥٣٠-سر عر الش 

تلقَّى صاحب الديوان قصيدة طويلة من األستاذ الشاعر عبد          [
لصاحب "  ألف باء اللزوميات  "اهللا محران، يقرظ ا ديوان       

 ]:الديوان، ومطلعها

 

 
وأَثــرت يفَّ الشــاعر اِإلنســانا  

. 

ــجانا  ــي األش ــني جواحن ــيجت ب ه
. 

 :ومنها .                                    
ذهــناً، وأصــرحهم هــوى ولســانا

. 

ــاهم   ــا أنق ــا وي ــد العلم ــا أمح ي
. 

ــن احل ــيانا ره ــنطقاً وب ــيقة م ق
. 

      وإمنا" رهـن احملبسـني   "مـا كـنت
. 

 
                :فقال الشاعر جميباً .                                    

. 

ــا  ــم األركان ــبل تلكُ ــس وق وامل
. 

ــا    ــلِّماً هلفان ــدياِر مس ــج بال ع
. 

ــنانا؛    ــبةً وح ــياةَ حم ــيها احل ف
. 

هـذه العرصـات كُـنا جنتلي      : قـلْ  
. 

ــار، واألحل  ــمات واألزه ــاالبس ان
. 

كانــت تــبش لــنا، وتنثــر حولــنا 
. 

خـــلٌّ يـــرحب، أو أخ يلقانـــا
. 

والـيوم رعـب الصمت يغشاها فال        
. 

   ـ   -فاسـتلطفت  سوانا؟ -ودحـىت نع
. 

ــراقنا   ــةٌ لِف ــرتها وحش ــرى اعت أت
. 

عمـداً، فجـازت هجـرنا هجرانا؟      
. 

ــوحها   ــرنا س ــا هج ــا أن أم رابه
. 

ــرب ــلوانا؛ مل نغت ــراً وال س  هج
. 

ــنا    بأن ــديار ــو درِت ال ــاهللا ل ت
. 

ــنت ــوانا وازيـ ــنا ألـ  للقائـ
. 

ــةً  ــرباً، وماســت ج ــتمايلت ط ل
. 

ــا؟ ي ــل واجلريان ــويفُّ األه ــو ال قل
. 

ــلْ   ــوناها؛ وه ــا قل ــم م واهللا يعل
. 

ــوى   ــي باهل ــن يناج ــانا"حل "مشس
. 

كـم يهفـو علـى جنباته      " عيـبان " 
. 

ى يــر ــوقها ح ــي ش ــبانا"ناغ "عي
. 

كـم من زفرة   " مشسـان "وعلـى ذُرا     
. 

ْــوى القــريض وتعشــق األوزانــا
. 

 "ــرةً" ميــنالطبــيعة مــا تــوانت ح
. 

ــيانا؛ ــام والتبـ ــدس األنغـ وتقـ
. 

ــناِئها    ــن أب ــعراَء م ــد الش ومتج
. 

ــنوانا؛   ــوزع الع ــاُء ي ــن يش ومل
. 

والشـعر يعـرف أيـن يـودع سره         
. 

"أمانــا"و" الســاملي"و" وجــرادةً"   
. 

شاعراً" الزبريي"عمـداً قـد اخـتار        
. 

ــه   ــنة عدن ــد ج ــوالنا"بالقص "خ
. 

ــتار   ــوناً"واخ ــناراً وانت" دم ــىم ق
. 

مـثل الـورى فصـلَ املكـانُ مكانا        
. 

ــا    ــي، ربم ــاكن كاألناس إنَّ األم
. 

 



 

ــا"أو " حضــران"مث اصــطفى  "إريان
. 

ـ    "شرعباً"و" حضور"يف قلى   أوالَ فك
. 

"حمرانا"حتـى ارتضـى مـن بينها        
. 

ــواً أو هــدى  ــز األصــوات لغ ومتي
. 

ــنانا ا ــكالَ، واألف ــوان، واألش ألل
. 

ــنونه    ــحاره وف ــن أس ــباه م فح
. 

ــنانا؛  ــبارع الف ــب ال ــئ األدي فت
. 

ــا   ــه وم ــريداً يف خالئق ــدا ف وغ
. 

* * * 
قــد أطــربتك، ونالــت استحســانا

. 

شـعري إن تكن   " لـزوميات "أأخـي    
. 

ــانا؛   ــيت األرض واِإلنس ــا بك ملّ
. 

فألنــين قــد كــنت فــيها صــادقاً 
. 

ــربانا؛  ــي قـ ــيديت ومبادئـ لعقـ
. 

ــتها    ــيت قدم ــايل الَّ ــدبت آم ون
. 

ــ ــا ملَّ ــذي وم ْــانا ــاً ولس ت هل
. 

مخســون عامــاً، والقــوايف يف فَمــي 
. 

ــانا  ــرها إحس ــن ده ــي م أو ترجت
. 

ــاطالً  ــداري ب ــدالً، أو ت ــتار ع تش
. 

وجـدت هـباًء كـلَّ مـا قد كانا؛         
. 

ــياا   ــاخ ب ــابت وش ــى إذا ش حت
. 

ــيانا ــيد بـ ــبة يف أن أجـ أو رغـ
. 

ــاً    ــيود تكلف ــك الق ــزم تل مل ألت
. 

ــا    ــنا وأمان ــناً ل ــزمتها حص فل
. 

لكـن رأيــت الشـعر مثلــي تائهــاً   
. 

 
 هـ١٤٠٠مجادى األوىل : بروملي

 م١٩٨٠مارس  ٢٤         
  



  نشيد العنسي يف جنة الشعراء-٥٣١

ا أنا فلن أعودأم 
 بال وطن… سوف أظل شارداً

 .من اليمن.. فلسطيين… أنا
 !وأنا من اليمن… قد أنكروين

 ..وسوف ينكرون
مؤمتنكلَّ حر . 
 "عدنْ"و" بصرى"ما بني 

 ..قد خربوا بييت
 !، بال مثن"فلسطني"باعوا .. وقد باعوه مثلما

 !بال مثن.. بال مثن
 "..فإِبش بن عنكبوت.. "ولَن.. ال.. ال

 .قد قبض الثمن" ابن غريون"مثل 
 .مل أقبض الثمن.. وحدي أنا

 …ت يف بيد احملنهفت
 .وألعق اِإلحن.. أعتنق األسى
 .أحبث عن سكن.. ومهت حائراً
 .وليس يف اليمن.. وقد وجدته

 ".سيف بن ذي يزنْ.. "ن مع ابنهالك
 .وظبيه األغن".. الرباق"وجنله 

 ِحنن أو نبكي على الوطن.. يف جنة األنغام
وحدة اليمن.. وننسج األحالم أحالم 

 ..اليمن العظمى". اليمن الكربى"
 .اليمن.. اليمن

 
 هـ١٤٠٠ذو القعدة  ١: بروملي

 م١٩٨٠أغسطس  ١٠          
  



٥٣٢-د معة اليمعيدن الس!.. 

 ]:ة ذكراه بلندنلأُنشدت يف حف.. على أيب سلمى[

للمجــِد والشــرِف التلــيِد، للصــرب، للحــق الشــهيدِ     
. 

ــديدِ    ــرأي السـ ــآلداب، للـ ــالق، لـ ــم، لألخـ للعلـ
. 

ــى،  ى "أمضــلم ــو س ــيدِ  " أب ــرن العن ــر، احل ــياة الثائ ح
. 

علــى لَهــِب القصــيدِ  .. يشــوي عــواطفه، ويصــهرها
. 

ــيودِ    ــلي يف القـ ــور يصـ ــات مأسـ ــوغها لَهفـ ويصـ
. 

كالـــرعوِد.. طـــوراً مولـــولة، وآونـــةً جتلجـــلُ   
. 
لقـــد يـــوقعها فتـــرقص كـــلُّ ذرات الوجـــودِ    و

. 
وتكــاد جتــِذب قاصــرات الطَّــرِف مــن دار اخللــودِ     

. 
    بــني الــيهوِد" أنــياب تبكــي العدالــة وهــي جتــأر"

. 
وتـــؤنب األســـياف قـــد هجعـــت طـــويالً يف الغمـــوِد

. 
ــتف و، وــد ــآمي"تش ــي"، و"بالش ــعودي"، و"العراق الس"

. 
ــوِم يف  ــين"والق ــني  "وط ــا ب ــم م ــات"، وه ــوِد"ق ، أو هج

. 
كــي ينهضــوا، وميــزقوا حجــب اجلهالــِة، واجلمــودِ     

. 
، جنمـــان يف فلـــٍك فـــريِد"صـــنوه"، و"عــبد الكـــرمي "

. 
ــناٍن" ــيدِ " حسـ ــب التلـ ــالق، واحلسـ يف اآلداب، واألخـ

. 
"لَبــيِد"وذاك يــروى عــن  ".. ســيبويه"هــذا يحــاور  

. 
 ــاين "ذاك ــن ه ــذا  "اب ــاِئده، وه ــيدِ "، يف قص ــن العم "اب

. 
الفـــن، والشـــعر املعـــتق، واجلديـــِد" كـــروم"قَطفـــا 

. 
ظفــــرين، بــــال نديــــِدوتــــوزن، مفارســــي عاه

. 
ــاملُ ــودِ   العـ ــع الوجـ ــوته مسـ ــأل صـ ــر ميـ  النحريـ

. 
ــولٍ " ــى ق ــولٌ عل ــئت " ق ــا ش ــه، م ــيِد.. ِب ــن أدب مف م

. 
"عـــبث الولـــيِد"ى والشـــاعر الغـــريد، يعـــبثُ بالنهـــ

. 
ــيدِ    ــيِم، والعمـ ــراِئس للمتـ ــائد كالعـ ــي القصـ ينشـ

. 
ــيدِ  ــربد بالنشــ ــباً يعــ ــه هلــ ــبها يف كأِســ ويذيــ

. 
 



 

ــود ــلّي للوعـ ــيدِ … روح تصـ ــى الوعـ ــاف لظَـ وال ختـ
. 

ــان   ــوةُ اِإلميـ ــتها قـ ــد تيمـ ــيدِ .. قـ ــر األكـ بالنصـ
. 

ــى  ــلمى "رمح ــا س ــألْ"أب ــزيدِ .. ، وال تس ــن م ــا إن م فم
. 

ــت  ــا زال ــالُ، م ــت.. واحل ــا فارقَ ــديِد.. كم ــرٍب ش يف ك
. 

ــذا ــوى ه ــن، س ــه وط ــلٌّ لَ ــطيين"ك ــريِد" الفَلس الش
. 

ــرنٍ    ــثَ ق ــرحلُ ثل ــك ي ــا انف ــيدِ .. م ــلِّ ب ــاً يف ك تائه
. 

بــني العواِصــِف صــابراً، أو رابضــاً خلــف احلــدودِ     
. 

ــوال ــغي إىل األقـ ــرةُ  : يصـ ــئُها، عباقـ ــوِد"تنشـ "الوفـ
. 

ــرمي " ــبد الك ــيدِ   "ع ــوايف، والقص ــكوى الق ــا ش ، وهاكَه
. 

ــأوزاِن   ــوا بـ ــيِل"عاثـ ــودِ " اخللـ ــياِن، وبالعمـ وبالبـ
. 

ــعر   ــيوت الش ــوا ب ــارت ت.. هدم ــيدِ فانه ــرج بالنش حش
. 

"امللــك الطَّــريدِ "العــربيد و" األخطــل"ترثــي قــوايف
. 

ــهاد  لَ"وســرو ــنجودِ   "ج ــه وال ــني املهاِم ــا ب ــو م ، وه
. 

ــرودِ   ــٍن شـ ــد األوزانَ يف حلـ ــوي، يرصـ ــرو يعـ كاجلـ
. 

ــيدِ   ــدر النضـ ــن الـ ــداً مـ ــعره عقـ ــوغَها يف شـ ِليصـ
. 

"املديــــِد"ويف " اخلفــــيف"مل يعقلــــوا أنَّ القــــوايف يف 
. 

ــثل  ــع"م ــون"يف " املقاط ــنقوش"، ويف "اللّح ــوِد"، ويف "ال "العق
. 

؛"عـــوِد"والشـــعر موســـيقى، وال نغـــم بـــال وتـــر و
. 

وأنــت يف غُــرفات جــنات اخللــودِ   ".. عــبد الكــرمي "
. 

"الــربيِد"الذكْــريات، وخــدن أخــبار   " حبــيس"وأنــا 
. 

ــودي    ــت جه ــد كل ــتين، فق ــل وعاف ــةَ، ب ــت السياس عف
. 

ــيودي    وح ــي ق ــي، وأوراق ــي قَلم ــي، حارس ــت نفس بس
. 

والكـــتب صـــحيب، والقـــناعةُ واحملـــبةُ مـــن شـــهودي
. 

ــقِ   ــرنو إىل األفـ ــاعر يـ ــيةُ شـ ــذي حتـ ــيِدهـ  البعـ
. 

ــنودِ   ــاين العـ ــة العـ ــور مبقلـ ــلَ اهلصـ ــرقب األجـ يتـ
. 

ــيِد؛  ــيخ القعـ ــرة الشـ ــريِد، أو نظـ ــر املـ ــة احلُـ أو حملـ
. 

ــهيِد؛    ــل الش ــىن األم ــى م ــيم، عل ــِم اليت ــة احلُل ــي دمع ه
. 

 



 

؛"الصــعيِد"طفــرت لذكــرى وقفــة بــيين وبيــنك يف     
. 

ــتفت بالوعــود، وبالوعــيدِ  " األصــوات"، و"مصــر"يف 
. 

ــي  ــيم يف عـ ــباب أهـ ــأحالم الشـ ــا بـ ــيِد؛ٍشوأنـ  رغـ
. 

ال بالوعـــود، وال الوعـــيد، وال العهـــوِد..  :قـــد قلـــتها
. 

ــنودِ    ــع، واجلـ ــنابل، واملدافـ ــل، والقـ ــلْ باجلحافـ بـ
. 

ــنودِ  ــرفِة البـ ــت رفـ ــحايا حتـ ــداء، وبالضـ ــلْ بالفـ بـ
. 

ومقانـــب األبطـــال تـــزحف يف الســـهول ويف الـــنجوِد
. 

ــنعود ــناؤ.. سـ ــودِ  أو أبـ ــِر، واجلحـ ــم املكابـ نا رغـ
. 

ــي" ــطيين"، "قُدس ــدودي؛ "فلس ــرى ج ــبويت، وث ــرابع ص ، م
. 

* * * 
ـ      ــيوم مــاذا؟ هــا همــو األبطــالُ بالعـ زِم األكــيِدوال

. 
ــن    ــراِر م ــلُ األح ــٍب"وجحاف ــيد "، إىل "حل ــد الرش "بل

. 
"الـــيمن الســـعيِد"إىل " أحـــٍد"إىل " تطـــواٍن"وِهضـــاب 

. 
ــودِ   ــوِد، وكاألسـ ــهادِة كالفهـ ــى الشـ ــون علـ يتنافسـ

. 
* * * 

مــن ذا أعــزي يف الفقــيد؟ مــن ذا أكــرم يف الفقــيِد؟     
. 

ــريِد؟     ــرٍب شـ ــلَّ مغتـ ــالءه؟ أم كـ ــاه؟ أم زمـ أأخـ
. 

؟ أم األشــاوس يف احلديــِد؟ "القــدس الشــريف "أم منــرب 
. 

ــتهٍل   ــل مبـ ــيل"أم كـ ــرآٍن"، و"بإجنـ ــيِد" "قـ ؟"مجـ
. 

* * * 
ــت ــئت قل ــو ش ــن : ل عا"ومــن ــيِد؛" بص ــةً وص ــن جحاجح م

. 
ا علـــى أشـــعاره، وتلقَّـــنوها يف املهـــودِ   نشـــأو

. 
الِســل والقــيوِد؛   " زواملُهــم"كانــتالس بــني وهــم

. 
 الـــركوع ويف الســـجوِدوتكـــاد تذكـــر يف القـــياِم، ويف

. 
  ــهيد ــا الش  َــون ــريدِ  … ويودع ــى الطَّ ــجون عل وينش

. 
* * * 



 

ــتحيب    ــع، فان ــف الدم ــرمحاِت ج ــزنةَ ال ــا م ــودي؛ي وج ،
. 

ــودِ    ــر، واللُّح ــى املقاب ــبكاء عل ــول ال ــن طُ ــف م ــد ج ق
. 

ــرمحات ــزنةَ ال ــا م ــي .. ي ــتحيب مع ــدباً-فان ــدي؛-ح  وِزي
. 

ــدي ــيِد؛   . زي ــي املب ــن عطش ــروِح م ــفى أوام ال ــا يش مب
. 

ــيدِ  ــالطِري الوح ــيت ك وبق
. 

ــب "  ــبهم ذه ــذين أُح "الَّ
. 

باللُّحــــوِن وبالقصــــيِد
. 

       أبكـي بـال دمـٍع ولكن…
. 

 
 هـ١٤٠١صفر سنة  ٢٣: بروملي

 م١٩٨٠يناير  ٣٠          
  



  يف واحيت-٥٣٣

ــي و ــوع إىل الدياج ــار الدم ام
. 

  ــموع ــنني الش ــا حل ــيت؛ ي يف واح
. 

 ــوع ــالِة اخلشـ ــرجتيه بصـ وتـ
. 

       تـأوي وساويسـي تناغـي اهلجوع
. 

* * * 
ــغي ــرايب "يص ــياه" اغت ــر امل خلري

. 

ــجر  ــالل الش يف واحــيت حتــت ظ
. 

ــري  ــة الط ــياه .. ونغم ــب احل يع
. 

وِمـن سـنا الشـمس ونفـح الزهر         
. 

* * * 
     ـحب رفاق الشبابوكـيف؟ والص

. 

 ما سئمت الصحاب   -وحاشا-وحدي   
. 

         فلـم يـدع يل غـري هـذا الكتاب!
. 

        دهـري اشـتطَّ عند احلساب لكـن
. 

* * * 
 ــم ــي أص ــى يناج ــأنين أعم .!ك

. 

ويف واحـــيت" مـــع العصـــافري" 
. 

ــر ــم.. يأم ــذا القَل ــر ه .!أن أكس
. 

ــيت    ــى راح ــى عل ــي يطغ وقلق
. 

 
 

 م١٩٨١فرباير  ٤: بروملي
  
 



 ! اعتذار-٥٣٤

 ]:بعث الشاعر أمحد املعلَّمي إىل صاحب الديوان قصيدة عتب، مطلعها [

ــربا    ــبلغ اخلـ ــن يـ أال مـ
. 

صـــديقاً حـــج واعتمـــرا؟
. 

 
ان وفـــاؤه ذنـــباً أكـــ 

. 

ــرا ــذاك، فاغتفـ ــج لـ !فحـ
. 

 
ــداقة  ــل لص ــر، ه ــند النح وع

. 

١ !قـــد حنـــرا" األخـــوين"
. 

 
ــل ن  ــنا وهـ ــرت مودتـ فـ

. 

ــيوم  ــر"بـ ــرا؟" النفـ إذ نفـ
. 

 
 

  :وهي طويلة جداً؛ فأجاب عليه مبا يلي
. 

 

ــدرا؟  ــنا هــ ــيما بينــ فــ
. 

أنـــى يصـــري الـــود: يأخـــ 
. 

ــربا؟   ــد قُـ ــد أودى، وقـ قـ
. 

ــول  ــيف تقـ ــب: وكـ إن احلـ
. 

ــن   ــي ومـ ــدرا"أواشـ ؟"هـ
. 

ــع    ــن أين أمسـ ــيف تظـ وكـ
. 

ــجرا؟   ــىت ضـ ــياً؟ أم فـ غَبـ
. 

ــراين؟ أم  ــةٌ تــــ أإمعــــ
. 

بـــين مـــا الـــذي صـــدرا؟
. 

  ــبك ــول يف عتـ ــيف تقـ وكـ
. 

ــرا؟ ــباب والِفكـــ األلـــ
. 

ــب  ــا خيل ــوى م ــدر س ومل يص
. 

ــرا  ــذي نثــ ــدر الــ والــ
. 

ــذي يطــرب  ومل يصــدر ســوى ال
. 

شــــراكــــرمي؛ يــــنقد الب
. 

ــقٍ   ــال ذي خلـ ــن إفضـ ومـ
. 

مـــن جلَّـــى، ومـــن قـــدرا
. 

ــري   ــال غـ ــتار خـ ــال خيـ فـ
. 

وهـــا قـــد جـــئت معـــتذرا
. 

وقـــد كـــنت أنـــا اجلـــاين 
. 

* * * 
أتـــيت إلـــيك مـــنحدرا  

. 

ــادر إذ  ــر يف املخـــ أتذكـــ
. 

 

                                                 
 .عبد الرمحن اإلرياين وأمحد املعلمي:  املقصود باألخوين ١



 

ــرا ــه الفقــ ــىي عيشــ حيــ
. 

ــان   ــرحا"وكـ ــل" ملُفْـ العامـ
. 

!تنفـــي اهلـــم والكـــدرا  
. 

ــر   ــب النحريـ ــت الكاتـ وأنـ
. 

ــي شـــررا   ــعراً يلتظـ ر شـ
. 

قــــرأنا يف ظــــالل الــــنو 
. 

ــرا  ــدرك الوطـ ــىت يـ  ر حـ
١

. 

ــثأ    ــعب أن يـ ــي الشـ يناجـ
. 

ــت ــت : قل ــم، فقل ــرا: نع ه
. 

ــثور؟     ــراه؟ ن ــا ت ــت؟ وم فقل
. 

ــرا  ــنا أُمــ ــلّ والتــ وكــ
. 

   اوكــيف؟ ومــا لَــنجــيش 
. 

جنْــــين شــــوكَها زهــــرا
. 

وماجــــت بينــــنا األيــــام 
. 

اثها الِعبـــراومـــن أحـــد 
. 

ونقطـــف ِمـــن مآســـيها   
. 

بـــه الدســـتور منتصـــرا   
. 

واســـتعلى" الصـــلح"وكـــانَ  
. 

ب باِإلميـــــان، وانصـــــهرا
. 

وكــانَ الصــوت قــد أشــر    
. 

مــا اســتخفَى، ومــا ظهــرا   
. 

  ــد ذاب ــه قـــ ويف هلفاِتـــ
. 

ــورا ــحا األوراد، والســ !صــ
. 

هـــو اخلاشـــع؛ يـــتلُو إنْ   
. 

ــِكرا  ــنطقه؛ وإن ســـ مبـــ
. 

  ــه ــن جيادلــ ــاور مــ حيــ
. 

ــخرا  ــناناً وإن ســـ ر فـــ
. 

عار واألخــــباروى األشــــ 
. 

ــرا  ــذلَّ، واندحـ ــى الـ والقـ
. 

ــته  ــته مهَّــــ وإنْ خانــــ
. 

ــرى  ــى، وسـ ــراب الدجـ حملـ
. 

ــثا،    ــبره، وجـ ــاب بصـ أهـ
. 

..!منتِصـــــرا، ومندِحـــــرا
. 

ــال؛  ــص األبطـ ــي قصـ يناجـ
. 

بـــال هلَـــٍع، ومـــن ذعـــرا
. 

ــته  ــن واىف منيــــ ومــــ
. 

ــرا  ــم، وانتح ــاس الس ــف ك
 ـ.

ــزةٍ    ــي ع ــن ِف ـــ.. وم س ــد قَ
. 

..!ذِْقـــِه ظفـــرا مـــة ِح
. 

ومــن ِمــن بعــد أن عثــرا،    
. 

ــرا  ــِه عثــ ــدِة حمِقــ ِحبــ
. 

ومــن ِمــن بعــِد أنْ ظفــرا     
. 

ذلــــيالً كــــان محتقــــرا
. 

   رفعــتهــي الدنــيا؛ فكــم 
. 

! كـــانَ مقْـــتِدرا عزيـــزاً
. 

ــب     ــال ذن ــت ب فَضــم خ وك
. 

ــرا  ــتب، والذِّكَـ ــوت الكُـ قلـ
. 

ــيتك أَ    ــا نسـ ــم مـ ووأقسـ
. 

عم ِمــــراـــــيِق، أحــــجت
. 

ـ    ــت ــيِت الع بالب ــذْت ــن ع ولك
. 
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ــتِذرا " اهللا ــتاقاً، ومعــ !مشــ
. 

ــرت إىل   ــيب"وِســـ حبـــ
. 

ــرى    ــى وج ضــا م ــي م وحتك
. 

وكـــنت معـــي تناجـــيِه،   
. 

١ "مســـتترا"لـــيس " ضـــمرياً"
. 

ــنجوى" أي"وكانــــت   يف الــ
. 

 ــذى ــتقِْطراً"شـ ــرا" مسـ عِطـ
. 

فقــد ســطَع احلــديثُ ِبــِه،    
. 

 ِكــــرا".. القــــرب"وزاردم
. 

ــلَّى  ــلُّ مـــن صـ وأمـــن كـ
. 

ــرا  ــد ظَه ــد ق ــن باجل ــرف م
 ـ.

ـ   ــ ــئت أن تعـ ــي إن شـ أخـ
. 

ــررا  ــذلَّ، والضـ ــال الـ ع نـ
. 

ــد واألطمـــا    ــن باحلقـ ومـ
. 

حـــاز الفـــوز، والوطـــرا  
. 

ومـــن باـــد والـــنخوة   
. 

 لشــــهم فــــارٍس ثــــأرا
٢

. 

ــباً    ــة عجـ ــذْها قصـ ..فخـ
. 

ــطربا   ــبأِس مصـ ــديد الـ شـ
. 

ــبةٍ    ــلَّ نائــ ــم كــ جتشــ
. 

واآلفـــــات واخلطـــــرالَ، 
. 

وعانـــق عـــزمه األهـــوا   
. 

ــرا   ــاد، وانتصـ ــن األجمـ مـ
. 

ــؤمله   ــا يــ ــأدرك مــ فــ
. 

ــتدرا  ــياء، وابـــ إىل العلـــ
. 

ــما" الكُـــويت"شـــريد يف   سـ
. 

ــحرا  ــبله صـ ــت قـ ..!وكانـ
. 

وشــــيد دولــــةً كــــربى 
. 

،ــد ــِذراو امل جـ ــدام، واحلـ قْـ
. 

تــــرى الفيصــــل، واملــــا 
. 

كــــرمي يــــبذلُ الصــــررا
. 

وكــــلّ مســــيدع شــــهم، 
. 

قــباب نــدى، ونــار ِقــرى   
. 

هلـــم مـــثل اُأللَـــى ســـبقوا 
. 

ــدراً   ــهم قَـ ــرم أرضـ ؟!أكـ
. 

ــدهم، ألنَّ اهللا  أحنســــــــ
. 

!وال هدمــــوا لــــه أثــــرا
. 

وهـــم مـــا أمهلـــوا جـــاراً، 
. 

ــراً ــروِف؛ مفْتِخـــ !ِللْمعـــ
. 

   ــر ــاِكر، والذاكـ ــا الشـ أنـ
. 

ــرا   ــد كَفـ ــاٍن، فَقَـ !ِإلحسـ
. 

ــكراً؛    ــر شـ ــن مل يدخـ ومـ
. 

ــرا  ــن نصـ ــن آوى، ومـ ومـ
. 

وهــم مــن أكــرموا نــزيل،    
. 

!أجــــلَّ احلــــر مدكــــرا
. 

 كـــرت؛ ومـــاوأمـــا مـــا اد
. 

ــع  ــوِر"ـم ــرا؛ " احلَاب ــن بِط م
. 

ــه يف جمــــ  ــا قـــد قالـ ومـ
. 

مضــــى يف األرض واندحــــرا
. 

ــ  ــن ِبِهـ ــلّ مـ ــك خـ مِبأَنـ
. 

 

                                                 
 .ترمز إىل القاضي عبد الرمحن اِإلرياين": أي " ١
 .ة امللك عبد العزيز آل سعود هو موحد اجلزير ٢



 

مـــِن اســـتغنى بـــه خســـرا
. 

فـــدع نهـــباً يصـــاح ِبـــِه؛ 
. 

ــه ــد قالَـ ــا قـ ــغرا.. مبـ صـ
. 

ــتعلى   ــذي اسـ ــبريهم الَّـ كـ
. 

ــدررا  ــر الــ ــلٌ ينثــ فحــ
. 

وقــــد أخــــزاه باحلجــــِة 
. 

واـــد الَّـــذي اشـــتهرا  
. 

ــان"إىل   ــن " أريـ ــيِت الفَـ بـ
. 

ــعرا  ــراِر، والشـــ واألبـــ
. 

يعـــنِعن محـــتد األفـــذاذ 
. 

  ـــوهمـــرا"ِء قـــد مسؤتم"
. 

تأمــــرهم علــــى األدبــــا 
. 

مـــن العلمـــاء والكُبـــرا  
. 

وقــــد شــــهدته كَوكَــــبةٌ 
. 

مــــا جــــاَء، أو حضــــرا
. 

  ــه ــو أَنـ ــهم لـ ــى بعضـ متنـ
. 

 ظهـــراواِإلفـــك الَّـــذي 
. 

فقـــد مسعـــوا فـــنونَ اللغـــو 
. 

علــــى اِإلميــــان منقَِهــــراً
. 

ــوداً   ــاِن مجحـ ــى اِإلحسـ علـ
. 

وســيٍف كــلّ بــاب فــرى   
. 

ــتحوا    ــد فـ ــواٍن"وقـ "ِلعلْـ
. 

هــنا؛ كـــي نمعـــن النظَـــرا 
. 

ــنا   ــد جئـ ــن قـ ــوا حنـ فقالـ
. 

ــرا  ــمس والقمـ ــى الشـ حتـ
. 

جنــدد كــل مــا يف الكــون    
. 

"صــبرا"ونقلــع ِمــن هــنا   
. 

"نقُمـــاً"ونـــنقُلُ هـــا هـــنا  
. 

ــجرا  ــولَه الشـ ــرس حـ ونغـ
. 

نعمـــر يف اهلــــوا قَصــــراً  
. 

* * * 
ــريا  ــِر السـ ــيهم، واذكـ علـ

. 

ــزن  ــب، وال حتـ ــي فاعجـ أخـ
. 

ــــونا الِغــــريحاترمــــي ن
. 

ــي    ــود البغ ــرحت حش ــا ب فم
. 

بطَــــرا.. علــــى آدابــــنا
. 

ــلٍ    ــل ذي جهـ ــلّط كـ تسـ
. 

ــرا ــرائه أَِشــ ــبطِْل هــ بــ
. 

يعــــيثُ ــــا، ويــــرهقُها 
. 

ــرا  ــنهار مندثــ ــا يــ مــ
. 

ولكـــن بطْلَـــه ســـرعان   
. 

ــورا ــاَألوزاِن، والســـ !بـــ
. 

    ــعرــتلو الش ــق ي ــى احل ويبق
. 

ــةً ــرى .. مجِفلـ ــوف تـ وسـ
. 

   بيدــت ــيفهم سـ ــحابةُ صـ سـ
. 

  ِفـــرتغ؛ مافَـــواِر الـــذَّنب
وهـــا قَـــد جـــئت معـــتذراً  .

. 
 

 هـ١٤٠١مجادى األوىل  ٦: ومليبر
 م١٩٨١ مارس ١٢          

  



 ! نشيد املسرية-٥٣٥

 هــري ــذل نصـ ــق مل أخـ واحلـ
. 

   هــبري ــل عـ ــب مل أجهـ احلـ
. 

ــثريه؛  ــيص املـ ــد األقاصـ مهـ
. 

 مــــا غــــذاين اليــــتم يف
. 

!يل قَصــص وســريه " صــنعاء"
. 

القصــــوى ويف" الضــــالع"يف  
. 

الكـــبريه" عـــدنْ"وعلـــى شـــواطئ حبـــرنا القـــاين، ويف    
. 

* * * 
  هــبري ــوته املـ ــش قسـ مل خيـ

. 

أنـــا شـــاعر األمل الـــذي   
. 

    ــريه ــالم، ويف الظهـ ــلّي  يف الظـ ــب املصـ ــاعر احلـ ــا شـ أنـ
. 

  ــيد املســـري ــى أناشـ ه؛غنـ
. 

أنـــا شـــاعر احلـــق الـــذي 
. 

  هــري ــاٍن مصــ ــلُّ إنســ ــرف كــ ــواِفلَها ليعــ ــدو قــ حيــ
. 

ــري  ــوى الفق ــريه–يه ــى بص  عل
. 

قدســــت بعــــد اهللا مــــا 
. 

 هنــــيا مســــاوات األنــــام؛ فــــال حقــــري، وال حقــــريد
. 

ــيا ا ــثريه دنــ ــم اهللا الكــ ــع أنعــ ــناس أمجــ ــبال الــ .هتــ
. 

 
 هـ٢١/٦/١٤٠١: بروملي

 م١٩٨١أبريل  ٢٥          
  



 ضراين بلقيس احلَ-٥٣٦

 "]:دججامعة كمرب"الظريفة بلقيس إبراهيم احلضراين، يف  قاهلا عندما قابل األديبة [

      واستبشرت ـبتقـد رح"كمربدج"
. 

"سـت اليمن  "و" ِبِبـنت حضـران   " 
. 

واحلســن، يف ثــوب العفــاف األِرج
. 

بالظـرف، واللطـِف، بسـحر الصبا       
. 

 
 هـ١٤٠١رمضان  ١٣: كامربدج

 م١٩٨١يوليو  ١٤           
  



 !مي أيضاً واملعلِّ. الشامي-٥٣٧

         حمدومل يصـطنع شـيئاً بـه قـطّ ي
. 

وهو مل يقُلْ  " أمحـد "كالنـا يسـمى      
. 

ــذ ــيد؛ وه ــريب"ا عن ــدد" يع !جم
. 

ــون  ــؤمن" هامشــي"هــذا : يقول وم
. 

 دــد ــات جت ــم احلادث ــاد؛ ورغ فس
. 

ــها  ــرحا يف صــحبٍة، ال ميس ــا ب وم
. 

       الفهـِم هـيهات يفسد غلـيظٌ وود
. 

للـود يف الفهـم موثق     : فقلـنا هلـم    
. 

       كِْسدلي ونغاس نوفـيه، نقـدنا الـن
. 

بـه قـد سـربنا الكون؛ ضعفاً وقوةً         
. 

دــرد ــاه الضــمري ي ــيهدأ؛ ناج :ول
. 

ــريره    ــو س ــا آب حن ــلٌّ إذا م ك
. 

"!أمحد"وجلـدة بـني العـني واأللِف        
. 

ــونين يف   ــٍد"يلوم ــومهم" أمح وأل
. 

 
 هـ١٤٠١رمضان  ٢٧: بروملي

 م١٩٨١يوليو  ٢٨          
  



 .. مواساة-٥٣٨

قرأ صاحب الديوان قصيدة للعالَّمة الشاعر القاضي حممد بن         [
حيىي اِإلرياين، يرثي ا زوجته اليت توفيت بنوبة قلبية عن عمر           

   ت عواطفه باحلادث املؤمل والشعر      ناهز السبعني عاماً، فاهتز
 ]:الرائع، فقال جمارياً ومواسياً ومعزياً

 

 
       شـعراً؛ قوافـيه تبكـي؛ وهي تنتحر!

. 

   ــر ــع ينهم ــتواىل الدم ــراته؛ ف ق
. 

ـ   " ؛"ة، هي الدنيا، هي العمر   ياهـي احل
. 

ترثـي احلـنانَ الـذي كانت بشاشته        
. 

  ــدر ــم والك ــم زال اهل وإن تبس
. 

ــم  ــذر .. إذا تكلَّ وال ه ،ــو ال لَغ
. 

!لـروح ينصهر  مـن املـرارة فـيها ا      
. 

   ــى ــوارةٌ بلظ ــه م ــعر، دوافع ش
. 

       أو مهجـة باألسـى واحلـزن تنفِطر
. 

ــهدةٌ    ــني مس ــية ع ــلِّ قاف يف ك
. 

ــر ــلّ أح ــرفك ــع تنهِم !فه بالدم
. 

         تكـأن ألفاظـه بالدمـع قـد غُِمس
. 

تــنوح؛ تــندب؛ ال تبقــى وال تــذر
. 

 أوزانــه انتحــبت تلــتإذا ر شــعر
. 

ــرر؛  ــه ش ــن أوجاع ــيه م ويف معان
. 

          مـن القلـِب يف ألفاظـه أثر شـعر
. 

      واآلمال والوطر هـي العيش كانـت
. 

ــه   ــيٍش يف مخاِئِل ــريكةَ ع ــي ش يرث
. 

       ال يضـنيهما ضجر بـنعمة احلُـب!
. 

مخسـون عامـاً ونـيف سافرا وهما        
. 

!طاب العيش والسفر  .. مـثل الفقيدةِ  
. 

          اورحلـة العـيش إن كـان الرفيق
. 

       حزب اهللا "لكـم؛ بـه حنـن "نفتخر
. 

ـ   ؛ وعـز الدين مفخرةٌ    "حيـىي "ا آل   ي
. 

مل يثـنهم عـنه ال خـوف وال خطر؛         
. 

ــتم يف  ــتوا وأن ــن ثب ــبيل اهللا م  س
. 

فادكروا؛.. تذكَّـروا سـرية اآلبـاء     
. 

  ــرر ــهم ض ــا مس ــدون إذا م جماه
. 

       مل يرتبك بشر تععلـى الـورى وز
. 

مـن كـلِّ ِذي ِمـرٍة لـو أن فطنته           
. 

ويصـفحون عـن اجلـاين إذا قدروا       
. 

شكروا أو صورعوا صربوا   " جوملوا"إن   
. 

ــيه، وانصــهروا ــوا ف ــبِه، وتفان حب!
. 

وهـم مـع احلـق قد سيطَت دماؤهم     
. 

ــم   ــال هل ــد يق ــاذا ق ــزي؟ وم ــن ذا أُع م
. 

شـعراً وهـم خـري مـن قالوا، ومن شعروا؛          
. 

 
 



 

وجـنةُ اخللـِد مـأوى لـألىل صربوا        
. 

والصـرب شيمة من عفّوا، ومن كرموا       
. 

 
 هـ١٤٠٢مجادى اآلخرة  ٢٣: بروملي

 م١٩٨٢أبريل  ١٧          
  



٥٣٩-الم يف القرآن من آيات الس 

ب الديوان على املساجلة اللطيفة بني الشاعر        ملَّا اطَّلع صاح  [
إمساعيل بن علي الشهاري وولده علي بن إمساعيل، واليت           

، وفيها  ١ج"  نيل الوطر "أوردها املؤرخ السيد حممد زبارة يف       
 ]:يذكران ما جاء يف القرآن من آيات السالم، وهي

 

 :قال األب
ــام ــيه املقـ ــاب فـ يل طـ

. 

ــٍس  ــد أنـــ هللا معهـــ
. 

" ــالم ــٍر س ــلِّ أم ــن ك "م
. 

ــيها   ــان فـ ــيلٍة كـ يف لـ
. 

 

      ـى مطلـع الفجرهـي حت
. 

 

]القدر/٥[ 
. 

 :فقال ولده علي
  عــند الصــباح احلَمــام:

. 

ــنا   ــب فيـ ــام خيطـ وقـ
. 

ــنا  ــراً؛ فقل ــالم: "جه "س
. 

 هـــدي الســـالم إليـــناي
. 

 

 ــيم ــن رب رح ــوالً م ق
. 

 

]يس/٥٨[ 
. 

 :قال األب
ــوا   ــني الم ــدي ح حواس

. 

ــي   ــا رام تركــ وربمــ
. 

"ســـالم: "للحاســـدين
. 

حبـــب ســـلمى، فقلـــنا 
. 

 

    علـيكم، ال نبتغـي اجلاهلني
. 

 

]القصص/٥٥[ 
. 

 :قال االبن
:للعــذِل بغــياً، ورامــوا  

. 

وقلـــت ســـاعة جـــاءوا 
. 

ــول  ــاً، نق ــالم: "حلم "س
. 

ــتم؛ ولكـــن  ــراً أتيـ نكـ
. 

 

ــو ــرونقــ !م منكــ
. 

 

]الذاريات/٢٥[
. 

 :قال األب
ــام ــا الغمـ ــقى رباهـ سـ

. 

ــلّى  ــوع املصــ ويف ربــ
. 

 



 

ــول؛   ــال الدخ ــالم"ح "س
. 

ــاِكنيها   ــن س ــالَ ِم ــم ق ك
. 

 

    فادخلوها خالدين علـيكم طبتم
. 

 

  ]الزمر/٧٣[
. 

 :فقال االبن
ة، وهـــــياموصـــــبو

. 

  ــد ــنه وج ــنا م ــخص ب ش
. 

"ســالم: "ربــي، فقلــنا 
. 

ــراه   ــاٍم بـ ــن آل حـ مـ
. 

 

 ــاملني ــوٍح يف الع ــى ن عل
. 

 

]الصافات/٧٩[
. 

 :فقال األب
  ــدام ــناه املـ ــد ثـ وقـ

. 

ــواماً  ــي قـ ــن، حيكـ أغـ
. 

ــربي  ــرط ص ــالم: "لف "س
. 

غصــن البشــام يــنادي   
. 

 

،مقىب الدارعليكم مبا صربتم عفِنع 
. 

 

 ]الرعد/٢٤[
. 

 : يذكرها الشاعران، فقال جمارياًيف كتاب اهللا اليت مل" السالم"تذكر بعض آيات 
ــوام ــوافد األقـــ تـــ

. 

ــا   ــى ملّ ــن أنس ــس لَ إن أن
. 

"ســالم: "غرثــى فقــال 
. 

ــى   ــيل"عل ــوا" اخلل وكان
. 

 

     فما لبث أن جاء بعجل حنيذ
. 

 

 ]هود/٦٩[
. 

 

ــام ــاب املقـ ــم وطـ بكـ
. 

ــهالً  ــالً وسـ ــال أهـ وقـ
. 

ــنا  ــم هـ ــالم"لكـ "وسـ
. 

لقـــد عملـــتم، فطـــوىب 
. 

 

     علـى عباده الذين اصطفى
. 

 

]النمل/٥٩[ 
. 

 
 ضـــــامبســــعيه ال ي

. 

العامـــلُ الفـــذُّ يجـــزى 
. 

ــال  ــالم"والعــ "وســ
. 

ــد  ــوجاهة واـ ــه الـ لـ
. 

 

       ًاثُ حيعبويوم ي عليه يوم ولد ويوم ميوت
. 

 

 ]مرمي/١٥[
. 

 



 

ــوا ــرام  : قالـ ــلُ واِإلكـ ــنك الفضـ ــنا مـ ــد عمـ لقـ
. 

"وســـالم"فالشـــكر واحلمـــد يغشـــاك دائمـــاً    
. 

 

 ــلني ــى املرســ علــ
. 

 

]اتالصافّ/١٨١[
. 

 

    ـــنامودمـــت تـــرعاك يف األرض عـــني مـــن ال ي
. 

"ســــالم"وللفــــىت صــــارم الــــدين يف محانــــا؛ 
. 

 

 ــراهيم ــى إبــ علــ
. 

 

]الصافات/١٠٩[
. 

 

 ــالم ــهب واألعـ ي الشـ
. 

ــيا   ــتم بدنـ ــت أنـ فقلـ
. 

ــية و ــالم"حتـــ "ســـ
. 

ــين  ــي، ومـ ــم والئـ لكـ
. 

 

ــني ــى إلْ ياســ علــ
. 

 

]اتالصافَّ/١٣[
. 

 
ــام ــدار واألنغـــ تـــ

. 

  ــدام ــا صــحب هــذي امل ي
. 

"ســالم"راحــاً؛ فقلــت  
. 

ــوا  أنلهــوا ونســقَى : قال
. 

 

     ربكم على نفِسه الرمحة بعليكم كت
. 

 

]األنعام/٥٤[
. 

 
ــوا  ــا أقامـ ــأنهم مـ كـ

. 

ــوا   ــدون تفانــ اجلاحــ
. 

 ــرمي ــم كـ ــالم"ـ "سـ
. 

ــناِدي   ــبون يــ والتائــ
. 

 

)عليكم، مل يدخلوها وهم يطمعون    (
. 

 

]األعراف/٤٦[
. 

 
 م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢: بروملي

  



٥٤٠-معة عزاء د 

 ]:عزى ا آل املفضل والوزير، يف السيد العالَّمة أمحد بن حممد مفضل، رمحه اهللا [

وهـم لبـيِت التقـى واـد عنوانُ        
. 

من للفَضِل قد صانوا   " املفضـل "بـين    
. 

ــانُ   ــزم وإمي ــها ح ــاُء حيرس مشّ
. 

مــن ذا أعــزي، مب كانــت عــزميته 
. 

ــدنان ــانٌ وع ــذِّ قحط !بفضــله الف
. 

    د الندب، والشهم الذي اعترفتالسـي
. 

ــانُ؟ ــدين أرك ــم لل ــومه؛ وه أم ق
. 

أبــناؤه الطّهــر مــن أوالد فاطمــة؟ 
. 

ــرامات وإحســان ــام ك ــني األن !ب
. 

ــر"  ــرم" آل الوِزي ــاريخ عت األىل ت
. 

ِبنــبِل مــا يبتِغــيه اِإلنــس واجلــانُ
. 

من شهدت " صـارم اِإلسالم  "ومـنهم    
. 

 * ** 
!تبكي الصحاب األىل ماتوا ومن بانوا؟     

. 

مــن ذا أعــزي وروحــي فجائعهــا 
. 

ــوان ــراح ويف اآلالم إخـ ويف اجلـ
. 

وحنـن يف احلـزن والبلوى ذوو رحمٍ        
. 

وال نـبايل مبـن هانـوا ومـن خانوا         
. 

نصـون مـا صـانه اآلباُء من شرٍف؛         
. 

مـــزدانةٌ عمهـــا روح ورحيـــانُ
. 

        تهصـرباً، بـل استبشروا؛ فاليوم جن
. 

إىل مفاتـــنها شـــوق ووجـــدانُ
. 

        يف األرض قـد ظل يسعى حنوها، ولَه
. 

ــوان  ــيم اهللا رض ــن نع ــوقَه م وف
. 

قد كان يطلبه  والـيوم نـال الـذي        
. 

 
 هـ١٤٠٢رجب  ١٦: بروملي

 م١٩٨٢مايو  ٨          
  



٥٤١-الش ؟هنئاًعر يستغيث مبدير جامعة صنعاء م 

نبأ تعيني الشاعر الدكتور عبد      "  الشرق األوسط "نشرت  [
     وكنت يومها  .  العزيز املقاحل مديراً جلامعة صنعاء؛ فاستبشرت

د قرأت يف بعض الصحف اليمنية بعض هذا اهلراء مما يزعمونه ق
وهو إىل جانب ضعف لغته وركاكة تعابريه، وفساد         ..  شعراً

 اليت  ةاستعاراته وجمازاته، ليس مبوزون، فقلت األبيات التالي       
يهنئ الشعر فيها أحد رواده اددين يف اليمن، مستغيثاً به من           

بتعيني الدكتور  "  جامعة صنعاء   "، وأهنئ ا  "املتشاعرين"عبث  
 ]:مديراً هلا" املقاحل"

 

 
 قمـــته الفارعـــه-يف العلـــم-

. 

ــز    ــبد العزي ــد ع ــنمت باجل تس
. 

ــرائعه  ــعارك الـ ــيك أشـ وهاتـ
. 

ــر  ائقاتفهاتـــيك أحباثـــك الـ
. 

مثـــار معارفـــك الــــيانعه  
. 

ــى   ــباب احلم ــنها ش ــيقطف م س
. 

ــولة  ــيك مولـ ــارعه.. إلـ ضـ
. 

ــه   ــأر أوزانـ ــعر جتـ أرى الشـ
. 

ــية  ــنها"وقافـ ــه" عيـ دامعـ
. 

ــة    ــم نغم ــتها "فك ــربوا بي "!خ
. 

ــعر  ــه"يف الشـ ــة مانعـ "جامعـ
. 

ــباب  ــل للش ــيان: فق ــدود الب ح
. 

ــيلة" ــه " تفعـ ــزت طابعـ ميـ
. 

ــالم    ــنون الك ــني ف ــعر ب وللش
. 

أســـواقُه حــــرة واســــعه 
. 

ــا   ــن مل يطقه ــيان .. فم ــإن الب ف
. 

ــ"و ــينيطـ ــباقعه" هاه حسـ الـ
. 

"زيارـــا"و" مصـــطفاها"هلـــا  
. 

ــنهج"، و"ن ــعه " ال ــثاهلا الناص أم
. 

بديـــع الـــزما"و" جاحظهـــا"و 
. 

ــع" ــاجعه؟ ".. راًش ــة س وال نغم
. 

ــا    ــمون م ــيف تس ــرون"فك "تنث
. 

ــاعده؟    ــة ص ــه حج ــت ل وأن
. 

ــز    ــبد العزي ــعر ع ــيك بالش أهن
. 

لضـــائعهومللـــم قوافـــيه ا 
. 

رمحــــة" تفاعــــيلَه"فــــآِو  
. 

"اجلامعــــه"أهــــين بــــك 
. 

ــيك باملنصــب اخلطــري  وحــني أهن
. 

 
 

 هـ١٤٠٣صفر  ١٦: لندن
 م١٩٨٢ديسمرب  ١١       

  



٥٤٢-ة يف زلزال اليمن شامي 

م، ١٩٨٢هـ ديسمرب   ١٤٠٣يف غرة شهر ربيع األول سنة       [
ضرب اليمن زلزال عنيف وكان مركز انفجاره جبال ومدن          

، فقال صاحب الديوان؛ وكانت أول "احلدا"و" عنس"و" آنس"
 ]:يف احلادث" الشرق األوسط"قصيدة نشرا جريدة 

 

 

ــوع  ــن دم ــر؟ ِلم ــد تنهِم ــوق اخل ك ف
. 

مـاذا أصـابك؟ مـن ذا مـات؟ مـا اخلـرب؟      
. 

 
ــىت    ــنت ف ــني ك ــتاً ح ــرفناك ثب ــد ع وق

. 

ــر؟  ــاك والِكب ــد واف ــيب ق ــيف، والش فك
. 

 
ــةٌ   ــِني جاريـ ــوع العـ ــألْنين ودمـ سـ

. 

ِعرــت ونـــار حـــزين يف األحشـــاء تسـ
. 

 
ـ    قَمر، الغـم مـا لـو شـاع يف الفلـِك الـدواِر مـا شـع الجنـم وال             نويب م

. 
 ــت ــرقَت" عصــافريي"مهــالً : فقل ــد ط لق

. 

  ــرر ــهم ضـ ــوم مسـ ــباُء قـ أذْينَّ أنـ
. 

 
 فقلــن :  ه غســقاًذلــك مــا تعــتاد

. 

   ــر ــك البكَ ــبت ب ــئ إن ه ــا يفاج وم
. 

 
وحنــن نقــرأُ يف عينــيك مــذْ زمــنٍ     

. 

ب واِإلســـالم تنصـــهرـــرالع مآســـي
. 

 
"كَسال"يف " األفغان"يف " اهلـند "يف " الشـام "يف   

. 

ــِت"ويف  را"و " يالشــب ــدروا" ص ــنما انغ حي
. 

 
ــنا  ــأملُ يف صـــمت، تداعيـ وكـــنت تـ

. 

   ــتِعر ــب يس ــا يف القل ــم م ــن نعل وحن
. 

 
   ــرحت ــمةً ش ــانت بس ــك ص ــجيةٌ ل س

. 

ــربوا   ــن ص ــدر م ــدري ق ــك ت ــنا، بأن ل
. 

 
   جبــيوم فان ــذا ال ــابك ه ــا أص ــتفم س

. 

ــيك   ــوع عين ــرجان-دم ــنحدر-كامل  ت
. 

 
 



 

ــالً   ــت مه ــافريي"فقل ــن" عص ــي وط فل
. 

  ويل أهـــلٌ، ويل وطـــر ،ويل رفـــاق
. 

 
ــناك يف   ــيمون "ه ــيمن امل ــكَنهم" ال مس

. 

ــن   ــاللة م ــم س ــرواآوه ــن نص ووا وم
. 

 
   ــتدمت ــد اح ــزال ق ــبة زل ــت غض مسع

. 

ــد   ــياء ق ــه األح ــت أنقاض ــربواوحت  ق
. 

 
ــاطعةٌ    ــمس س ــتةً، والش ــاَءهم بغ ــد ج ق

. 

بقـــي وال يـــذرباهلـــول يـــزحف ال ي
. 

 
ــبحت    ــة أص ــوران"يف حلظ ــةً" ض خاوي

. 

ــها و ــار"عروشـ ــا وزر" ذَمـ ــا هلـ مـ
. 

 
ــع   ــنني "وجام ــري املؤم ــن أم ــوى" اب ه

. 

ــد"و ــر " الس ــاخ وخ ــن"س ــر" احلص ينقع
. 

 
ــنس"وأرض   ــران"و" ع هــفَت" ج ــد اخنس ق

. 

ــدا"يف و ــر " احل ــبدو واحلض ــيد ال ــد أب ق
. 

 
 وهــم رفاقــي وهــم قومــي فهــل عجــب

. 

إذا بكـــيت علـــيهم بعـــدما اندثـــروا
. 

 
ــرعوا    ــد انص ــاالً ق ــنالك أطف ــي ه أبك

. 

 قد حضروا  -طالبـاً لكسـب الِعلـم     -وهـم   
. 

 
ــوا،    ــد عكف ــفار ق ــى األس ــرين عل وآخ

. 

ــور و ــرأُ السـ ــيهم تقـ ــعني علـ خاشـ
. 

 
أبكــي األىل انتظــروا أوالدهــم فــإذا    

. 

ــم مجــيعاً بــوادي الــرعب قــد حِشــروا
. 

 
* * * 

  واطلـب مساعدة   اسـتِغثْ بالـورى،   : قُلْـن 
. 

واجــأر فــإن الــورى يصــغي ملــن جــأروا
. 

 
 فقلـــت :قومـــي جمهولـــون ال ســـند

. 

   هلــم، وال شــأن يف الدنــيا وال خطــر
. 

 
 



 

وال" يهود"وال هـم مـن      " نصـارى "ليسـوا    
. 

ــالَ ــم ِص ــرواهل ــن كف ــلوا، وم ــن ض ةٌ مب
. 

 
ــلمون"و  ــبوا " املس ــا اكتس ــوا، وم ــا ذل مب

. 

مــأ ــا.. ك ــر   م صوال ب ،ــع ــم مس هل
. 

 
حســبهم الــرمحن إن رجعــوا  : فقلــن 

. 

إلـــيه، واعتصـــموا بـــاهللا، واعتـــربوا
. 

 
ارثــٍة،وجــريةٌ مــا توانــوا يــوم ك    

. 

ــدروا  ــا ق ــوا، وم ــا أوت ــِعفون مب ســل ي ب
. 

 
ــرةً     ــالم مفخ ــان لِإلس ــن ك ــناء م أب

. 

ــز " ــبد العزي ــرر " ع ــباله الغ ــم أش وه
. 

 
ــت  ــا تــرجوه أمتــنا،   : فقل ذلــك م

. 

ــرنو  ــلٌ يـ ــهم أمـ ــر.. وكلـ وينتظـ
. 

 
ــيه     ــيوم ف ــوطين ال ــد"وم ــن" قائ فِط

. 

ــبو   ــس، ال ين ــذب اِحل ــر مه ــه بطَ  ب
. 

 
ــيه   ــي"ف ــرمٍ " عل ــف ذو ك ــخي الك س

. 

العــدل واحلــذر : شــعاره احلارســان 
. 

 
ــبوا     ــهم نِك ــألىل يف أهل ــا ل ــد قاهل :ق

. 

ــه  ــن"و" األب"بأن ــروا " االب ــذي خس ال
. 

 
ــل،     ــرجوه ذو أم ــا ي ــة م ــك غاي وتل

. 

ــر ــِطيعه بشـ وذاك كـــل الـــذي يسـ
. 

 
كــف دمــوع احلــزن إن مجحــتكف: فقلــن 

. 

   ــور ــع، وال خ ــا، دم ــرد القَض ــا ي فم
. 

 
ــه     ــز ب ــعراً وع ــاتنا ش ــث مواس وابع

. 

 ــرر ــهم ض ــهدوا أو مس ــل األىل استش أه
. 

 
 

 هـ١٤٠٣غرة ربيع األوىل : بروملي
 م١٩٨٢ديسمرب  ١٦          

  



٥٤٣-ر أطياف الشامي وزلزال اليمن املدم! 

 ــياالت ــيه اخلـ ــزناً؛ فتحيـ ــوت حـ ميـ
. 

ــوا ويرضــع العــيش مــن أشــعاِر مــن مات
. 

 
ومن" ابـن احلسني "، و "اِحلميـري "و" وضـاح " 

. 

 كمــا حتكــي الــروايات.. قضــى ضــريراً
١

. 

 
ومهجــته " بغــداٍد"ومــن أتــى أرض   

. 

 ــزازات ــيها احل ــتدمت ف ــد اح ــرى ق ح 
٢

. 

 
 ــا قــالَ مــن شــعٍر قــد ارجتفَــتِلم ــنوم

. 

  اتــمخر ــور املش ــك القص ــر تل  يف مص
٣

. 

 
واألىل عــرفوا" الشــهايب"، و"الغــاليب"و 

. 

ــتاتوا" احلــوايل"ســجن  ــذلّ واق وســفّوا ال
. 

 
ــى  ــن عل وم ــدف ــريعتهال ــنت ش ــد غ  ق

. 

ــيات أ ــر، أبـ ــى املنابـ ــيمات؛علـ  ثـ
٤

. 

 
ســكنوا" نافــع"أو يف" ِبــزيلع"ومــن  

. 

ــاللُ    ــاوف، واألغ ــع املخ ــيات"م "!ح
. 

 
ــرتحل  ــعِر يف حـــلٍّ ومـ يعـــيش للشـ

. 

  ــذّات ــروح وال ــو ال ــان؛ فه ــيفما ك وك
. 

 
 ــارت ــيه ادكـ ــيداً تناجـ ــأوي وحـ يـ

. 

ــات؛   ــي حكاي ــل واملاض ــن األه ــا ع هل
. 

 
ــ  ــياف أتـ ــورأطـ ــره صـ رابه يف فكـ

. 

!شـــتى، وألـــواا الشـــتى مـــثريات
. 

 
 

                                                 
 . احلسن بن علي اهلبل الشاعر الصنعاين١
 . الشاعر الصعدي أمحد بن عباد٢
 . الشاعر عمارة اليمين٣
 . يقصد علي بن الفضل٤



 

  نـــزق ـــي وهـــذا ثائـــرهـــذا يغن
. 

وذاك يهـــذي، وذا يبكـــي األىل فاتـــوا؛
. 

 
ــوجعه     ــق ت ــرات العش ــاحب حس وص

. 

 هلــا مــع الد  ــاتمــع واألنغــام أن
. 

 
ــلٍّ  ــيف خ ــوط ــاين احلُ ــه أغ ــن فم ب م

. 

ــعراً  ــاب ش ــبابات تنس ــو الص ــه تذك  ب
. 

 
  ــت ــد مثل ــوان ق ــرح النش ــع امل ــن م وم

. 

ــريعات ــياف صـ ــه فهـــي أطـ أحالمـ
. 

 
حيضـن من  " األطـيافِ "يـأوي وحـيداً مـع 

. 

 اتــي ــيه العِصـ ــنها، وتعنـ ــيع مـ !يطـ
. 

 
ــياف"  ــم" أط ــم، وهل ــرمت أرواحه ــن كَ م

. 

 ــات ــام وآيـ ــر أنغـ ــعر والنثـ يف الشـ
. 

 
هـــم حـــيارى يقاســـونَ احلـــياة، وإن 

. 

ــوا ــومات.. مات ــم حــىت احلك  تــاد !أش
. 

 
ــثَمها   ــاب يلْـ ــم األنصـ ــيدوا هلُـ وشـ

. 

ــنجوم، و  ــنا ال ــماوات؛ س ــيها الس تبك
. 

 
لــيت الــرفاق األىل ماتــوا حبســرم    

. 

ــوا  ــدهم مات ــوهم بع ــن خلَّف ــوا وم !!عاش
. 

 
ــع  ــيداً م ــأوي وح ــياف"ي ــه" األط تؤنس

. 

اتراٍض مبـــا كـــان؛ تكفـــيِه التحـــي!
. 

 
  ــم ــدوغ ال نغـ ــيوم كامللـ ــنه الـ لكـ

. 

ــياالت  ــىت اخل ــد هلكــت ح ــيف؛ ق !ال ط
. 

 
          ـفَتوهي له " ضـوران "ال غـرو؛ قـد خس

. 

وفـــيها األســـاطري القـــدميات ،رمـــز!
. 

 
ــره   ــوف خيامـ ــان؛ وال خـ ــام كـ أيـ

. 

ـ  روات؛وال تقــــــيده إالَّ املـــــ
. 

 
 



 

ــار"ويف   ــبه " ذمـ ــلٌ؛ ومذهـ ــه أهـ لـ
. 

ــيقات؛  ــيِه عِتـ ــدمي؛ كراسـ ــيها قـ فـ
. 

 
ــن   ــي"ع ــن " الوص ــار"وع ــنده" عم نس

. 

ــول"إىل  ــروايات؛  "الرس ــم ال ــا ِنع ؛ وي
. 

 
ــواردها؛    ــن م ــعب إالَّ ع ــدر الش ال يص

. 

ــلْ  وس"احــم ؛" شــؤاالت ــدي الس إذا تج
. 

 
* * * 

   ــفَت ــدما اخنس ــيدت بع ــد أُب ــيافه ق أط
. 

ــوا  ــثما بات ــت حي ــربوع، وبات ــك ال ..!تل
. 

 
ــ  ــارك اهللا يف ي ــٍد"ا ب ــت " جن ــد مشخ فق

. 

ــر   ــيات كـ ــوف أبـ ــيها أنـ مياتفـ
. 

 
وحــنت يف عــروقهم " أجنــدونا"قــد  

. 

  ــيجات ــريقات الوش ــالت الع ــك الص تل
. 

 
ــدهم   ــالق والـ ــةٌ أخـ ــيد غطاِرفَـ ِصـ

. 

ــز" ــبد العزي ــادات " ع ــرع؛ وع ــم ش لَه
. 

 
ــفت   ــر إن عص ــذا العص ــيل ه ــم ال وه

. 

ه آفـــاتأو اجتاحـــت ،بـــه اخلطـــوب
. 

 
فُصــحى يــوحدنا والــدين، واللُّغــة ال  

. 

ــات  ــرف وآيـ ــا عـ ــل حكمهـ يف ظـ
. 

 
 

 هـ١٤٠٣ربيع األول ١٧: بروملي
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٥٤٤-س بد العزيز وآلهالم على ع 

يمن، خي عبد اهللا باخلري، قرأت قصيدتك عن زلزال ال           أ[
 من قراءا   -البارحة–ففاضت العني بالدمع؛ وما كدت أفرغ       

 -نيابة عن اليمن  –حىت هاجت الذكرى وجاشت قوافيها؛ إنين       
أشكر مشاعرك الصادقة، ولقد كنت فيها ذلك اإلنسان           

 ]:املخلص للعروبة واِإلسالم

 

 
حيث اد يرفل زاهيا   " جنـد "علـى   

. 

"احلجازيا" "اليماين"ر  سـالم مـن احلُ     
. 

ومـن حـلّ هاتـيك القرى والبواديا       
. 

وآله" عـبد العزيـز   "سـالم علـى      
. 

فاِغماً، متوالياَ؛ " جنـد "علـى سـفح     
. 

سـالم شـذى عطـر النسـيم يريقه         
. 

ــا؛ جــباالً وأكامــاً وســهالً، ووادي
. 

واملرابع حوهلا؛ " صنعا"وعـن سـفح      
. 

وياالذي خر ها  " ضـوران "وجامـع   
. 

اليت خوت " ذمار"سـالم شـكوٍر عن       
. 

خاويا" جهران"دكَّت، و " احلَدا"بسفح  
. 

رباها، وعن ذرى   قد مادت " عنس"وعن   
. 

..!مـن احلب لو يسطيع بث اخلوافيا      
. 

ــا ضــلوعها  ــا يف خفاي ــر عم يعب..
. 

عـن القـوم من أودى، ومن ظل باقيا        
. 

الثـناء مكرراً  " الفَهـد "ويهـدي إىل     
. 

:مـن لبى النداء مواِسيا    " سـلطان "و
. 

ذا الفضل والندى  " عبد اهللا "ويشـكر    
. 

!كأنــك ملّــا صــغته كــنت باكــيا
. 

      أبـا اخلـري؛ شـعر   هنظام قد أجدت 
. 

وكانــت آليل الدمــع فــيه القوافــيا
. 

ــباريح الفــؤاد عروضــه  فكانــت ت
. 

ــراثيا  ــول امل ــى نق ــاك يف منع وإي!
. 

وقـد خـانين صـربي فنحت كأنين        
. 

وِهجـت بـه ما كان يف النفس غاِفيا؛        
. 

قـدحت بـه ما كان يف القلب خامداً         
. 

فـتهوي بواكيا  " ضـورانٍ "شـوامخ   
. 

    رتتستشف هضابه " رضـوى "تصـو
. 

يناديه راجيا " عيـبانٌ "تـرجل    تاللـه 
. 

ــن    ــرأبت م ــني اش ــبري"وح "ث
. 

ــيا    ــالً متعال ــاٍر معق ــل فخ لك
. 

مل تزل " اجلزيرة"جـبالٌ علـى أرض       
. 

ومـنها سـرى اِإلسالم للكون غازيا      
. 

ــنيب    ــر اهللا ال ــا نص "ًــدا "حمم
. 

..!ِويايـؤوب إلـيها يف الشـدائد آ       
. 

سـتبقى لـدين اهللا يف األرض مأرزاً؛        
. 

يدعـو املهـيمن حافيا    " أحـد "جـثا   
. 

"شهارة"وصلَّت  " ِظني"إذا مـا دعـا       
. 

* * * 



 

عصـتِني فسـالت يف اخلـدود آلليا       
. 

هـل تدري بأن القوافيا    " أبـا اخلـري   " 
. 

ــيا متــيد؛ فمــادت يب اهلمــوم عوات
. 

    وهي كرسي جمِدنا  " ذمـاراً "ذكـرت
. 

 العواديا" الصافنات"ِلِصـنِو نسـوق     
١

. 

يوماً جماوراً " جهران"وقـد كـنت يف       
. 

جييـبون صـوت احلق إن صاع داعيا؛       
. 

معشر" البخييت"و" قـوسٍ "ويف أرض    
. 

* * * 
وأزهـر؟ أم مـا زال كاألمس ظاميا؟       

. 

هل قد أخصب الربع بعدنا    " أبـا اخلريِ  " 
. 

أم الـيأس ال يـنفك كاجلَدِب ضاريا؟       
. 

ــراتع؟   ــاه م ــاين يف رب ــل لألم وه
. 

ــيا  ــرد جاف ــن مت ــيه م ــد ف !جناه
. 

يف اِإلسالم كان اندفاعنا   " اخلـري "أبـا    
. 

ر اخلوالــيا؛ورابعكــم يبكــي الــديا
. 

ــبادئ   ــاق م ــنا رف ــر إذ ك أتذك
. 

قــدرت بــأن آيت بنفســي مفاديــا؛
. 

ويــندب إخــواناً؛ وددت لــو أنــين 
. 

وحـي سفوحاً صواديا؛   تـبلّل مـن ر    
. 

ـ   ام عمـري كالـندى كل قطرةٍ      وأي
. 

!على األرض مل تترك على األرض شاكيا      
. 

وأشـواق قلـيب لـو تـوزع بعضها         
. 

 حتــرك هاتــيك اجلــبال الرواســيا
٢

. 

بزجـي القـوايف شقاشقاً    " حامـدنا "و 
. 

 ..!مواسيا" الندي"وأخـباره حييـي     
٣

. 

ببشِره" النفيسي"وصـاحبنا الـندب      
. 

كأنـك ال تـدري؛ وقـد كنت داريا        
. 

وأنـت تـداري مـا تكابـد صابراً         
. 

..!أريـِك الرضـا؛ واُهللا يعلـم ما بيا        
. 

 مكَفَّناً وقـد كـنت يف أعماق نفسي       
. 

فِصـرت كئيـباً موجع احلس ناسيا؛      
. 

قد طغت " الـزالزل "أتذكـر؟ أم أن      
. 

نواشـب مـا انفكَّـت لُغى وأساميا       
. 

تبكـي علـى قـوم أصـولك فيهم         
. 

وباتـوا بـال مأوى؛ ِخماصاً، عواريا      
. 

ــارهم  ــارهم ودي ــفَت آب ــد اخنس ق
. 
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 . هو األخ الشهيد السيد حممد بن أمحد الوزير عامل جهران ١
 . هو السيد اجلهبذ حامد احملضار ٢
 .لنفيسي هو السيد األملعي علي ا ٣



 ! على قرب عصفور-٥٤٥

، وقصائده  "مع العصافري يف بروملي   "للشاعر ديوان شعر مساه     [
 ِه، وملّا ماتت قرينةُ عصفوِر"ديوان الشامي"من " الّد الثاين"يف 

أعرب عن حزنه عليهما يف رسالة طويلة إىل صديقه         "  اخلليل"
د ؛ ولعل ما ور   "عبد الرزاق البصري  "الكوييت الشاعر األديب    

 ]:فيها يصور أجواء الشاعر يف حمراب عزلته مع عصافريه، قال

 

 
 ..اليت سبق أن حدثتك عنها" قُوِقية"هـ ماتت ١٤٠١يومنا هذا اخلامس من رمضان الكرمي عام "

 ".بوجي"، ويسمون هذا النوع من الطيور يف بريطانيا "الببغاوات"إا عصفورة صفراء مجيلة من فصيلة 
مع العصافري يف   "ذلك الفيلسوف الذي حاورين طويالً يف قصيديت          ..  جبوار رفيقها لقد عاشت معنا    

 قد قصدما صباح يومنا ِإليقاظهما، وتنظيف برجهما،         -كالعادة–طيلة مخس سنوات؛ وكنت      –"  بروملي"
 .جامدة ال حراك ا" قوقية"وتزويدمها باملاء الطري، والطعام النظيف، وإذا يب أجد 

ت من مكاا الذي تأوي إليه ليالً وهو أرجوحة           كيف متوت الطيور يف أوكارها؛ هبطَ       لقد عرفت ..  آه
معلَّقة يف إحدى زوايا الربج ووقفَت على قدميها، ولوت رأسها الصغري، وسجته مغمضة العينني على كتفها                  

 .الناعم
". قوقية..  "مسكينة:  ت مذعورة لقد كان املنظر حمزناً؛ وناديت زوجي فأقبلْت مع ابنيت الصغرية اليت صاح           

 .لقد ذهبت إىل اجلنة واشرورغت عيناها). اهللا يرمحها(
 – ألنين منذ بضعة أشهر أالحظ أن وهن الشيخوخة           -وإن كان قد أحزنين   –أما أنا فلم يفاجئين موا      
 فأصبحت كثرية    قد بدأ يدب يف أوصاهلا، ويرهق أعصاا، ويضعف صوا،         –وهي أسن من رفيقها حبوايل عام       

النعاس، طويلة الصمت، بطيئة احلركة، تضيق باملداعبة، ويبدو عليها شيء من الشراسة والرتق حني يالطفها                 
وعندما أنقلهما من نافذة النهار، إىل زاوية الليل، حماوراً مداعباً، ال تقفز            ..  املاهر الساخر اللَّعوب  "  قوقو"رفيقها  

بل تتسلق إليه ببطٍء ووهن، مستعينةً بأصابعها       ..   ومرح، كما كانت تفعل    إىل أرجوحتها خبفٍة ونشاط، ورشاقة    
 .ب ساعتها األخرية، وأخشى حدوثهاٍر وإعياء، ولذلك فقد كنت أترقَّومنقارها، ويف تعثُّ

 
 ..ها قد ماتت عصفوريت يا عبد الرزاق

 ..وحزنَ البيت ومن فيه عليها
 ..لةوكأنما فقدنا عزيزاً من أفراد العائ

 .!ال أراكم اهللا مكروهاً
 فقد أشعرين.. خلّي.. الفيلسوف.. رض، األخ"قوقي"أما 

 



 

 !بأنه قد عرف أن شريكة حياته قد ماتت
 لقد وجدته ال يزال متعلِّقاً على أرجوحته
 ..وخالفاً لعادته حني يراين صباح كل يوم

 ..بل ظلَّ صاِمتاً.. مل ينبس ببنت منقار
 ..رتان حتدقان يف عينيوعيناه املذعو

 كأنه يريد أن ينطق.. وحيرك رأسه، منفوش الريش
 .!ولكنه ال يطيق.. بصوت جديد

 ..أو أنه حياول أن يبكي؛ أو رمبا ينوح
 ..ربما ربما؛ أو أنَّ ذلك قد خيل يل
 ..وأنه مل يكن يعرف أا قد ماتت

 ..وال تبكي، وال تنوح.. وأن الطيور ال حتزن
 !ل وال تدري أا متوت، وال تعرف معىن املوتب

 الذي وارى سوأة أخيه؟" الغراب"ما بال . ولكن.. ربما رمبا
 

 ..وعلى كلّ يا أخي عبد الرزاق
فوضعنا جثمان العصفورة يف جوف قطن مضمٍخ مباء الورد وأدرجناه يف كيس أبيض وواريناه              ..  لقد بادرنا 

 ".اليامسني"ته يف إحدى زوايا حديقة البيت حتت شجرة يف صمت وخشوع ويف قرب صغري حفر
هـ وعندما انتقلت من القاهرة إىل لندن        ١٣٨٠/  م١٩٦١ إىل سنة    -عشرين عاماً –وعدت القهقرى   

وكان ذا صوت حنون رائع؛ وأصيب      "  الكناري"وزيراً مفوضاً لليمن، وحينذاك اقتنيت عصفوراً مجيالً من فصيلة          
ذلك العام؛ وما   "  لندن"لجية هبت يف إحدى ليايل شتاء       ث بضربة برد قارس إثر عاصفة       – وهو يف عنفوان شبابه      –

لبث أن اختنق وفارق احلياة؛ وكان أمحد بن أخي عبد الوهاب يومئٍذ يف اخلامسة فحزن عليه كما حِزنت ابنيت                    
 وأدرجناه يف كيس أبيض،     فسألين ماذا سنصنع به؟ فقلت سنقربه؛ ووضعناه يف بطن قطنٍة معطَّرة،           "  قوقية"على  

وكنت يومئٍذ يف الثامنة والثالثني وبأحالمها وآماهلا،       .  ودفناه حتت دوحة وارفة   "  اركبهايد  "ومحلناه إىل حديقة    
، بل وأن أتنفَّس الصعداء؛ فقلت له هيا بنا نغني كي            "أمحد"وطموحاا ومحاقاا، أردت أن أبدد حزن ولدنا         

عت صويت بذلك النشيد الذي ال شك أنك حتفظه مثلي، والذي أردت أن حيفظه                ورف"  العصفور"تبتهج روح   
 :ولدنا أيضاً

ــن  ــام"م ــبغداِن" "الش "ل
. 

بـــالد العـــرب أوطـــاين 
. 

ــر"إىل  ــتطواِن" "مصـ "فـ
. 

"ميــٍن"إىل " جنــٍد "ومــن 
. 

 وأنا أتسلَّق عقبة الستني، وقد تالشت تلك األحالم، وتبددت اآلمال، واارت الطموحات،             –وأما اليوم   
 ..!وأصبحت أخشى أن ال يرحب جبثماين حىت قرب صغري يف صنعاء



 :فماذا سأنشد؟ وملن أغين؟ وهل حيق يل أن أقول
 الـــيوم وأحـــزاينلـــِك

. 

بـــالد العـــرب آهـــايت 
. 

ــداين،    ــرة وجـ ــرق باحلسـ ــد أحـ ــع قـ ــا أمسـ فمـ
. 

وأوجعــــين، وأبكــــاين،
. 

وأرقــــين، وأشــــجاين، 
. 

 بعـــض إميـــاين–وحـــبِك يـــا بـــالد العـــرب ِديـــناً 
. 

ــلٌ  ــتطوان"وال أمــ "بــ
. 

ــ" مصــر"فــال   ــا كان تكم
. 

ــن  ــنان"وال أمــ "بلبــ
. 

ــيحاء"وال   ــٍة" الفـ يف دعـ
. 

ــة"و ــداث يف " مكـ ــرقب األحـ ــد"تـ ــداِن"و" ٍن عـ "!بغـ
. 

"جـــوالن"و" القـــدس"محـــاِك يف " الـــيهود"وقـــد داس 
. 

ــن    ــف م ــم اخلُلْ ــنعاء"وط ــفِح  " ص ــىت س ــان"ح مع"
. 

ــر ــولَ حبـ ــريان"حيـ "نـ
. 

ــر   ــنفط"وحب ــك أن" ال يوش
. 

ــاين  " ــرب أوط ــالد الع "ب
. 

فكــيف أقــول مفتخــراً   
. 

وال اجلــــريان جــــرياين
. 

ــت    ــا كان ــدار كم وال ال
. 

أخي عبد الرزاق مل أستطع بعد أن واريت جثمان عصفوريت منذ ساعة إالَّ أن أقول شيئاً أُنفّس به على                     
 :كبدي

ــا كــبداً ليســت بــذات قــروِح
. 

ــن   ــروحة م ــبد مق ــيعينويل ك  يب
. 

 .ومل أداور القوايف اليت جتيش صاخبة يف صماخي
 وليت شعري ماذا سأقول حني تداورين؟

 ..آه يا صديقي
أخشى أن يطول أمد الغربة، حىت أشيع جثمان عصفوري األخضر الفيلسوف، أو بعض زمالئه، وال يذكر                

 !؟"بروملي" مقربة للعصافري يف الناس للشامي إالَّ أنه أنشأَ
 هـ١٤٠١رمضان  ٥: بروملي

 م١٩٨١يوليو  ٦          
وبعد حوايل عام شاخ العصفور األخضر وحلق برفيقته، وواريته يف ضريح جبوارها وسكبت على قربه هذه                

 : الدمعة
ــور ــا الدجيـ ــيغنيك إن غفـ سـ

. 

ــي بــ   ــيب وأْنس رحــبور ــا ق ه ي
. 

 ــتور ــريه فـ ــاًء؛ ال يعتـ ومسـ
. 

ــباحاً    ــي ص ــان يل يغن ــثلما ك م
. 

ــوسي شــيور ــول الط ــا تق جيِك م
. 

ــيور تبكــ   ــتنوح الط ــيه،س ي عل
. 

 



 

ــان  ــرور؛    –ك ــةٌ وس ــياه ج ــل؛ فدن ــرح كالطِّف ــار مي ــم اِإلس  رغ
. 

      وصــخور ،وأجنــم ــون؛ طــيور ــا شــدا أصــاخ لــه الك وإذا م
. 

    ــور ــي وأمـ ــي، وأنتشـ ــلُ روحـ ــرانيمه أغسـ ــيت يف تـ وتفانـ
. 

 ــعور ــج الش ــربيت وض ــدت غ مه
. 

ــي   ــري نفس ــده غ ــيوم بع ــا ال وأن
. 

شــغفي؟ مــن معــي حــناناً يــثور؟
. 

مــن يغنــي مالمحــي، مــن يســلّي 
. 

ـــى مداعـــباً ال خيـــورـــى، وإن ثـــرت تغنوإذا مـــا ابتســـمت غن
. 

* * * 
ــور؛     ــيد الده ــىت تب ــندي ح ــفوري، ت ــرب عص ــى ق ــة عل ــا دمع آه؛ ي

. 
      ــراً حــوله، وأحلــان أرواٍح، ومســكاً حتســو شــذاه العطــورهن

. 
 ــور ــا زه ــربدي ي ــبرياً، وع يف ع

. 

وارشـفي يـا طـيور مـن حلنه الغا           
. 

 
 م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣: بروملي

  



٥٤٦-أنا اآلبق التائب  

 
        تعفـو وتصفح فإنـك أنـت الـرب

. 

أهفو وأمجع .. إذا كـنت مـثل العبدِ      
. 

ــرنح ــيٍة تتـ ــرها يف خشـ جرائـ
. 

ــيلةً    ــتك ذل ــئايت أت ــي خطي إهل
. 

  ــح ــباً أمتسـ ــا آيت تائـ وهأنـ
. 

أنـا اآلبـق اجلـاين عصـيت تعمداً         
. 

 
 
 
  



 ] األصل يف رواية صينية.. [ الطوفان-٥٤٧

 ..كان فجراً قامتاً
 "الربونزية"تشقِّق أدمي مسائه 

 ..ومضات بروق تنِذر مبطر الربيع
 ..يح خفيفةوهبت من الشرق ر

 تترجم دمدمات الرعود العاصفة
 ..!بصوت خافت لذيذ
 بل حتتسيها،.. فال تسمعها أذين
 ..إا ريح لطيفه
 ..!قد متطر السماء

 هل سينهمر؟.. والغيث
 ..إذا استمرت هذه الرياح.. نعم.. نعم

خفيفة لطيفه ..لطيفةً خفيفه.. 
 ال.. أو

 ..فإنه الطوفان
 !..يا ليته.. يا ليته

 
 م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣: بروملي

  



 ]األصل يف رواية صينية [ امرأة جديدة-٥٤٨

 :وسألته أمه
 ملاذا تغتسل؟ ملاذا تتطيب؟

 .أنظِّف جسدي: قال
 .ألن امرأة جديدة ستراه

 حىت توارى.. يفركه.. ومضى
 ..يف سحاب من خبار

 ..وكان الصباح ال يزال طفالً
  الزمان"قهرمانة"والشمس 

 ..تتخاوص متطلِّعة
 ..تريد أن جتتاح غرفة الضحى

 مث ارتدى أحسن ما ميلك من ثياب
 ..وأقبلت من ستجرده

 ..وسكر اجلسد
 ..وشاخ ذلك الصباح

 .ووعد الكون بآدم جديد
 

 م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣: بروملي
  



 .. انتظار-٥٤٩

 ..جوفاء ما تزال
 ..تلك السنابل املربعمة

 ..تنتظر املطر.. زالجوفاء ما ت
 ..القامت األمحر.. ورغم فجرنا

 ..فشمسنا وراءه
 تريد أن تصعد وتساقط الندى

من سحب األفق 
 ..على سنابل الشعري
والشيخ واقف 
 ..يستروح اهلواء

  .يرنو إىل السماء.. يف قلٍق
* * * 

تلك الغيوم الداكنه 
تلوح من بعيد.. 

 كنةمثقلةٌ تلك الغيوم الدا
باملطر املوعود! 
 أين الرياح؟

 ..يف شبق تنتظر السنابلُ اجلوفاء
الرياح زحف.. 
ليهطل املطر. 

 
 م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣: بروملي

  



  دمعة عزاء-٥٥٠

على السيدة الفاضلة صفية العزي، والدة اِإلمام البدر حممد          [
 رمحة اهللا يف بن اِإلمام أمحد بن حيىي محيد الدين؛ وقد انتقلت إىل  

 ]:هـ١٤٠٣يف مجادى األوىل "  ِكنت–بيكْلي "

 

 
  ــابرين ــوع الص ــلوها بدم واغس

. 

  ــتني ــدعاء القانـ ــنطوها بـ حـ
. 

  ــنني ــالٍة وح ــن ص ــراٍت م زه
. 

اآلي علــى جــثماا؛ وانثــروا  
. 

،العـــاملني وهلـــا رضـــوان رب
. 

         ،واطلـبوا الصـرب ملـن قـد خلَّفت
. 

 ،ــبني ــر امل ــتاب اهللا والذك ــن ك م
. 

ــرؤا   ــئتموا" ياســني"واق ــا ش أو م
. 

* * * 
   ــنني ــنت احملس ــندب ب ــنا ن إن

. 

أنــتمو تــدرون مــن نــندا    
. 

 ــيقني ــاج ال ــان يف ت ــين اِإلمي بس
. 

درِة للْفضـــل كانـــت تزدهـــي 
. 

   ــا أم الفــىت الــرب األمــنيأ
. 

ــومها  ــرةً يف قـ ــبها مفخـ حسـ
. 

 ــوتني ــي بال ــذ من ــاد أن يأخ .ك
. 

ــى    ــب أس ــزيه ويف القل ــن أع م
. 

* * * 
ــني   ــا أمجع ــد دهان ــاٍب ق ومص

. 

ــةٍ   ــى كارث ــرباً عل ــي؛ ص ــا أخ ي
. 

مل تكــن وحــدك بالباكــي احلــزين؛
. 

ــه     ــا نال ــه م ــد نال ــنا ق ..كلُّ
. 

        مـن خـري البـنني الطائعني كـنت
. 

ــد    ــراً، وق ــا ب  ــنت ــد ك ولق
. 

          ـواه مـن دنـيا ودين مـا بـك!
. 

ــتلكت  ــعدتها وامـ ــد أسـ ولقـ
. 

 ــاحلني ــبار الصـ ــه إال كـ نالـ
. 

ــا   ــطُّ م ــٍر ق ــرى بأج ــك البش فل
. 

ــتكني ــد يس ــن ق ــنفع م زال، أو ي
. 

ــا   ــرجع م ــزن ال ي ــى واحل واألس
. 

  ــنني ــواج الس ــني أم ــتهادى ب ي
. 

    ــه ــيال تائ ــيا خ ــن يف الدن حن
. 

 ــني ــغرى دف ــرة ص ــه يف حف إذ ب
. 

نما املــرُء مشــوخ أنفــه،  بيــ 
. 

  ــدين ــري، ال خ ــتاد؛ ال نص !ال ع
ــه    . ــوى أعمال ــيها س ــرى ف ال ي

. 
* * * 

ــامنيِ      ــك اِإللــف ولــيس لع ــد كــنت ل !ولكــن أربعــني .. ولق
. 

 



 

 ــتعني ــه ال يسـ ــوى خالقـ بسـ
. 

كـنت فـيها الصـابر الثَّـبت الذي         
. 

ــني ــر الرص ــورة للح ــت الص كان
. 

ــورت   ــم ص ــو برس ــفاٍت ل يف ص
. 

 ــادرين ــنات الغـ ــباٍت طعـ وثـ
. 

 كـــم تلقَّيـــنا بصـــٍرب وتقـــى
. 

 ــربني ــن األق ــى لطع ــثلما نأس !م
. 

ــدين،   ــدر األبع ــى لغ ــن نأس مل نك
. 

* * * 
ــني ــوح األن ــع، وال ب ــت الدم أمق

. 

أنـــا ال أســـتنكر احلـــزن، وال 
. 

      خنيأجفـاين الدمـع الس سـفحت!
. 

ــرابه     ــزِن يف حم ــن احل ــا اب فأن
. 

  ــني ــرب قم ــيوم بالص ــت ال وألن
. 

لكــن الصــرب مــالذٌ للفــىت    
. 

 ــني ــري ومعـ ــك اهللا نصـ .ولـ
. 

وهلــا الــرمحة مــن بارئهــا،    
. 

 
 هـ١٤٠٣مجادى األوىل  ٢: بروملي

 م١٩٨٣فرباير  ١٥          
  



٥٥١-نشيد م رِمعت 

    قــرقر؟ قالــت؛ والدمــوع تإىل أيــن
. 

ــرق؟   ــةٌ وتفـ ــاٍم رحلـ ــلِّ عـ أيف كـ
. 

 
ــة أ  ــوم سياسـ ــٍق، أم مهـ ــزوةُ عشـ نـ

. 

  ــق ــر موثـ ــر املُخاِطـ ــنهما عمـ وبيـ
. 

 
ــد انقضــى،   ــباب ق ــقاً، والش ــت أِعش فقل

. 

حت دواعــيه وشــاخ التعشــق؟  شــو
. 

 
سه،أقـد شاب ر   .. فـتاِك الـذي قـد كـانَ        

. 

            ،وقـد حـالَ مـا قـد كـان يـزهو ويونق
. 

 
ــبابه،     ــنفوان ش ــبا؛ يف ع ــا ص ــبا م ص

. 

  ،ــتدفَّق ــوى يـ ــاين باهلـ ــر األمـ وـ
. 

 
  ــدبت ــناه، وأج ــت م ــد جفَّ ــو ق ــا ه وه

. 

   ،حــرقبالــيأس ت مــراعيه، واألحــالم
. 

 
 ر رحيلـــي، وال إىلفـــال نـــزوةٌ حتـــد

. 

  ،قــو ــيين تشـ ــيا يطَّبـ ــع دنـ مطامـ
. 

 
أحـــثُّها" البـــيِت العتـــيِق"ولكـــن إىل  

. 

  ،ــِنق ــب وتعـ ــاٍل تِخـ ــب آمـ جنائـ
. 

 
ــع أوزار الذنـــوب بســـوحه،    ألخلـ

. 

ويف بابـــه يـــأوي رجائـــي ويطـــرق،
. 

 
مقـــبالً" الـــركن الـــيماين"وأســـتلم  

. 

ــوي إىل أســــ  ــق،وأهــ تاره أتعلَّــ
. 

 
ــبيبيت،    ــوب ش ــو ذن ــرة متح ــى نظ عس

. 

ــتوفَّق  ــيخوخيت تـ ــا شـ ــرى ـ .وأخـ
. 

 
 

 هـ٢٠/٥/١٤٠٣: بروملي
 م١٩٨٣مارس  ٥          

  



 فاعي الردوِة يف ن-٥٥٢

أُنشدت يف ندوة األستاذ الشيخ عبد العزيز الرفاعي بالرياض، [
 ]:م١٩٨٤يناير ١٢/ هـ٩/٤/١٤٠٤يف مساء 

 

 
ــيها؛   ــدوة"ح ــب " ن ــي"األدي ،"الرفاع

. 

ــباعِ  ــجع الطـ ــنجار، سـ ــي الـ الزكـ
. 

 
ــيعٍ     ــن رفـ ــلِّ فـ ــي يف كـ ..الّـ

. 

والفصـــيح اللســـان، عـــف الـــرياِع
. 

 
ــيها  ــبٍ .. حـ ــل أديـ ــةً لكـ روضـ

. 

ــناعِ  ــراٍع صــ ــي، أو ذي يــ أملعــ
. 

 
ــيها    ــيها؛ وفـ ــول فـ ــرات العقـ مثـ

. 

ــاعِ  ــاِر واَألمســ ــهوات األبصــ شــ
. 

 
قـــد أنضـــجتها  وقطـــوف اآلداب 

. 

ــان   ــات اِإلتقــ ــداِعهلفــ واِإلبــ
. 

 
كلَّمــا جــئت الجــئاً مــن ذنــويب 

. 

ــبقاعِ  ــري الــ ــتجرياً أزور خــ مســ
. 

 
أرجتـــي رمحـــة، وأنشـــد غفـــراناً، وأشـــوي تفـــاهيت بالتياعـــي 

. 
بقلـــيب" الـــرياض"طـــار شـــوقي إىل  

. 

:داعـــي" الشـــيخ" لـــرؤية ينودعـــا
. 

 
وهـــو صـــنوي؛ مـــبادئاً، ووداداً،   

. 

ووثــــوقاً بالــــواهب املــــناعِ  
. 

 
* * * 

ــد    ــر إذ ق ــوائب الده ــكو ن ــت أش لس
. 

ــي   ــٍل يف طباعـ ــلَّ مائـ ــومت كـ قـ
. 

 
حلـــــياةَ مـــــتاععلَّمــــتين أنَّ ا  

. 

ــراعِ  ــنٍة، أو صــ ــروٍر، أو فتــ لغــ
. 

 
 



 

والثَّـــرى، والســـلطان واجلـــاه مـــا مل 
. 

تحـــم بـــالعلم فهـــي شـــر مـــتاِع
. 

 
ــاعِ      ــىن األطم ــن ِغ ــل م ــند اهللا والعق ــرم ع ــالل أك ــاف احل وكف

. 
   ،ــر ــة حـ ــالق عفـ ــدار األخـ ومـ

. 

ــجاعِ   ــرب شـ ــاٍمل، وصـ ــى عـ وتقـ
. 

 
ــي   ــن دواع ــورى م ــرم ال ــا ك ــدين، وم ــل وال ــرياع والعق ــاق ال ــا رف ي

. 
مــا فتئــتم أنــى تــوجهت أنســي     

. 

وحديثــــي يف وحــــدٍة واجــــتماِع
. 

 
وأنـــا يف مـــناكب األرض أجـــري   

. 

ــراعي    ــويت ش ــا ط ــرٍن؛ وم ــث ق ثل
. 

 
ــومٍ     ــوماً بقـ ــزلت يـ ــا نـ وإذا مـ

. 

للِّقــاء يــوم الــوداعِ   كــان يــوم ا 
. 

 
 

 هـ٩/٤/١٤٠٤: الرياض
 م١٩٨٤يناير  ١٢         

  



٥٥٣-هرى إىل أيب ِفلفَ ز 

األستاذ حممود حممد شاكر، مبناسبة االحتفال بتسلُّمه جلائزة         [
 ]:هـ١٤٠٤امللك فيصل األدبية لعام 

 

 
مع الركب زائراً  عـج   " سـلمى "علـى ربـع      

. 

ــرا،   ــِد ذاك ــان للعه ــن ك ــه م ــي ب وح
. 

 
اهلوى" مفْـرج "هـل   : وسـل ظبـيات الـبان      

. 

  ــر ــبدلن آخ ــد ت ــه؟ أم ق ــى حال  ا؟عل
١

. 

 
ــفا"و  ــبع الص ــدنا " ن ــزال كعه ــل ال ي ه

. 

بــه جاريــاً؟ أم أنــه نــش غائــرا؟    
. 

 
وأمساؤنـــا يف احلـــي هـــل يذكـــروا؟ 

. 

ــعارنا ــوائرا؟  .. وأش ــزلْن س ــا ي ــل م ه
. 

 
الـــوادي أمـــا زال ظلُّهـــا" تالـــوقةُ"و 

. 

ــآذرا؟   ــائحات اجل ــؤوي الس ــيالً، وت ظل
. 

 
ــا     ــف م ــنا فص ــألوا ع ــإن س ــتهف رأي

. 

ــاِبرا؛ ــتهاماً مصــ ــر إالَّ مســ ومل تــ
. 

 
* * *  

ــارهم؛   ــارح ديـ ــأين مل أبـ ــيش كـ أعـ
. 

"حاجــــرا"و" وادي الظبيــــتني"و" أزال"
. 

 
ــادي   ــريثاً"أن ــب " ح ــرا"أو أخاط "عام

. 

ــذي  ــلمى"وأه ــي " بس ــرا"أو أناج ،"تماض
. 

 
شــخوص شــبايب يف منامــي ويقظــيت    

. 

معـــي مســـتفهماً أو حمـــاورا،تعـــيش
. 

 
 

                                                 
١  "جنعانية"باللهجة  "  املفرار أو على مشارف         ":  الصرك"املكان يف أعلى الداراً          "  الب أو البساتني جيتمع فيه األصدقاء والندامى ليالً أو

 .لللراحة واملقي



 

ــروعين     ــيال ت ــنع اخل ــن ص ــل م اوي
. 

ــاهرا؛  ــر س ــاهم الفك ــت وحــدي س إذا ب
. 

 
 مان؛ ومل يـــدرـــا مجـــدنا والـــزكأن..

. 

ــرا؛   ــناس دائ ــك بال ــا انف ــك م ــنا فل ب
. 

 
ــبيبيت،  ــاق شـ ــد رفـ ــأين مل أفقـ كـ

. 

ــرا   ــري مهاج ــادرت وك ــا غ ــي م كأن.
. 

 
* * * 

ــيةٌ     ــيون بق ــو يف الع ــبا؛ ل ــانَ الص زم
. 

ــرا   ــئايل هوام ــت كالل ــع هلَّ ــن الدم م
. 

 
لقـــد عشـــت أيامـــي أودع راحـــالً، 

. 

.بكـــي املقابـــراوأرثـــي شـــهيداً، أو أ
. 

 
إذا مــا نــبا يب مــوطن مل أقــم بــه،     

. 

 نــزحت مســافرا .. وإن رابــين أمــر!
. 

 
* * * 

ــوانحٍ   ــناص س ــس اقت ــن أن ــس؛ ل وإن أن
. 

ــرا  ــباِء نواف ــت كالظ ــس كان ــن اُألن ..م
. 

 
ــره      ــثل ــرى م ــا ج ــناف واٍد م بأك

. 

علــى األرض ــر ســاحر الشــط زاخــرا،
. 

 
صــنو الدهــر بــورك منــبعاً،" النــيل"هــو  

. 

ــرا   ــرى وحواض ــقي قُ ــا يس ــورك م وب
. 

 
ــوى    ــيدوا الص ــى ش ــوم للعل ــورك ق وب

. 

ــرا   ــوم املنابـ ــادوا للعلـ ــا، وأشـ ـ
. 

 
ا، وقائـــداًفمـــا إن فقـــدناهم؛ إمامـــ 

. 

مهامـــاً، وفـــناناً عظـــيماً، وشـــاعرا؛
. 

 
ــاعٍر،    ــرب ش ــان أك ــد ك ــاعرهم؛ ق وش

. 

ــ ــرائرادوزاهـ ــام سـ ــا األنـ .هم أمسـ
. 

 
 



 

يف قلـــب كـــلِّ مـــوحٍد" ألزهـــرهم" 
. 

ــاعرا،   ــز املشـ ــالٍل ـ ــةُ إجـ مكانـ
. 

 

* * * 

ــن   ــثلُ م ــن م ــلهوم ــرافاً بفض ــنا اعت جئ
. 

نصـــوغ املعـــاين لؤلـــؤاً وجواهـــرا؛
. 

 
فـىت شـب يف حضـن اهلـدى واغـتذى به،            

. 

ــرا،  ــرض طاه ــب والع ــي القل ــاب نق وش
. 

 
ــا   ــيان كأنمـ ــرار البـ ــيم بأسـ ..علـ

. 

ــائرا؛  ــوها بصـ ــن وعـ ــوارثها عمـ تـ
. 

 
ــنا   ــثمان"فحي ــو ع ــداً" أب ــال ناق إن ص

. 

ــن ــيان "اً وحي ــو ح ــاخرا " أب ــال س إن ق
. 

 
ــٍد"و  ــابن دري ــاعراً، " ك ــد ش ــني ينش ح

. 

ــرا،  ــلَ ناثـ ــبارى إن ترسـ ــيس يـ ولـ
. 

 
* * * 

، وصــرحهركــن الــدين ِهــري" أبــا فهــر" 
. 

ـــدم، واآلســـاس أضـــحت دواثـــرا
. 

 
ظلمـاً تآمرا  " الغـرب "مـثل   " الشـرق "أرى   

. 

ــرا ــا بالعـــداء، وجاهـ ــنا، وباحـ عليـ
. 

 
ــام"و  ــنوه  " حاخ ــالل، وص ــود الض تلم

. 

ــويس" ــآزرا،  " ل ــياً ت ــالم بغ ــى اِإلس عل
. 

 
ــىن    ــن امل ــبين م ــيه ن ــوادي الت ــن ب وحن

. 

ــتجد ــورا، ونس ــراقص ــوظ العواث ي احلظ
. 

 
ــائع     ــريان ض ــني ح ــا ب ــٍد؛ م ــال رائ ب

. 

يفـــتش عـــن درٍب، ويســـأل حائـــرا
. 

 
* * * 

وبــني غــيب يدعــي الفهــم ضــلةً،     
. 

ــرا   ــم كاف ــي العل ــل يدع ــاحب جه وص
. 

 
 



 

ــافالً،   ــان غ ــن ك ــذَّرت م ــا ح ــا طامل وي
. 

ــادرا  ــل س ــن ظ ــذرت م ــا أن ــا طامل !وي
. 

 
ــا  ــبوا وه ــد تكال ــالمنا ق ــى إس ــم عل  ه

. 

ــحي   ــك أن يض ــريباً"ويوش ــرا،" غ حماص
. 

 
ــرب؟   ــا قضــى اهللا مه ــرى مم ــا ت ــل ي فه

. 

ــرا؟    ــثاً وناص ــى مغي ــريه نلق ــل غ وه
. 

 
* * * 

ــر"  ــا فه ــندما " أب ــداء ع ــنا أش ــد ك ق
. 

ــزانا  ــارى"غ ــاكرا " النص ــدون العس حيش
. 

 
-وهــم يف أرضــنا يظلمونــنا  –وكــنا  

. 

نــثور وال خنشــى الــردى واــازرا؛   
. 

 
     ضــتفمــا بالــنا ملَّــا جلــوا، وتقو

. 

ــرا؟  ــيع األوامـ ــرنا نطـ ــيامهم صـ خـ
. 

 
ــد مت  ــم ق ــاهم أنه ــل كف ــرى ه ــنوات ..كَّ

. 

بتغــــيريهم أفكارنــــا؛ والدفاتــــرا؟
. 

 
* * * 

مـا قمت منشدا؛   .. لـوال الـود   " أبـا فهـر   " 
. 

ــك"وال جــئت مــن  ــرا" أعــال املمال ١ طائ
. 

 
ــرفتك   ــود"ع ــال " حمم ــداً"اخلص "حمم

. 

".شــــاكرا"وللحــــق قــــواالً، وهللا 
. 

 
؛ واعـذرين؛ فمـا جـئت مادحاً       "أبـا فهـر   " 

. 

ــنها  ــى"ولكـ ــرا؛" زلفـ ــد غافـ تناشـ
. 

 
 

                                                 
 : قول شوقيىل إشارة إ" بريطانيا"يعين بأعال املمالك    ١

ــاءُ   ــق مشـ ــته يف احلـ ــا دعامـ ومـ
. 

أعــال املمالــك مــا كرســيه املــاءُ     
. 

 .وقد دعي الشاعر للمشاركة يف االحتفال إىل الرياض منها



 

وأنــت الــذي قــد كــنت للفضــل فــاعالً 
. 

ــرا   ــت آم ــا زل ــروف م ــاخلري واملع .وب
. 

 
 هـ٢١/٥/١٤٠٤: الرياض

 م١٩٨٤فرباير  ٢٣          
  



 رى أم القُ-٥٥٤

ــورى،   ــق ال ــذي خلَ ــيت ال ب
. 

"أم القُـــــرى"، ويب أيببـــــ 
. 

علـــٍم تقـــدس جوهـــرا؛  
. 

اخـــتريت علـــى" أم القـــرى" 
. 

ــرا؛     ــاوت حسـ ــم ـ ــولُ؛ وكـ ــيه العقـ ــافرت فـ ــم سـ كـ
. 

..والشــــموس، وصــــورا 
. 

 اُهللا مـــــن بـــــرأ األوادم..
. 

ــرى؛      ــال، وال يـ ــا يقـ ــن مـ ــاء أحسـ ــن األمسـ ــه مـ ولـ
. 

ــرا  ــا وختيــ ــا زهــ ــديب أمــ ــوادي اجلــ ..يف ذلــــك الــ
. 

ــرابع  ــان"ال يف مـــ ــفوح " ارجـــ ــرا"وال ســـ "!سويســـ
. 

وجاللُـــــه أن يظهـــــرا 
. 

 ــر ــنهه ســ ــاىل كُــ  تعــ
. 

ــورى   ــف للـــ ــر، أو يفَلْســـ ــرجم، أو يفَســـ .أو أن يتـــ
. 

 
 هـ٢٣/٣/١٤٠٥:  لندن–مطار هيثرو 

 م١٩٨٤ديسمرب  ١٥                        
  



  دائماً معك-٥٥٥

متكَّن من يريد   "  تفعيلة"منغماً، ويف   "إالَّ إذا كان    "  شعراً" كنت مع صديق أديب يعرف أني ال أمسي الكالم          
بعض حىت ولو بلغ الغاية يف اِإلبداع، وكان أروع من          "  نثر"، وما مل يكن كذلك فهو       "توقيعها"ا من   "  الترنم"
 .الذي نسميه شعراً" النظم"

 .م٣/١٢/١٩٨٤عدد االثنني " الشرق األوسط"هل قرأت صفحة األدب يف جريدة : فقال يل
وهل ميكن أن تفوت مثلي؟.. نعم: قلت 
 ".رشيدة ران"ما رأيك يف قصيدة الدكتورة : قال
 .؟"دائماً معك: "تعين كلمتها الرائعة: قلت
 .نعم: قال
 ما يذكِّرين بالكاتبة الشاعرة     أداًء وتصويراً، وفيها  "  النثر الفين " ما قرأته هلا من      إا من أبدع  :  قلت

 ".مي زيادة"
 ..إا شعر: قال
 .وليس له منه إالَّ التقاطيع واألوزان" شعراً"بل أمجل وأروع من بعض ما نقرؤه هذه األيام ويسمونه : قلت
 أن أدخل معك يف نقاش وجدل       -اآلن–ال أحب   :  قلت.  إن بعض الشعر ال خيضع لألوزان والقوايف      :  قال

 !إذا راق له أن ينغمه يف أوزان وقوايف؟" الشاعر العريب"ال يستطيع " بشرياً"قد يطول، وهات يل كالماً 
اليت نتحدث  "  رشيدة مهران "ما أعجبك وأعجبين؛ هاك قصيدة الدكتورة       :  فانبلجت أسارير وجهه وقال   

ظريفةعنها، قال ذلك بلهجِة حتَد . 
ال يستطيع نظمه   "  الشاعر العريب "لن أجادلك يف التسمية فتتورط فاقرأ املقطع الذي تدعي أن             :  قلت

 ".شعر عريب"فيحوله من نثر فين إىل 
 :إمنا تقول: قال

 .جتدينه يف سري: سألت الليل عنك؟ قال
 !جتدينه يف بعدي: وسألت النجم عنك؟ قال
 دينه يف ضوئي،جت: وسألت البدر عنك؟ قال

 ..فسطَّرت من السر والبعد والضوء رسالةً إليك
 ترى أمل تصلك بعد؟

إن مثل  :  وكنت قد قرأت تلك القطعة الفنية واعتملت معانيها يف نفسي فقلت للصديق الظريف املتحدي              
 :ولكن خذ القلم وأمليت عليه.. هذا البيان جيب أن يظل كما صدر عن صاحبه دون تشويه

ــا؟  ــالأراهـ ــري: قـ يف سـ
. 

ســـألت اللـــيلَ أيـــن تـــرى 
. 

 



 

ــال  ــدري؟ قــ ال أدري: أتــ
. 

ــيل؟   ــا لـ ــرك يـ ــا سـ ومـ
. 

ــالَ   ــن؟ فقـ ــنجم أيـ ــألت الـ ــري يف ب: سـ ــي جتـ ــدي معـ عـ
. 

ــنها   ــبدر عـ ــألت الـ ــال.. سـ ــحري : قـ ــوئي ويف ِسـ .يف ضـ
. 

"الســــر"فســــطَّرت مــــن الــــتوِق الــــذي يكمــــن يف 
. 
الــــذي يبهــــر يف الــــبدِر" الضــــوء"الــــنجم و" بعــــد"و

. 
ســــالة عاشــــٍق للحســــن يف الغــــيِد ويف الزهــــرِ    ر

. 
ويف الفجـــــر إذا شعشـــــع، واللَّـــــيل إذا يســـــري   

. 
ــرة البحــــرِ     ــراب البــــيد، أو زمجــ ــمت ســ ويف صــ

. 
 فهل وصلتك؟
 !د يف قصيدة الدكتورةلكنك قد تصرفت وأضفت ما مل ير: فضحك الصديق وقال

أما ما  "  كالم موزون مقفّى  "هل أعربت عما قالته الدكتورة يف       :  واملهم"  شعراء العرب "هذا سر مهنة    :  قلت
 .أضفته فلن يزعج شاعريتها فيما أحسب

 :ولكن كيف سننظم قوهلا.. نعم: قال
 ..لو كان األمر بيدي

 ..لتجولت يف أرجاء الكون
 ل سحره،أمجع لك من اللّي
ومن الزهر عطره.. 
ومن اليوم فجره.. 

 ،قطره.. ومن الفجر
 ..عمقه.. ومن البحر
 ..ضوءه.. ومن البدر

 ومن الشمس سناها، ومن األرض اها،
 ..هدييت إليك
 .سأعيد اجلولَة من جديد.. وإن مل تكِف

وأمليت عليه ما يلي: قلت ،اكتب: 
ــا     ــد هضـ ــونَ بعـ ــبت الكـ ــطيع جـ ــو أسـ ــرهولـ به حبـ

. 
 ،هــر ــازه سـ ــو حـ ــا لـ ومـ

. 

ألمجـــع كـــلَّ مـــا يهـــوى، 
. 

 هــر ــوى زهـ ــن روض اهلـ ومـ
. 

   هــحر ــى س ــق الدج ــن غس فم
. 

 



 

  هرومـــن حبـــر الـــندى د
. 

 هبا عطـــرومـــن زهـــر الـــر
. 

هــر ــرته فجــ وقــــد عطــ
. 

يومـــي لـــه أهـــديومـــن  
. 

      هومـــن فجـــر شـــباب الشـــوق قـــد نطَّفـــته قطـــر
. 

هلــــن أخبــــل أن أهــــدي لــــه بــــدر ومــــن ليلــــي
. 

     هـــرمع وإن مل تكـــِف أهـــدي العاشـــق املضـــين هـــوى
. 

        !هللا درك: وضحك وقال
 .بل هللا در الدكتورة رشيدة مهران: قلت

 
 هـ١٢/٤/١٤٠٥: بروملي

 م١٩٨٤ديسمرب  ٤          
  



 يابيد اِإل نش-٥٥٦

أنشدها الشاعر يف حفلة التكرمي اليت أقامها له الشيخ األديب          [
عبد املقصود خوجه يف بيته العامر جبدة، يف شهر رجب سنة            

 ]:م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥

 

 
ونشـرت يف حبـر اِإليـاب شـراعي    

. 

أزمعـت عـن شـطِّ الـنوى إقالعي         
. 

ــراِع،  ــرن ص ــاٍر، وِق ــالَّح أخط م
. 

          درفقـاً بفُلكـي يـا ريـاح؛ فلم أع
. 

أوتـار عـزِفِك حلـن كـلِّ شجاِع،        
. 

وأنـا رفـيقُِك يف الـنوى أشدو على         
. 

ــوداعِ   ــةً ِل ــتم جهش …إالَّ ألك
. 

ـ مخسـونَ عامـاً؛ مـا وق        ت مسلِّماً ف
. 

أو صـب حـب، أو حلـيف ضياِع؛        
. 

    هـنياحلبِس، أو ِحلس النوى،    إمـا ر 
. 

* * * 
ــي،   ــاوالً، ومراع ــرباً، ومص ومغ

. 

ولقـد ظلـت مـع اخلطوب مشرقاً        
. 

ــربي ــيع بك ــنت املط ــاِع،آك ء مط
. 

         ـى إذا انتصـر السـالمبفيصٍل"حت"
. 

.لكــنه استعصــى علــى األطمــاِع
. 

..تــاِهللا مــا مــلَّ الصــراع حلــيفُه 
. 

ــاِع؛  ــابٍر منص ــيخ ص ــوع ش خبش
. 

         إلـيه فاسـتخذى لَه السـالم جـنح
. 

كـالطَّري ترصـد ملـح كـلِّ شعاِع،        
. 

وأنــاخ ينتظــر الكــواكب راصــداً 
. 

ــزماعِ  ــدت ب ــق ش ــا فل ،أو راقه
. 

ــبةً،   ــنت ره ــفق تغ ــا ش إن راعه
. 

ــيلَ اخلــوِف واألوجــاِع، ــزيح لَ لي
. 

تســتنهض اَأللــق اجلديــد إذا زهــا 
. 

ــراود  ــت ت ــاِعظلَّ ــبة اِإلمج .رغ
. 

بــني الترصــد والــزماع قصــائدي 
. 

!رِحـم اهلـدى مجحـت بغـري قناعِ        
. 

ــا    ــتفَت ِبه ــنعةً وإن ه ــناً مق حي
. 

"يـوم يدعو الداعي   "ومهـا شـعاري     
. 

للعـدِل واِإلحســان يهـتف صــوا   
. 

ــتاِع؛    ــفقة املب ــى ص ــرغبات أخش ــت بال ــكوك وقف ــاورِت الش وإذا تع
. 

ــراق ــم الف ــياِع، .. رغ ــداد، واألش ــاد، واألض ــزاعم احلس ــلِّ م ــم ك ورغ
. 

 إذا مـا قـد نعـاين الناعي؛       .. مثـن
. 

مـا يف هـوادجكم لنا     : أنـا مل أقـل     
. 

وعـروبيت، وأصـونُ عهـد طباعي،      
. 

بـلْ ظَلْـت يف وكـري أقدس ِملَّيت         
. 

جهـري، وفـيما قـد خيـطُّ يراعي،        
. 

ــري ويف  ــان يف س ــدل واِإلحس للع
. 

!؛ ففــيها مــتعيت ومتاعــي"الِكــندي"لــن أقــولَ عــن اهلــوادج قــولة .. ال
. 

 



 

حيث ضاع ضياعي،  " لـي رومِب"يل يف   
. 

ـ     روة؛ قلـت بورك ما جرى     لـوال امل
. 

ــ ــة الفقهـ ــداِع،آوأئمـ ء واِإلبـ
. 

فلقـد لبـثت رفـيق أربـاب النهى         
. 

ــداِع،  ــاورهم؛ ودون خ ــذر أح ح
. 

شـراً مـن السـنوات يف شوٍق بال        ع 
. 

ــزاِع،       ــار أي ن ــا ث ــاِء إنْ م ــن البغض ــنا م ــتفكري حترس ــرية ال ح
. 
بـرأي شجاعِ  " الـرازي "العمـالق إن هـدرت  شـقائقه، رمـى           " اجلـاحظ "و

. 
* * * 

ء يف شـــرٍق ويف غـــرب؛ إذا طَهـــروا مـــن األطمـــاِع؛آاهللا للعلمـــ
. 

ــاعِ  ــرابه اللم ــاس س ــرت ك عاق
. 

وإذا ظمـــئت إىل اِإليـــاب وِورِدِه 
. 

ــي   ــد ذراع ــاً أم ــاحها زمع وبس
. 

يف مـوكب األوهـام أمشق صارمي،       
. 

نصــٍر؛ ومنصــرعاً بــدون صــراِع،
. 

..وأصـارع األشـباح منتصـراً بال       
. 

ــاعِ  ــن أوج ــٍم وم ــن نع ــياه م دن
. 

ــرء يف   ــنال امل ــا ي ــة م ــيان غاي ِس
. 

ــتاِع، ــق املل ــم العاش ــوات حل غف
. 

ولعــلَّ بعــض عــرائس األحــالم يف 
. 

ــداعِ   ــٍع، خ ــق واق ــن متلُّ أو ِم
. 

أَحـنا، وأكـرم مـن تـوجِس يقظٍة، 
. 

ــي ــا رح  ــيم ــباِعإن احلك "ب ال
. 

مـن ضـاق بالدنـيا فليس حكيمها       " 
. 

أكـِرم ـم شـعباً، ونعـم الراعي        
. 

ــه"فهــد"كامللــك   ــه، ورجاِل ، وآل
. 

ــدحيك ــي، مب ــناك دواع ــه ه م، فل
. 

ــويل" أهــلَ احلجــاز"  ــرنم مق إذا ت
. 

"الساعي"، ومسـتهلُّ    "اجلمـرتان "و
. 

"زمزم"و" البـيت العتيق  "و" اِحلجـر " 
. 

ــيل"عــرِق  ــه اِملطــواِع،" اخلل وجنِل
. 

أرض ثــراها ســيطَ مدبــوغاً علــى 
. 

ــرياعِ   ــٍم ب ــلُّ معلِّ ــيٍف، وك .س
. 

ء، وكلُّ ذي  آوبنـيه كـم مـن أنبـي        
. 

* * * 
ــاِع،  ــدٍة ويف ــن وه ــاا م عرص

. 

تقدست" الـبلد األمـني   "بلـد هـي      
. 

ــاعِ  ــاعٍر وبق ــٍس ومش ــن أنف .م
. 

رىوأجـلُّ مـا خلـق املهيمن يف الو         
. 

 
 هـ١٤٠٥رجب  ٢٣: جدة

 م١٩٨٥أبريل  ١٣       
  



 جرايف القاضي أمحد اِل-٥٥٧

!مـات الصفي اجلرايف   : حـني قالـوا   
. 

ومجــت يف فمــي حــروف القــوايف 
. 

ــي؟ ــن ترث ــالق و م ــام األخ ــات إم ــد م ــزي؟ لق ــن تع ــراِف" وم ؛"اَألع
. 

واِإلنصــاِف؛" للعــدل"ظــلَّ رمــزاً 
. 

ــزمٍ     ــزٍم وع ــذي حب ــام ال اهلم
. 

ذي آلرائـــه كـــان مضـــاَء الـــرماح واألســـياِف؛اع الَّـــوالشـــج
. 

ــوايف؛       ــه وي ــي جريان ــيِه؛ يراع ــن الت ــامى ع ــذي تس ــرمي ال والك
. 

، وقــدرٍة يف عفــاِف، ال حيــايب
. 

ــفٍ    ــنت بلط ــِذلُّ، زي ــةٌ ال ت مهَّ
. 

..وأحاديـــثه الـــيت عـــن رســـول اِهللا تـــروي مكـــارم اِإليـــالِف
. 

ــاء ــايف؛    ووف ــياة التص ــوا ح ــياٍة عاش ــثاق ح ــناس مي ــان لل ــو ك  ل
. 

ــوايف؟ ــزاء الق ــي ع ــن أزج وإىل م
. 

مـن أعـزي؟ ومـن تبكّي دموعي؟        
. 

* * * 

ــدنا إىل     ــا ــى ملّ ــت أنس ــة"لس ــرافِ  " حج ــن األش ــرٍة م  يف زم
١

. 
جاهـــل، أو مشـــايٍخ أجـــالِف

. 

  ــر ــلِّ غ ــن ك ــام م ــول الطِّغ وفُل
. 

بطــبول الوعــيد واألرجــاِف؛  
. 

  ،أقـبلوا كالــذئاب مــن كــل فــج
. 

مطرق الرأس حايف؛  " كـنعمان " "العنسـي " كاللَّـيث يف القـيد و     " الشـماحي "و
. 

ــراعٍ     ــلَّ ي ــرعوا ك ــد ش ــالل ق ــاة الض ــافِ .. وقض ــمه رع ..!بس
. 

ــرأي، ســيئ اَألوصــاِف أعــرج ال
. 

  ــور ــنهم كف ــيم م ــودولئ . جح
. 

رضـع اخلـبث مـن ذئـاب الفيايف        
. 

يــتهادى بــني الصــفوف كــوحٍش 
. 

ــتخفافِ  ــرِة اسـ ــرماه بنظـ !فـ
. 

شـربة ماءٍ  " الكبسـي "قـد رجـاه      
. 

ــافِ  ــم ذع ــوفه بس ــطَلي ج يص
. 

وتعــاىل بأنفــه؛ مــثل صــلٍ    
. 

يصـــرخ يف القـــوم بصـــوت احلُالِحـــل الـــرجافوإذا بالصـــفي؛ 
. 

 ـوين الٍه عـن صـحوة احلق غا       وه:
. 

ــي    ــال للمنتش ــِر، ق ــرِة نص خبم
. 

يتحـــرى شـــريعة اِإلنصـــاِف،
. 

ــاً   ــا إمام ــتني؛ إم ــني اثن ــت ب أن
. 

 

                                                 
؛  حجة تقالت واعتقاهلم وجرجرم إىل مع    صنعاءم ب ١٩٤٨/  هـ١٣٦٧يشري الشاعر بالبيت وما بعده إىل قصة إخفاق ثورة العلماء سنة              ١

 ". اليمنالتغيري يف رياح"اليت تِقلُّ صاحب الديوان وانظر التفاصيل يف كتابه " العربية"وقد كان اجلرايف يف نفس 
 



 

ال يــبايل عــواقب اِإلســراِف،  
. 

ــراً   ــيف ِغ ــم الس ــوماً حيكِّ أو غش
. 

يــنايف أعــرافنا ويجــايف  … غــري أنَّ الــذي نســام بــه الــيوم    
. 

!فهـو أصـالً مـن معشـٍر أشرافِ        
. 

واصــفر رعــباً" اِإلمــام"واســتكان  
. 

* * * 
يـوم قالـوا مـات الصـفي اجلرايف؟     

. 

أي عــذر للدمــع إن مل يــوايف    
. 

ــاِف؟  ــى والعف ــِم والتق ــر للعل خ
. 

ــناٍر  ــوى، وأي مـ ــٍم هـ أي جنـ
. 

ــاِف،       ــبلَ باعتس ــيا، ومل ي ــناً بدن ــبع دي ــيله مل ي ــذّاً يف ج ــاش ف ع
. 

* * * 
خالــــداً يف ضــــمائر اآلالِف،

. 

أيهـا املـيت أنـت مـا زلـت حياً           
. 

ــوق و  ــاً للحق ــراِف"حافظ "األع
. 

ــي  ــة ِعشــت ف هاإن تســعني حج..
. 

ــالفِ   ــن اَألس ــزاً ع ــرباً معج خ
. 

ــرفناه إالَّ  ــا إن عـ ــاٍر مـ يف وقـ
. 

يقتنــيها األســالف لألخــالفِ  
. 

"مياٍن " سـوف تبقـى ذكـرى لكلِّ       
. 

 
 م١٩٨٥ / هـ١٤٠٥: بروملي

  



  ديوان عمر األمريي-٥٥٨

     ـنيباألمريي؟" ءآأيب الـرب  "بـني ج!
. 

ــبريِ    ــيقني ك ــبت ال ــٍب ث أي قل
. 

ــتفكريِ  ــعور والـ ــليم الشـ سـ
. 

قلـب حـر حالحـٍل طاهـر الروح         
. 

ــِر، ــامل النحريـ ــتفاءاً بالعـ واحـ
. 

تتباهــى بــه احملافــل فخــراً 
. 

اهللا يشــدو يف لــيله والــبكوِر،  هــا هــنا شــعره يســبح باســم     
. 

ــورِ   ــرب غف ــاً ل ــاجداً راكع س
. 

ــوى   ــاٌء ورج ــه دع ــعاً؛ نبض خاش
. 

 
 م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥: جدة

  



  قدم اهلجرة-٥٥٩

م ااِهد عصام العطَّار، أيدك اهللا بروٍح       إىل أخي الشاعر العالِ   [
قرأت قصيدتك فلم أشعر بعد أن دمعت عيناي إالَّ         .  من عنده 

 :]وأنا أترنم ذه األبيات

 

 
صـوت حتـدر يسـري ساحر النغِم؟       

. 

 الِقممِ مـن أي صـومعٍة يف تلكمـو        
. 

أم مهـس ذي شغٍف، أم بوح معتصِم؟       
. 

أصــوت مبــتهٍل، أم نــوح مفــتِقٍد؟ 
. 

جاشـت بـه نفـس حـر ثائر فهِم؟         
. 

ــأٍس، ويف أمل  أم   ــك يف ي ــلُّ ذل ك
. 

 * * * 
ــنهِم، عــن اخلــيانة والفحشــاء وال

. 

الدنيا بعصمته " عطَّر"مـن   " عصـام " 
. 

يف العدل والصدق واِإلحسان والشممِ    
. 

ــها    ــتقوى يقدس ــبد لل ــن تع وم
. 

* * * 
متشـي مـع احلق فوق اخلوف واألملِ       

. 

أخـي؛ تصـبر إذا مـا ظلْت مغترباً         
. 

ة األممِ بوحـي مـن صحبت من ساد      
. 

         تمتشـي علـى قدٍم من قبلُ قد أِنس
. 

   احلرِم"ا ولّـوا عن     وصـحبه؛ عـندم"
. 

"ابن آمنةٍ "و" عيسى"و" موسى الكليم " 
. 

ــدِم ــوٍف، وال ن ــا خ ــناءها دومن ع
. 

ــي  ــوا آاألنب ــوا ألف ــن واالمه ء وم
. 

بـوركِت مـن قدم، قُدسِت من قدمِ       
. 

نعمـاك مـن قـدٍم، بشراك من قدٍم،         
. 

 
 هـ٨/٢/١٤٠٥: بروملي

 م١٩٨٥نوفمرب  ٢          
  



 !اف عزاء بين السقّ-٥٦٠

والئد "دمعة أسى على الشاعر الكبري صاحب ديوان           [
 ]:السيد حسن بن عبد الرمحن السقّاف" الساحل

 

 
وأرثـي رفاقـي؛ صاحباً بعد صاحِب؟      

. 

أريـق الدمـع بـني النوادبِ      إىل م؛    
. 

بِســلٍْم؛ وال أُبلَــى بعــنِف حمــارِب؟
. 

..وحـتام؛ ال أحظـى بلُطـِف مبشرٍ        
. 

!خاليـا دماغـي، بل وضاقت ترائيب      
. 

 ــتنالــبكاء؟ لقــد و اموحــت ،إالم
. 

ومل يـبق يل فـيما أرى مـن مآرِب؛         
. 

وقـد سـئمت نفسي احلياةَ وزورها،       
. 

ى كلَّ واجٍب؛  معـاً؛ قـد قضينا للعلَ     
. 

سـوى زمـرٍة كانـوا رفـاق شبيبيت         
. 

!مذاهـبهم يف الـرأي غـري مذاهيب       
. 

بقايـا؛ أفـديهم بروحـي؛ وإن تكن        
. 

!حـدي أبكّـي ذاهباً إثْر ذاهِب؟      وو
. 

أراهـم كـأوراق اخلـريف تساقُطاً،       
. 

* * * 
قضـى حنـبه، قد نال خري الرغائِب،       

. 

؛ فاحلسن الذي  "بين السقّاف "عـزاءاً    
. 

يــؤازره؛ كاملستشــار املــراقبِ  
. 

       هيس السلوك؛ ضمريلقـد عـاش قد
. 

ومل يـأِت مـا قـد يستعاب لعائِب،        
. 

        مـا لـيس ي ومل يقتـرف  ،رضـي إهلَه
. 

منـت تتضـاغى يف صـدور احلبائِب،       
. 

احلب واهلوى " سـاحلِ "يف  " والئـده " 
. 

.يشـدو صوا بالعجائبِ   " ِبِصـيرةً "
. 

والذُرا" صنعاء"و" دموٍن"ومـا بـني      
. 

،"ابن غالبِ "على نسق األعشى ووزن     
. 

ــرٍ   ــعِر أول ثاِئ ــا للش  ــان ..فك
. 

ولكـن بـتجديِد الضنى، والتجاربِ     
. 

بــال نــزٍق، أو غفلــٍة، أو تعســٍف، 
. 

* * * 
!قضـى وهو راٍض رغم أنف املتاعبِ      

. 

إن فقيدكم " بـين السـقّاف   "عـزاًء    
. 

رمحِة الكــربى أدر الســحائب؟وبالــ
. 

…فـال بـرحت ذكـراه باحلب ثرةً        
. 

ليـنعت مـا يف جـوفه مـن مناقبِ         
. 

وإن وقـف القـاري علـى رسم قربه         
. 

"هـنا خـري مظلوٍم، هنا خري كاتبِ       "
. 

:فـال ضـري إن صـلّى وسلَّم؛ قائالً         
. 

 
 هـ١٤٠٦صفر  ٢٨: بروملي

 م١٩٨٥نوفمرب  ١١         
  



 عجاب واألمل هدية اِإل-٥٦١

 ]: الرضا بن إبراهيم بن علي الوزيرإىل الشاب النجيب السيد [

 ،ــه ــةٌ ونافعـ ــيحةٌ جامعـ نصـ
. 

ــدييت إىل   ــا"ه ــابعه"يف " الرض "الس
. 

،اهوســــو ــــه خلقَــــهألن
. 

؛أن ال خيــــاف أحــــداً إالَّ اْهللا 
. 

 هــوالد ــته والـ ــويِه واخـ وأخـ
. 

ــده   ــرب والـ ــيع ويـ ..وأن يطـ
. 

ــانِ  ــدل وباإلحسـ ــر بالعـ يأمـ
. 

ــرآ  ــى القـ ــلَّ يف محـ ِنوأن يظـ
. 

يـــؤيد اُهللا بـــه اِإلســـالما  
حـــىت نـــراه ســـيداً همامـــا  .

. 
 

 هـ١٤٠٦ربيع األول  ١٢: واشنطن
 م١٩٨٥ديسمرب  ٢٤          

  



  وفاء علي شويط-٥٦٢

 ]:ط إىل لندن إالَّ وتكرم بزياريت، فقلت شاكراًما وفد الشيخ الصديق علي شوي [

فهــو قــد حــازه بكــلِّ الشــروِط
. 

ــوفاِء غــري   "شــويِط"ال تِصــف بال
. 

ــريطِ  ــراٍط وال تفـ ــا إفـ دومنـ
. 

  ــف ــبعاً، وِرث اللط ــهامة ط والش
. 

 
 م ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦: بروملي

  



  الشيخ عبد اهللا األمحر- ٥٦٣

ــاذخ   ــارم ب ــظ يف املك ــاز حب وف
. 

لقــد ســاد عــبد اهللا باــد قــومه 
. 

وس الشــوامخمكانــاً لــه تعــنو رؤ
. 

تــربع مــن علــيا بكــيل وحاشــٍد 
. 

بــرزنا بــه شــيخاً لكــل املشــايخ
. 

إذا مــا أتانــا الفاخــرون بشــيخهم 
. 

 
 م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦: لندن

  



  عبد اهللا الشماحي-٥٦٤
  

القاضي عبد اهللا بن عبد الوهاب الشماحي كان فقيهاً عاِملاً           [
وكان "  واشنطن"خطيباً شاعراً، وبلغ الشاعر وفاته وهو يف         

 ]:تربطه به زمالة طويلة، وصداقة متينة، فقال يرثيه

 

 
صـاحب، بعـد صـاحٍب، بعد صاحِ      

. 

ــرواِح؛  ــوا بال ــد آذن ــاً ق ــا رفاق ي
. 

هــل للــيل انــتظاره مــن صــباِح؟
. 

ــدري    ــيس ي ــراقب ل ــيق م ورف
. 

ــن       ــر ال ــنواح إث ــلَّ ال ــثُّكْلَ، وم ــئم ال ــه س ــتم بأن ــل علم !واحه
. 

.وشــهيداً يف ثــورة اِإلصــالحِ  
. 

من قبل قد قضى النحب حراً      ١ "زيـد " 
. 

!مــن حالحــٍل جحجــاِح، وكــم  ٣ "الكبســي"والســيد  ٢ "املطــاع"وأخــوه 
. 

"الشماحي"قد قضى األديب    : قـيل يل  
. 

قـف شـعري وكـدت أصـعق ملَّا         
. 

ــراِح،  ــيات اجل ــي غاف ــظ النع أيق
. 

ــن    ــالالً، ولك ــباالً، وال ض ال خ
. 

رفقـــاء األتـــراح واألفـــراِح؛
. 

فتذكَّـرت مـن مضـى مـن صحايب         
. 

ــي احل  ــجون أو يف كراس ــا الس ــاحِ يف زواي ــعاب درب الكف ــم، أو يف ِش .ك
. 

ــي      ــن ماح ــنوِرها م ــا إنْ ِل ــراِء م ــيمن اخلض ــنجوم لل ــو كال !ومهُ
. 

* * * 
! متِح؟ مـا سـئمت انـتظار حـتفٍ       

. 

ــأين  ــتم ب ــالَّ علم ــي؛ ه ــا رفاق ي
. 

ــطباحي     ــنها اص ــذَّ م ــي، ول ــنها اغتباق ــد راق يل م ــياة ق ــدام احل .فم
. 

ــون  ــأن تك ــاحي،وضــالل ب الص
. 

 العــيش طــاب فحمــق وإذا ســكْر
. 

ــرياحِ      ــب ال ــتاش يف مه ــِة حت ــيش كالريش ــياة والع ــت احل ــا ملل م
. 

ــ ــرجاء واخل ــت ال ــل ملل ــاب ــاحِ  وف م ــِس وق ــامض وأم ــٍد غ ــني غ !ب
. 

ــالحِ    ــوم ف ــون ي ــٍد أن يك لغ
. 

ــى  ــِدحاِرِه تتمنـ ــريات انـ ذكـ
. 

* * * 
ــبش   ــان ك ــايل، وك ــاِحللمع نط

. 

قـد كـان خدن معانٍ     " الشـماحي "و 
. 
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ولَخمـــس مـــن الســـنني قضـــيناها ســـِجينين؛ كَنـــز وٍد صـــراِح
. 

ــرنا يف ــد حِش ــع" ســجن ق ــر و" ناف ــد عــذاب التعزي ــدرداِح"مــن بع "ال
. 

يف قافلـــٍة زادهـــا دم األتـــراِح؛" حجـــة"وبـــني " صـــنعا"بـــني 
. 

* * * 
ــان ــراحِ   ك ــم واِإلنش ــات الغ ــوجه أوق ــوش ال ــديق بش ــك الص  يل ذل

. 
ــباِح،      ــون امل ــعر وا ــم وبالش ــنطق الفخ ــاع بامل ــلء األمس ــان م ك

. 
ــان مــ  ــراح،   ك ــم اِملم ــوجه الباس ــالَّب وال ــر اخل ــيون باملظه لء الع

. 
ــي  ــند التالح ــراس ع ــدل، وصــعب امل ــياد للحــق والع ــان ســلس الق ك

. 
لنســيم ضــمخه الــورد وأروي شــذاه نفــح األقــاِح،     خلــق كا

. 
ــار ســخطاً كالعاصــف اــتاِح، ث

. 

ــذاه  ــود شـ ــدر اجلحـ وإذا كـ
. 

* * * 
ــاً  ــاحِ  عالَم ــٍة ومس ــن بشاش م

. 

علـيه قـد كان فيها     " صـنعا "هلـف    
. 

ــحاحِ   ــع س ــي مبدم ــي تبك فَه.
. 

ــٍل؛   ــوٍل وفع ــذ ق ــيه ف ــدت ف فق
. 

ــ ــاع، وجنـ ــزاِحومسـ !دة، ومـ
. 

  ــٍر" صــنعا"أي ــعٍر ونث ترجــى لش
. 

وفقـــيٍه، وملحـــٍد، وإباحـــي؟؟
ــٍب،    . ــاٍمل وأديـ ــواٍر لعـ وحـ

. 
؟"األديب الشماحي"عـد  باتـت؟ وكـيف نـوادي األنـس فـيها ب         " صـنعا "أي  

. 
 

 هـ١٠/٣/١٤٠٦: واشنطون
 م١٩٨٥نوفمرب  ٢٢            

  



 ؟. أن يرعويا آنَم أَ-٥٦٥

والسـىن إن شـع من جفنيهما غض؟       
. 

 اَألحــزان تبــيضمــا لعينــي مــن 
. 

      ور أو نضـر الـن يف عينـيه نـش!
. 

ال تلومــوا عاشــق احلســن إذا   
. 

ــِرماً كالســيل باألهــواء يــرفضع!
. 

ــراً     ــوحاً زاخ ــاض مج ــا ف طامل
. 

ــنقض ــثال وي ــقر ين ــةٌ كالص فرص
. 

   ــنحت ــا س ــان إذا م ــد ك ولق
. 

بعـدما حـال سـواد العني، وأبيض؟       
ــرعوي   . ــه أن يـ ــا آن لـ أفمـ

. 
 

 هـ١٤٠٦ربيع اآلخر  ٤: واشنطون
 م١٩٨٥ديسمرب  ١٤            

  



 ... تاييس-٥٦٦

جنـوم دجاهـا لسـت أنسى سهادها       
. 

ويـا رب يـوٍم قـد شـهدت وليلةٍ          
. 

رمادهــاوتــبعث مــوتاها، وتذكــي 
. 

     تغري مطاحمي، " تاييس"وقـد أمعنت
. 

ــا ــتياقاً رقاده ــداً واش ــد وج ده
. 

ــي    ــغوفةً ووساوس ــاورين مش حت
. 

ــنٍ  ــةُ حس ــبادها إهل ــتذلُّ ع  تس
. 

يف أرداــا ومجاهلــا " تايــيس"و 
. 

ال اسـطَاع إبلـيس اللَّعني اصطيادها      
. 

ــ  ــان آدم خدن ــو ك ــرهةٌ ل هانبره
. 

ــادها  ــنا وفس ــنا أرض ــنا وقي وك
. 

 سـيقعي؛ مث يسـجد خاشعاً      نوكـا  
. 

 
 م١٩٨٥/ هـ١٤٠٦: واشنطون

  



 رنتِظ نشيد املُ-٥٦٧

ســـتفقدين عصـــافريي إذا مـــا
. 

دعـاين مـن رحـاب اخلُلـد داعي        
. 

ــارى،  ــزارى والقم ــتحب اهل وتن
. 

وحتــتفل العقــارب، واألفاعــي  
. 

ــوماٍت،  ــذئاب حم ــوي ال ــد تع وق
. 

غـدا القطـيع بدون راعي     : تصـيح 
. 

 

ــل أنــ  ــري وه ــدي"ا غ يــى   "ز ــى خط ــٍد" تقفَّ ــناعِ " زي ــٍم واقت !بِعل
. 

١ ؟"املطاِع"وابن  " املوشـكي "خـدين   
. 

ــالالً   ــاداً أو ض ــى فس ــل خيش وه
. 

وفــازا بالشــهادِة يف الصــراعِ  
. 

احتساباً" حيىي"وقـد خـرجا علـى        
. 

ــي  ــا أراع ــتظاري م !بصــربي وان
. 

ــى صــراطهما أراعــي  ــت عل وظَلْ
. 

ــجاعِ  ــداٍم ش ــعر مق ــد ش :وأنش
. 

ــين  ــي ودي ــين قوم ــن ب ــع ع أُداِف
. 

٢ "مـن األبطـال وحيـِك لن تراعي       
. 

أقــول هلــا وقــد طــارت شــعاعاً" 
. 

"علـى األجـل الذي لك لن تطاعي       
. 

ــأ"  ــو س ــك ل ــوٍملفِإن ــاء ي ِت بق
. 

 
 م١٩٨٦يناير  ١: بروملي
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٥٦٨-هات األكوع كتب التراث وتر 

ائفية القاضي الفاضل حممد بن علي األكوع يشوه بتعليقاته الط[
وغريهم، نفائس التراث   "  الديبع"على كتب اهلمداين ونشوان و    

وقد فندت بعض أخطائه وأغالطه وحتريفاته       ..  الثقايف اليمين 
، "جناية األكوع على ذخائر اهلمداين    "وخزعبالته، يف كتايب    
 ]:ولكنه مل يرتدع، فقلت

 

 
 هــن ــنا الثميــ !كتبــ

. 

  مســـكينةٌ مســـكينه
. 

الـــيماين،" عمـــارة"
. 

ــاين   ــاعر القحطـ الشـ
. 

ــانِ  ــل واِإلحس ذو الفض
. 

ــامل   ــداين"والعـ "اهلمـ
. 

ــزعا ــنقاً، وفــ وحــ
. 

ــزعاً  ــرجتفان جــ يــ
. 

ــرى  ــن الف ــِمهما م باس
. 

يف القــرب ممــا قــد جــرى 
. 

مهــــرج مغــــايل 
. 

ــن   ــوٍع"ع ــوايل" أك ِح
. 

ودون علـــم يـــنقلْ
ــا ال   . ــذي مب ــلُيه  يعق

. 
وال اكتــراٍث أو وجــلْ 

. 

ــياء أو    ــال ح ــلْ،ب جخ
. 

ــادوا يف الضــاللْ ــن مت م!
. 

مــا ال يلــيق مــن جــدالْ 
. 

 الفلَـــق ينكـــره رب
. 

 قبـــلْ بعـــناٍد وشـــب
. 

ــه و  ــن رب ــى"ع "عيس
. 

ــاه    ــا حك ــى"وم "موس
. 

ــان  ــريد اِإلنس ــا ي !وم
. 

ــى يف   ــا أت ــرآنْ"وم "الق
. 

 هــي ــٍة مرضــ وحالــ
. 

   ،هللــناس مــن حــري
. 

ــيه ــدة دينــ يف وحــ
. 

  هوالعـــيش بالســـوي
. 

ــن  ــان"وذاك مـ "قحطـ
. 

ــيس ذا   ــدنا"فلـ "ينعـ
. 

"عدنْ"إىل  " صـعدة "مـن   
. 

ــيمن    ــناء ال ــل أب فالك
. 

  ــرف ــذٍب ويه ــن ك م
. 

زخــرفيوهــو مبــا   
. 

ــود"و ــدجاِل" األسـ الـ
. 

ــن   ــعد"ع ــوايل" أس اِحل
. 

،ــه ــال اِإلل ــا ق ــل م وك
. 

  ،ــياه ــون احل ــر قان ينك
. 

هــريع ــم الشــ ونظُــ
. 

 ،هــيع ــنن الطبــ وســ
. 

 



 

ــاملني ــن رب العـ يف ديـ
. 

أنَّ مجــــيع املؤمــــنني 
. 

هــو ــم ذي القـ !يف ربهـ
. 

 هتــــربطهم أخــــو..
. 

 ــار ــم ذاك من نض !وجس
. 

 ــار ــا دم هــذا مــن عقَ م
. 

      هنيوالفـرع مـن مـاٍء م
. 

صـل مـن مـاٍء وطني      فاأل 
. 

* * * 
!حــني يؤلِّــف اهلُــرا  

. 

ــورى  ــن ال ــتحي م ال يس
. 

همباهــــياً، ويطــــبع!
. 

   هومــع هــذا يســجع
. 

 ــه ــرف امعـ واألحـ
. 

 هيــا تعــس تلــك املطــبع
. 

ــنقا  ــي ح ــيظاً وتبك !غ
. 

ــزقا  ــاد أن تمــ تكــ
. 

* * * 
لكـــلِّ أبـــناء الـــيمن

. 

 نصـــيحةٌ بـــال مثـــن
. 

 املخلصـــني للـــوطن
. 

  ــن ــولُ والِفطَ ــل العق أه
. 

ــنذرا؛  ــراً، ومـ ..مبشـ
. 

ــذِّراً؛  ــلُها حمــ أرســ
. 

م املصـــلحني الفُضـــال،
. 

ــال  ــمعوا إىل كـ أن يسـ
. 

ــرقوا   ــد م ــه اُألىل ق !لُ
. 

ــو    ــا يق ــوا عم ويعرض
. 

ــرى  ــذى أو افت ــن ه مم
. 

ــرا   ــيخوا للهـ وال يصـ
. 

ــي"أو  ــايل" أكوعـ قـ
. 

ــن   ــي"م ــايل" هامش غ
. 

ــيب"أو  ــرِط" ناصـ مفـ
. 

ــي"أو   ــي" تبعـ قَرمطـ
. 

ــيعي"أو  ــي ِشـ ؟"باطِنـ
. 

ــيوعي"أو   ــٍد شـ "ملحـ
. 

فهـــو لـــنا األمـــانُ؛
. 

وحســــبنا القــــرآنُ 
. 

ــدها ــنجاه .. وبع ــه ال ب
. 

   ،ــياه ــعادة احل ــيه س ف
. 
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  نشيد امليالد الثاين والستني-٥٦٩

ــايل؛ ــيئاً، وراٍض حبـ شـ
. 

..ال أُبـــــــــايل 
. 

ــيايل؛ ــتالف اللَّ ــى اخ عل
. 

 مطمئن..                   

قلـيب مـن احلسـد خايل،      
. 

 وسعيد..                   

مقـــدس للجمـــاِل؛ 
. 

 مستهام..                   

ــايل؛ ــين ال أبــ ألنــ
. 

 وشجاع..                      
ــاللِ  ــربها ذي اجلـ .لـ

. 

                       ..فحيايت 
* * * 

ــري داري، ــميت غـ بِقسـ
. 

ــاري،   ــئت عــ جــ
. 

ــيارِ  ــى واخت ــن رض ال ع
. 

ــي   ــئت أبكــ ..جــ
. 

ــاري،  ــييت، أو ـ عِشـ
. 

..كـــــلّ مـــــايل 
. 

ــبيت، أو إزاري؛ أو لعـــ
ــرٍع،   . در ضـــــــ

. 

..وراٍض حبـــايلشـــيئاً، 
. 

..ال أبـــــــــايل 
. 

ــيايل  ــتالف الل ــى اخ عل
. 

 مطمئن..                                . 

 * * * 
ــعاده؛ ــقا والسـ يف الشـ

. 

قـــــد تقلَّـــــبت، 
. 

 ،هــبالد ــذكا، والـ بالـ
. 

                      ..ومتتعت 
،هيف كراســـي الســـياد

. 

 وتنقَّلت..                      
ــاده؛  ــجون اِإلبـ يف سـ

. 

                     ..ومترغت 
ــايل؛ ــيئاً؛ وراٍص حبـ شـ

. 

 .                         ..ال أبايل 

ــيايل ــتالف الل ــى اخ .عل
. 

 مطمئن..                       
* * * 

يف ســــبل بــــالدي؛
. 

  بتــر ــم تغــ ..كــ
. 

ــادي؛  ــن رش ــواييت م غ
. 

ــت أدري  لســــــ
. 

ــ ــناد؛رغ ــوى والع م اهل
. 

..غـــــــــري أين 
. 

مغامــــراً باجــــتهاد،
. 

ــعى  ــت أســ ..ظَلْــ
. 



 

قلـيب مـن احلسـد خايل؛      
. 

..ال أبـــــــــايل 
. 

ــيايل ــتالف الل ــى اخ .عل
. 

 مطمئن..                                . 

* * * 
ــت أدري؛ ــأنين لسـ بـ

. 

..أنـــــــــا أدري 
. 

ــري، ــيه أس ــيع الت يف مه
. 

 .                                 ..وبأني 

ــربي، ــي، وِك ــناد عزم ع
. 

ــل زادي  ..كــــــ
. 

درعـي، وجيشـي صربي،    
 .                                 ..وعزويف   .

ــايل؛ ــيئاً؛ وراٍض حبـ شـ
. 

..ال أبـــــــــايل 
. 

ــيايل ــتالف الل ــى اخ .عل
. 

 مطمئن..                                 . 

* * * 
خــري، وزجمــر شــر؛  

. 

ــى   ــم تالشــ ..كــ
. 

إراديت مشــــــمِخر؛
. 

..وأنــــــــــا يف 
. 

ـ   ــزمية؛ حـ ــبت الع ر،ث
. 

 مستقيم..                                 . 

  ،ــعر ــروق وش ــر ي زه
. 

 .                                 ..وندميي 

ــايل؛ ــيئاً؛ وراٍض حبـ شـ
. 

..ال أبـــــــــايل 
. 

ــيايل ــتالف الل ــى اخ .عل
. 

 مطمئن..                                 . 

* * * 
ــا  ــتني عام ــم س ..ورغ

. 

ــي  ــري أنـــ ..غـــ
. 

!همامــا..  كَوهمــيفــيها
. 

ــي  ــاش عزمــ ..عــ
. 

ــا؛  ــدد اآلالمــ أبــ
. 

 .                                ..بالتظَني 

ــى  ــا، أو تعام ــن جف :مل
. 

 .                                 ..وأُغني 

ــايل ــين ال أبــ .ألنــ
. 

..شــــعر حبــــي  
. 

.قلـيب مـن احلسـد خايل      
. 

 مطمئن..                                 . 

* * * 
ــنا؛ ــا كــان خيفــى علي م

. 

..قـــــد عـــــرفنا 
. 

ــنا؛   ــيء إلي ــب املس ذن
. 

 .                                 ..وغفرنا 

 



 

ــاللَه ــنا؛.. ضـ فاهتديـ
. 

 .                                 ..وفقهنا 

ــنا  يــان زوراً، وم ــا ك .م
. 

 .                                 ..وكشفنا 

تغــيري حــاٍل حلــاِل؛  
. 

..ال نـــــــــبايل 
. 

.معــــرض للــــزوال
. 

ــيٍء  ــلّ شـــ كـــ
. 

* * * 
يف غــــيه وضــــالِله؛

. 

..مــــن متــــادى  
. 

ـ  ــاوِس باِلــ ه؛إىل وسـ
. 

 .                                 ..مطمئناً 

ــه،  ــومه وآلِلــ لقــ
. 

 .                                 ..ومبيحاً 

ــياِله ــرفّهاً لِعــ .!مــ
. 

..كــــل شــــيءٍ  
. 

ــيايل  ــرفات اللـ ..تصـ
. 

 هفاجأت..                                 . 

.مــا إن تــرق حلــالِ  
. 

 .                                 ..خبطوب 

* * * 
ــ المه؛إذا أردت الســـ

. 

ــديقي   ــا صــ ..يــ
. 

ــ ــندامه؛بمسـ بات الـ
. 

 بفتجن..                                . 

 ،ــه ِذمام ــيش، وارع بالع
. 

 ومتتع..                                 . 

ــيامه؛  ــوم الق ــاب ي حس
. 

 وتذكَّر..                                 . 

ــرض للـــزوالِ  ..معـ
. 

..كــــلَّ شــــيءٍ  
. 

ــالِل ــنا ذو اجلــ إهلــ
. 

 .                                 وسيبقى 

 
 م١٩٨٦  يناير٤ /هـ١٤٠٦: واشنطون



 ..مالماً.. الَّ أِق-٥٧٠

ــيب واجــد ــلَّ قل ــاً، ع ــالَّ مالم أق
. 

ــع طمأن ــيها، ويهج ــأوي إل ــنةً ي ي
. 

لقـد طـال تسـهادي أسـى وندامةً       
. 

 عــتوج ــومكُما إن زاد زاد الـ ولـ
. 

 
 م١٩٨٦يناير  ٥: بروملي



  سحقاً للظاملني-٥٧١

ــنا  ــراموا كذابـ ــناهم صـــدقاً فـ حمضـ
. 

ومل يفهمــوا شــيئاً كــذاباً وال صــدقا   
. 

 
ــراً   ــون تكبــ ــو ال يعِقلــ ..ألنهمــ

. 

وال يعــرفون العــدل ديــناً وال خلْقــاً   
. 

 
ــم،     ــر داره ــم يف عق ــتين مل أن ــيا لي ف

. 

ا؛وال مــنهم رأيــاً؛ وال مــنهمو ِعــرقَ   
. 

 
ــباِعها     ــد ط ــام ض ــوا األي ــد كلَّف ..لق

. 

ــثاهلم ــم؛ ســحقاً ألم !ســحقا.. فســحقاً هل
. 

 
 

 م١٩٨٦يناير  ٦: بروملي



 فاطمة الزهراء:  مولد البتول-٥٧٢

 ]:مسرحية يف فصل واحد [

 رحيةمصدر املس
 

وأما ما ورد من أنه     :  "قال اإلمام حممد بن إمساعيل األمري يف كتابه الروضة الندية يف شرح التحفة العلوية              
وأا وقعت على األرض ساجدة رافعة إصبعها عند         "  كَلْثم"و"  آسية"و"  مرمي"و"  حواء:  "حضر والدا أربع  

بتفاحة من اجلنة فأكلتها وواقعت خدجية فحملت فاطمة        أتاين جربيل   :    الوالدة فأخرج املالَّ يف سريته عن النيب      
إين محلت محالً خفيفاً فإذا خرجت حدثين الذي يف بطين فلما أرادت أن تضع؛ بعثت إىل نساء قريش                    :  فقالت

ليأتينها فيلني منها ما يلي النساء ممن تلد، فلم يفعلن؛ وقلن ال نأتيك فقد صرِت زوجة حممد، فبينما هي كذلك إذ                     
: أنا أمك حواء وقالت األخرى    :   عليها أربع نسوة عليهن من اجلمال والنور ما ال يوصف فقالت هلا إحداهن             دخل

أنا مرمي بنت عمران أم عيسى      :  أنا كَلْثم أخت موسى، وقالت األخرى     :  أنا آسية بنت مزاحم، وقالت األخرى     
 ".قعت على األرض ساجدة رافعة إصبعها     فولدت فاطمة عليها السالم فو    :  قالت.  لنلي من أمِرك ما يلي النساء     

 ".الروضة الندية"١٩٢-١٩١: ص

* * * 

 املنظر األول

" خويلد"بنت  "  خدجية"والسيدة  :  املكرمة يف ار يوم من أيام الربيع      "  مكة"كانت أشعة الشمس تودع     
 " إبراهيم..  "ا من مقام  يراقبا"  بالل"و"  علي"و.  تطوف حول البيت العتيق   ..  زوج الرسول عليه الصالة والسالم    

 :عليه السالم، وقد جتمع بالقرب من باب الصفا بعض نساء قريش وعجوز ختاطبهن

 :العجوز

قصـرت خطـوها اهلمـوم الدفينه؟      
. 

ــل رأ  ــزينه يه ــوف ح ــنها تط ت
. 

ــيف ــتا؛ ك ــال لَهفَ ــاه وامل ــة اجل ؟ .. ربهــكين ــامةً، مس ــدت مستض غ
. 

 :محالة احلطب

              قـىب الَّـيت جتحـدـف؛ تلـك عـف؟؟ ال لَهنسـراً "لَه "     هلُ دينأو مـن يـبد!
. 

 ":أم معاوية"هند 

 هــنون ــثلَه جمـ ــيل مـ !باألباطـ
. 

  ــبات ــماء ف ــن بالس ــا، ج تزوجه
. 

 



 ":زوجة أيب جهل: "أم جهل

ــنا  ــاً أن تكــون في ــنه"طمع "!األمي
. 

ــبوه   ــني"لقَّ ــرامت" األم ــوماً ف ي
. 

 :هند

ــود"و ــِري" "يه ــرفونه" النض !ال يع
. 

ــبوةَ    ــي ن ــاعر يدع ــى"ش "موس
. 

مــا لــه مــن ذكــٍر، وال يقــبلونه؛
. 

ــوا  ــألناهم؛ فقال ــد س ــذوب: ق ك
. 

ــارى"و ــران" "نص ــام"و" جن ــرونه؛  " الش ــرهم ينص ــيهات إذا رام نص ه
. 

 :العجوز ختاطب نفسها يف إشفاق

ــ ــرهبان"ِو انَّ ولَ ــم يف  " ال وه ،ــق ــرفوا احل ــد ع ــيلهم"ق ــرؤنه" إجن !يق
. 

مــن تــرى حيــذرون؟ أو يــرهبونه؟
. 

ــداً؛  ــق والشــهادة عم ــتموا احل ك
. 

!!املغـــبونه" خدجيـــةَ"لفـــتا؟؟ ويـــا رمحـــة اِهللا أغيثـــي .. هلفـــتا
. 

 :وتتجه ببصرها حنو السماء قائلة

      هبعـض إحسـاِنها؛ ويقضـي ديون!
. 

ــتطي   ــتين أس ــازي لي ــيئاً جي ع ش
. 

 ال أســطيع إالَّ الــدعا، وإالَّ أنيــنه  " اهلُنــيدِة"غــري أنــي رهــن   
١
؛ 

. 
   هــٍة مأفــونلقــريٍش مــن أم!

. 

وتعســاً وخســفاً.. رب؛ رفقــاً ــا 
. 

 ":خدجية"مشرية إىل " أم معاوية"ختاطب " محالة احلطب"

 هــون ــها موهـ ــتعاين خماضـ !سـ
. 

ــريبٍ   ــا ق ا؛ وعمِرهــه يف ش ــي ه
. 

ــلِّ    ــرنا ِلك ــد أش ــٍة"ق ــونه   " قابل ــف مع ــد ك ــي، أن ال مت !يف احل
. 

     هــن ــوزه، وجني ــندب عج ــنون ي ــوا اَألب ا ــت؛ وخل ــوها مت !فدع
. 

 :هند ساخرة

 هــنفعون ــه يـ ــن يف مسائـ !!ومـ
. 

ــة اهللاِ   ــا مالئكـ ــر هلـ ولْيحضـ
. 

 :أم جهل

 تم؛"أبتـــراً"ولـــيهيذكـــرون وال وارثٌ يبكـــي علـــيه، أو معشـــر ،
. 

ــوقاً"و ع؛" يهــون ــب املوض واَألنص
. 

"نســراً"تعــبد " قــريش"وســتبقى  
. 

 

                                                 
 .ممئة عا": اهلنيدة " ١



 :هند

ــري   ــيس غ ــيد"ل ــتونه   " العب ــثالةُ املف ــه، واحل ــبعض ب ــِتن ال ــد فُ ق
. 

 :أم جهل

ــهم   ــاواة ساس ــرب  –باملس ــي وال ــوٍث" وه ــونه " يغ ــةٌ ملع !دسيس
. 

 :محالة احلطب

ــني   ــرقت ب ــر"ف ــبد"و" احل ــذا؛ غم" الع ــه ــرف ط ــه، وذا ي عونهوا حقَّ
. 

!فَتسـاوي مـن عـز أصـالً وطينه؟        
. 

ــبِد تســمو  ــنةُ الع أي عــدٍل؟؟ أطي
. 

كُــرمت وشــعت مثيــنه  " درةٌ"
. 

هــذه ورجــس؛ وهــذي" فحمــةٌ" 
. 

 

 املنظر الثاين

 :أسرعا بإفطار رسول اهللا مث تستلقي متعبة وتقول: خدجية يف بيتها تقول لعلي وبالل
هيعشــقون الضــالل؛ بــل يعــبدون:

. 

       قـد أذنـبت رب" م " قـريشوها ه
. 

ــنه؛    ــور لعي ــثله كف ــه م زوج
. 

ــٍني،   ــٍر، أو لع ــري كاف ــرى غ ال ن
. 

ــنونه؛ ــارم املسـ ــوا املكـ وأماتـ
. 

ــيل"جانفــوا شــرعة   ــيِهم،" اخلل أب
. 

ــونه؛  ــذي يعلم ــو ال ــرياً؛ وه بش
مـنك بالذكر  " حممـد "قـد أتـاهم       .

. 
    ،هــون ــيش رع ــداً، وال يط ــف وع ــداً، وال خيل ــون عه ــادقاً؛ ال خي ص

. 
  ،ــههم جيحدونومتــادوا يف غــي

. 

جــاءهم باهلــدى فصــدوا ضــالالً، 
. 

* * * 
 هــعين ــنوا يف الض ــاالً؛ وأمع !ورج

. 

نســاءاً" قـريش "رب قـد أغــرقت   
. 

  هيــرهقون اجلــنني، أو يقــتلون!
. 

كيما" القوابل"قـد أخافـوا حتـى        
. 

ــوالدةِ     ــوق ال ــى حق ــال يعطَ ــنني؛ ف ــىن اجل ــاذا ج ــونه؟رب؛ م  املأم
. 

 

 .                :صوت من السماء
 

ــي اهلــم يــا    ــاُهللا ســريعى  "خدجيــة"حفِّف !املــيمونه" بــتوله"؛ ف
. 

 :ة تفتح عينيها وتتمتمخدجي

  ــهألنثــى رابع ــم !اس
. 

 ــت ــتولَه! لَهوبــ ؟!بــ
. 

املخادعــــه؛" أم عمــــرٍو"و" هــــند"ستنتشــــي 
. 
ــل"و ــعه " أم جهــ ــيغوث خاشــ ــتهب لــ !ســ

. 



 

 ــه ــاجدةً، وراكعـ !سـ
. 

 ــالَه ــاكرةً إفضــ شــ
. 

 

 :مث تستعيذ باهللا من الشيطان وتقول
ـ " يهــدي لقلـيب الســكينه؛ " يهامش

. 

ــالٍم  ــرمتين بغـ ــالَّ أكـ رب؛ هـ
. 

ــنه؛ ــربه، ويقيـ ــل صـ باألقاويـ
. 

ــاء   ــت نس ــد أزعج ــريش"فلق "ق
. 

      هالذكــور تعطــي؛ ويل متــنح مــا يدفــنون، أو يكــرهون وهلــن!
. 

       هفتين مبــا يدفــنونل مــن أَســلم شــرأو ــي قــد كــنت؟!أَألن
. 

ــزونه؛  ــومٍة محـ ــةُ أٍم مظلـ ــي مهجـ ــطحت؛ فلـ ــواً إذا شـ رب عفـ
. 

 

وفجأة ينفتح باب غرفتها فترى أربع      ..  وتشتد أوجاعها فتغمض عينيها متأوهة          
 : يقلننفتيات عليهم ثياب مساوية اللون وه

 

 ــالم ــاتس ــرف األمه ــى أش !عل
. 

   ،ــنات ــري الب ــى أم خ ــالم عل س
. 

 ــنات ــيد الكائ ــا س ــن زوجه وم
. 

   ،ل املســلماتعلــى أو ســالم
. 

 :ة تفتح عينيها وتبتسم، وحتاول أن تنهض قائلةخدجي

ــراك؛  ــتطيع احل ــنت ال أس إذا ك
. 

ــاحمنين   ــيكن؛ سـ ــالم علـ سـ
. 

ــالك      ــس اهل ــيِه أح ــاض؛ وف ــاءين املخ ــد ج ــهالً؛ وق ــالً وس !وأه
. 

 :األوىل؛ ومخارها أخضر

ــا  ــواء"أن ــتقبل   " ح ــثت إىل األرض ألس ــد بع ــتول"ق ــوره،" الب الطه
. 

 ،هــور ــل ص ــان أمج ــى واِإلمي للتق
. 

ــنها    ــدع اهللا م ــن أب ــي م وأحي
. 

 :الثانية؛ ومخارها أسود

ــا  ــرمي"وأن ــوره؛    " م ــداِء ون ــيها روح الف ــخ ف ــي أنف ــبطت لك ه
. 

  هــبور ــابٍر وص ــن ص ــيها م د بن
. 

ــا   ــهادة؛ أحف ــيش الش ــي ج وأحي
. 

 :الثالثة؛ ومخارها أصفر

 وعــنه " موســى"وأنــا مــن لقَطْــت ،ــيم ذُدت شــروره،" فــرعون"مــن ال
. 

 :؛ ومخارها أمحرالرابعة

ــا  ــثَم"وأن ــت " كَلْ ــارون"و" موســى"أُخ ــره" ه ــه ووزي ــذي كــان ردئَ ال
. 

 :حواء

ببنـــيها؛ ســـيحفظ اهللا ديـــنه؛
. 

لفــتاٍة" قــوابالً"قــد بعثــنا   
. 



 :خدجية

ــنه؛   ــولَه، وأميـ ــي رسـ ــرم ربـ ــد كـ ــعيكُن؛ وقـ ــكر اهللا سـ شـ
. 

 :وتدمع عيناها قائلة

،هــن ــه مطمئـ ــلّي؛ ونفسـ فيصـ
. 

ــيت خ  ــي ل ــداً"لّ ــيين" حمم جيتل
. 

مــن مهومــي ووحشــيت يف أكــنه؛
. 

ــه يف   ــراء"إن ــي " ح ــم أن يعل
. 

ــالل"و ــك " ب ــرجِحنه؛   –ال ش ــديت امل ــيه؛ ووح ــكواي إل ــث ش ــد ب ق
. 

        ،هكِرِهنم ِمـن نوالـذي قـد أبـرم
. 

"قريٍش"وروى البغـي عـن نسـاء         
. 

 :حواء

نهال ختــايف بنــييت؛ إنــه يعــرف؛ بــل يشــهد الــذي تشــهدي       
. 

      هــكين ــه وس ــن رب ــالماً م ــه س ــار دي ــيه يف الغ ــررنا عل ــد م ق
. 

 :خدجية

ــي"و ــي يــ   " عل ــاء ك ــِر وامل ــاءه بالتم ــد ج ــان ق ــل ك ــنه؟ه بلَّ وتي
. 

 : حواء

ــنه؛     ــماِء جبي ــطر الس ــي ش ــرف يولّ ــع الط ــبه خاش ــناه جن ــد رأي ق
. 

 

 نشيد مولد الزهراء

ب نوراين تتحرك يف أحشائه هياكل السيدات؛ ويقع هيكلٌ لطيف          ا ضب ويتصاعد     
 :ويتعاىل نشيد رتيب حنون! على األرض لصغرية ترفع إصبعها ساجدة

 

  ــرب ــا أك ــلَّ اهللا م !وج
. 

ــاىل اهللا  ــدر؛ ! تع ــا أق م
. 

ــا أطْ  ــالم اهللا م ــرس !ه
. 

ــى؛   ــا أزك ــالم اهللا؛ م س
. 

،ــر ــا أ ــى، وم ــا أ وم
. 

ــى؛   ــا أزه ــالم اهللا م س
. 

* * * 
ــي  ــراء"ه ــياا  "الزه ــذي لك ــبحان ال ــور؛؛ س  ص

. 
جـــالل احلـــق يف العيـــنني كالصـــبح إذا أســـفَر؛ 

. 
ــل ــهداء؛ نس ــوافلَ الش ــوط ق ــبري"حي ــبر"أو " ش ،"ش

. 
     ،ومــن يأمــر باملعــروِف، أو ينهــى عــن املنكــر

. 
* * * 



 

،رهــي الزهــراء، قــبل الكــون؛ بــاري اخللــق قــد قــد
. 

"األزهــر"بــأن حتفــظ لألجــيال ســر قــرينها،     
. 

   ــر ــراد احملشـ ــىت يـ ــتاب اهللا حـ ــونان كـ !يصـ
. 

* * * 
ــر؛   ــزاءه األوفَـ ــنال جـ ــول اللهـ ــٍة رسـ بفاطمـ

. 
ــا   ــاه ــر"فأعط ،"الكوث

. 

حــباه ــا، وأكــرمه   
. 

  ــر ــو األبت ــانئه ه .وش
. 

ــى،  ــره األبق ــات وذك وب
. 

 

 ].حواء، ومرمي، وآسية، وكَلْثَم يتهيأْنَ لِإلنصراف[
 

 :حواء

ــه ــتوِل: "ِإي ــر"، و"أم الب ــه  "الكوث ــدي واجلالَل ــر، واهل ــدفَّاق بالطه ال
. 

نــا لكــي خنــدم الرســولَ وآلَــه!
. 

ــيا   ــني أح ــدرنا، ح ــرف اهللا ق ش
. 

 :مرمي

 ــاللَه ــا س ــورى، وأمن ــرٍة يف ال أس
. 

ىكـــ الفـــداَء يف أم أزونحيـــي 
. 

 :آسية

 الرســالَه ــوا حقــوق ــيِب، كــي حيمل ــم نطــف يف الغ ــروا؛ وه مخســةٌ طُه
. 

 :كلثم

ــني      ــدي وب ــني اهل ــلُ ب ــم الفاص ــرآن؛ واحلَكَ ــرناء الق ــاللَهق  الض
. 

 

مث يتحدر كقوس قزح إىل بيت      "  حراء"صوت من السماء يعرج على غار             
 :قائالً" فاطمة"و" خدجية"

 

ــنيب ــيت الـ ــبعونه : آل بـ ــلُ ودِه يتـ ــذ أَهـ ــدي الـ ــتم اهلـ ال زلـ
. 

      ــفين ــارقني الس ــتم للغ ــلَّ، وأن ــن ض ــي مل ــنور يف الدياج ــتم ال هأن
. 

   هــيون ــونوا ع ــورى فص ــني ال ــدل ب ــيون الع ــتم ع ــنيب؛ أن ــيت ال !آل ب
. 

ــونه؛  "  ــريه تأمل ــر غ ــال أج ف
. 

       ِضـيعوا عهـدة يف القرىب  "ال تاملود"
. 

ــيا   ــم يف الدن ــودةُ"حظّك ــر" ؛ ال"امل ــتاعه  "األم ــوا م ــؤونه؛؛ فخلُّ وش
. 

ــونه؛   ــام؛ أو يرتض ــطفيه األن يص
. 

ــوا   ــر"ودع ــن " األم اء ممــب لألل
. 

ــان، و   ــريقِة؛ باِإلحس ــى الط ــتقيموا عل ــرونه  واس ــرةً تأم ــدل جه الع
. 

 



 

وتظهر لوحة خضراء كُِتب فيها مبداد من نور البيتان املشهوران لِإلمام حممد                 
 :بن إدريس الشافعي

 

       اس يف القرآن أنزلَهفـرض علـى الن"
. 

 "كمــيت رســول اهللا حــب ــا آل ب ي
. 

         ـلِّ علـيكم ال صالة لَهصمـن مل ي".
. 

 "       كميكفـيكم مـن عظـيم الفضِل أن
. 

 

:دمن جدي" مولد الزهراء"ويتعاىل نشيد 
 

  وجــلَّ اُهللا مــا أكــرب
. 

   تعــاىل اهللا مــا أقــدر
. 

 

.إخل، إخل…  

 ]ويسدل الستار[

 "ويلت دزين"أورالندو 
 هـ١٤٠٦ربيع اآلخر  ١٣: األربعاء

 م١٩٨٥ديسمرب  ٢٥          



 أكرم زعيتر إىل األستاذ .. سؤال-٥٧٣

 ]:ماذا سيقول األمري شكيب أرسالن؟ [

 
  هــيام ــيوم الق ــداً ل ــزل راص مل ي

. 

         هاِإلقام بـني خـوف الـنوى، وهـم
. 

"مامه"ويرجتي وصل   " سـلوى "عهـد   
. 

ــيتغ  ــب ىن ــى" حب ــي"ليل ، ويبك
. 

  ،هــتام ــراِحه املُل ــن ج ــرحاً م قُ
. 

ويـــواري أشـــجانه، ويـــداري 
. 

ــو  ــن ج ــرخ م ــي فيص ــد يلتظ ــه،  ...ولق ــي ظالم جنــن ت ــاٍن، أو م ِر زم
. 

  هــآم ــوم الس ــه مه ــتبدت ب واس
. 

وإذا حســه اجلــوى ومتــادى،   
. 

     ــهدامالذ بالذكــريات؛ يستنِشــق املاضــي، وحيســوه، عنــرباً، أو م
. 

 ــه الغمام ــح ــنان س ــح العي !فتس
. 

ــوايف   ــبابه بالقـ ــي أحـ ويناجـ
. 

* * * 
ـ    " أكــرماً"حفــظ اهللا  رامه،حيــثما كــان، وأبقــاه يف ظــالل الكـ

. 
ال نعــرف مــنهم إال فــىت عالَّمــه   " زعيِتــر"ســيد مــن بــين   

. 
ــرى أقال      ــدى، ب ــثّ اهل ــدل، وب ــق والع ــبه، وللح ــى قل ــه،للتق م

. 
ــد  ــابراً-ودع العه ــامه-ص  بابتس

. 

  ،ــرف ــد وظ ــاه عه ــا جف وإذا م
. 

ــه؛    ــربه أحالمـ ــزي بصـ ــيه يعـ ــبه وأمانـ ــو كتـ ــى حنـ ومضـ
. 

 ــه ــيخه وغالم ــق ش ــان للح .ك
. 

ــق إالَّ   ــوة إىل احل ــت دع ــا عل م
. 

* * * 
ــديقي ــا ص ــلَه،  .. ي ــه فض ــس ل ــبعد مل أن ــى ال ــن عل ــا م ــرامهي وال إك

. 
  ــه ــفي أوام ــواب يش ــلَّ اجل فلع

. 

ظمــآن يــرجو جــوابا" ســؤالٌ"يل  
. 

  ــه ــرقٍة وآلم ــن ف ــاين م ــا نع م
. 

"شكيب"لـو رأى األمـري      .. أتـرى  
. 

"!شامه"ميقـت   " عـراق الرشـيد   "و
. 

ــرمي"و  ــر " ت ــاف هج ــاٍر"خت "ظف
. 

ــوايا  ــران"ون ــن يف  " إي ــق م ــٍر"تقل ــويت" و"قطَ ــه"أو يف " الكُ ام"
. 

ــت   ــد أكل ــاد ق ــيم األحق ــنان"وجح ــه، " لب ــرقت آكام ــالً، وأح !أك
. 

        وادي، ومـا هلـا مـن فخاموالـنه!
. 

ــباين     ــر امل ــى بكث ــراه يرض أت
. 

     ــهــالَّت، واجلــرائد، واألســواق، والطُّــرق، واجلســور املقاموا!
. 

 



 

ـ "وهـي يف قبضـة       مضامه،" يهودال
. 

"شــكيب"لــو رآهــا " فلســطني"و 
. 

هــيام ــيهم خ واألســى ضــارب عل
. 

ــيارى  ــردون حـ ــنوها مشـ وبـ
. 

ــاً يال ــراه غم ــه؟ أم ت ــي ِحمام ق
. 

ــاً؟    ــيق يف األرض عيش ــراه يط أت
. 

    هــهام ــل الش ــوفا، وأه ــفا وال ــوان الص ــدمي وإخ ــده الق ــراً عه ذاك
. 

ــدٍب ــلُّ ن ــامه   ك ــِه وابتس ــري وجه ــد تباش ــب مل يفق ــى اخلط  إذا طغ
. 

ــنا ــوم ك ــة-ي ــم اخلصاص ــرامه -رغ ــبيل الك ــروح يف س ــبخل بال  ال ن
. 

!نا ال يقــبل الضــيم مــن يأمــل عيشــاً، أو مــن يرجــي الســالمهيــوم كــ
. 

 ــه مــن أشــياعه ألــف ــه"ول الَم"
. 

خيـوض حـرباً ضروساً    " شـكيب "و 
. 

ـــا أقالمـــه؛" صـــوارخيُه"يف جهـــاٍد مقـــدٍس؛ ولقـــد كانـــت 
. 

 ــتمد ــيان"يس ــن " الب ــِر"م ــم الذكْ ــه، "محكَ ــا أعالم ــِه رفَ ــن آِي ؛ فم
. 

،ـــهيســـتظهرون كالم عـــريب
. 

وشــباب اِإلســالم يف كــل صــقٍع 
. 

 مـــؤيد إســـالمه،لٌّكلُّهـــم جيـــأرون بالـــوحدِة الكـــربى، وكـــ
. 

ــلمون ــبط املس ــنعا"يه ــداد"و" ص ــراً"و" بغ ــاً"و" مص ــنامه"و" جلَّق "!امل
. 

ــريٍة"دون  ــه"ودون " تأشـ "!إقامـ
. 

ــون   ــراً"ال خياف ــبا،" مخف أو رقي
. 

ــه؟ قوا أنغامــز ــد م ــريعاً ق ــعر ص ــرى الش ــني ي ــول ح ــراه يق ــا ت م
. 

،هــتام ــدت أي ــد غ ــاريض ق واألع
. 

والقـــوايف مشـــردات ثكـــاىل، 
. 

،ـــهاممه تـــنوح حـــبال وال جن
. 

ال هـــزار يف روحهـــا يتغنـــى، 
. 

ــيلٌ"ال  ــيب"وال " خل ــوقي"وال " اخلط ــي"، وال "ش ــه " الرافع ــي مقام حيي
. 

ــه؟  وندام ــى ــي أس ــراه يبك أم ت
. 

ــوٍق؟     ــنا بش ــرنوا إلي ــراه ي أت
. 

 
 هـ٢٤/٦/١٤٠٦بروملي 
 م١٩٨٦مارس  ٥         



 ! ديوان النبع الظامي-٥٧٤

تسلَّمت ديوانك  ..  ملبدع عبد اهللا حممد شراحيل    إىل الشاعر ا  [
ومل تكن عرائسه غريبة املالمح لدي، إذ قد         "  النبع الظامي "

عاشرت أخواٍت هلن من قبل وطاب احلوار معهن، وأُخراهن          
يوم "  الشرق األوسط "اليت نشرا جريدة     "  العائد"قصيدة  
اعر هـ، واليت ذكَّرتين بقصيدة للش    ١٤٠٦رجب    ٧االثنني  

 ]:علي اجلارم، مطلعها

 

 
وصـغت مـن بسمات الغيد أشعاري      

. 

نسـجت من فرع ذات الدلِّ أوتاري       
. 

 يف  وال أريد أن أكرر ما ورد يف مقدمة الدكتور عباس بيومي من ثناء على شعرك وما ميتاز به من سهولةٍ                    
وهي من الشعر الذي مل نعد      "  السهل املمتنع "إن قصائد ديوانك من     :  اللغة والصورة واملوسيقى ولكين أقول    

 :نسمعه إالَّ نادراً وأقول
سـار مـن املـزن حـاٍن غري مفصامِ         

. 

"نبعك الظامي "سـقى ربـاك وأروى       
. 

واسـتنهلت واسـتعلّت سحك اهلامي     
. 

إن زهر البيان زهت   " يـا با شراحيل   " 
. 

هـل جئت تنقذها من جرحها الدامي؟      
. 

        يف عصـرنا، وقوافيـنا قـد انتحرت
. 

ــي   ــي وآالم ــاعر أتراح ــه مش ب
. 

قد رويت " النبع"بالشـعر أقسـم أن       
. 

!وبـددت يف الفـيايف كـل أعوامي       
. 

أنــا الــذي عطشــت أيــام غــربته 
. 

إالّ حبرك الطامي  " نـبعك "مـن بعـد     
. 

أوابـد الشـعر لـن يشـفي تلهفها         
. 

 
 - بروملي-



  نشيد الشعر العريب-٥٧٥

ومــىت قــد جــرى ــا مــيالدي؟
. 

أيـن بالدي؟  : ال تسـل يف الوجـود      
. 

ــتادي     ــلّ ع ــعر ك ــذٍم، والش ــزى ِلج ــٍر، وال أُع ــي لقط ــا ال أنتم !أن
. 

 وزادي،وإذا مـــا ظمـــئت أوجعـــت؛ فالشـــعر وأوزانـــه رحيقـــي
. 

ــي"و" التنوخــي"و ــاِد"و" الرافع "زي
. 

"النواسي"و" البحتري"و" شوقي"شعر   
. 

 "اِإليادي"و" الكاظمي"و" الرقاشـي "و
. 

"سامي"و" املعري"و" ابـن حممـود   "و 
. 

ــيلها" ــبادِ " لتفاعـ ــن العـ .مـ
. 

وكانوا" القوايف"شـعر مـن أتقـنوا        
. 

ــا أو ر" حلــب الشــام" ــداِد"ب "بغ
. 

أو من " جند"أو  " مصر"ال أبـايل مـن       
. 

أو ربــوع بــالدي" اهلــند"أو مــن 
. 

"فرنسا"أو سفوح   " الصـني "أو مـن     
. 

"!عاِد"من عهد   " الرجعـي "و مجـود    أ
. 

ــايل   ــد"ال أب ــناً " اجلدي ــاً وف رأي
. 

ــادِ   ــناء واِإلجي ــر اِإلف ــو س !فه
. 

شـعراً ونثراً  " اِإلبـداع "بـل أبـايل      
. 

ــال ــريض ب ــي الق ــن يدع ــلّ م ــيٍة"ك ــاِد" وزٍن"أو " قاف ــريض الوس !ع
. 

 
 هـ١٤٠٦ رجب: لندن

 م١٩٨٦أبريل  ٢٦       



٥٧٦-وأوزان اخلليل الطري . 

نغام والتسابيح، من ملختلف األ.. وظللت أصغي بكرةً وأصيال[
 أحد عشر عاماً، فلم أالحظ      طيلة"  عصافري بروملي "شىت طيور و  

زحافاً، وال نشازاً وال حلناً يف تراتيل أحلاا، وتفاعيل تغاريدها          
 ]:فاستعربت وقلت

 

 
ــماْء، ــوت الس ــِنها ص حل

. 

ــرةٌ يف   ــا قُبـ ــا هلـ يـ
. 

..أو خيــــيم املســــاْء
. 

ــنا،   ــزهو الس ــندما ي ع
. 

..بتفاعــــيل الِغــــناْء
. 

ــدو   ــناً وتش ــي غص ترتق
. 

؛ فعـــالْءفـــاعالت!
. 

 ،ــاعالت ــاعالت؛ فـ فـ
. 

* * * 
ــر والح؟ ــا فجـ إن زهـ

. 

  ــالم ــيع الظــ أتشــ
. 

ــاح؟ ــنور وط إن وهــى ال
. 

أم تــــودع الضــــياْء 
. 

ــالح؟  ــازيج املـ باألهـ
. 

ــحى   ــرش الضـ وترشـ
. 

ــباح    ــرانيم الصـ ــي تـ ــفَق الباكـ ــين الشـ .وتغـ
. 

* * * 
  لــيلٌ تتــرح ؟..طــم

. 

فلمـــاذا كلَّمـــا قـــد 
. 

   ــرح ــر تفـ ــوار فجـ ــت أنـ ــاذا إن زهـ ؟..وملـ
. 

..اللَّحــــن ملـــا تصــــدح " وزن"أو تـــدري أن  
. 

عــن هلــيب الــوجد والشــوق بقلــيب يقــدح؟      
. 

* * * 
؟"فعـــيلْ"و" فـــاعالٍت"

. 

وملـــاذا مل حتـــد عـــن 
. 

؟"أوزان اخللـــيلْ"قـــبلُ 
. 

أتــراها قــرأت مــن   
. 

".ثقــيلْ"أو" خفــيٍف"مــن 
. 

ــاً   ــر وزن ــي ال تكس فه
. 

ــولٌ"و ــيلْ"و" فعـ "فعـ
.  "فــاعالت" "فــاعالت"

. 
* * * 



 

مـــن جـــبال؟" موســـقها"أم هـــي الفطـــرةُ قـــد 
. 

ــوته ــدال.. صـ ..إن هـ
. 

كـــلّ طـــٍري ولـــه يف 
. 

ــوال .. ــنها ِحـ ــطيع عـ ــيهات أن يسـ ــوتةٌ، هـ ..نـ
. 

ــال  ــا ح ــبال.. م أو ن.
. 

ــيها  ــوِن ف ــت ِللْكَ نظَم
. 

 * * * 
،والكـــناري، واحلمـــام

. 

ــارى  ــزارى، والقمـ اهلـ
. 

،ــام ــواٍف، ونظـ ذي قـ
. 

ــعرٍ    ــدو بش ــا تش كلَّه
. 

ــام؛  ــذوذٌ، ال انفص ال ش
. 

 ،ــاف ــناد ال زحـ ال سـ
. 

 ــر ــنت سـ ــيل"أتقـ ــجام" التفاعـ ــنت بانسـ .فغـ
. 

* * * 
طائـــر حلـــن أبـــيه؟

. 

 ــــرفلمــــاذا مل يكس
. 

ــيه؟   ــنهج يت ــن ال أو ع
. 

ــي؟   ــال وزٍن يغنـ أو بـ
. 

ــوزنَ"أََألنَّ ــي " الـ ــري تعـ ــعر؛ والطـ ــر الشـ ه؟سـ
. 

ــري"أم ألن  ــيل  " الطّـ ــدري أباطـ ــيه"ال تـ ؟"الفقـ
. 

* * * 
ــر  أم  ــرى الطائـ ــيا"تـ ــا؟ " ِرجعـ ــا زمجـ .إذا مـ

. 
ــاً  ــلَ " أوزان"حافظـ ــن رتـ ــبالً–مـ ــا-قـ ! نغمـ

. 
ــِرما ــياً، أو بـ …راضـ

. 

   معــىن غــري دمل جيــد
. 

ــا؟  ــي ألَمــ أو يغنــ
. 

ــرورٍ   ــدو يف س ــني يش ح
. 

* * * 
ــناْء، ــيل الِغــ بتفاعــ

. 

أنـــا كـــالطري أغنـــي 
. 

ــراْء،   ــباٌء وهـ ــه وزنٌ هـ ــا لـ ــعٍر مـ ــل شـ كـ
. 

ــعراْء،  ــباب الش ــا ش ي
. 

ــوايف  ــناناً بالقــ فحــ
. 

.وخــذوا الــدرس مــن الطّــري، وكونــوا أمــناءْ     
. 

 
 هـ١٤٠٦شعبان  ٢: بروملي

 م ١٩٨٦أبريل  ١١          



 يتدوع..  رأس مايل-٥٧٧

؟.!كأنـك مل تعـرب جسـور الشبيبة       
. 

ــئةِ   ــعاب اخلطي ــتمادي يف ش إالم ال
. 

.جسـوراً علـى تـرويض كلّ ملذَّة       
. 

وكـنت علـى رغـم احملاذير والتقى        
. 

!ويامـا بصـٍرب قـد غلـبت، وِهمةِ        
. 

تصـاول بـزلَ القوم يف ميعة الصبا؛ 
. 

ــبِة ــاٍل، وِنس ــرٍف أو مب ــيس بع ول
. 

ومــا يغلــب اِإلنســانُ إالَّ جبهــده، 
. 

!يف سبيل اد من دون خشيةِ     مضـى   
.  ــن ــهإذا اكت ــيمةَ نفس ــان ق ه اِإلنس

. 
 * * * 

ــيبيت ين وشهــو ــالٍّت ِل ــيق تع :رح
. 

        هقت راحاً، وعتالصـبا مـر جـرعت
. 

ادي كهــوليتتعثّــر خطــوي يف ــ
. 

ــبيبيت،   ــتو ش ــزاين يف ع ــوال ات ول
. 

ــيةِ   ــلْ مبن ــىت مل أب ــرت ح وقام
. 

لغامــرت حــىت مل أُصــخ لنصــيحِة، 
. 

 العـدلَ ميـزاناً لضـعفي وقويت       أرى
. 

  يف كل موقفٍ       ولكـن ين قـد ظلْـت
. 

.مـن اهللا كانـت رأس مـايل وعديت        
ومـا ذاك عـن علـٍم؛ ولكـن وقاية           .

. 
 

 هـ١٤٠٦رمضان ١٦: بروملي
 م١٩٨٦يونيو  ٣          



 ! من عصافري بروملي إىل حادي عيس الصحراء-٥٧٨

 ]:بعث إيلَّ الصديق الدكتور سامل اليافعي برسالٍة طرزها بأبيات نفيسة، مطلعها[ 

 مبتســما" اِإلرِزيــز"صــافحت صــوتك يف " 
١

. 

"فهــيج الشــوق واألشــجان واألملــا   
. 

 
 

                             :ومنها .                                    
. 

خنـادن الطـرس واملشـكاة والعلما،      
. 

 "        أنـا وأنـت غـريبا حسـرٍة وضىن
. 

حتدو الطري والنغما،  " ِكنت"وأنـت يف    
. 

أنـا مـع العيس يف الصحراء أحلُبها        
. 

* * * 
 :وقد أجبت عليه مبا يلي نثراً وشعراً

خبريية اِإلنسان ونقاوة   أحييك؛ ولقد وصلتين رسالتك فأثلجت صدري، وثبتت يقيين          :  صديقي الكرمي 
وأنت العامل الطبيب مهندس األلسنة     "  أستاذي:  "فطرته؛ اليت فطر اهللا اخللق عليها، ولكنك أخجلتين حني ناديتين         

 .وزوايا مساجدها" صنعاء"واحلناجر واألنوف واألمساع، وخريج اجلامعات، وأنا تلميذ مكاتب 
 

ايصـون العهد والذمم   " أزال"مـن يف    
. 

      يا ابن مثلما سِلما " حجاٍف"سـلمت
. 

جـراب حكمـته مـا يقـتل السقما        
. 

أنـت الطبيب الذي يشفي العليل، ويف       
. 

 اللَّفح والضرما؟  وهـلْ، لكي تستعيد   
. 

فكـيف بالشـعر توري جذوةً مخدت؟     
. 

بالشـعر تطمـح أن تسـتحيي الرمما؟       
. 

قفت على دائي الدخيل؟ وهل    ووهـل    
. 

لكـن بقلـيب قد استشرى وقد جثما       
. 

ولــيس دائــي يف أنفــي وحنجــريت 
. 

 * * * 
مهـالً؛ فـال طب يشفي اليأس واهلرما    

. 

قال مبتسماً " ابـن سينا  "ولـو أفـاق      
. 

مـن كـان حـراً شجاعاً قادراً فَِهما،        
. 

ــنمه  ــِر يغ ــباب العم إن الشــباب لُ
. 

نعمـى وبؤسـى حببل الصرب معتِصما      
. 

ـ     بت مـن األيـام أشطُرها؛     وقـد حل
. 

ال جرما؛  -زمانـنا شـعراء العلـم       
. 

متثل يف " سـامل الـوايف   "وأنـت يـا      
. 

أهـل الـوفاء، وقـد جاوزم كرما،       
. 

ــه   ــا يقدس ــاًء م ــت وف ــد بلغ وق
. 

ــأما،  ــا س ــته، أو عافَه ــيه غاب عل
. 

ما زلت بالصوت ترعى ضيغماً حردت      
. 

 

                                                 
 .جهاز التليفون:  اإلرزيز ١



 

هـتافك الصدق واِإلخالص والشمما    
. 

يسمع يف " اِإلرزيز"يكـاد إن هـتف       
. 

ــا،   ــم واألملَ ــيد اهل ــي وتب وتنتش
. 

فتسـبح الـروح يف ذكـرى شبيبتها        
. 

        ا،وأنـت تعلـم مـا قد كان وانصرم
. 

وأنـت تعرف ما يف الصدر من حرٍق،        
. 

مـن كـنت أحسـبه ردئاً ومعتصما،       
. 

  ــقلُه ــان يص ــدٍر ك ــر غ وأنَّ خنج
. 

* * * 
    ا،دسـتور عـدٍل يصـون احلق والِذمم

. 

قـد التقَيـنا وأقسـمنا الـيمني على         
. 

!!أن الـذي خانـنا مـن ألَّف القسما     
. 

لكـن مـا آدين؛ بـل ما ورى كبدي          
. 

ــما؛ ــهم يف األرض مبتس ــد أقابل وق
. 

لـذاك ِهمـت؛ ويـوم احلشر موعدنا        
. 

* * * 
       دما،مل أعـرف الغدر يف عمري وال الن

. 

 وعجرفيت أن الـذي رغـم أخطائـي       
. 

مسـائه راضـياً حيـىي مـع العلما،        
. 

مـع العصـافري حيىي يف الصباح، ويف        
. 

ــاورون  ــياً"حي ــا" عل احلكم دــي س
. 

ـ "  ومن" الشريف"و" ياملتنب"و" قراطس
. 

"القلَما"وحـيه يستنطق    " الرافعـي "و
. 

"ِرمي قيعته "يغني  " شـوقي "وصـوت    
. 

زهـور اجلديـد، وال يستحقر الِقدما      
. 

وال يــبال خالفــاً، أو خيــاف ســىن 
. 

مـن لـون الزهـر واألضواء والبهما       
. 

ــوا   ــرباء ل ــنة غ ــن طي ــلّ م الك
. 

"إرما"أو " اِإليوان"تفـريق؛ مـن شيد
. 

نعـم ومـن لـون الصـيد امللوك بال          
. 

* * * 
تـرعاه؛ عِيسـاً كما قد قلت أو غنما        

. 

يا ابن الوفا؛ أنت يف الصحراء حتلب ما        
. 

قـد كـاد جـويف يشوى لوعةً وظما        
. 

لـيس ـا عيساً فأحلبها؛     " ِكـنت "و 
. 

عطشت، بل هي أغلى مضرباً وِحمى،     
. 

ذاالـنوق أرحـم مـن هذي الطيور إ         
. 

ــنعما  ــر ال ــحب متط ــناية اهللا س ع
. 

تظلُّك من " سامل الوايف "سـلمت يـا      
. 

ــندما،  ــوة ال ــى قه ــا تتحس ظالهل
. 

ويف" الشيوخ"فك خنـالت    وتستضـي  
. 

كفّـاً فقـد جـاد حتى أخجل الدميا        
. 

مـن تلْـق مـنهم تقل القيت أمسحهم       
. 

يوماً وقد حكما  " مأرٍب"قـد عاش يف     
. 

وكــلّ أنســابهم تنهــى إىل ســلٍف 
. 

مـن السـدود ويبـنون الذي احنطما       
. 

وهـا هـم الـيوم يعلُون الذي ادما         
. 

يـثين علـيهم رئـيس حيمـل العلَما        
هلـم مـن الشـعب حممود الثناء كما          .

. 
 



 

.ألحـرق الكـف والقرطاس والقَلَما     
واقـبل حتـية مـن لـو بـثَّ لوعته            .

. 
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  ــام ــزفها األنغ ــرجت يف ع وحتش

. 

 ــالم ــت األح ــرياع، ومات جــف ال
. 

  ــالم ــى وم ــرقه لظ ــب حي فالقل
. 

ــوقه   ــتاب أس ــري الع ــبق يل غ مل ي
. 

 .                                     :وختمها بقوله .                                    

ذمام؟" الرياض"يف صـمتها؛ هـل يف       
. 

ــا   ــثاريت" أمحــد"ي اخلــريات دع قي
. 

* * * 
              :فأجبت عليه مبا يلي .                                    

. 

 
 إلى الدكتور الشاعر يوسف عز الدين

 ":قصيدة العتاب"جواب 

ــام ــا أبقــت يلَ األي .هــي كــلُّ م
. 

ــوى، والشــ  ــه اهل عر واألحــالمدلَ
. 

مــن كأِســه مــا يشــتهى ويــرام؟
. 

ــذيقين   ــال ي ــاً واجلم ــتون عام س
. 

،ــام ــياة فتســكر األنغ بشــذى احل
. 

 تــنفحين عــرائس ســحرهوالشــعر 
. 

! أعوام -مـن عمـق إحساسـي ا      -
. 

ــا    ــيٍة ــلُّ ثان ــاً؛ ك ــتون عام س
. 

ــم زهــت أحــالم وإذا انطفــى حل
. 

ــر،  وإ  ــوهج آخ ــلٌ ت ــبا أم ذا خ
. 

ــوام؛   ــردعين وال الل ــذل ي ال الع
. 

"ولقـد نـزحت مـع الغواِة بدلوهم       " 
. 

وأمسـت سـرح اللَّهو حيث أساموا،      "
. 

ــي  ــواِة خميم ــربت يف وادي اهلُ وض
. 

  ــرام ــه وغ ــب كلُّ ــيش ح والع
. 

"وبلغـت مـا بلـغ امـرؤ بشبابه        " 
. 

"  ــام ــلّ ذاك أث ــارة ك !وإذا عص
. 

   ــع ــياِة ودائ ــذّات احل ــإذا مل ف
. 

* * * 
 ــرام ــن ض ــد هل ــوي، ومل خيم يش

. 

سـتون عامــاً، واهلــوى ِلمشــاعري  
. 

        وهـو غالم ـديهـوى؛ وحـاز ا،
. 

وأنـا الـذي قـد نـال من دنياه ما           
. 

ـــى تقطِّـــر مخـــرها اآلالمسؤب
. 

ورشـفت نعمـى العيش، بل وجرعته       
. 

 احلـياة جسام،   وخطـوب مثلـي يف    
. 

مـا زال دهـري باخلطـوب يروضين        
. 

 



 

 ــام ــيدها أنغ ــحر نش ــدت لس مه
. 

ــيه، وال  ــيت قواف ــا وِن ــعر م والش
. 

ــيان ــامس ــني أن ــحو، وح ! إذْ أص
. 

ــولٌ   ــق ج ــلِّ أف ــدي يف ك ومراص
. 

        سهام ومـا خابـت هلـن ،سـنحت
. 

ورؤاي تقتــنص املعــاين كلَّمــا   
. 

* * * 
  ــدام ــربه اِإلق ــا ص ــدو مطاي حي

. 

يـا مـن تغـرب شـاعراً ومناضــالً 
. 

"!الشام"و" عراقُه "-رغـم الـوالء   -
. 

للحـق أخلـص؛ وهـو ما بِرمت به         
. 

 ــتام ــدر ال يل ــرح الغ ــوماً؛ وج !ي
. 

        شـكواك قـد أنكت جراحاً ما غفَت
. 

ــدام؟  ــه أق ــتت ل ــفةٌ، وال ثَب !ش
. 

همـن ذلـك الشـتام؟ ال نبسـت لَ          
. 

١ !يف احلـق مـا جفَّـت لـه أقالم؟         
. 

ــد   ــربي اهـ ــري ينـ أفجعظَـ
. 

   امأَ ذلــك الشــتوملــا جتــر!
. 

 جلَلْجلَ مقويل  لـو كـنت يف الـنادي       
. 

  ،ــالَّم ــنوِنها ع ــذي جب ــت ال أن
. 

       ت يل يف احلضـور شقاشقجـرمولَز
. 

 ــذّام ــيه ال ــى إل ــى، وأن يرق خيف
. 

شامخ هيهات أن  " يوسـف "فجـالل    
. 

 ،ــدام ــىت املقـ ــيائه إالَّ الفـ علـ
. 

ــمو إىل    ــم ال يس ــه يف العل ومقام
. 

 ،ــام ــغِت األفه ــدث أص ــإذا حت ف
. 

ــبها،   ــربها وخطي ــر ح ــو للمناب ه
. 

وكــم صــدحت لــه أنغــام ،ِغــيد
. 

والشـعر كـم يف روضـه ماست له         
. 

امالـــرب ها، والـــناقضيتخـــر!
. 

ــه    ــهد أن ــاء تش ــل األدب وحماف
. 

ــالم؛  ــه استس ــع؛ كلُّ ــق خيض للح
. 

ــنه   ــته؛ لكـ ــرس إذا ماريـ شـ
. 

        رفـثَ احلـديث ومـا علـيك مالم
. 

فانفُـثْ على من عاب قدرك أو هذى        
. 

       مـن طـول مـا انصـهرت به اآلالم
. 

ــيانه  واعــذر غــريباً جــف نــبع ب
. 

ــرام؛   ــق وض ــيب مقل ــا وج وهل
. 

يف جــوفه حــرق تــذيب ضــلوعه، 
. 

!فال يطاق كالم  .. شـعب احلـروف   
. 

ــا     ــت ــودة يبس ــانه معق ولس
. 

  أراح، وال شــفاه محــام يــأس!
. 

ــعفَه، وال  ــنطق أس ــه ال ال ــا وحي ي
. 

  ــم ال يشــعرون نــيام غفال!..
. 

 والناس يف  ؛وحـده " يلْـبح "سـهران    
. 

  ــجام ــده تس ــه يف خ ــع ل ؛دم
. 

ــه   ــياِء خلان ــابرة احل ــوال مص ..ل
. 

ــيا ــالم .. دن ــرب، وال إس وال ع!
. 

واحـربا؛ فـال دين، وال     : ولَصـاح  
. 

ــالّ؛ وال ــو " األقصــى" ك ــِته ه األقصــى"بقب"ــرام ــرام ح !؛ ومســجده احل
. 

 

                                                 
١ ظَريالفظُّ الغليظ:  اجلَع. 



 

" تِ "ملّـا   " رمسـيسـاده "األهرام!
. 

والنـيل يفهـق بالنجـيع فقد قضى        
. 

* * * 
ــوا؟  ــرتيه هام ــن يف قف ــى مل رجت

. 

ــا   ــن اهللا "ي ــز دي ــٍة" ع أي هداي
. 

   شــيعاً، لكــلٍّ رايــةٌ وإمــام
. 

ــزقوا    ــاعهم، ومت ــنوا إىل أطم رك
. 

ــام؛   ــأم أنعـ ــثاءبون كـ يتـ
. 

مـردوا علـى طعـم اهلوان فأخلدوا        
. 

  ــام ــاه يض ــذا يف مح ــوفاً؛ وه خ
. 

   ــرد ــه ومش ــذا تائ ــناس؛ ه وال
. 

 ــام ــيغ جل ــه البل ــو؛ ويف فم يدع
. 

ــجنه   ــع يف س ــب قاب ــم أدي ولك
. 

  ــرام ــه إج ــلهما ل ــأنَّ وص "وك
. 

ــه"  ــيه وأم واملــرء يهــرب مــن أب
. 

      واحلقـوق تسام كهـتوالعـرض ي!
. 

تسرح يف احلمى  " إسـرائيل "وذئـاب    
. 

"!احلاخام"وعـربد يضحك    " قُـولْدا "
. 

وقد انتشت يـرقص عابثاً،    " شـامري " 
. 

ــام؛   ــةٌ وخص ــوم حج ــل ق ولك
. 

       ،والعـرب يف حـرب الكالم أشاوس
. 

حــذراً، وذلــك ســلمه استســالم!
. 

ــذا؛ و   ــيد ِل ــذا يك ــربصه ذا مت
. 

ــيا ــالم . دن ــم أع ــت هل !وال رفع
. 

ال احتفلت م  : لـوال املـروة قلـت      
. 

* * * 
 ــالم ــق واِإلسـ ــيه إالَّ احلـ يعنـ

. 

..يـا مـن تغـرب يف سبيل العلم ال          
. 

فجــر ســيوقظ نــوره مــن نامــوا
. 

لــبثْ قلــيالً؛ خلــف كــل دجــنٍة 
. 

 ــام ــوال واألعم ــك األخ ــو ل ومه
. 

ــك يف   ــرياض"ل ــةٌ" ال ــبةٌ وأخلَّ أح
. 

 ــرام ــزاز واِإلك ــا اِإلع ــرى هل ذك
. 

  ــنهم ــب م ــلِّ قل ــٍف يف ك وليوس
. 

* * * 
   منّــام صقــد صــاغه متــرب!

. 

  ــاذب ــولٌ ك ــا آذاك ق ــلَّ م ولَع
. 

بســوحه ويضــام يــؤذَى األديــب!
. 

مقامــه هــيهات أن" عــبد العزيــز" 
. 

ــتام؟   ــانه ش ــه؟ أو ش ــب ب ذئ
. 

مـاذا جـرى قل يل؟ وهل حقّاً عوى         
. 
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ــبا   الص ــام ــر أي ــى يذك فانتش
. 

مــا احتســى راحــاً ولكــن طَــِربا 
. 

وحيــى اهللا ســفح رباهــا، وســقى تلــك الــرىب     " صــنعا"يف رىب 
. 

ــبا   ــا أو غض ــن جف ــبايل م !ال ي
. 

ــته،  ــوان يف ميعـ واهلـــوى نشـ
. 

ــباَ،   ــواه إن خ ــي ه ــرةٌ تذك زه
. 

كــلّ يــوٍم ولــه يف روضــِه 
. 

ــبا  ــا طل ــرِه م ــن عم ــذا م ..أخ
. 

ــد    ــعر، وق ــب والش ــيلُه للح ل
. 

ــبا؛  ــامح أن يكِسـ ــى طـ يتمنـ
ــا  . ــم، وم ــحى للمجــد والعل والض

. 
* * * 

ــعوٍب"يف  ــعبا، " ش ــبل أن ننش ق
. 

   ــلَفَت ــوداً س ــى اهللا عه ــا رع ي
. 

..زاجــر ال يرتضــي أن نتعــبا  
. 

ــِونا.. حــني كــنا  ــنا مــن لَه ..ول
. 

ــربا   عــنوناً م ــن ح ــد اللَّح تنِش
. 

ــناجةٌ  ــي صـ ــوايف يف فمـ والقـ
. 

تــارة جــداً، وطــوراً لعــبا،   
. 

وأنـــا أشـــدو ـــا قـــرزمةً؛ 
. 

ــا،    ــب أب ــار يل احل ــد ص فلق
. 

ــوته    ــوى ص ــب وأه ــد احل أنش
. 

ــبا   ــفه أم لَهـ ــراً أرشـ !كوثـ
. 

ــنه     ــو حل ــني أحس ــايل ح ال أب
. 

ــبا،    ــلْ كوك ــه تقاب ــن تقابلْ م
. 

ــوى   ــى أو يف اهل ــي يف العل ورفاق
. 

ــذبا،  ــو الك ــيم، ويقل ــف الض يأن
. 

ــِده،   ــادقاً يف وعـ ــياً صـ أرحيـ
. 

.قـد قضـت مـن كـل شأٍو مأربا         
ــاين  . ــواين واألغـ ــناوالغـ  حولـ

. 
* * * 

ــبا   ــا أطي ــت م ــاٍت مض !وأُويق
حــبذا مــن مــربٍع،" صــنعا"أيــن    .

. 

صـوت ذكـرى، أو أتـى عـنها نبا         
. 

ــف    ــن س ــادمين م ــا ن ..ِحهاكلَّم
. 

ــارخاً ــلوعي؛ ص ــربا: يف ض واح!
. 

ــوعيت  ــب وجاشــت لَ وجــف القل
. 

ــبا  ــغرياً، وح ــي ص بــا ح ــد من ق
. 

ــي"و  ــزايلا"و" الِفلَيح ــيهما" لقُ ف
. 

ــا   ــبايب، ورب ــب ش ــثما ش ..حي
مـــا داري، وحمـــراب املـــىن  .

. 
* * * 



 

كـان دائـي؛ لـو ذكـرت السببا؛        
. 

ــرِف   ــتين مل أع ــرف"لي ــد" احل فق
. 

ــربا  ــنها ه ــدت ع ــا ح ــتين م لي
. 

بــه مــنفعالً" صــنعا"ِهمــت عــن  
. 

.عــذَّب الــتاريخ مــن قــد عــذَّبا
. 

ــه   ــ" احلــرف"إن ــدماً ب ــذي ِق هال
. 

ــبا؛     ــوا مطل ــب إالَّ ورام ــم، مطل ــتخذَى هل ــا اس ــردوا يف األرض م ش
. 

ــربا شــوا م ــوا، وطاب ــاً طاب .مطْعم
. 

 ـــِرفوه واُألىل لَـــمعجعـــوا؛ه ي
. 

ــبا،   ــوه الكُت ــد أودع ــا ق أدِر م
. 

ــياً، ومل    أم ــت ــد ظل ــتين ق ..لي
. 

* * * 
ــبا،   ــن خط ــر، أو م ــِغ للناث أص

. 

ــعراً ومل   ــتمع شـ ــتين مل أسـ ليـ
. 

ــربا   ــن ج ِمم ــح ــأِل الناص !أس
. 

  ــم ــوه لَ ــا قال ــدقت م ــد ص آه ق
. 

ــبا    ــى مذه ــي ألق ــي علِّ .طُرق
. 

ــه   ــتهدي ب ــرف أس ــت احل ومحل
. 

يف ِحمـــى إالَّ وعـــنه اغتـــربا،
. 

ــوى   ــا ث ــريٍد م ــرٍن كش ــث ق ثل
. 

ــبا،   الص ــب ــا ه ــويل كلَّم ورس
. 

نشيدي يف الدجى،  " صـنعا "وهـوى    
. 

ــربا ــنت ط ــي وغ ــكرت روح .س
. 

ــري   ــتها يف خاطــ وإذا مثَّلــ
. 
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٥٨١-جوع نشيد الر 

ــي،  ــنان دموع ــد احل ــتثر بع مل يس
. 

ــوٍل إذا   ــغي إىل ق ــبحت ال أُص أص
. 

وبأدمعـي أسـقي جـالل هطوعي،      
. 

ورضـى حـناين يسـتجيش مدامعي،       
. 

واحـات آمـايل، وجـف خشوعي،      
. 

ــوع تصــحرت  ــيع الدم ــوال يناب ل
. 

ســجدت خماوفُــه بكــلِّ خضــوع؛
. 

ــوعه    ــناِنه ودم ــذي حل ــا ال وأن
. 

"شيوعي"أرهـب وعـيد مغفَّـل، و      
. 

قاومــت بــاآلراء أنــدادي، ومل   
. 

ــموعي  ــبليت بش ــت لق ــناً؛ وأُب زم
. 

ــتتها   ــد أن ش ــي بع ــت نفس ومجع
. 

.ورجعــت أســكب أدمعــي يف قــدس ِمحــرايب؛ ومــا أحلــى إلــيه رجوعــي
. 
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ــراري،  ــيه أس ــا ختف وم
. 

دموعـــي، وابتســـامايت، 
. 

وأنغامـــي، وأشـــعاري،
. 

ونوحـــي، وابـــتهااليت، 
. 

ــاري، ــوق أوت ــذابت ف ف
. 

ــايت،   ــن آه  ــحنت ش
. 

وأحالمــي، وأوطــاري، 
. 

ــبابايت،   ــى ص ــنوح عل ت
. 

.وتـندب أمسـي الساري    
ــدي اآليت،  . ــرجو غـ وتـ

. 
* * * 

ِلمــن أفضــي مبــا أعلــم؟
. 

ِلمـن آسـى؟ ِلمن أحزنْ؟ 
. 

أبكــم ودهــري أخــرس!
. 

ِلمـن أشـكو؟ ومن ألعن؟ 
. 

      شـروره قـد طم ومـوج.
. 

 ــن ولــيل شــقائنا قــد ج
. 

،ــم ه ــن ــادلَ، أو م أو ج
. 

ــن أنّ،  أو م ،ــن حيــتج وم
. 

ــدم ــلْ بالـ .إذا مل يغتِسـ
. 

 ،نســجنفَى بعــد أن يــيس
. 

* * * 
ــرِد يف األرِض، ــوق الف حق

. 

  ــر ــِظ البشـ إذا مل حيفـ
. 

يــثوب األمــِن واخلفــِض،
. 

   فيحــي وهــو مدثــر
. 

ــرِض،  ــال والع ــليم امل س
. 

   ،ــرِعه وزر ــن ش ــه م ل
. 

لبعِض،مـن الـبعِض على ا     
. 

 روال عـــدوان أو ضـــر
. 

.مبعـــروٍف، وال فَـــرِض
. 

ــروا  ــوا، وال أم ــا فقه فم
. 

* * * 
ــنتِ  ــيان، والف ــن الطغ م

. 

محــاِك اُهللا يــا بلــدي   
. 

ــوايلٍّ" ــِن"ِحـ ؛ وذي أَفَـ
. 

ــِد  ــليل ذي عق ــن تض وم
. 

ــنِن،   ــه الس ــق أتف يلفِّ
ودجــاٍل بـــال ســـندٍ    .

. 

ــِن،  ــل اِإلح ــثري دخائ ي
. 

ــِردٍ   ــرٍة ح ــن ذي نع وم
. 

".ميين"خـبأتِك أنـِت يـا       
. 

ــو  ــبد ول ــطيع يف ك يأس
. 

* * * 



 

ــناوونا   ــر امل ــو مك !ول
. 

ــبو  ــن خي ــق ل ــياء احل ض
. 

ــونا  ــعف املوال ــو ض !ول
. 

وسـيف العـدل لـن ينبو       
. 

!لــو عِشــي احملــبونا  
. 

ونــور احلــب لــن يكــبو 
. 

بــــاه املســــتبدونا،أ
. 

 بمســـاواة الـــورى إر
. 

ــتقلّونا رع ــا املسـ .اهـ
. 

 ــرب ــدهم ح ــت ض فقام
. 

* * * 
ضـياء احلـق قـد سطعا؛      

. 

ــرابِعها   ــالدي يف مـ بـ
. 

ــبدعا؛ ــدور تكشــف ال ب
. 

ــا   ــن مطالِعه ــت م وهلَّ
. 

مـن اعتـنق اهلـدى ودعا؛      
. 

ــلّ  ــواِمعهاىوصـ  يف جـ
. 

ــا، ــدل وارتفع ــعار الع ش
. 

ــواِمعها   ــن ص ــادى م ون
. 

!ســعى" الشــافعي"إلــيها 
. 

..لريشــف مــن هــواِمعها 
. 

* * * 
!قصــةُ هــذِه الدنــيا  .. صــراع احلــق والــباطل  

. 
ــال واألوالد ــب املـ ــيا .. وحـ ــذِه الدنـ ــنةُ هـ !فتـ

. 
ــان   ــِر واِإلمي ــرب الكف ــيا  .. وح ــذه الدن ــرعة ه !ش

. 
ــدوان   ــدِل للع الع ــت ــيا  .. ومق ــذه الدن ــةُ ه !حكم

.  
.دنـــيا هـــذه الدنـــيا.. وكـــره احلُـــر للطُّغـــيان

. 
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!والعـدل أقـدس، والشـريعة أطهر      
. 

 ــر ــيقةُ أظهـ ــرب؛ واحلقـ اهللا أكـ
. 

ـ    !ني اخللـق، أم مل ينشروا     نشـروه ب
. 

ــه؛     ــون بِإمث ــبوء املارق ــا ي ِمم
. 

ــروا  ــه اُألىل مل يكف ــراوغون ب !وي
. 

هـم يفسـدون بـه الطـبائع عنوةً،         
. 

 ــد ــي صــدورهم أش ــروتخف أكب!
. 

بــدِت العــداوة يف كالِمهــم؛ ومــا 
. 

* * * 
للحـق قـد نذروا النفوس وحرروا؛      

. 

ــيةٌ   ــالدي ِفتـ ــرب؛ يف بـ اهللا أكـ
. 

ــروا، ــوا، وجتب ــذين تطاول ومــن الَّ
. 

يـرجون للـناس اخلالص من األذى،       
. 

.يغـوون مـن مل يفقَهـوا، أو يشعروا        
. 

أسرفوا" لتشـيع ا"ومـن اُألىل باسـم       
. 

.؛ وهـو أمر منكر    "التعنصـرِ "ومـن   
. 

عن هوى، " للتسنِن"ومـن التعصـب      
. 

* * * 
ــر؟ ــريه املتكب ــن ذا غ خــوٍف؛ وم

. 

..اهللا أكــرب؛ دومنــا ملَــق، وال   
. 

قـد عانـدوا وتنكَّروا؛    .. أو يـرمحوا  
. 

اهللا أكــــرب؛ واُألىل مل يفقهــــوا 
. 

قـد صـابروا آالمهـم، وتضـوروا؛    
. 

ــورى    ــى يف ال ــرب؛ واليتام اهللا أك
. 

  ،ــر ــرقةً تتحس ــاين؛ ح ــا تع ِمم
. 

اهللا أكـــرب؛ واجلـــياع رئـــاتهم 
. 

! اجلياِع، وتعمر  تبنـى علـى جـثَِث
. 

ــوم   ــورهم وحص ــياء قص واألغن
. 

* * * 
  ،هــرجا إذ تاً ويف صــلواســر

. 

  ــرب ــري"اهللا أك ــا " مح  ــدو تش
. 

وهــم اُألىل أووا، وهــم مــن أزروا،
. 

وهــم اُألىل نصــروا شــريعة أمحــٍد 
. 

ــين  ــلمني"وط ــالد املس ــدا " ب ــرآن"إذا غ ــيطر،" الق ــنهم، ويس ــم بي حيك
. 

!مــا جانفُــوه؛ وإن تلَــوه وكــرروا
. 

ــٍن إذا   ــٍن وال دي ــال وط ــم ب ..وه
. 

* * * 
ــو  ــاواةُ"وه ــر؛" املس قْهــيت ال ت الّ

. 

ما بني الورى؛  " عـدل ال"كُـنا نـريد      
. 
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 ــر ــاِم نبش ــني األن ــا ب ــنا ِبه .ِزلْ
. 

ــا    ــبري م ــتفكري والتع ــرية ال ح
. 

ــر مؤونأمــر باحلقــوق، ون ،جــوع
. 

ال ظلـم، ال طاغـوت، ال خوف وال         
. 

أو أمحــر فــوق العقــيدِة؛ أخضــر!
. 

واللِّـواء مرفِْرف  " زيـد "مـذ قـام      
. 

!فَدمروا.. بدمشـق عرشـاً للطغـاةِ     
. 

..زعــزعت نفــثاته" أبــو حنــيفة"و 
. 

!وهــو مزمجــر" بغــداد"قــتٍب إىل 
. 

على" صنعا"محلـوه من    " الشـافعي "و 
. 

ــي"و ــواط و"احلنبل ــرهِب األس ــي" مل ي ــر " القاض جزنــيد م ــواع الوع !بأن
. 

! وعاش األثأَر  ؛وقضـى اُألىل نكصـوا    
. 

قُِطعـت عالئـق كـلِّ صاحِب حيلةٍ        
. 

 ــر خــرى، ونؤ ــا ن ــدم م ــنا نق زل
. 

ــا    ــنا؛ وم ــرنا كأَوِل ــا زال آخ م
. 

ن صـلبوا؛ وإن مل يقربوا،     إقـربوا؛ و  
. 

ــائنا    ــهداء يف أحش ــالفُنا الش أس
. 

هلـم شـهود حضر؛    " العـراق "أو يف   
. 

"صعدٍة"أو يف   " مصر"أو يف   " الشام"يف   
. 

  ــرب ــدثُ من ــبه حي ــدثٌ؛ جبان ج
. 

ــٍر يف كــلِّ قَ  ــبةٌ"ط ــا" ق  ــثوي ي
. 

* * * 
.فهـو مـا نتخير    .. أو كـان عـدالً    

. 

إن كـان حقّـاً فهـو روح جهادنا،         
. 

:يف تــيه أوهــام الظــنون وهجــروا
. 

فاصـرخ مبـن ال يفقهـون، وأدجلوا        
. 

"!دستروا"مـن باطـٍل ضد اُألىل قد        
. 

قـد زيـف الـتاريخ مـا زخرفتموا         
. 

       ؟..!أو حكمـٍة؟ مـاذا جرى يا معشر
. 

مـاذا بكـم يـا قـوم؟ هل من توبةٍ           
. 

وهـو حر مبصر،   " تـيامن "أو مـن    
. 

واضحاً،" تياسر"إنـي ألعـذر مـن        
. 

.. أن يعذَروا  -يندمواما مل   –هـيهات   
. 

ــةً   ــنفاق ذريع ــا اُألىل اختــذوا ال أم
. 

* * * 
".شبر"و" شـِبري "نـادى ـا قـبالً       

. 

ــا   ــا كم ــوف أرفعه ــرب؛ س اهللا أك
. 

للحـق قـد نصـروا؛ وفيه تصبروا،       
. 

واملخلصـــون بكـــل أرض، واُألىل 
. 

مـا بدلـوا، أو حـرفوا، أو غيروا؛        
. 

سـاروا علـى سنن الرسول وهديه؛       
. 

  ــر ــئن، ويزف ــلٌ ي ــم أم !أو أنه
. 

مـن يل م؛؟ قد صرعوا، أو شردوا،        
. 

ــيمٍة مل حيضــروا .حضــروا؛ وإنْ لغن
. 

ــوا   ــريهةٍ كان ــيوم ك ــوا ل إذا نِدب
. 

وإذا مهـو قـدروا عفوا، واستبصروا      
. 

وإذا ابـتلوا صـربوا ابـتغاء مثوبٍة،        
. 

ــوا؛ ومل يســتأثروا؛ أو حكِّمــوا عدل
. 

إن خوِصـموا صـدقوا؛ ومل يتزيدوا،       
. 

ســِفروعلــى وجــوِههم اجلاللــة ت.
. 

ــمخاً،  ش ــند الشــدائد ــراهم ع وت
. 

 



 

ــوله إذ يقْبــ  ــر ق ــنهم، وآخ !رم
. 

 ــرب ــده .. اُهللا أك ــن يف مه ــن م حل
. 

لكـن مبـا قـد جـددوه وعمـروا،     
. 

مل يفخـروا جبدودهم؛   .. إن فاخـروا   
. 

؛"حيدر"ومنهم  " لنخعـي األشـتر ا  "و
. 

"عقْبةٌ"وجـدودهم غُـرر؛ فمـنهم        
. 

واىف بفضـــِل ردائـــه يتبختـــر!
. 

ولكُــم غَفُــوٍل عــن تذكَّــر جــده 
. 

* * * 
..فكبــروا… حــياً يكبــر للحــياِة

. 

ــالمنا    ــى إس ــد أت ــرب؛ ق اهللا أك
. 

وتعاونـوا، ولكـلِّ خـٍري فانصروا؛      
. 

ــواَءه،   ــوته ول ــيوا ص ــوا وح قوم
. 

  ،ــر ــريةً نتعث ــي ح ــني الغواش ب
. 

قـد طـال مـا ِتهـنا بوديان الشقا          
. 

،ها ســوم العبــيد وتصــهروتســوم
. 

  ــهوات يف أي ــتحكم الش ــنا،ت ام
. 

* * * 
  ،رــتحد ــالمنا ي ــى إس ــد أت فلق

. 

ــري    ــالدي كب ــا ب ــرب؛ ي اهللا أك
. 

فجـر اخللـيقة وهـو أفـق أخضر؛        
. 

 زال مذ  مـن ذلـك األفـق الذي ما        
. 

،عطــرمــنها خشــوعها، وت وتعــب
. 

ه،ئــتــتهجد الصــلوات يف أحنا  
. 

ــروا،  ــد طُه ــنوره ق ــاتهم، وب آي
. 

 بفيضــه قــد ضــمخت"األنبــياء"و 
. 

 ــر ــروق، وكوثَ ــه روض ي !هاالت
. 

حــيث للعلمــاء يف" اهلدايــة"أفــق  
. 

ــرب ــلِّ ح ــرب.. ولك ــه أو من !حلْقَ
. 

ــرابه،    ــٍص حم ــر خمل ــلِّ ح ولك
. 

* * * 
 ــأر ــراعة جت ــٍر بالض ــات قه لفح

. 

ــذه     ــالدي؛ ه ــا ب ــرب ي اهللا أك
. 

ــرب؛  ــقاء األك ــو الش ــاَءه؛ وه أمس
. 

تارخيـِك الـتعس الـذي قد أسعدوا 
. 

! كم زوروا  !يـا وحيهـم كم شوهوا     
. 

  ــه ــا زوروا أحداثَـ ــوه ملّـ ظلمـ
. 

  ــتدهور ــدها؛ ي ــى س ــا تداع .مل
. 

مـذْ داهـم السـيل العرمـرم مأرباً         
. 

ــرقوا  ــبا"وتف ــدي س ــزاِك " أي ــرهةٌ"وغ ــر " أب ــؤيده وينص ــر"ي ؟"قيص
. 

"!ِحمير"رم  وهبت بالصوا " كسـرى "
. 

ثــورةً وأعانــه " ســيف"وأراد  
. 

!نـزوات مـن جبـنوا ومن مل يقدروا        
. 

ــه  ــارت ب ــيان وا وتضعضــع البن
. 

* * * 
!حير" التـبابع "حيكـم؛ و  " اءصـنع "

. 

يف" الباذان"و" اِإلسـالم "حـىت أتـى      
. 

 



 

ــدان" ــر؛ " مه يكب ــنيب ــلم وال تس
. 

ــدى   ــرون إىل اهل ــتوافدوا يتقاط ف
. 

 رــد ــعب يه ــيهم، وش !أرض تناج
. 

ــم   ــنات وخلفه ــوا يف الكائ وتوزع
. 

مل يـــبق شـــرب يف الـــدىن إال ولإلســـالم فـــيه رابطـــوا وجتمـــروا؛
. 

  أو عســكر إال ومــنهم قائــد!
. 

ــزةٍ    ــةُ ع ــالم راي ــم لِإلس مل تس
. 

* * * 
!فتنحر… أحشـائها شـهب تلـوح     

. 

ــوا  ــات؛ واألن ــت الظلم ر يفوأناخ
. 

ــذا   ــوارمه؛ وه ــرتو ص ــر"ت "يعِف
. 

"جماهــد"والشــر حيكمهــا؛ فــذاك  
. 

"!مطهر"يـا ويـح مـن أخنى عليه         
. 

يف غواشـي بطشه؛   " ملطهـر ا"وأتـى    
. 

والشـقاوة تدبر،  .. فالسـعد يقـبل   
. 

ــالدي فاضــي  ــا ب ــرب، ي ..اهللا أك
. 

ــروا، ــه، وتدثَّ ــزروا ب ــق؛ وات للح
. 

إنَّ الشــباب الطــاحمني جتــندوا   
. 

  ،ــر ــياً يتبخت ــيانُ مباه ــاه الب ت
. 

           مـن كـلٍّ ذي قلـم إذا مـا استلَّه
. 

،ــر ــق ينث ــن للحقائ ــنظم، أو م بال
. 

هـم يـنخلون لك السعادة؛ من شدا        
. 

!مشَّروا" الـيمن اجلديدة  "وِلـيخلقوا   
. 

،"فــتعاونوا"لــِك أخلصــوا نــيام  
. 

* * * 
الــوالء األكــرب؛فــيها لكــم مــنه 

. 

نصـيحة من خملصٍ   : قـل للشـباب    
. 

 ــر ــن يتعنص ــيح م ــواا، وفح أص
. 

ــذروا    ــية واح ــئوا بالطائف ال تعب
. 

!ة املـأوى يهـز ويعصر؛     مـن سـدر   
. 

وكفـى شـريعة مـن سرى حىت دنا         
. 

ــم"ال  ــبع"ال " هاش ــر"ال " ت "قيص
. 

ــا    ــوج ــاء ال ع ــا مسح :وأقامه
. 

،رــيها كــل حــٍرب يشــع ــأوي إل ي
. 

ــدرةٌ     ــيها س ــبري ف ــرية التع ح
. 

!حِصـروا ِلشورى أمرها لَم يحصروا     
. 

وعاها؛ ليت من  " عمر"هـي شـرعةٌ      
. 

"ِحمري"؛ أو من أبوهم     "فـارسٍ "مـن   
. 

يــا ليــتهم كانــوا مــئات بعضــهم 
. 

ــدروا  ــا ق ــروا م بــم؛ ومل يتد .معه
. 

ــناس دو  ــاوٍرأو أن يســاس ال نَ تش
. 

 ــغر ــبريهم واألص ــتحاورون، ك .ي
. 

نــوابه يف أمــرهم " جملــٍس"يف  
. 

        لـونٌ؛ بـه يطغـى اجلهـول ويفخر.
. 

اٌء؛ فــال نســب، والوالــناس أكفــ 
. 

* * * 
 ،ــر ــة جته ــثاق العدال ــرت مبي ظه

. 

  ــرب ــاء"اهللا أك ــورة العلم ــد" ث ق
. 

الوزير األقدر، " الكبسي"ولـه مـن     
. 

هلــا إمامــاً قائــداً" الوزيــر"كــان  
. 

 



 

"مســـتعِمر"فـــيها إباحـــي وال 
. 

ــرى   ــت ال ي ــذراء كان ــٍة ع يف أم
. 

:لــيس إالَّ الــدين فــيها يــزأر.. ال
. 

"إنكلترا"ال  " األمريك"ال  " الروس"ال   
. 

!، يلْــبدون ليــثأروا"زيــٍد"ورفــاق 
. 

جيـــأرون تـــربماً،" الشـــافعية" 
. 

"األزهر"، أِو اصطَفاه    "ورتـالن "مـن   
. 

و، أ "بغداد"وحـداتها العلمـاُء مـن        
. 

     ــر ــالم املنك ــداح الظ ــباح وان ــوا املص ــتكربون؛ وحطَّم ــتألَّب املس ف
. 

ــروا  ــذين جتب ــزم ال ــق وا .للح
. 

وهـا قـد الح فجر صادق      .. دهـراً  
. 

.والعـدل أقـدس، والشـريعة أطهر      
. 

 ،ـــراهللا أكـــرب؛ واحلقـــيقة أظه
. 

 
 هـ١٤٠٧ربيع اآلخر  ٧: بروملي
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  احلاج أمني احلسيين-٨٥٤

أخي رئيس التحرير األستاذ عرفان نظام الدين، أرسلتها دعوةً [
مفتوحة لتكرمي القادة التارخييني فاهتزت املشاعر وهاجِت         

الذكرى، فقلت:[ 

 

 
،والـــوجد واآلالم والعـــرباتِ 

. 

ــا  ــيك ي ــرفان" لب ــراِت،" ع باحلس
. 

ــاِت، ــن آه ــزاٍن، وم ــرٍق، وأح ح
. 

وبكــلِّ مــا أبقَــت يل األيــام مــن 
. 

ــحيةَ ض ــتاِت؛أضــحت ــٍة وش  ذلَّ
. 

ــيت   ــنا الَّ ــالَ أمِت ــا أبط  ــي نبك
. 

جهـٍل، ومـن بـدٍع، ومن نكباِت؛       
. 

تنتاشـها اآلفـات مـن ظلـم، ومن         
. 

..بشــجاعٍة، وبصــرية، وأَنــاةِ  
. 

نرثـي ـا مـن جاهـدوا من أجلها          
. 

،"هامشاً"، و "الفُضيل"، و "شـكري "، و "سـعداً " 
. 

١ "الســـاعايت"و" ، والعـــزام"شـــكيب"و
. 

 
ــيايت ــروح يف أب ــعراً؛ وذاب ال  ش

٢
. 

ـ   اأم"  حشاشيت   " األمـني فلـو نفثت
. 

ــربات والكلمــاِت،   ــيه بالع أبك
. 

ــت با  ــنهوظَلَلْ ــِر يف تأبي ــي العم ق
. 

ــدماتِ     ــن خ ــالم م ــان، واِإلس ــا أداه لألوط ــض م ــيهات أو يف بع !ه
. 

* * * 
ــباِت؛  ــاخمت بث ــبال تش ــم اجل ش

. 

 إن زحِزحت  قـد كـان قمـة مـبدأٍ        
. 

ــاِة ــل وركــن عف وحســام رأي؛ ب
. 

ومعـني علــم؛ بــل ونــور هدايــٍة،  
. 

!باملـــاِل مل يـــبخلْ، وال حبـــياِة
. 

ــاده؛  ــبه وجه ــص ح ــدس أخل للق
. 

ــداةِ   ــِه، وع ــٍد لكماِل ســن ح !م
. 

ــده    ــربيةُ ض ــرِت ال ــد تآم ولق
. 

ــلواتِ  ــاذِب الص ــون بك !واملوجف
. 

ــل  ــبار، ب ــرهبان واألح ــب ال وتألَّ
. 

ــرقاِت؛   ــام يف الط ــوزع األلغ وي
. 

   هــيد ــباكه ليص ــبثُّ ش ــلٌّ ي ك
. 

ــزماِت صــلْب اِإلرادِة، صــادق الع
. 

ــنةً؛   ــرع فط ــان أب ــد ك ــنه ق لك
. 

* * * 
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"!الرتواِت"اهلوى، مستعرم   " فاشـي "
. 

"هتلراً"ينصر  " بـرلني "أتـى   : قالـوا  
. 

..أكرم الساداتِ " احلُسـيين "  نجـلُ 
. 

املسـلمني بقدسهم  " أمفـيت "عجـباً    
. 

ــى  ــرتوة"يرض ــناس  " ب ــز األج ــٍد؟ وميي ــاِة؟ .. ملح ــٍة وحص دون أمان
. 

، وذا مســتقطر اللَّعــناِت؟؟"عــريب"
. 

، وذا "سامي"؛ وذا   "آري"ذا  : ويقـول  
. 

ــنقماِت؛  ــاد وال ــذلِّ، واألحق وال
. 

من التوى " األمني"كذبـوا؛ فقد خاف 
. 

ــواتِ   ــرف الدع ــن أش ــوة م ــاين دع ــدت أم ــه مخ ــروا ب ــم ظف ــو أنه ل
. 

ــى  باً يف رــر ــرك اِإلســالم ح ــدس"أن يت ــر العرصــاِت" الق الشــريف مطه
. 

ــربكاِت !يف القــدس باِإلحســان وال
. 

ــئوا   شــن ن ــكان مم ــاِيش الس ويع
. 

 ـــنٍة؛ مـــع " القـــرآن"يـــتعانقميوه الـــتوراِة"و" اِإلجنـــيل"يف ود!"
. 

!آراء ديــٍن، أو لُغــى هلجــاتِ  
. 

الكـلُّ أصـحاب، وإن شطحت م       
. 

مــن مــؤمن أو جاحــٍد، أو عــايت؛
. 

ــا    ــدوا ــُألىل ول ــدس دار ل فالق
. 

"!هايايت"أو  " برلني"أو  " ِكـيف "مـن   
. 

أو أتوا " مبوسكو"ولدوا  "ليسـت ملن     
. 

* * * 
ــرباِت،   ــادق الن ــاٍن ص أو ذَا ِلس

. 

    كـلُّ مفكِّرٍ " يـا عـرفان  "ناديـت..
. 

..أكْــِرم ــم مــن قــادٍة، وحمــاِة
. 

ــادة  ــرمي ق ــرب"تك ــا" يع ومحا
. 

ــاد ــة س ــن جهال اِتأو عــب رين س
. 

ــٍة،  ــباوٍة أو غفل ــن ِلغ ــرمي م تك
. 

عـند الـورى مـن أقدس احلرماتِ       
. 

مل نـرع حـرمة عهـدهم وهي الَّيت         
. 

ــري  ــوت بغ ــاتِ ص ــٍق ومش  حتذل
. 

فطــواهم النســيان ال يشــدو ــم 
. 

فحـــياته لِإلفـــك والشـــهواِت
. 

مـن ملحـٍد أكـل الضـالل ضمريه        
. 

وهــو ــج احلــب واِإلحســان والــرمحاِت،" عيســى" ــج أو مــارٍق عــن
. 

ــتاِت،  ــتعٍة وف ــن م ــه م ــو ب يله
. 

ــا   ــراه مب ــاع أخ ــيب ب ــن غ أو م
. 

ــيد  ــيت"والس ــراِة" املف ــغون ِت !ض
. 

أو مـن حقـوٍد كـان بـني جدوده          
. 

ــق اخلطــواِت" األمــني"كــان  موفَّ
. 

وضــربت بــاملفيت لــنا مــثالً وقــد 
. 

ــزناً ــثاتِ .. ح ــذها أول النف فخ
ــز وجــداين، وســالت عــربيت  . فاهت

. 
 

 هـ١٤٠٧مجادى اآلخرة  ٤: بروملي
 م١٩٨٧يناير  ٢          



  الوزير بن حممد الصمد دمعة على عبِد-٥٨٥

!فشــفاه مــن حــياة الكــبدِ   
. 

ــرمحانُ   ــم ال ــمِد"رح ــبد الص "ع
. 

ــد ــوة اخلُل ــِد. نش ــم األب ..وحل
. 

رشـــفةُ املـــوت؛ ويف ِتـــرياقها 
. 

ــدِ  ــهوات اجلس ــن ش ــرت م طُه
. 

ســـفَّها يف لـــذٍَّة روحـــيةٍ   
. 

!مطمئـــناً للـــيقني الســـرمدي
. 

شــاخص الطــرف إىل خالِقــه،   
. 

ــه ــيدِ .. آِل ــي س ــن تق ــم م ،!ك
. 

ــى   ــد رق ــدرة"ق إىل" الس وانضــم
. 

أو ثائـــٍر مستشـــهِد.. للـــورى
. 

ــٍد  ــٍد، أو مرشـ ــامل، أو عابـ عـ
. 

ــورِد؟   ــم امل ــل نع ــم للفض وه
. 

ــرِته    ــن عت ــيه م ــزي ف ــن أع م
. 

ــؤدِد؛       ــال والس ــل الع ــوِته أه ــد أخ ــن بع ــزا م ــرى بالع ــا أح أن
. 

ــدي   ــاءاً يف ي ــت وف ــده ظلَّ ي
. 

ـ   ــد كـ ــذي فلق ــلّ ال ان يل اخل
. 

ــدِ  ــريف املقص ــر ش ــم الثغ .باس
. 

ــذى؛  ــاً وش ــمة لطف ــاش كالنس ع
. 

ــنعا  ــا ص ــمِد"يف رب ــبد الص "لع
. 

ــم اهللا ع  ــنوا رحـ ــاً دفـ ظامـ
. 

ــدي ــي وغ ــي وأَمِس ــثُها؛ يوم !غي
. 

ــزنةٌ    ــي م ــن دموع ــقتها م وس
. 

 
 هـ١٤٠٧رجب  ٢٣: بروملي
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٥٨٦-ة تقدير حتي 

وإخوانه ..  ني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز      خلادم احلرم [
 ]:والشعب السعودي الكرمي.. األعالم

 

 
اهلـدى، ومأوى الشهامه   " ريـاض "و

. 

العلــى والكــرامة" كعــبةَ.. "حــيها 
. 

ــيها ــاِل  .. ح ــن أدغ ــاوس م ــةَ األش ــا"غاي ــفوح " أ ــيمامه"إىل س "ال
. 

ــهولَ   ــرىب س ــنان القُ ــه"حب ام"
. 

ــيها  ــبالُ"و.. ح ــيها تناجــي" اجل ف
. 

!الصـحارى مـا قـد يروي أوامه       " جـدب "تهـدي إىل    " الـواحات "وحقـولُ   
. 

* * * 
  ــه ٍة، ورحامــو ــن أخ ــلنا م أص

. 

ــا يف  ــدين واملصــري، وم ــدةُ ال وح
. 

ــه؛    ــنوع مالمـ ــرى اخلـ ــام يـ ــب مهـ ــدرتها إرادةُ اهللا يف قلـ قـ
. 

،هوحقـــوق املواطـــنني مضـــام
. 

   لَهفوضى" اجلزيـرة "كانـِت   .. قَـب
. 

ــه      ــراً أعالم ــدل ناش ــيد؛ والع ــةَ التوح ــاً راي ــزم رافع ــى الع فامتط
. 

، ويمضـي كالمه   "املصـطفى "سـنة   
. 

ــي  ــم والضــالل ويحي يقمــع الظل
. 

* * * 
 ــو ــز "ه ــبد العزي ــدين  " ع ــه ال ــد اُهللا ب ــن أي ــرامه … م ــه وح ِحلَّ

. 
ــيل؛    ــوك البهال ــادة املل ــو الق ــعوٍد"وأب ــل"و" س ــامه" الفيص الصمص

. 
ــالق  ــرمي األخ ــد"وك ــد"و" خال ــه " الفه ــلِّ ظُالم ــدحض ك ــى ل املرج

. 
ــه ســوف يبقــى للمســلمني عالم!

. 

مـن عهـده رخـاًء وعدالً      " فهـد "  
. 

ــروبة   ــقر الع ــوه ص ــبد اهللا"وأخ ــهامه  " ع ــورى بالش ــز ال ــن أعج م
. 

   ــه الغمام ــح ــح س ــالً تس ــوداً، وفض ــه ج ــن كفُّ ــرمي م ــجاع الك الش
. 

ــو  ــندر"وأب ــامي " ب ــلطان"العص ــزعامه  " س ــالم، رب ال ــري اِإلس نص
. 

 هــيام ــه وخـ ــالدي قالعـ يف بـ
. 

وأرسىمـن لصـوت السالم أصغى        
. 

ذوي العلـــى والفخامـــه" آل ســـعود"وأشـــقاؤه الفطاحـــل مـــن 
. 

!هأبـــيهم، وحققـــوا أحالمـــ معشـــر تممـــوا مكـــارم أخـــالِق
. 

ــا ــنهم تقــلْ هــو أنق ــلْ م هــم ضــمرياً، ومهــةً، وابتســامه؛… مــن تقاب
. 

،ــها شــعبهم مــن الفقــر واجلهــل، وأعلــوا بــني الشــعوب مقامــومقــد ح
. 

 



 

ـــهكامح مواصـــطفاه ،هحـــب!
. 

فجــزاهم إخالصــه، وحــباهم   
. 

* * * 
هســـنداً ِللْمـــباِدئ املستضـــام

. 

ــا أي  ــد"ه ــرفناك إالَّ" الفه ــا ع م
. 

ـ   !مهأَورعــيت امليــثاق دون سـ
. 

كــنت وحــدك ثبــتاً" فلســطني"يف  
. 

 ،ــه وجهام ــرفت أذى ــده أس عه
. 

ــونوا  ــُألىل مل يصـ ــر لـ واملعاذيـ
. 

  ،هــام ــةً، ووس ــنهلُّ رمح ــبل ت ق
. 

ــبت   ــيمات"قطَّ ــت" للمخ وكان
. 

* * * 
،هولــك األجــر والعلــى والكــرام

. 

عنصـراً وفعاالً  " فهـد "طـبت يـا      
. 

".. الشريفالقدس"سوف يأيت  
 ...ليدعو       
"..فهد"لك يا                     

 ....اَهللا
 

هالقيام يوم.
 هـ١٤٠٨ربيع اآلخر  ١١: فرجينيا –أمريكا 
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  احلقيقة-٥٨٧

يلــوح؛ ويف قلــيب يــثور شــهيقُها؟
. 

ِلمـن ضـوُء نـاٍر مـن بعيِد بريقُها 
. 

!وهـي لفحهـا، مث اسـتحر حريقها       
. 

ــنجم  ــع ك ــذوٍةتش ــبو كج ؛ مث خت
. 

ومـن يصـطلي أشواقَها؟ من يطيقها؟      
. 

ومـا سـرها؟ مـن حيتمي بسعريها؟        
. 

وهـل كـان يـدري أي ناٍر يذوقها؟        
. 

اندك رعباً وخشيةً؟  " طور سينا "وهـل    
. 

ها؟خشـوعاً هلـا؟ أم أصـعقَته بروقُ       
. 

وهو يقتبس اللَّظى  " خر موسى "وهـل    
. 

ــيه؛ وطالــت حــرييت ومــروقها؟ إل
. 

ِلمـن ضـؤها؟ قـد طال تيهي تطلُّعاً 
. 

ــيقُها،  ــوقها وعش ــه معش ــذُّ ب يلَ
. 

هـي النشـوة الكربى؛ ولفح ضرميها       
. 

ــويت مجــرها  ــيقهاحــيايت وم .ورح
. 

دعـوين هلـا أحـىي، دعوين ا أمت         
. 

 
 هـ١٣/٦/١٤٠٨:  بنما سييت، فلوريدا-آلرب كلينك–أمريكا 
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 !داِص الر.. الرائد-٥٨٨

!أحـدو بشـائره، أو راصـداً غَسقَا       
. 

مـذ كـنت؛ مـا زلت إما رائداً قَلَقاً          
. 

يف الفجـر مصـطبحا واللـيل مغتبقا       
. 

سـتون عامـاً وراح الفكـر أرشفُها        
. 

أو سـائحاً يف رحـاب الكون منطلقا       
. 

ــٍة،   ــر مظلم ــزاً يف قع ــيان حمتج س
. 

 فـركَّب فـيه للهدى حدقا      –صـنعاً   
. 

 أتقـــنه– ألن قلـــباً حـــباين اُهللا 
. 

ــزلقا  ــياه وان ــلَّ يف دن ــا ض فقلَّم
. 

          ومـن يكـن للهـدى يف قلـبه بصر
. 

ــا ــر الــذي خلق ــأن ذلــك تقدي ب
. 

هما كان مقتنعاً  يرضـى مبـا كـان م       
. 

 
 هـ١٤٠٨رمضان  ٢: الرياض
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  حممد عبده غامن.د:  إىل أنامل الشاعر-٥٨٩

م، ١٩٨٨ يوليو ١يف عدد اجلمعة " الشرق األوسط"نشرت جريدة [
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 ]:ذكريات زمالة وصداقة مخسني عاماً، فقلت مواسياً

 

 
ــلْ،  ــذِّ احلُالِح ــاعر الف للش

. 

 يــا تلــك األنامــلْبــوركِت 
. 

ــلْ     ــزهو احملاف ــِه ت ــا ب ــِد م ــن القالِئ ــِت م ــم نظم !فلكَ
. 

ــزفاً  ــن ع ــدمِت الف ــم خ ــ!ولكَ ــبِت م ــم كت ــائلْ ك !ن الرس
. 

!ولكـم مـنحِت بـال مقابلْ      
. 

ــاً،    ــبِت مكارم ــم وه ولكَ
. 

* * * 
ــ ســلْح ــا أنام ــلِّي ي !ٍن يص

. 

لـِك كـلُّ مـا يف الكوِن من         
. 

ــائلْ،     ــفَِق األص ــن ش ــوهلان م ــندى ال ــره ال ــنور؛ قطَّ ال
. 

والعطـــر؛ تعصـــره النســـائم مـــن أزاهـــري اخلمائـــلْ،
. 

ــبالبلْ،   ــارى؛ والـ ــزارى والقمـ ــزفه اهلـ ــن؛ تعـ واللَّحـ
.  

ــلْ،    ــر واألوائـ ــرةُ األواخـ ــه عباقـ ــعر؛ أبدعـ والشـ
. 

ــر ي ــداولْ والبحـ ــراقد واجلـ ــوامخ، والفـ ــر، والشـ زخـ
. 

 ويف كـل السواحلْ   " عـدنٍ "
١،

. 

يف" الشـــاطئ املســـحور"و 
. 

.لـِك يـا أنامـل غـري آجلْ        
. 

تـــرجو شـــفاءاً عـــاجالً 
. 

* * * 
ــاعر ــا ش ــعيدة"ي ــيمن الس ــىت " ال ــا ف ــدنْ"ي ــل" ع :املناض

. 
أيـــام كـــان الـــناس فـــيها بـــني مظلـــوٍم وجاهـــلْ،

. 
ــل،  ــتبد، أو خماتـ أو مسـ

. 

"مســـتعمٍر"أو حـــاكم  
. 

يهــدي األنــام إىل الفضــائلْ،
. 

ــاطعاً   ــاً س ــنت جنم ــد ك ق
. 

بـــني املـــدارس واملعاِهـــد والـــنوادي واحملافـــلْ،    
. 

 

                                                 
 .م١٩٤٦اسم أول دواوين الدكتور غامن صدر يف عدن عام :  على الشاطئ املسحور ١



 

ــلْ،      ــال الفطاح ــلّ آم ــن ك ــيه تكم ــوت ف ــدو بص تش
. 

ــيان، ويف احلقائـــ  ــف البـ ــلْ عـ ــلُ أو جيامـ ِق ال يخاتـ
. 

مكــارم القــوم األماِثــلْ  
. 

وتعلِّـــم النشـــأ اجلديـــد 
. 

* * *   
شـــكواك أوجعـــِت الفـــؤاد، وأيقظـــت فـــيه الـــبالبلْ

. 
 شـهم النحيـزة والشمائلْ؟    

١
. 

ــال  ــن ق ــن: م ــك مل تك إن
. 

ــلْ؟  ــى واألرام ــون اليتام ع
. 

ــال  ــن ق ــن: م ــك مل تك إن
. 

ــل؟   ــلَ واملقاتـ ــهامهم املفاصـ ــمت سـ ــِن اُألىل أصـ ومـ
. 

ــتحاملْ؟   ــتحايِل والـ ــاروا بالـ ــوا وجـ ــِن اُألىل ظلعـ ومـ
. 

ــتحايل ــتحامل وال ــح ال .!رب
. 

ــم، وال  ــِربت أكفُّهــ تــ
. 

ــل    ــم يعاِجـ ــا لَـ ــبهم، إذا مـ ــرى حياسـ واُهللا يف األخـ
. 

* * * 
ــنازلْ  أَ ــك املـ ــم يف تلـ ــٍس تـ ــود أنـ ــي أي عهـ !أُخـ

. 
والشـــر غـــاٍف؛ والـــزمان عـــيونه حســـرى غـــوافل،

. 
ــفح ــيلٍة يف س ــم ل ــريةَ"ك ــائلْ " ص ــر ص ــى كالبح  والدج

٢
. 

ــلْ  ــاخلريات حاِف ــرِب ب للع
. 

ــداً    ــرجو غ ــا ن  ــنا بت
. 

ــدى"و ــلْ " صـ ــام ذواهـ ــيا بأنغـ ــأل الدنـ ــونك ميـ حلـ
. 

".باِبـــلْ"وى من ســـحر وكأمنـــا رضـــعت أفاويـــق اهلـــ
. 

ــواطلْ  ــا اهل ــب أدمعه واحل
. 

ــرورها،    ــر س ــق مخ العش
. 

ــن ــواكلْ حيـ ــي ثـ ــارةً تبكـ ــريات، وتـ ــزف البشـ اً تـ
. 

وغـــد بـــبطِن الغـــيب مـــرتعش املشـــاعر واملفاصـــلْ؛
. 

ــواِبلْ  ــبةَ، أو خيـــاف مـــن القَـ ــه خيشـــى اَألطـ !وكأنـ
. 

!ويـــود أن يبقـــى بـــبطن الغـــيب مشـــدود احلـــباِئلْ،
. 

* * * 
كــاألمس يطفــح باملشــاكلْ؛

. 

ــه  ــد؛ وإذا بـ ــى غـ وأتـ
. 
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ــتوٍل ــا بــني مق ــلْوقا.. م !ت
. 

وأتـــى غـــد؛ وإذا بـــنا 
. 

ــوائلْ  ــاذَرةَ الغ ــوناً، مح ه!
. 

أو شـــارٍد يطَـــأُ الثـــرى 
. 

ــلْ  ــن املقاِص ــاربني م !أو ه
. 

ــدى    ــن اهل ــدين ع أو حائ
. 

!يتصــارعون علــى احلُطَــام، وجيهــدون بــدون طائــلْ     
. 

* * * 
ــن  ــل م ــيد  ه ــيه يع ــٍد ف ــرب" غ ــلْ " الع ــاد األوائ أجم

. 
ــرآا" ــاملْ؟"ق ــدل ش ، والع

. 

ــٍة   ــتورها"يف أمــ "دســ
. 

ــنوازلْ، رغــم الكــوارث وال
. 

ــي    ــا أخ ــا ي ــتفائلٌ أن م
. 

ــلْ؟  ــوٍن جيام ــق موه أم مح
. 

ــةً،    ــتفاؤل حكم ــرى ال أت
. 

ــيم أو ــال احلك ــد ق ــيس ق ــلْ …  ل ــيف فاِص ــوله كالس وق
. 

ــل   ــيا، وغاف ــذه الدن يف ه
. 

ــل  "  ــياة جلاه ــفو احل "تص
. 

!والعقـل يشـقي كـلّ عاِقلْ      
. 

،"وملــن يغــالط نفســه  " 
. 

* * * 
 ـــلمتاهـــد واملناِضـــلْ" أنامـــلُ"سشـــاعر الـــيمن ا

. 
..لألكـــارم واألفاضـــلْ" حممـــد"وظلَلـــت فيـــنا يـــا 

. 
تشـــري إىل احملامـــِد كالـــدالئل،  " أناملـــه"مـــثَالً 

. 
ــاعلْ   ــرقِد واملش ــثل الف م

. 

ــدى    ــرق اهل ــع يف ط وتش
. 

 
 هـ١٤٠٨ ذو القعدة ٢٣: بروملي

 م١٩٨٨يوليو  ٧          
  



  نئة بزفاف-٥٩٠
 السيد عبد الوهاب بن قاسم بن إبراهيم 

 
 

"مياين"وعـيد عـرٍس     " حـجٍ "عـيد   
. 

ــيداِن  أي يــــوٍم لــــنا عــ
. 

ـ        رفاِنيــوم زفّــوا الكمــالَ واــد يف جنــل محــاة العلــوم والعـ
. 

ــانِ  ــال واِإلتقـ ــٍد للكمـ يف غـ
. 

ــيه   ــٍم"الوج ــن قاس ــى" ب واملرج
. 

"فـــراِنغُ"ِلـــداِتها البـــنة العـــز واِإلمامـــة والفضـــل وأحلـــى  
. 

الــذي رفــع الــرايةَ بعــد اجلمــود والغلــياِن" أمحــد"جــدها 
. 

وأبــوها الــذي عــرفناه مــذ كــان مــثاالً للخــري واِإلحســانِ       
. 

ــرانِ    ــري ق ــنني خ ــرفا والب بال
. 

ــين   ــريات تغـ ــئاً والبشـ فهنيـ
. 

 
 هـ١٤٠٨ذي القعدة  ٢٣
 م١٩٨٨يوليو  ٧

 



  نئة بزفاف أيضاً-٥٩١

تغنـــى بأغاريـــد املنـــى،  ت
. 

بشــريات الوصــل هلَّــت كالســنا 
. 

ــب  ــرس إىل قل ــيلة الع ــنا"ل ١ ؛"ه
. 

وتـــزف الســـعد والـــبهجةَ يف 
. 

خصــلةً إالَّ وكانــت أحســنا؛  
. 

زهــرِة احلســِن الَّــيت مــا مدحــوا 
. 

ــنا،  يأَز ــت ــىن، وظلَّ ــت اَألغ كان
. 

وإذا مــــا زيــــنوا غانــــيةً 
. 

ولطـــف األمـــنا؛" اآلِل"عفَّـــةُ 
. 

ــره   ــد عطَّ ــروض، ق ــا كال خلقُه
. 

.بــِرحا يف نعمــٍة مــن ربــنا   
. 

ــِني، وال   ــئاً للعروســ ..فهنيــ
. 

ــنا،  ــناًء وس ــون س ــى الك فازده
. 

 "ــر ــس"زف إىل " قم ــحى" مش الض
. 

"محسنا"ومسوا  " حيـىي "مـن دعـوا     
. 

ــديهما    ــن ج ــد ع ــرويان ا ي
. 

  ــم ــل ع ــا بالفض ــنا"ِظلُّه "اليم
اِإلمــامني، وفرعــي دوحــةٍ  ..   .

. 
 

 هـ٢٣/١١/١٤٠٨: بروملي
  

                                                 
 . بابن عمها إبراهيم بن حممد بن سيف احلق إبراهيم بن حيىي محيد الدينابنة األمري حيىي بن احلسني محيد الدين وقد اقترنت" هنا " ١



  أشباح الذكريات-٥٩٢

 ]:مهداة إىل أخي إبراهيم بن علي بن عبد اهللا الوزير [

زقزقـــي" بروملـــي"يف 
. 

ــوى   ــافري اهلـ ــا عصـ يـ
. 

للغــــريب املـــــرهقِ 
. 

ــىن   ــن املـ ــي حلـ رجعـ
. 

ــِق،  ــرات املُوثَــ حســ
. 

حيتِســـي" بروملـــي"يف  
. 

!نغمــــات املطلَــــقِ 
. 

ــورى  ــي للـــ ويغنـــ
. 

ــبِق ــزمان األســ يف الــ
. 

ــا  ــتعيداً مـ ــرى مسـ جـ
. 

 أمحـــــِق؛أو عـــــناٍد
. 

ــى،    ــوٍح يف العل ــن طم م
. 

 كســــراٍب يِقــــقِ 
١

. 

ــيل رؤى  أو أباطــــــ
. 

 تائـــــٍه يف خـــــيفَِق
٢

. 

  ــىت ــراءى لفـــ تتـــ
. 

ــقِ  ــي األفــ يف حواشــ
. 

ــه  ــا الح لـــ كلَّمـــ
. 

لشـــــفاِء الـــــرمِق؛
. 

ــى   ــا يرتجـ ــه مـ خالـ
. 

يف زقـــــاٍق مغلَـــــِق
. 

وتـــــراه تـــــارةً  
. 

نفســـــه يف مـــــأزِق
. 

إن تغشـــــــــاه رأى 
. 

ــرِق، ــوف مطــ فيلســ
. 

حـــوله األشـــباح مـــن 
. 

ــقِ  ــجني زِهــ  أو ســ
٣

. 

أو زمـــــيل ثائـــــر، 
. 

ــي،  ــرب التقـ ــونه الـ كـ
. 

ــا   ــهيد كــ ن يفأو شــ
. 

كشــــعاٍع مشــــرقِ 
. 

تتســـــامى روحـــــه 
. 

يف احلشـــا مـــن حـــرِق
. 

ــا    ــد ِبمـ ــثم اخللـ يلـ
. 

لـــــزمان الضـــــيِقل
. 

أو زعـــــيم يرجتَـــــى 
. 

ــي، ــرحت يف طرقــ بــ
. 

ــا   ــباح مـ ــذه األشـ هـ
. 

ــقِ  ــبض األلـ ــند نـ عـ
. 

ــىن   ــري الســ يف تباشــ
. 

حـــني ومـــِض الشـــفِق،
. 

أو اويــــل املســــا   
. 

 

                                                 
 .شديد البياض:  اليِقق ١
 .الفالة الواسعة خيفق فيها السراب:  اخليفق ٢
 .الرتِق:  الزِهق ٣



 

ــق ــوم الغســـ هلجـــ
. 

ــبةٍ   ــىن يف رهــ والســ
. 

* * * 
ــعِق ــبه مل يصـــ حـــ

. 

ــوى   ــب بسـ ــا لصـ يـ
. 

ــي ــيٍل ينتقـ ــن خلـ ..مـ
. 

مل جيـــــد يف كـــــونه 
. 

ــري  ــراهيم"غــ ــِق، "إبــ ــوى واخلُلُــ ــف اهلــ  عــ
. 

ــي؛  ــن التقـــي جنـــلُ التقـــي ابـــن التقـ التقـــي ابـ
. 

نســـــب إن مسعـــــته جنـــــوم األفـــــِق،   
. 

ــِق؛  ــه الفلَـــ ِإللـــ
. 

ــعةً   ــجدت خاشــ ســ
. 

ــوجهٍ   ــاً بــ ــاك دومــ ــيد يلقــ ــِق.. ســ  طَِلــ
١

. 
ــنطقِ  ــه واملـــ فعلـــ

. 

خملــــــــــص هللا يف 
. 

ــقِ  ــٍب ذَِلـ ــي ِبعضـ مـ
ــا   . ــق حيـ ــن احلـ ..وعـ

. 
* * * 

ــي،  ــو مفرقــ ــزهو، ويعلــ ــماً بالشــــيب يــ قســ
. 

ــق  ــوى، أو مل ــن ه :- ع
. 

  ـــين لـــو قلـــتال -إن
. 

مـــــثلَه يف العصـــــر رب الـــــورى مل خيلـــــِق،
. 

ــئِق ــق التـ  غَـــص حلْـ
٢

. 

ســوف لــن أطغــى وإن   
. 

* * * 
ــي  ــا بق ــري م ــأس عم :ك

. 

ــِه   ــراهيم"إيــ يف" إبــ
. 

 مــا بــه مــن رنــقِ   
٣

. 

ــالصٍ   ــؤٍر خـ ــري سـ غـ
. 

شــــاعر مل يعشــــِق؛ 
. 

ــورى    ــقي يف ال ــثل عش م
. 

ــي ــوح زئبقــ !يف طمــ
. 

ــه   ــبت أيامـــ ذهـــ
. 

ــامل، ــي ظـــ أو يتقـــ
. 

ــن  ــر مـ ــى الشـ يتحاشـ
. 

ــدقِ  ــبه؛ ال احلــ ،قلــ
. 

  يفويــــواري اهلــــم 
. 

ــ ــات احلُـــ رِقهلفـــ
. 

ــت   ــا طفحـ ــإذا مـ فـ
. 

 

                                                 
 .الضاحك الباش:  الطَِّلق ١
 .السريع إىل الشر:  التِئق ٢
 .الكدر:  الرنِق ٣



 

ــرتِق ــرات الـــ مجـــ
. 

ــ  ــدرهتأو غلَــ  يف صــ
. 

شــــاخراً بالــــرهِق؛ 
. 

خــب يشــدو ضــاحكاً   
. 

١ :ويغنــــي حلــــن ِهــــم قــــدٍمي مــــئقِ    
. 

"!بقِْبقــي ِلشــن بقِْبقــي  
. 

ــيت "  ــة عمـ ــا دجاجـ يـ
. 

* * * 
ــبقِ   ــأٍس مطـ ــم يـ هـ

. 

ــى     ــي عل ــا ليل ــا غف م
. 

ــرقِ  ــر مشـ ــم فجـ هـ
. 

ــى دون   ــحو علـ أن أصـ
. 

ــثقِ   ــىن منبـ ــن سـ مـ
. 

ومبـــــا يف خلَـــــدي 
. 

ــقِ   ــى والقلــ ــيش األســ ــم وجــ ــرد اهلــ أطــ
. 

 
 هـ٢٤/١١/١٤٠٨: بروملي

 م١٩٨٨يوليو  ٨          
  

                                                 
 .السريع إىل البكاء: واملئق. الشيخ الفاين:  اِهلم ١



  إىل الدكتور العمري-٥٩٣

 ]:نئة مبناسبة اختيار الدكتور القاضي حسني العمري عضواً يف جملس الشورى [

إىل الدكـــتور نـــادرة الـــزماِن
. 

ــتهاين   أ  ــين ال ــبلغ ع ــن م ال م
. 

ــانِ    ــى مك ــدارٍة أمس ــى جب رق
. 

ــد   ــن ق ــبد اهللا م حســني جنــل ع
. 

ــربملانِ  ــوته يف الـ ــل صـ جيلجـ
. 

ــالفىت  ــأين ب ــيبك ــري خط  العم
. 

ــيماين  ــعب ال ــبة الش ــي رغ وحيم
ــاً،   . ــاطالً، ويصــون حقّ ــيدحض ب ل

. 

وعفــة قــادر وفــؤاد حــاين   
. 

اء حـــربفطـــنة عاقـــٍل وإبـــ 
. 

 
 هـ٢٠/١٢/١٤٠٨: بروملي

 م١٩٨٨أغسطس  ٣          



  نئة بالسالمة -٥٩٤

بعثها إىل صديقه السيد العالمة ااهد إبراهيم بن علي الوزير، [
 ]:م١٩٨٨يهنئه بسالمة جناته من حماولة اغتياله يف نوفمرب 

 

 
ــاء وا ــي يف اإلب ــا أخ ــورِ ي ــيس األم ــن خس ــي ع ــروف والنه ــر باملع ألم

. 
ــعوري     ــدت ش ــيين وإن فق ــد يق ــم أفق ــي فل ــك مسع ــدر ص ــبأ الغ ن

. 
ــريِ   ــد خط ــزمان ِج ــأنه يف ال ش

. 

 ويقـــيين بـــأن جنـــل علـــي
. 

ــر     ــرب قدي ــنوا ب ــن آم ــري وم ــق واخل ــن احل ــوا ع ــن دافع ــأن م ش
. 

عـــدل والدســـتوِرشـــأن آل الوزيـــر أول مـــن أعلـــن ميـــثاق ال
. 

ــرِ  ــيري والتطويـ ــرياح التغـ لـ
. 

شــأن مــن يرصــدون كــل اجتــاه 
. 

 والــبكوِرال تــبلْ واصــطرب وصــابر وعــني اهللا تــرعاك يف املســا     
. 

ــورِ     ــرب العص ــاة ع ــل الطغ ــيه ك ــا لُقِّ ــدر م ــر الغ ــن دب ــيلقى م وس
. 

 
 هـ١٤٠٩ربيع اآلخر  ١٧: بروملي

 م١٩٨٨وفمرب ن ٢٦          
 



  إىل نائب الندى-٥٩٥

الشيخ عبد العزيز التوجيري، نائب رئيس احلرس الوطين          [
األمري عبد اهللا بن عبد العزيز ويل عهد اململكة العربية              

 ]:السعودية، مبناسبة شفائه

 

 
    هل يف الورى لك     ": الـندى "سـألت"؟"نائب

. 

ــال ــم ن: فق ــري "ع ــز التوجي ــبد العزي "ع
. 

 
جيـــود مبـــا يف الكـــف دون تكلُّـــٍف، 

. 

ــِر،   ــروف دون تبختـ ــطنع املعـ ويصـ
. 

 
ــالا،    ــد ِصـ ــنات ال تعـ ــه حسـ لـ

. 

تطـــوق أعـــناق الكـــرام، وتشـــتري
. 

 
آلل ســعوٍد أخلــص الــود ناصــحاً؛     

. 

ــرِ    ــرم معش ــق اهللا أك ــني خل ــم ب :وه
. 

 
ــا   ــيد، فمـ ــرمي، وسـ ــنهم إالَّ كـ مـ

. 

ــنفرِ   ــٍد، وغضـ ــاٍم ماجـ ــل مهـ وجنـ
. 

 
ــبجالً،  ــاً مـ ــه معافـ ــيا رب فاحفظـ فـ

. 

وحقَّـــق لـــه مـــا يبتغـــيه، ويســـِر
. 

 
 

 هـ١٤٠٩رجب : الرياض
 م١٩٨٩فرباير           



٥٩٦-الطبيعة ابن ! 

   هتــبدو علــى وجــه الطبــيع
. 

ــيت  ــاريس الَّـ ــك التضـ تلـ
. 

  ،هــيع ــٍم من ــن ِقم ــهٍب، وم ش
. 

ــن    ــحٍب وم ــن س ــون م يف الك
. 

ــيعه؛   ــيٍم رف ــن ش ــنفس م يف ال
. 

لَيســت ِســوى صــوٍر ِلمــا 
. 

   هــريع ــم املــ ــال، واُألجــ ــوديان واألدغــ ــذلك الــ وكــ
. 

  هــيع ــٍم وض ــن مه ــب م يف القل
. 

ليســـت ســـوى رســـٍم ملـــا 
. 

  ـــتها مطـــيعهكانـــت حلي
. 

ــديت   ــي جــ ــا آدمــ أنــ
. 

    هــيع ــألرض الفظـ ــردوس لـ ــنِة الفـ ــن جـ ــنا مـ ــوت بـ فهـ
. 

حلــــو إبــــنهى والطبــــيع
. 

فاتــــرك مالمــــي إنــــين 
. 

 
 هـ١٤٠٩: الرياض



 "أا" من وحي -٥٩٧

، الذي أُقيم يف مدينة "املوسم الثقايف"ألقاها الشاعر يف احتفال [
/ هـ١٤١٠ سنة   ، يف شهر صفر   "باململكة العربية السعودية  "  أا"

رعاية أمري منطقة عسري مسو     م، حتت   ١٩٨٩املوافق سبتمرب   
 ]:األمري خالد الفيصل

 

 
 وتالدِ ومـا يف بـياين مـن طـريفٍ        

. 

وقَفْـت علـى صنعاء دهراً خرائدي       
. 

لَحـين إنْ تغنت قصائدي    " صـنعاءُ "و
. 

وشـرقت يف الدنـيا وغـربت سائحاً        
. 

وأطـياف أحالمـي الِعطاش السواِهدِ     
. 

ــيها خــيااليت بأشــواِق غــربيت،  وف
. 

ــواعِد؛   ــى وامل املُن ــار ــبل آث تقَ
. 

تطـوف علـى أحـيائها كـلَّ ليلٍة؛         
. 

مـن مجـيِل املشاهدِ    " بأَبهـا عسـريٍ   "
.          ما رأت ها غريـِب عـيين بعدسومل ي

. 
* * * 

ــراقدِ  ــعت بالف صــاٍل ر ــاُء مج مس
. 

ــزينها    ــزهور ت ــا وال ــأنَّ رباه ك
. 

ــواجدِ  ــٍة وت ــن ج ــاعرنا؛ م مش
. 

وملَّـا هبطْـنا سـوحها رقصـت بنا         
. 

وزيــنها باألكــرمني األماِجــِد،  
. 

بـالد؛ حـباها اُهللا باِخلصـب والبها        
. 

أمـرياً؛ ذكـي القلـِب شهم املقاصدِ       
. 

وخـار لَهـا مـن بـني أكـرم أسرةٍ       
. 

ــ ــدِ وِهم ــةُ زاه ــداٍم، وِعف ِة ِمقْ
. 

لــه ِحــس فــناٍن، وِفطــنةُ شــاعٍر، 
. 

       ووالدِ تـوارثَها عـن خـري جـد ،..
. 

ويصـطنع املعـروف والفضـلَ شيمةً       
. 

!؟وحكمــِته، أو صــبِرِه يف الشــدائِد
. 

ــيِه   ــن كأَب ــه"فيصــل"وم  يف ذكائ
. 

حبــب املعــايل، واكتســاب احملامــِد
. 

مدماؤهقـد أسيطت    " آل سـعودٍ  "و 
. 

"خالٍد"حتـرى جهـا بعد      " فهـد "و
. 

"لٌـفيص"و" ودـسع"سـبيلٌ حتراها     
. 

ــدِ  ــذٍّ، وقائ ــي، وف ــدٍب سياس ون
. 

وإخـوم مـن كـلِّ شهٍم، وفارٍس،        
. 

مـالذاً لـذي علـٍم، وحـر، وشاردِ        
. 

       همـهم وديارأضـحت أرض لـذلك
. 

وكَـم مـن تقي، بلْ وكَم من جماهِد؛        
. 

فكَـم مـن أُباِة الضيم آووا وناصروا،     
. 

أغاثـوا؛ وكانـوا خـري عوٍن مساعدِ       
. 

ــنا   الزِل أرضــز ــاوت بال  ــا وملَّ
. 

      دوا ومساجدِ  وكـم مـن قُرىقد شي!
. 

فكَـم مـن بـيوٍت قد بنوا ومدارٍس،         
. 

"!معاهِد"وكم من مصحاٍت، وكم من      
. 

وكـم طـرقاً قـد عبدوا، ومالعباً،        
. 

 



 

"حاشِد" و" بكيٍل"ومـن كلِّ حي يف      
. 

لَهـم شـكر قومي يف املدائن والقرى، 
. 

  ــر للْع ــن ــراً إذا مل تك ــناِس ذاك ِف يف ال
. 

ــذ  ــت ب ــدِ فلس ــت مباج ــٍن، ولس ي دي
. 

 
* * * 

ِصـالةُ خـبٍري ثابـِت اجلأِْش، راشدِ       
. 

تعـودت آفـات الـزمان؛ فلـي ا         
. 

:ويف احلـق كم صارعت هوج املكائدِ      
. 

فَفي احلُب كم كَفْكَفت دمعي تصبراً،       
. 

ومـن شـر منَّـاٍم، ومـن شر حاسِد،     
. 

أعـوذ بـرب الـناس من شر غادٍر،         
. 

ــا ــاود، بأذنا ــوالً كاألس ؛ أو ج
. 

وهـم حـول حظّي كالعقارب شواالً       
. 

وقــاين التــردي يف شــباك املصــايِد
. 

ولكــن رب الــناس فضــالً ورمحــةً 
. 

!وِمـلَء صـبابايت، وِمـلَء عقائدي      
. 

وقد ِعشت ملَء الدهِر؛ ِملَء مطاحمي،      
. 

ــبوائدِ  ــيايل ال ــالم اللَّ ــان أح وأحل
. 

ــربيت   ــرانيم غ ــيااليت ت ــي خ أغن،
. 

 يهدِهـد أشـواق األمـاين السواهدِ      
١

. 

بالشـعر واملىن  " ِبلْخـري عـبد اهللا    "و 
. 

ــيها حلــونَ قصــائدي وحتــدو قواف
. 

ــي م  ــوات مطاحم ــي م ــه تحي المح
. 

!ِلقـوٍم؛ وكـم أحـىي ا من معاهدِ        
. 

كـم أذكى ا من مشاعرٍ     " مالحـم " 
. 

!حنـيفاً؛ وكـم واسـى ا من جماهدِ        
. 

وكـم صـاغها يبغي رضا اهللا مسلماً        
. 

؟!وكـم سـلَّها يف وجـه كلِّ معاندِ        
. 

وكـم سـنها يف نصرة احلق واهلدى؛        
. 

ويف حمـنيت قـد ظـلَّ خـري مساندِ         
. 

        وكـان رفيقـي يف الكوارث إن عدت
. 

ــدِ  ــى القالئ ــي بأزه ــوق تارخي يطَ
. 

وهـا هـو بـاألمس القـريب تكرماً         
. 

وأكـــرم شـــاهِدوتســـليةً أوىف 
. 

ــنةً    ــالً وم ــا أواله فض ــان مب فك
. 

يهـم بالعلَـى؛ ال باألمـور الكواسدِ       
. 

ومـن يـك ذا عقـل وِعلْـٍم ومهةٍ          
. 

إن كـان مـراً مـرهقا، غـري باردِ         و
. 

وحيـرص علـى عيِش الكرامِة راضياً       
. 

* * * 
ــاردِ  ــريب املط ــالم الغ ــراود أح ي

. 

    ـتـا "أِنسمتيمٍ    " بأ أنـس صـب
. 

ــنواكِد ــرياح ال ــواء ال ــارع أن يص
. 

أنسـت؛ ألين نصـف قـرٍن كطائرٍ        
. 

ــراقِد ــي الف ــزهو زه ــها ت وأرباض
. 

ــاين رياضــها،  ــا رأت عــيين مغ ومل
. 

 

                                                 
وصداقتهما فارجتل صاحب الديوان هذه األبيات " الشامي" كان معايل الشيخ عبد اهللا ِبلْخري قد ألقى ملحمة شعرية تعرض فيها لذكر  ١

 ".ِبلْخري"رداً لتحية الشاعر 



 

وحـدس الفـىت للخـري أصدق رائدِ       
. 

خلَصــت إىل حدســي جنــياً حمــاوراً 
. 

"خالِد"فألـِق عصـا الترحاِل يف ظلِّ        
. 

احلسن والشعر خيما؛  " بأـا : "فقـال  
. 

 
 هـ١٤١٠صفر  ٤: أا

 م١٩٨٩سبتمرب  ٤     



 ..ل الصابر املتوكِّ-٥٩٨

مـا كـنت ختشـى مكـر يوٍم مقبلِ         
. 

لـوال ادكـارك غـدر أمـٍس مدبرٍ         
. 

ــتوكِّلِ   ــابر امل ــري الص ــى لغ يعطَ
. 

فاصـرب وصـابر واتِكـلْ فالنصر ال        
. 

 
 هـ٢٦/٣/١٤١٠: جدة

 م١٩٨٩أكتوبر  ٢٧       
  





 ..! تقدمي-٦٠٠

فاطمة أبو  "اهدة  دة ا يقدم الشاعر ذه األبيات سرية الس     [
 ]:، بقلم ابنها العالَّمة السيد إبراهيم بن علي الوزير"راس

 

 
  ــه ــدى ملحم ــى واهل ــنا للتق ه

. 

ــريةُ    ــنا س ــِلمه "ه ســرأٍة م "ام
. 

 ــه ــه املعلَمـ ــد راياِتـ وللمجـ
. 

ــى   ــوا للعل ــن رفع ــنت م ــنا ب ه
. 

      ــه ــىت دم ــاع ح ــد ب ــاد يف اهللا ق ــبيل اجله ــن يف س ــنا زوج م  ه
١

. 
  ـــهت آياِتـــه املُحكموثـــب

. 

ــالً    ــق مستبِس ــار للح ــن ث وم
. 

 هــيغم ــى ض ــوم الوغ ــيب، وي أُِص
. 

ــأوى إذا   ــعب م ــان للش ــن ك وم
. 

ــنا  ــب " أم"هـ ــر"أجنـ ــرمه "آِل الوزيـ ــهامة واملكـ ــل الشـ ؛ أهـ
. 

 ـــها املعـــتمهعـــوايت اخلُطـــوب فشـــقّوا حنادس مومـــن هذَّبـــته
. 

ــادِ   ــثالً للجهـ ــدمها مـ ــه؛  ...أقـ ــرة املظلمـ ــرب يف الفتـ  والصـ
. 

 هــرمح ــِري واملـ ــيالً إىل اخلـ دلـ
. 

ــرائها   ــون لقـ ــى أن تكـ عسـ
. 

 هــلم ــرأة املسـ ــز للمـ وكالرمـ
. 

ــدى    ــبلَ اهل ــن رام س ــدياً مل وه
. 

 
 هـ١٦/٣/١٤١١: بروملي

 م١٩٩٠أكتوبر  ٥          

                                                 
 . هو األمري اجلليل الشهيد السيد علي بن عبد اهللا الوزير ١



  منفردة بيٍتل تكم-٦٠١

 : قال الشاعر إبراهيم احلضراين، هذا البيت املفرد
ــباِبهِ    ــر بأح ــات مل يظف ــد م ق

. 

 صــرت أرثــي ملــنأحبــبت حــىت 
. 

 :فقال الشامي
ــه    ــا ِب ــرفوا م ــد ع ــم ق أل

. 

ــياً   ــبابه راض ــن أح ــات ع ــد م ق
. 

 
 



 ! بال تاريخ-٦٠٢

 
ألـوف، ومـا أحسسته قط ال ينسى؛       

. 

ــين   ــزمان؛ ألن ــى ال ــأن أنس أود ب
. 

!أخـاف بأن يفىن، وأن يصبح األمسا      
. 

فـإن عشـت يوماً بت سهران مشفقاً        
. 

 
 
 

 بالته الشيطانيةسلمان رشدي وخزع
 
 
 

ــلَّم اهللا  ــدي"ال ســ ــه "رشــ ــه بعقاِبــ وخصــ
. 

 ــابه ــوم ِحسـ ــبل يـ ــويلَ قـ ــريى الـ ــالً لـ معجـ
. 

ــرق وال  ــرف الشـ ــه ويعـ ــه بكذاِبـ ــرب أنـ ..غـ
. 

قـــد أغضـــب اَهللا واخللـــق فاســـقاً غـــري آبـــه
. 

 
 
 
 
 
 



  مرهم األحزان-٦٠٣

فأنشد بلهجة  ..  ي، فانفعلَت مشفقة  يبك"  أمةُ اهللا "ورأته زوجه   [
 :١ ]الصنعاين" الشعر احلُميين"

 

 
ــا   ــِربي ي ــِة اْهللا"إص م"ــوح ــتين أن ، وخلَّي

. 

 عادِمِعـــيا شـــويةْ دمـــوع يف عـــيوين
٢

. 

 
اْهللا مـراهم للجروح   والدمـوع قـد خلَقَهـا        

. 

ــوين  ــيين أداوي جفـ ــِذريين؛ وخلّـ فاعـ
. 

 
    ــوح ــر ال أب ــدري ِمكَاِب ــثلَما ِت ــا م وأَن

. 

 بالَّـــذي يف فـــؤادي ولَـــو يذحبـــوين
٣

. 

 
           ؛ أشجاين تروحوعـي أَيـنعـن دم ِك أوـنع

. 

 مــن يالشــي مهومــي أو يؤاســي غُضــوين
٤

. 

 
ـ     يت احملـبه ِلـش رضيع قبل الفقوح       قـد عجِِ

. 

 وعلَـيها ِتـربت أحاسيسـي وشـبت ظنوين        
٥

. 

 
ويف املهِجـه قُروح   " السـتني "وأنـا الـيوم يف       

. 

 وأنـِت والدمـع يف دنـياي مـرهم شجوين         
٦

. 

 
       

   
 

                                                 
 .١٥٨ -١٣٥السفر الرابع، صفحة "  الفكري يف العصر العباسي اليمنتاريخ" وقصته يف كتاب صاحب الديوان انظر الشعر احلميين  ١
 . أو قليل"ةبقي"أي ": شويه"ال أزال أملك، و: أي" عادِمِعيا"يين، وعأي د": خلَّيين"أمة اهللا، و: باللهجة الصنعانية تعين" مِة اهللا"  ٢
٣  ريمعاند": ِمكابر"تعلمني، و: ِتد. 
٤  نضالعناء والتعب: مجع غضون: الغ. 
 .أزهى وأزهر: وفقح النبات. عندما يفتح الصغري عينيه": الفقوح"أي لَِك و: صنعانية: وِلش. أي رضعت: يتِعِج  ٥
 .الد الثاين" حبر الدموع"راجع قصيدة   ٦



٦٠٤-أيضاً.. دائماً ومعك  
١ 

هل قرأت القطع الشعرية اجلديدة     :  ، قائالً "الشرق األوسط   "ة وأقبل صاحيب يتهادى بامساً ويف يده جريد      
شعراً إالَّ  "  الكالم العريب "ي  ؛ فأنت تعرف أنين ال أمس     "توريطي"أنا أدري أنك تود     :  للدكتورة رشيدة ران؟ قلت   

قلم ساحر، وبيان شاعر، وكثرياً ما تذكِّرين باألديبة اللبنانية         "  رشيدة ران "، وللدكتورة   "موزوناً مقفَّى "إذا كان   
 :تقول الدكتوره: عندك اليوم مما تسميه شعراً؛ قال  لك سابقاً، ولكن هات ماتكما قل". مي زيادة"
 

كعدائماً م:                                           
ــألونين  ــنك يسـ ــول.. وعـ ــيوين : أقـ ــبأته يف عـ .خـ

. 
!بـــني طـــيات ظـــنوين: فأقـــول.. وعـــنك يســـألونين

. 
أمل تــروه حتــت جفــوين؟  : فأقــول.. عــنك يســألونين 

. 
ــألونين ــنك يس ــول.. وع ــكوين: فأق ــري وس ــي، وزه !يف فرح

. 
ــأل ــاً يس ــول.. ونينوأيض ــي: فأق ــوقي.. نبض ــنوين.. وش !.وج

. 
 

      ا أن تعقده يف              :  فقلتبديع يا صديقي وكان يف إمكا فين شعر "هذا نثر
فتقول" عريب: 

 

ــنوين  ــي ظـ ــولُ طـ أقـ
. 

ــنه؛   ــألوين عــ إن يســ
. 

ــيوين،  ــراِره يف عــ فــ
. 

ــن   ــذراً مـ ــبأته حـ خـ
. 

ــوين؟   ــت جف ــاحلُلِْم حت ك
. 

أمل تـــــروه وديعـــــاً 
. 

ــكوين ــرحيت وســ وفــ
. 

ــري،    ــري ومخ ــواه زه ه
. 

ــنوين؛ ــبويت، وجــ وصــ
. 

ــوقي،    ــيب، وش ــبض قل ون
. 

                                          :ف ستنظم قوهلاوكي: قال ضاحكاً
ــيوين؛  ــدتك عــ وجــ

. 

 ــيت ..إِن اختفـــــــ
. 

ــجوين ــلت شــ ..أرســ
. 

 وإن ابـــــــــتعدت..
. 

..وإن هجــــرت.. وإن قســــوت يصــــلك خفْقــــي
. 

ــيب ــبعك قلـ ــوقي  .. يتـ ــرك شـ ــيت يذكـ ..وإن نسـ
. 

ــيف ــيطك مكـ ــنت حيـ ــنما كـ ــنت، وأيـ ــيبا كـ .. قلـ
. 

                                                 
 .يف هذا الد" دائماً معك" راجع قصيدة  ١



ف ومنهم           :  قلتته"يف  "  ابن الفارض "هذا معىن بديع وقد طرقه كثري من شعراء التصواملشهورة واليت  "  المي
 :منها قوله

فكونـوا كمـا شـئتم؛ أنا ذلك اخللُّ        
. 

أحـباي أنـتم أحسـن الدهر أم أسا         
. 

!وتعذيـبكُم عذب وهجرانكم وصلُ     
. 

بعـادكُم قُـرب؛ وسـخطكُم رضى،       
. 

م فقال  ١٧٤٦/هـ  ١١٥٨م بن حيىي الشامي املتوفّى سنة       كما زاولَه بتصرف جدي السادس السيد هاش      
 :من قصيدة طويلة

       ،رحيب ويل صـدر ،تشـتهي صـب
. 

كُـن كمـا شـئت؛ فلـي قلب مبا          
. 

ــرب   ــين ق ــه م ــيٍد شخص وبع
. 

  هــب ــري داٍن قلــ رب داٍن غــ
. 

      فاشـترط القُـرِب واللُّقـيا غريب!
. 

وإذا القلــب علــى احلــب انطــوى 
. 

 

 .ولذلك فلن أتكلَّف نظمه من جديد
 :قوهلاوماذا عن : قال الصديق     

 .رسالة شوق           
 ..إىل إشراقة احلياِة يف عينيِك
وبسمة الدنيا على شفتيك.. 
ومسرة الشمس يف جبينك 
فهل تصلك؟.. ونبض القوة يف ميينك 

 

 :لقلت" شعٍر عريب"لو تكلَّفت نظم هذا املعىن يف : قلت
 

ـ  ..حـــياِة يف عينـــيكِ .. ِر الْــــوإىل الـــبهاِء ونــ
. 

نشــوى علــى شــفتيكِ  
. 

ــمة الســحر تــزهو    وبس
. 

ومســـــرٍة نســـــجتها الشـــــموس يف خـــــديِك
. 

والقلـــب بـــني يـــديك
. 

أهــدي رســالة شــوقي    
. 

.!وال جــــناح علــــيِك
. 

إن مل تصـــلِك فعفــــواً؛  
. 

 

 ":يف أمسية معطَّرة" وماذا عن قوهلا أخرياً :قال
 ..صنعت من الشوق زورقاً

 .إليك.. عربت به كل زمان
ألنثر الزهر على قدميك.. 
وأنشر احلب نسيماً عليك 

 



ال زمن بيين وبينك.. 
 .وال وطن.. وال حدود

 

 :لو كنت منها لقلت: قلت
 

ــاً   ــوق يل زورقـ ــن الشـ ــنعت مـ صـ
. 

  منألعـــرب دومــــاً حبـــار الــــز
. 

 
ــيِك  ــوى  .. إلـ ــو اهلـ ــر زهـ فأنثـ

. 

  ــن ــيل جـ ــيك إذا اللَّـ ــى قدمـ علـ
. 

 
ــي ن   ــر حبـ ــيك وأنشـ ــيماً علـ سـ

. 

  ــن ــيِك الوســ ــق يف مقلتــ يعانــ
. 

 
     ــن ــن وط ــدود، وال م ــن ح ــان، وال م ــن مك ــنِك ال م ــيين وبي فب

. 
 

 . هللا درك:فضحك وقال
 .هللا در الدكتورة رشيدة ران: قلت

 
 هـ١٤١١مجادى األوىل  ٣: بروملي

 م١٩٩٠أكتوبر  ٢٠          



 ؟ةب من أو هلْ-٦٠٥

ــوا ــهم رحل ــن أهل ــِك اُألىل ع واب
. 

ــِتلوا  ال تــبِك مــن ماتــوا ومــن قُ
. 

ــعلُ   ــٍر ش ــلِّ مهاج ــب ك وبقَلْ
. 

 ،طـــفم نرحلـــوا ويف أجفـــا
. 

ــوا؛  ــبِني، أو عقل ــآل ال ــرفوا م ع
. 

ــتهموا    ــوا؛ ولي ــا عقل ــوا وم رحل
. 

! ما قفلوا  –وحـىت الـيوم     .. يـوماً 
. 

ــوا   ــندما ظُِلم ــاباً ع ــبوا ِغض ذه
. 

ــزلوا؛ ــديار ومــن ــا ن تبكــي ال
. 

ــوا   ــوا؛ وخلفهم ــا قفل ــبوا وم ذه
. 

ــثلُ  ــرب امل ــر يض ــند التفاخ !ع
. 

ــوا    ــن مبجِدمه ــةَ م ــرجون أوب ي
. 

* * * 
ــؤرقين، وال  ــرةٌ تـ ــذَِتـ لُ؛حـ

. 

ــنك؟ ال    يين وبــي ــا ب ــني م ــا ب ي
. 

ــلُ؟  ــأظلّ أرحتـ ــىت سـ وإىل مـ
. 

ــاردين؟    ــين تط ــن وط ــالم ع فع
. 

ــنهِملُ   ــع ي ــنها الدم ــني م والع
. 

وأِهــيم مــن بلــٍد إىل بلــٍد،    
. 

ــه اُألولُ  ــيقاً قالـ ــعراً عتـ شـ
. 

ــع يل     ــال يوقّ ــت يل ِخ ــا ِزل م
. 

ــلــك فــيه يصــفو اجلــاروالن لُز،
. 

ــعٍ أي"يف   ــا رب ــحلَ" م ــهتلْ  ب
. 

ــارقهم ــم " أن ال تف ــوا"فه "رحل
. 

 "ــدروا" عــن اُألىل " وإذا رحلــت ق
. 

؛فالـــبني حمـــتملُ" حتملـــوا" و
. 

ــتعلّ"و  ــرب"، و"لمب ال ــِذالً،" اغت ج
. 

ــذّ  ــنقّل"لَ ــرجلُ؛ " الت ــا ال أيه
. 

ــذَّات   ــل لَ ــتجدد"وألج ــد" ال ق
. 

وكأنمـــا أنـــا تائـــه، ثَِمـــلُ
. 

ــردده    ــا ت ــيخ ِلم ــا أص …وأن
. 

ــبلُ   ــه ح ــارقَهم ب ــبا؛ وف فَن 
١
 !

. 

ــارد نِكـــ   ــرتهأو شـ رته عتـ
. 

ــبلُ؛  ــه الس ــاقت ب ــالَّ، وال ض ك
. 

    زــو وال ع ،ــيم ــه ض ســا م م
. 

ــبل   ــربيح واخلَ ــفَّه الت ــد ش  ق
٢
 .

. 

لكـــنه شـــوقاً ومـــوجدة   
. 

ــلُ؛   ــيله زحـ ــريه يف لـ ومسـ
. 

ــِرماً،  ــوِمِه ب ــحابةَ ي ــي س يمض
. 

ــِتلوا  ــن قُ ــوا، وم ــن اُألىل مات وع
. 

ــزا،   ــن اُألىل نزح ــريات ع والذك
. 

ــلُ    ــا زج ــرفةً هل ــوراً مزخ ص
. 

ــةٍ    ــلِّ آِونـ ــتاحه يف كـ ..جتـ
. 

، وامللـــلُ"الســـبعني"أضـــنتين 
. 

 وقــد ،ادعــلَّ الــبقــد م نــيــا بي
. 

 

                                                 
 .لغضب والغما:  احلَبل ١
 .اجلنون:  اخلَبل ٢



 

ــلُ   ــثَّه األج ــبل أن جيت ــن ق ؟!م
. 

    هللشــيِخ أوبــت ــتأفمــا آن
. 

 
 هـ٢٧/٥/١٤١١: جدة

 م١٩٩٠نوفمرب  ١٤       



٦٠٦-ةـ احلري... 

، "أوروبا الشرقية "و"  روسيا"استوحاها الشاعر من أحداث     [
إلغاء ، و "االحتاد السوفيايت "، وتفكّك   "قُرباتشوف"ومواقف  

 "]:ستالني"و" لينني"اَألحزاب الشيوعية، وحتطيم متاثيل 

 

 
  هــري ــيِة البش ــز القض ــي رم فه

. 

    هطلــباً لكــلّ الــربيها مــيح
. 

هحــائط الظّلْــم، وانتهــى يف عشــي
. 

ــيها؛ ويف   ــرلني"ح ــاوى" ب  ــا مل
. 

 ــيه ــبادئ الوطنـ ــي املـ لدواعـ
. 

ملا استجابوا " الـرين "حـي أبطـالَ      
. 

ــرخون ــبلوا يصـ ــرلني: "أقـ ــند" بـ ــرِقيةٌ عـ ــربيهال شـ !نا، وال غـ
. 

ــه"وال " شــــيوعيةٌ"ال  "!نازيــ
. 

ــوٍف  ــن دون خ ــتفون م ــو يه ومه
. 

أحـرقوا اللَّــيلَ بالشــموع املضــيه؛ 
. 

ــيها يف   ــيك"ح الشلْغاِر وــب ــا" ال ملَّ
. 

 هــي ــود واَألزلـ ــاِر اخللـ يف وقـ
. 

والنواقـــيس واملـــآذنُ تـــدوي 
. 

ــؤ األرض ــجيهمتل ــون الش . باللّح
. 

"سبعني عاماً "قـد أفاقـت مـن بعد         
. 

* * * 
  هــي ــادرون يف اهلمجـ ــاِن؛ والسـ ــب واِإلميـ ــرون باحلُـ ــا الكافـ أيهـ

. 
ــريه؟  ــرون باحلـ ــا الكافـ أيهـ

. 

ــيالً  ــذا دل ــد ه ــريدونَ بع ــل ت ه
. 

ــديانات    ــتم أن ال ــد زعم ــيون"ق ــيه  " إف ــلّ بل ــل ك ــربايا، وأص !ال
. 

هالــربي قْــِت الــورى وربم غَــري!
مـا الّـذي قـد كسـبتموا أو جنيتم       .

. 
* * * 

تـرى الـيوم مـا شـيدت بـاألمِس موِضـع السخريه،            .. ؛ قـم  "سـتاِلني "يـا   
. 

ــيجانُ" ــيه،   "أذِْرب ــوع، والتبع ــاين اخلض ــت تع ــيت كان ــعوب الّ ، والش
. 

ــابة     صــم الع ــر، وحكْ ــن األس ــالص م ــب اخل ــيه"زأرت تطل ،"املركس
. 

،هيف قلـــوب املشـــاعر الدينـــي
. 

ــي    ــوامع تذْك ــيس والص والنواق
. 

ــا"و و" أوروب ــت ــيت قمع ــو"ال ــويه " عتش ــرعِة الفوض ــن ص ــت م !أفاق
. 

".اللجــنِة املركــزيه "وأحابــيل 
. 

"وارسو"ينشـدون الفكاك من ِحلِْف 
. 

* * * 



 

":البلشــفيه"بأباطــيل الــثورة  
. 

 يزال يف الشرق يهذي    قُـلْ ِلمـن ال     
. 

  ،هــري ــز البش ــتِل احلواف ــري ق غ
. 

"ســبعني عامــاً"مــا أرادوا خــالل  
. 

     هــي ــرٍة وال ِملِْك ــٍن، وال أس ــال ِدي ــدواب؛ ب ــناس كال ــرى ال ..أن ن
. 

  ،هــي ــبالُ العِت ــه اجل ــتهاوى ل ت
. 

ــداً    ــك جه ــبيل ذل ــوا يف س بذل
. 

ــبٍد و  ــلَّ مع ــوا ك ــيه"أغلق ،"بن
. 

ــتالً،   ــرداً وق ــنني ط ــوا املؤم حارب
. 

  هــري ــةَ القس ــنوا املعيش ــتاريخ، س ــص ال فوا قَصــر ــتب، ح ــرقوا الكُ !أح
. 

هنَ إلْفَـــٍة روِحـــيوينشـــأوا د!
. 

 ــي ــالَهم ك ــاَء أطف ــلبون اآلب يس
. 

هالعشــــرِة اُألســــري وال ِود ،ال حــــنان اَألِب العطــــوِف وال األم!
. 

ــب؛ ال ــيه  ال حماريـ ــيمةٌ خلُِقـ ــىن، ال قـ ــاء حسـ ــد، ال أمسـ ! معابـ
. 

يهدونــه يف املَســي والصــبح طيــبات التحــيه    " ليــنني"لــيس إالَّ 
. 

هـــى بـــالظّلِْم والوحشـــيتتدج
. 

"سـبعني عاماً  "مث مـاذا؟ مـن بعـِد         
. 

ــقيه؛ ــياٍة شـ ــباٍل، ويف حـ وخـ
. 

ــاللٍ   ــم يف ض ــناس أ ــرف ال ع
. 

* * * 
ــتقلّةً   ــةً مسـ ــيه"دولـ "حنِفـ

. 

ــا قــريب" تركســتان"ســنرى   عم
. 

ــِق   ــدوي اَألذانُ يف أُفْ ــقَند"وي طش "   هــي ــربوع القَِص ــه ال ــغي ل فتص
. 

  ــراب ــي حم ــرب"ويناج ــراب " يث ــارى"ِمح ــرِمذ"و" خب ــيه" ِت احلنبل
. 

هالِفطـــري جيحـــدون املشـــاعر!
. 

 الديانـــةَ قـــوم إمنـــا ينكـــر
. 

* * * 
"الدهـــريه"نظـــريات الفـــرقة

. 

قُـلْ ِلمـن ال يـزال يف األرض يحيي          
. 

ــاين  ــنني"وأمـ ــيه " لـ ــبدأً وقضـ ــاهللا مـ ــر بـ ــون الكفـ .يف أن يكـ
. 

ــى"رأي  قُرب "هــي ــئُ ط بخــا ي ؟.وم
. 

قـد رأيـتم مـاذا جرى؛ هل فقهتم         
. 

ــيه؟   ــٍة ِعلم ــاطني دول ــن أس م
. 

هــل مسعــتم مــا قالــه وهــو فــذٌّ 
. 

  ،هــي ــاد والوثنـ ــحق اإلحلـ ــرجوع إىل اهللا، وسـ ــرخة الـ ــا صـ إـ
. 

* * * 
ــري   ــا العبق ــرىب"أيه ــم ي " قُ ــلّ االس ــبٍة  ولع ــي بِنس ــربي"ح عه!"

. 
"تـــركيه"ترمـــز أيضـــاً جلـــدٍة   " تـــركيةٌ"ألٍب مســـلم و

. 
     هاهلـوي وسـر ،لـك عـن أصـلكم

. 

          أكِشف كجـد يل مـا اسـم فـأِبن
. 

 



 

ــن   ــو م ــاذا تدن ــى"فلم ــروِة الوثْق ؟ " العهــوي ــريق الس ــي إىل الطَّ ومتض
. 

ــفوكم" ــم" بلش ــم ! نع ــاء ذويك ــن أمس ــيه ولك ــم ح ــت تهمِه ! ظلّ
. 

ــوا ــيه … يف خالياكم ــاٌء زك !ِدم
. 

ــذَتها   ــد غ ــرة ق ــيس فط وأحاس
. 

ــنها ال" روســيا" أتــرى  "املركســيه"فــذ ستصــحو مــن صــرعة وأنــت اب
. 

 هــي ــد املدنـ ــته مفاسـ !أرهقـ
. 

مث ال ترمتـــي بأحضـــان غـــرٍب 
. 

هوقـــوانني حتـــرس الفوضـــوي!
. 

مــن نظــاٍم للمــال لــيس رشــيداً، 
. 

      هفيقاسـي احلسـاب أهـلُ الضحي!
. 

ــراً  ــحيةَ جه ــرم الض ــتل ا يق
. 

ـ   ــاد دون رويـ ــرون الفس !هينش
. 

ولصـوص األخـالق يف كـل صقعٍ        
. 

ــيه؟   ــالم واُألممـ ــن السـ ــتاب اهللا، ديـ ــاب كـ ــتأوي إىل رحـ أم سـ
. 

ــنوازع القو   ــثري ال ــد ي ــيهق م
. 

ــدٍ    ــناٍز جدي ــزوةً ل ــذروا ن فاح
. 

ــريه؛    ــوا البش ــِق؛ وارمح ــان للْخلْ ــاواة واِإلحس ــدل واملس ــدوا الع وانش
. 

؛ه النــبويِةالشــورى كمــا أمــراللّه، وعــوذوا بالســن    واحكمــوا ب
. 

ــم  ــورى حبك ــى ال ــرعيه"يتباه "ال
. 

ــزمان   ــرعاِة"ف ــى وأضــحى" ال ولَّ
. 

* * * 
  هــري ــاء واحل ــن اِإلخ ــو دي وه

. 

حنـن مـن لِإلسـالم ندعـو الـربايا      
. 

   ــر ــيه، وال ض ــرار ف ــدين "ال ِض ــراه يف ال ــريه.. ال" ال إك "!وال قيص
. 

، وال أي دعـــوٍة عنصـــريه"جهـــيمان"، أو"يعفـــر"لـــيس إســـالم 
. 

  هــي ــوت واجلاهل ــذئاب الطّاغ !ل
. 

  ــاه ــيح مح ــن يب ــالم م ــيس إس ل
. 

  ،هــي ــوارع البندق ــوا يف الش أَنطَقُ
. 

 ـوا يف املسـاجد الـوعظَ لكنسرأَخ
. 

"!أميه"خـري   " ابـِن عـبد العزيـز     "و
. 

ــالَم   ــل ِإلس ــٍرج"ب ــي"و" عف "عل
. 

 ،هــي ــناهج العقلـ ــىت املـ وبشـ
. 

ودعــاة اِإلصــالح يف كــلّ عصــٍر 
. 

ــن  ــريٍش"م ــن " ق ــا"أو م ــني"أو" أروب ــنديه " الص ــارِة اهل ــقاع الق وأص
. 

ــيف"أو  ــع " خمال اَألرب"هــي ،"اليمن
. 

"جنٍد"أو سفح   " اِإليـران "أو جـبال     
. 

ــٍة م  ــوٍل، أو حنلَـ ــةَ قـ ــوناً وال هلجـ ــرقاً ولـ ــبايل عـ ــيهال نـ ذهبـ
. 

   هــوي ــورى بالس ــيش يف ال ــيِد، والع ــدل والتوح ــان، والع ــوا لِإلمي عإنْ د
. 
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"ن اجلواهري يالرافد"ِلتكـرمي شـيخ     

. 

قفـوا الـيوم يـا أهلَ النهى والبصائرِ      
. 

بأشــجع ذي رأي، وأصــدِق شــاعِر
. 

   حنتفي" أعلى املماِلك "يف  .. ِقفـوا اليوم
. 

"!اجلزائر"أو يف   " بغداد"أو" بصـنعاء "
. 

ثلَهومـا كـان أحـرى أن نكـرم مِ          
. 

ــامِر؛  ــة س ــاٍد، أو مدام ــرانيم ش ت
. 

         هرففـي كـلّ صـقٍع للْعـروبِة ِشع
. 

ــِر؛  ــرداً يف املهاج ش ــنوه ــام ب فه
.        ولكـن؛ لعـلّ الشـعر أجدب هربع 

. 
* * * 

ــِر، ــر يف املفــاوز حائ ــيٍس؛ وح حب
. 

أرى شـعراء العـرب مـا بني موثقٍ         
. 

علــيهم مغــبات اجلُــدوِد العواثــِر؛
. 

قاء قَضت به  وقـد ورثـوا هـذا الش       
. 

   األمِري املغاِمر " امـرئ القيس  "صـديق
. 

"ملّا رأى الدرب دونه   "فِقـدماً بكـى      
. 

شـرائد ملْـٍك، أو نشـاوى معاذِر،       
. 

إننا" ال تـبك عيـناك    : "فقـال لـه    
. 

باجلراح الفواغِر؛ " عِسـيب "بسـفح   
. 

ــاً"و  ــاول ملْك ــه" ح ــر دون مثَّ عفِّ
. 

خيـاف خطاطـيف الـنجوم الزواهرِ      
. 

ــنعمان"و  ــة ال ــرداً" نابغ ــام مش ه
. 

ــِر ــرهفاِت البواتـ ــراِئبه باملـ .تـ
. 

مزقَت" ابن ِحطّان "من بعد   " بشـار "و 
. 

فاتـِك احلـد غادرِ    صـريعاً بسـيٍف     
. 

قد قضى " أمحد" "الكندي"وشـاعرنا    
. 

!إىل املـوت مل يـرحم دموع احلرائر       
. 

"عمارةً"ساق  " صالح الدين "وعـزم    
. 

، أو رصـاص تآمــرِ "إمــام"بسـيف  
. 

         شاعر عويف وطـين كـم قـد تصر
. 

!إالَّ بالدمـوع اهلوامرِ   " زيـد "علـى   
. 

ومل أعج " الزبريي"ولـو ِشئت مل أنس       
. 

أســري املــنايف، واخلطــوب الفواقــِر
. 

تقضــى شــبابه" مهــدي"وشــاعرنا  
. 

!سـيلقي بـال خوٍف عصاةَ املسافِر؟      
. 

 أيـن؛ أو مىت    يسـافر؛ ال يـدري إىل      
. 

نـوازع شـتى مـن مـىن وخواطِر،        
. 

    ــارك ــن مع ــا يك ــبه مم ويف قل
. 

؛"حاجِر"و" حزوى"وأشجانه يف سفح    
. 

فـإن حنينه  " موسـكو "ا بـات يف     إذ 
. 

"!تماِضر"، أو   "عباسـةٍ "يناغـي ربـا     
. 

ظـل فؤاده  " بـاريس "وإن كـان يف      
. 

".عامِر"يناشـدهم أشـعار بكـٍر، و      
. 

يف فلوام " األعـراب "يعـيش مـع      
. 

 



 

ــِر؛    ــارخاً بالزواج ــراً ص ــوايف نذي ــبعث الق ــون؛ وي ــا ال يعلم ــم م ويعل
. 

ــِر،  ــوبقات املخاط ــاهلم يف م وإيغ
. 

ويـرجو تآخـيهم، وخيشى اندفاعهم،      
. 

مـن اجلهل أو من حكِْم طاٍغ وجائِر،       
. 

  هــوم ــص ق ــناه أن يخلّ ــلّ م وك
. 

ـ      م أهل األواصرِ  عـدو؛ ولكـن ظل
. 

ومـا إن خيـاف الظلـم إن سامهم بهِ          
. 

"علـى الـنفس من وقع القَنا والبواترِ       
وظلـم ذوي القـرىب أشـد مضاضةً       "  .

. 
* * * 

ــوايف الســواحِر، ــربايا بالق ــز ال يه
. 

ونيفاً" سـبعني عاماً  "ومـا زال مـذ       
. 

 من جواهِر،  ىفـرائد مـا يصـيب النه      
. 

وينتقي" الـبحور "يغـوص بأعمـاق      
. 

جديـٍد وغابِر؛  بكـل نفـيٍس مـن       
. 

ــ  ــد ال تبل ــديعهاىقالئ ــزري ب وي ،
. 

ــرِ  ــاِة القياص ــدام الطغ ــزل أق تزل
. 

ــيد غاضــٍب  ــناً أناش ــلُها حي ويرس
. 

!ثائــِر" زوامــل"شــٍق، وأحــياناً وِع
. 

ــبوةٍ    ص ــد ــيها أغاري ــناً يغن وحي
. 

!تـراتيل تشـجي مـن ثوى يف املقابرِ     
. 

ــياً    ــز باك ــىت للجنائ ــع ح ..يوقّ
. 

شــهيد جهــاٍد، أو ذبــيح مشــاعِر؛
. 

يشـيد بأبطـال احلـياة ومـن قضى         
. 

تزعـزع مـنها كـلُّ عـاٍت وفاجِر،        
. 

ــِه  ــوايف قريض ــوماً ق ــدرت ي إذا ه
. 

       مصابرِ هلـا قلـب مشـتاٍق وصـب 
وإن صـدحت أحلانــه خــر خاِشــعاً   .

. 
* * * 

فكـان ـذا العصـر ِإحدىالنوادرِ      
. 

تشـامخ يف الدنــيا ســلوكاً وفطــرةً  
. 

ــادر  ــرد س ــيٍه، يف مت ــد فق !ورش
. 

ــيعٍ   ــريرة ط ــاٍص يف س ــر ع ظواه
. 

؛تـروض الـورى ما بني وقٍت وآخرِ       
. 

ولـوال التقـى قلـت املقاديـر تارةً         
. 

ــِر؛  ــد اخلواط ــى بك ــه حت وتأويلَ
. 

 همبــا ال يطــيق الفيلســوف اكتــناه
. 

قَـى مـن صنوف املناكِر؛     نعـاين، ونلْ  
. 

؛ وكم وكـم صـوٍر يف الكون جتتاحنا       
. 

وإن ملْ؛ هلكْـنا حتـت وخز الضمائر؛       
. 

إذا مـا نطقـنا قـيل ضلّوا وأفسدوا         
. 

* * * 
ــِر، ــٍر وزام ــهاة زم ــه، مل ــه، ول ب

. 

هـو الشـعر؛ موسيقى احلياة، وجودنا       
. 

حنـس بـه مـن كـل باٍد وحاضِر،         
. 

علـى نغمـات الشـعر يرقص كلّ ما       
. 

ــي، وتشــكو جــرأة املتشــاعِر تبكّ
. 

فـإن أقـبلت تلـك القـوايف حزينةً         
. 

قوا أوزانــز ــد م ــر؛وق ــا باخلناج ه
. 

فكفكـف دمـوعاً مل يصونوا عيونها،       
. 

 



 

ــر؛  ــريد طائ ــيها لتغ ــربة ف ــال ن ف
. 

فجـاؤوا ـا شـوهاء رقصاً ونغمةً        
. 

* * * 
تــذوب وتفــىن يف أتــون التناحــر؟

. 

"يعرب"أيـا شـاعري؛ مـا باال أمة          
. 

؟"الدناصري"الك  عالمـات آيات اهل   
. 

أحنــن ضــحايا االنقــراض؛ وهــذه 
. 

ومـن باتـوا حديث الدفاتِر؛     " مثـود "
. 

ومن قبلها فنت  " عاد"كمـا هلكـت      
. 

؟نجاِبـه مـا قـد جاَبهوا من مصائرِ        
. 

وهـا حنن يف نفسي األتون؛ فهل ترى        
. 

غـدونا ضـحايا كـل قاٍل، وساخِر؟       
. 

وهـل مـن دواٍء للـرتاع الـذي به          
. 

* * * 
ورفـض الـدنايا، وافتـراع املنابــِر؛   

. 

أخـي يف القـوايف واملـنايف، ويف املىن         
. 

!ومل نرضـخ لبطش العساكرِ    . مطاعـاً 
. 

ـ       د كان؛ مل خنش سيداً    رضـينا مبـا ق
. 

ــرِ   ــارنا باملظاه ــبت أبص وال اخنَلَ
. 

وال انقمعــت هاماتــنا بــرزيٍة،   
. 

!…إلـيه، ونرعـى كـلّ حر وثائرِ       
. 

وظَلْـنا جـنود احلـق ننصر من دعا         
. 

!ويـوم التـنادي، وابـتالء السرائِر؟      
. 

ومـاذا تـرى أمسى وأشرف يف الدنا،        
. 

* * * 
"واهريمهدي اجل "لشـاعرنا اِخلنذيِذ    

. 

قفـوا الـيوم أربـاب النهى والبصائرِ        
. 

.مثـانني حـوالً وهـو أصدق شاعرِ       
. 

هذا الذي ظلّ وحده   : وقولـوا معـي    
. 

 
 م١٩٩١ –هـ ١٤١٢: بروملي



 !؟"صنعاء" أين -٦٠٨

 : واليت مطلعها" أين صنعاء"خمس الشاعر قصيدةَ [
 هل يف النِدي السمِح أمسار "صنعاء"    

 ار؟ـا وسمـى من ليالينـكما مض       
 ]:الـر فقـي الوزيـللشاعر السيد قاسم بن عل

 

 
  ِذكّار؟إالَّ احلــنني إلــيها؛ والــت

. 

          اربه الد أو شطّت ،هـام ـنمـاذا ِلم
. 

 

ــاؤلُ ــوار.. أو التسـ ــوجدان مـ .والـ
. 

 

"كمـا مضـى مـن لياليـنا وسمار؟        
. 

 السمح أمسار  يهل يف الند  " صـنعاء "" 
. 

:تـزهو بقادا؟  " مفارجهـا "وهـلْ   
. 

وهـل مسـاجدها مـألى بسادِتها؟       
. 

 

ــا" ــا"بقاِتهـ ــيها، وغادـ … وأغانـ
. 

 

"شـعر وأشـواق عشـاٍق وأَسرار؟      
. 

:وهـل رخـي العشـايا مثل عادا       " 
. 

.ما شرفَت أرواحهم باهلوى السامي ك   
. 

        شـعر اهلـيام، وأشـواق اُألىل تِلفَت
. 

 

  ــفَت ــا أِس ــحاياها؛ وم ــرارهم بض أس
. 

 

  ــار ــيل؛ أرواح وأبص ــزر اللّ "ِمبئ
. 

 "    حفَتتفدي اِحلسانَ اجلميالت اليت الت
. 

..، مثَّ مــا فِتــئَت"حبــوى"و" بـآدمٍ "
. 

         ؟ أهواٌء قد ابتدأتهـن ـن؛ مـنوه
. 

 

         طَفَأَتـى إذا انى بـناِر اهلـوى حتكْـوت.
. 

 

؟"وتفِْشي سرها النار  .. خلْـف الدخان  
. 

 " تـوه    العذْب واختبأت ـهيبالش جت
. 

أغـرت؛ وإنْ سـمحت مل ترِو راشفَها       
. 

نــار إذا قَــرمذَت مكــراً مراِشــفَها 
. 

 

ــفَها ــوارت كــوت بالوجــود كاش وإن ت
. 

 

ــِف"و ــرار" للشراِش ــالنٌ وإس "!إع
. 

"شراِشفَها"ضمت على الوهج الطَّاغي     " 
. 

ــه ــرِفِه، أو يف جداِئِل ــيِد؛ يف طَ للص
. 

لّ مجــيٍل عــن وســاِئِلِهإعــالنُ كــ 
. 

 

..أو يف مــــباِمسِه، أو يف دخائِلــــهِ 
. 

 

      اروأ اتوجـن ،وصـحو ،غـيم:"
. 

ـ     "  ى من غالئله؛  خلـف الـرقيق املدلَّ
. 

،ينتِحب - والشوق صحو الصبا -والصحو  
. 

   اهلوى   هلف-والغيمواحلب- ،يصطخب
. 

 

 ــرتقب ــرار ي ــنِة األس ــل يف ج ..ِللْوص
. 

 



 

".وللصـبوات البكـِر أسفار    .. فـيها 
. 

 "      بطَرضِلسـارِح الـرتوات اِهلـيم م
. 

* * * 
عيونــنا، وِبِســحر الشــعِر نطــربها

. 

ــبها   هنــبينا فت ســِن ت ــاتن احلس مف
. 

 

وقــد نجــن ــا حــباً فنــرعبها    
. 

 

     سن أوزارـنع اجلمال؛ وهل ِللْح؟"ص
. 

ــلبها "  ــى وتس ــنح النعم ــراِتع مت م
. 

  هبأغانــيِه ســواجع تدأو عــرب
. 

ــه .. ال  دواِفع ــت ــرام إذا هاج فالغ
. 

 

ائعـــهاســـتعذب املـــر عاِصـــيه وط
. 

 

     لُـِم املقصوِف أَزهاروِللْح ،شـذى."
. 

 "هــواجع ــزت م ــيه إذا ن ــرِح ف ِللْج
. 

..وهلفتهابالشـعر والعشـِق ال تفْنى،       
. 

مديـنةَ احلُـب مـا تـنفك صبوتها         
. 

 

أنشــودة الدهــر تصــيب الكــونَ نغمــتها
. 

 

"!رفـدوا مـن وراء السـور أسوا       
. 

أغفـت على األزماِن فتنتها    " صـنعاء " 
. 

      تبا اختلَسبـه اللّـيايل، وربات الص
. 

       تأسـراِر ماضيها الذي أَِنس أسـوار
. 

 

..فـنونَ اهلـوى والسحر واقتبست     .. مـنه 
. 

 

       الشوق ِقيثار شـعراً، وبـاح بسـر."
. 

 "      تسمصبائها هعلـى ح إذا مشـيت
. 

أشــباحه، وهــي كاأللــباب ذاِهلــةٌ
. 

ــةٌ   ــتاريخ ماِثل ــت فال ــنما جلْ وأي
. 

 

إذ قــد يــريبك شــك أو مســائلَةٌ   
. 

 

"!لــثُّقوب قــدميات وأحجــارمــن ا
. 

وغازلــتك مــن اجلــدران خاجلــةٌ" 
. 

علـى الغصـوِن، وحلـنٌ مـن معذَّبةٍ        
. 

      مـا انـداح صـوتدةٍ  مـن  وربمغر 
. 

 

ــردٍة ــريٍب، أو مش ــن غ ــر، أو م ..باهلج
. 

 

"!املهجـوِر آبار  " ِللْمـرنعِ "تشـكوه   
. 

ــبٍة"  ــوح متع ــواين ن الس كــت وأمسع
. 

تـدري؛ وهـومت يف دوامِة الكُرِب،      
. 

فـذُبت من وحشة الذكرى بال سببٍ       
. 

 

..كـم نـال ماضـيك من حٍظ ومن أربِ         
. 

 

      حيق الذكـِر أسحاروتنتشـي بـر."
. 

تـندى اَألصاِئل من شعٍر ومن طرب      " 
. 

وكـم قطفـت األمـاين من مفاِتِنها،       
. 

كـم ت يف دنيا حماسنها      " صـنعاء " 
. 

 

ــلّي يف    ــت أص ــم وقف ــا"وك زناِز"
. 

 

وأذكــار يف هــدأة اللَّــيل تســبيح"
. 

ينسـاب كالبـرِء مـن عايل مآذا       " 
. 

* * * 



 

       ،نِشدهجـى الفجر يصـغي إلـيه الدي
. 

إذ يغرده " ابـن صنعا  "هـذا حـنني      
. 

 

ــبده    ــيا فتع ــه الدن ــرق ل ــناً ت ..حل
. 

 

مــن روابــيها، وأغــوار شــوامخ."
. 

 "  هدــرد ت ــتاريخ ــاة ف ــا الطغ أم
. 

يسـتعذبونَ عـذاب الـناقِد النطُسِ      
. 

مـا بـني فَـدٍم وجـبار اهلوى شرس          
. 

 

..عاشـوا، ولكـن حـياةَ البغـي والدنسِ        
. 

 

       ِني أكدارـنييف الععلـى اجلـبني، و."
. 

مـروا علـيها فجـرح غري منطِمس       " 
. 

صـك اخللـود؛ فال موت وال جدثُ،       
. 

توهمـوا أنهـم عـن جـدهم ورثوا         
. 

 

ــرثوا  ــهم ح ــا يف أرض ــاد مل ..وال حص
. 

 

       إالَّ قلـيالً؛ ومـات اخلـزي فالعار."
. 

ظـنوا العـرين هلـم مرعى وما لبثوا        " 
. 

      ،مهـرى الغـباء، ولؤم الطبع يصدعع
. 

هوى اآلثام؛ جتمعهم  ظلّـوا أسـارى      
. 

 

   مهبــثاً مطــامعخ مــا عــربدتورب
. 

 

        ـا الثار ـوىقـوبةٌ يـبلغ الرضع."
. 

 "    ا خحيـناً يسـومو  مهـفاً فتوسعس
. 

      مواسـتعرمت للهـدى طـبعاً عدوا
. 

ضـلّوا يف ضاللِتِهم   " اليعاِفـر "همـو    
. 

 

ــقاوم   ــرعى ش ــأوزارهم ص ــم ب فه
. 

 

ــرار ــبعِض تك ــهم لل ــأن بعض "!ك
. 

تهمقافوهـم علـى الغـي ما ترجى إ    " 
. 

* * * 
حــرباً وِســلماً؛ فتشــقيِه، وتنِصــفُه

. 

 ــرفُه ــام تع اَألي ــوب ــذي ن ــا ال أن
. 

 

  ــوقفُه ــن م ــدري أي ــيس ي ــافر؛ ل مس
. 

 

".وحنو الغرب إعصار  .. للشـرق نوءٌ  
. 

ـ "   اً ملضـطَِرب يف األرض يقذفُه     واه
. 

       هتالـرياح، ويذكـي العزم ِهم هـوج
. 

 هــتزجــي أِعنمــا انفــك مغتــرباً ت
. 

 

هدعـــوت مهاجـــراً خملصـــاً للحـــق
. 

 

ــار ــثّلج آثـ ــه ِللـ "!ويف مفارقـ
. 

  "      هحت قبالت الشمس جبهتقـد لـو
. 

      أن يسـتجيب لباكـي صوتِه القدر..
. 

جيوب الكون ينتظر  " مخسـني عامـاً   " 
. 

 

  ،ــر ــيا وينتص ــدلُ يف الدن ــر الع فيظه
. 

 

        مـثل اجلـرح تذكار وفـيه مـنهن"
. 

ــ"  ــرعلــى امل نايف مــن أشــعاِره أث
. 

.بالعهِد فسقاً، ومن خانوا وما اعتذروا     
. 

واُهللا يعلَـم مـن أوفـوا ومـا غدروا          
. 

 



 

ــات"ويف  ــور  " امللفّ ــواهلم ص ــن أق م
. 

 

ــبار  ــيهن أخ ــن جمان ــنده م "!وِع
. 

 "مــن أفعاِلــه خــرب وعــندها عــنه
. 

لكُـلِّ مـا حتـت نابـيها وِمخلَِبها،        
. 

رضـت احلـياةَ شجاع الرأي منتِبهاً        
. 

 

ــبِ   ــلْ مبتع ــي؛ ومل أحف ــني الدواه ها،ب
. 

 

.غيبــته عــن األبصــار أســتار مــا
. 

بلــوتها، وبلَــتين، واكتشــفت ــا" 
. 

وال تصــباه ســحر مــن وســائلها،
. 

مل يطَّـِب القلـب وشـي يف خماِئِلها         
. 

 

ــها  ــثاالً لقاِئلـ ــظُ أمـ ــلّ حيفـ وظـ
. 

 

مــن الدعــوى وأَطمــار ــياتوشم"
. 

خالئـق الـناِس كـم غطّت مباِذلُها       " 
. 

ــِتهِ   ــي يف طوي خبــا ي عم ــيك تنب
. 

كـم يف الـورى من لئيم خبثُ طلْعِتهِ         
. 

 

ــِتهِ    بــلء ج ــاق ِم ــيٍه؛ ِنفَ ــن فق !وم
. 

 

  ويف ســِريرته للغــدر أوكــار!"
. 

ــرِتِه"  ــٍر يف أِس ــلّ زارع زه ــن ك م
. 

:واستغىن طغى وهذى  " تمرعش"فـإن   
. 

يطْــريك مــا دام محــتاجاً ومنتــبذاً 
. 

 

 ــاً م ــتماً وإفك ــباً وش ــزياً وأَذى،س خ
. 

 

        وأظفار ؛ فأنـيابهـنع مـا ِغـبت"
. 

يسـعى إلـيك، وحلـو قولُه؛ فإذا       " 
. 

ومن" ِلالبتو"وأبـناء   " آل الرسـولِ  "
. 

يـروي املكـارم عن صيِد امللوِك وعن        
. 

 

 ،نــن ــري س ــناس خ ــاهلم لل موا بأَعــن س
. 

 

"أمار، فالشيطانُ   ،أفضـى إىل الفعـل    
. 

يعطِّـر القـولَ بالذِّكـر احلكيم فإن       " 
. 

ــو ــمائرهم، ولُ ــازيهم ض ثَت مبخ
. 

        ،طـبعاً سرائرهم ـثَتباُألىل خ ـمه
. 

 

 مــره ــيهم وحاض ــن اِإلمثَ ماض مــد أد .ق
. 

 

  مــو ِهللا أصــهاردعــوى كأ!"
. 

 "       شـترين ضـالالً باهلدى وهلممـن م
. 

فهـم من الذَّنب والِعصيان قد عِصموا      
. 

ــوا  ــوا" ويلّ اهللا"َألن .. قالـ جدمهـ
. 

 

ــوا  ــبدهم، واألرض ِملكهم ــناس أع وال
. 

 

" احلقـيقة دون الصـفِْر أصفار      مـن 
. 

يسـتكثرون مـن الدعوى وحظّهموا     " 
. 

،هالَــِتِهموا يف جواســتكربوا، ومتــاد
. 

       اللِتهموا، وتاهوا يف ضـوا وصـممع
. 

 

  ،شــاوى يف غوايـــتِهموعــربدوا كالن
. 

 

ــمه يف حقــوِق اخللْــِق جتَّــاروباس!"
. 

 "ــمائِرهم ــيئاً يف ض ــنحوا اهللا ش مل مي
. 

فاسـتهتروا، واسـتباحوا كلّ فاِحشةٍ     
. 

ــبٍة  ــوَء عاق ــوا س ــح اُألىل مل خياف وي
. 

 



 

ــرةٍ  ــٍح أو لزاجـ ــيخوا لنصـ ومل يصـ
. 

 

       ارها مـن بـين اِإلنساِن ختوسـام!"
. 

ــائمٍة، "  ــلُّ س ــتها ك ــةٌ رفض رذيل
. 

* * * 
ملــا اســتخف بشــرِع اهللا قــادتهم،

. 

 يف الدنيا جهالتهم   أخـنت على العربِ    
. 

 

   ُمشــقاو ُمقــد أســرفوا؛ فأبــاد
. 

 

"ومن على األرض واِإلنسان قد جاروا     
. 

ـ     "  ن سادت حضارتهم  لـذا ابتليـنا مب
. 

تغـريهموا، وقطـوف النصـِر دانيةٌ،      
. 

ــيةٌ   ــز عاِل ــراياتهم بالع ــادوا، فَ س
. 

 

ــةٌ    ــرعب داوي ــوام بال ــند أص واجل
. 

 

"فاملـروج اخلضر أقفار   " اسـتعمروا "و
. 

حتكّمـوا؛ فالـرؤوس الشـم حانيةٌ      " 
. 

كـذاك كـنا وكانـوا قبلُ لَو فَِهموا        
. 

عـزوا فَبـزوا، وهان العرب فانهزموا       
. 

 

؟!مـا ضـر لـو جاملـونا اليوم، واحترموا         
. 

 

 وأدوار ــوار ــارة أطـ "أن احلضـ
. 

ظـنوا الـزمانَ هلم ِملكاً، وماعِلموا      " 
. 

       مـثل القـرود؟ وحوشـاً يف وساِئلهم
. 

   أمل يكونــوا عــرايا يف قــباِئلهم
. 

 

ــازيهم وقا  ــتعبِدين لغـ ــِهم؟مسـ ِتلـ
. 

 

      أحرار اسأَن الـن األرض وتعـرف!"
. 

ــم "  ــن أوائِله ــرثوها ع األرض مل ي
. 

،هــيا حضــارت ــذه الدن ــثّ يف ه وب
. 

 هِللْعمــران رايــت ــصوحنــن مــن ن
. 

 

 ،هــت ــونَ آي ــِدي الك هــري ي حضــارةَ اخل
. 

 

        لـيس ينهار وقـام للعـدِل ركـن!"
. 

 "   ـمِبـنا؛ نع !    ،هرفـع اِإلنسـانُ هامت
. 

ــجها،  ــت ألنَّ اَهللا ناِس ــت وجلَّ دقَّ
. 

ــراجمها    ــربى ب ــةٌ ك ــونه رمح قان
. 

 

ــ ــق واخل ــائجهااحل ــتقوى وش …ري، وال
. 

 

      وِإعمار ـلم متدينيف احلـرب والس."
. 

ــناهجها "  ــيا م ــع الدن ــريعةٌ تس ش
. 

    ،ساملَت ـوملتإن ستحرب توِربأو ح
. 

سـادت قروناً على الدنيا وما انغلبت       
. 

 

تــا غضــب ــا اعــتدت، ولغــري اهللا م وم
. 

 

     ال ل -فهـم على احلقلْحق- أنصار !"
. 

 "       تقـوماً علـى أعقاِبها انقلَب لكـن
. 

…طابـوا سلوكاً، وال قوالً، وال عمالً  
. 

مل يسـتقيموا على النهج السوي، وال       
. 

 

حـىت غـدوا للمخـازي يف الـورى مثَالً،         
. 

 



 

 ــتار ــنا، وخت ــر اللَّخ ــٍة تؤث ،"جهال
. 

مهـوا اخلالئـف للْمسـتعِمرين على      " 
. 

كأنمـا كـل شـيٍء كـانَ ِملكهموا        
. 

وتوزعــوا املــال والســلطان بيــنهم 
. 

 

..إن عاهـدوا غـدروا أو حكِّمـوا ظلموا        
. 

 

  همــوا يف اللّــيِل أقمــارإالَّ بأن"
. 

علـى خمازيهمـو نامـوا، وما حلموا       " 
. 

        كمـا اختلطْـنا بقـوٍم مـن أساِفِلِهم
. 

 وقــد عــرفنا أناســاً مــن أوائِلِهــم
. 

 

ــاوا ــوايف"تشـ ــهم" كالقـ يف رذاِئلـ
. 

 

 ارــد ــد غ ــو بالعه ــدم، وأوفامه "فَ
. 

 "مهومــبلغُ العلــم فــيهم أن عــاِلم
. 

* * * 
يرجـى، وقد هلكوا باجلهل والترِف،     

. 

لكـن؛ وقـل لـُألىل تاهوا بال هدفِ         
. 

 

ــرِف؟  ــٍن وال ش ــال دي ــياة ب ــيف احل ك
. 

 

  ــار ــباه وأنظ ــيوم أَش ــا ال "ديارن
. 

 غلواء اليهوِد ويف   "القدس"نشكو على   " 
. 

ــاه و حــرب الضــالل، ورب"ــه أبلَس"
. 

تان مرسه مـن كـلّ غـر علـى البه         
. 

 

  ــه ــتوناً وقدسـ ــالَ مفـ ــه املـ فألّـ
. 

 

       ارومـن مهجـع القوم عند الفجر ز"
. 

 "       سأن يدن أسـتغفر الشـعر؛ ذنـبه
. 

ــرِ   ــام والبطَ ــن اآلث ــتخمني م امل
. 

ويـح العـروبة مـن أبـنائها الغدرِ         
. 

 

ــرِ  ــا زلَّ، واغتف ــاين إذا م ــِذر لس ..واع
. 

 

     باللَّحـون احلُمر أوتار فاسـتعجلَت!"
. 

أردت أعـزف أشـجاين على وتري      " 
. 

* * * 
نـزحت عـنها أعـاين كـلّ موجعةِ        

. 

الّذي من دومنا ِترة   " ابـن صنعا  "أنـا    
. 

 

ــيح ــة  .. أص ــلّ آون ــيها ك ــوقاً إل ش
. 

 

       ؟"لـنازح يف أقاصـي الغـرب أخبار
. 

مـى هل من مشرقةٍ    إيهـاً لـيايل احلِ    " 
. 

ــيةٌ  ــزن الغ ــبارها باحل ــي وأخ عن
. 

ــيةٌ   ــن نائ ــلو ودار الف ــيف الس ك
. 

 

ــول ــيةٌ : تق ــندمان داه ــِت ال ــد ده ق
. 

 

 ــتار ــادي فيح ــر الش ــبدأ الوت "وي
. 

تـدار كـأس الندامـى وهي باِكيةٌ       " 
. 

 

..يغــص بــاللَّحِن شــجواً أو ميــوت بــه
. 

        ؛ عـند الصـمت أسرارويـنطق الصـمت
. 

 



 

ــِره    ــن جمام ــبري م ــندي ع ــى ال غش
. 

ــيوِف الذّ  ــن ط ــد م ــار وعائ ــِر قه كْ
. 

هوخاِشـــع مل يـــزل يـــتلو مـــواجد
. 

 إيــراد وإصــدار، لــه إىل الشــوقِ 
. 

..إذا تذكّـــر مـــن أحـــباِبه وطَـــراً
. 

          ـى األحـباب أوطاربـه عـن ِحم نـأت
. 
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ــةً   ــأل رمحـ ــوت اهللا أسـ ــا دعـ إذا مـ
. 

   ــرجف ــة ي ــؤادي كالفراش ــدت ف !وج
. 

 
يحـــاذر ِوزراً لـــيس يدِريـــِه غـــريه، 

. 

 ــوف ــي أخـ ــدِر قلـــيب أنَّ عقلـ ومل يـ
. 

 
  ــه ــاً وِعلْمــ ــرفت اهللا ربــ ألين عــ

. 

   ؛ فهــو أدرى وأعــرفعتــيد رقــيب
. 

 
ــيع     ــه سـ ــاين بـ ــن إميـ يذين،ولكـ

. 

   ــرف ــاف ويص ــا أخ ــي م ــع عن ويدف
. 

 
ــيت   ــا يف حشاش ــي وم ــف الراج ــا اخلائ أن

. 

  ــذرف ــيوين وت ــِه ع ــوف تذري ــن اخل م
. 

 
ــةً    ــرةً وندامـ ــي حسـ ــلَّ دموعـ لعـ

. 

،تلـــوذُ بـــه يـــوم املعـــاد فـــريأف
. 

 
ــباِدهِ   ــِله يف عـ ــن فَضـ ــيدخلين مـ فـ

. 

.فوجنـــِتِه؛ أحســـو اخللـــود وأرشـــ
. 

 
 

أمحاميد الشحمم د بن 
 


	Index

