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رحلة في عالم النغم الجميل
بقلم: غريد الّشيخ

يحملك لفظ )قيثار( اإلى عالم �سحرّي من الألحان والّنغمات 
والجر�س المو�سيقّي البديع..

ِميرّي  ويحملك ديوان )قيثار( لل�ّساعر الدكتور عبد الولي ال�سَّ
في رحلة ت�سبه رحلتك في عالم الّنغم الجميل.

ميرّي تدخل قلب القارئ وعقله دون  ق�سائد عبد الولي ال�سَّ
ا�ستئذان، لأّنها تنبع من قلب �سادق مرهف الإح�سا�س.

الكالم  غام�س  عن  والبتعاد  والعذوبة  بالّرّقة  اأ�سلوبه  يتميَّز 
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الغنائّية  البحور  باختياره  ال�ّسعريّة  مو�سيقاه  تتمّيز  كما  و�سعبه، 
وحيوّية  رّقة  الق�سيدة  اإلى  كّلها  ت�سيف  التي  وّي  والرَّ والقافية 

ور�ساقة.

فتجدنا  مّنا،  واحد  كل  تجارب  ت�سابه  فهي  مو�سوعاته  اأّما 
نتخّيل  العاطفّية  الق�سائد  ومع  ونرتفع،  ن�سمو  الوجدانّيات  مع 
دموع  وجع،  اأو  همٌّ  مماثلة،  بظروف  نمر  كّنا  وقت  م�ساعرنا 
عن  يعّبر  اأن  ا�ستطاع  �ساعرنا  ولكن  ابت�سامات،  اأو  واآهات، 

م�ساعره وم�ساعرنا في اآن.. 

الأ�سدقاء  مع  الأدبية  والم�ساجالت  المنا�سبات  �سعر  اأّما 
الذي  الإن�سان  ال�ساعر  هذا  �سفات  من  الكثير  اإلينا  فتحمل 
اأن  لل�سَّ وجهده  وقته  من  الكثير  تقديم  عن  العاّم  الهّم  ي�سغْله  لم 

الثقافّي، ولالأ�سدقاء والمبدعين حيثما كانوا.

ُولد  الذي  بال�ّسعر  ميرّي  ال�سَّ الولي  عبد  الّدكتور  يكتِف  لم 
معه وبداأ يمار�سه منذ نعومة اأظفاره، بل اإّن اخت�سا�سه بالّتحقيق 
عب، فقام بتحقيق العديد  ريق ال�سّ والّلغة والّنحو جعله ينحو الطَّ



قيـــثــــار9 د. عبد الولي الّشميرّي

من المخطوطات المهّمة، ومنها: )ديوان ابن هتيمل(. 

اأّما اأهّم اإنجازاته فهو عمله في اإعداد )مو�سوعة اأعالم اليمن( 
ورجال  والعلماء  والمثّقفين  المبدعين  كّل  اأ�سماء  ت�سّم  التي 

ال�ّسيا�سة في بالد اليمن منذ اأقدم الع�سور اإلى يومنا هذا. 

ميرّي في هذه المو�سوعة المو�سوعّية في  يعتمد الدكتور ال�سَّ
اأي  يغفل  ل  يكاد  اأعماله، وهو  عنه وعن  والحديث  الَعَلم  ذكر 

ا�سم اأو حدث.

تاريخ  معرفة  القارئ  ي�ستطيع  المو�سوعة  هذه  خالل  من 
ا. اليمن، وربما ي�ست�سرف ما �سيح�سل في الم�ستقبل اأي�سً

الوا�سع،  الباب  هذا  يطرَق  اأن  ميرّي  ال�سَّ على  غريًبا  لي�س 
عاب، فكيف برجٍل يحمل كلَّ هذا الحّب  فالكبار ل يهابون ال�سّ
لوطنه واأهله اأن يخ�سى العقبات التي تعتر�سه في اأثناء عمله الكبير 

هذا.

كيف يخ�سى القيام بهذا العمل ال�سخم وهو العا�سق الولهان 
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لوطنه، العا�سق الذي ل يتوانى في تقديم الغالي والنَّفي�س لأجل 
هذا الوطن... كيف ل وهو الذي يتذّكر �سنعاء فتهيج �سباباته 

بعد اأن كّن �سواكًنا:

معا شرى البرق عند الفجِر فاستمطر الدَّ

َصنع�ا إل�ى  الف�ؤاد  مج�روح  وَهّي�َج 

َس�واكنًا وُك�نَّ  صبابات�ي  فهاج�ت 

فضاق به�ا صدري، وضاق�ت به َذرعا

َمواجًع�ا الُموبق�ات  ليال�ي  كس�ْته 

جعى بِر، ف�ي مأتم الرُّ ق ث�وب الصَّ فمزَّ

اأجمل  ير�سُم  معطاٌء  مرَهٌف محبٌّ  �ساعر  يحمله  قلٌم  مبارك 
الّلوحات الفّنّية التي تعبق ب�سذى الأ�سالة والتراث.

2014 /11 /14
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عر ال�شِّ

الشعر حكمٌة، والبيان ِسحٌر

فما وافق هذين المعيارين فهو شعر، لقوله عليه الصالة والّسالم 

عر حكمًة، وإّن ِمن البياِن َلِسحًرا« في  الصحيحين: »إن من الشِّ

وما لم يّتفق مع هذا المضمون فلنا أن ُنطِلَق عليه أسماء أدبّيًة 

ُأخرى ليس منها ِشعر.
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ال�ّشاعر
هو:

1 � الذي يهيم في كل واد.

2 � يقول ما ال يفعل.

3 � ينتصر للحّق بعد الّظلم.

4 � يؤمن.

5 � يعمل الّصالحات.

ْكر الحكيم، دون تخيُّر وال اجتزاء. كما وصفه الذِّ

فاللَّهمَّ اجعلني كذلك.

وتقّبْل الصالح.

واغفر لي هيامي في كل واٍد، وقولي ما فعلُت منه وما لم أفعل.
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قيثار 1
البحر: الخفيف

ُدموعي وَه��ذي  َبسمتي  ه��ذه 

وُرجوع�ي وُغْرَبت�ي  وَرحيل�ي 

المراعي وَلْحُن  با  الصِّ وأغاني 

ُل�وِع             اُر بي�َن الضُّ وَنش�يجي الَم�وَّ

وُعيوبي وَت��وب��ت��ي  وُذن��وب��ي 

وركوع�ي وَس�ْجَدتي  وابتهال�ي 
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والَفياف�ي ب�ا  الرُّ عل�ى  وُهتاف�ي 

وخ�ضوعي ت��ي  وِع��زَّ وَن��ِش��ي��دي 

طفٍل ب���راءِة  على  فاقرؤوني 

واعِزفوني عن�َد الت�ق�اِء الُجموِع
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قيثار 2 
البحر: البسيط

ُعه�ا ُتَوقِّ آي�اٌت  �عِر  الشِّ ِم�ن  ول�ي 

�حِر، والعن�واُن: ديواُن َمع�ازُف السِّ

َس�َكْبُت فيه َنج�اَوى الِعْش�ِق هاِئمًة

َسْكَرى، على كلِّ َحرٍف ِمنهُ َشيطاُن

َرَس�ْمُت في�ه َتماثي�َل الَه�وى َصنًَما

ولي�َس ف�ي الُح�بِّ أصن�اٌم وأوثاُن
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ا ناعًم�ا َألًِقا وجًه�ا صب�يًح�ا، وَخ�دًّ

ُأن��ث��ى، ولكن�ّه��ا َرْوٌح وَري�ح�اُن

فكاد لِلُحْس�ِن، لوال الل�ُه َي�ْع�ُب�ُدها

َيْعُب�ُد اإلنس�اَن إنس�اُن ُب�وذا، وق�د 
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قيثار 3
البحر: البسيط

عاطِفٌة فيِه  َخياٍل  َفْيُض  ْعُر  الشِّ

ُيْمِلي�ِه َش�ْجٌو وأف�راٌح، وَأح�زاُن

وقافَِيٌة وإبداٌع،  َمْعنًى،  ْعُر  والشِّ

وأوزاُن الُفْصح�ى  َغ�ِة  اللُّ وَوْثَب�ُة 

ُتنِْكُرُه عِر  الشِّ ُفُحوُل  ِسواُه  وما 

والج�اُن اإلنس�اُن  ُه  َش�رَّ وَيتَِّق�ي 



20 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

قيثار 4
البحر: الهزج 

َف�����ُدْم ي��ا ِش���ْع���ُر نِ��ْب��راس��ي

أوت����اري ِش���ع����ُر  ي��ا  وُدْم 

 َع��ِج��ي��ٌب أن���َت ي��ا ِش��ْع��ري

وي����ا َت��س��ب��ي��َح ِق��ي��ث��اري

ائ���ي؟ ُق����رَّ ُت���ث��ِي���ُر  إالَم 

بِ���ت���أي���ي���ٍد وإن�����ك�����اِر؟



قيـــثــــار21 د. عبد الولي الّشميرّي

وَأْغ���َض���ْب���َت األُلَ����ى ك��ان��وا            

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

ف����ه����ذا ش����اع����ٌر َي��ت��ل��و

وَي��ْل��َع��ُن ب��ع��َض أف��ك��اري

وه������ذا ق�������ارٌئ َي���ش���دو 

َي���ُش���مُّ َع��ب��ي��َر أزه�����اري

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

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





1
َغرام
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يظنون
البحر: الّطويل

ْرُع الشَّ َمُه  َحرَّ الُحبَّ  أنَّ  َيُظنُّوَن 

والَمنْ�ُع الُعُقوب�ُة  إالَّ  ب�ِه  ولي�َس 

َجْهَلُهْم اللُه  َمحا  َقوٌم  وَأْوَهَمنا 

ب�أنَّ لنا ِدينً�ا إلى الُح�بِّ ال َيدعو
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عر ال�شِّ
البحر: السريع    

هاِجسي على  ٌل  َش��الَّ عُر  الشِّ

َثْغ�ُرُه              َسْلَس�اًل  ُف�ؤادي،  س�قا 

��اِدِه ُن��قَّ َبْعُض  ِشعرَي  َيِعيُب 

ِعْط�ُرُه           ب�ى  الرُّ َزْه�ِر  ِم�ن  ُيْحَس�ُد 

الَهوى َأِسيُر  أصحابي  يقوُل 

َألَ���ذُّ م��ا ف��ي ِس��ْج��نِ��ِه َأْس���ُرُه

َلِكنَّه، الَهْجِر  ك��أَس  ذاَق  كم 

َأوج��َع��ُه ِم���ْن ِح��بِّ��ِه َغ����ْدُرُه   
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ت��رات��ي��ُل��ُه أش��ع��اري  أوزاُن 

َب��ْح��ُرُه تفعيالتِها  َي��ص��ن��ُع 

َي��ك��ُت��ُب��ه��ا ف��ي َل���وِح���ِه ت���ارًة

َص����ْدُرُه بها  َي��زه��و  وت����ارًة 

الَجَوى         َشْطُر  والعاَلِم  للنّاِس 

َش�ْطُرُه            إًذا  وح�دي  أن�ا  ول�ي، 

َأنَّني ِع���ي  َأدَّ َل��ِك��ْن  َص��ْب��َر،  ال 

َصْب�ُرُه َوَه�ى  م�ا   ، َص�بٍّ أكَب�ُر 

وكم ُشجوني،  النّاَس  ُأكاتُِم 

َقْب�ُره َج�ى  والدُّ ُف�ؤادي  ِس�رٍّ 
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اأ�شتات
البحر: الكامل

والَقَل�ْم والَحبيب�ُة،  والَقصي�دُة،  أن�ا، 

وُصداُع يوٍم بالّسياس�ِة والتَّح�اُوِر واألَلَمْ

َق��ْت أوق��اُت��ه وُه��ُم��وُم ُع��ْم��ٍر ُم��زِّ

والنَّ�َدْم والمخ�اوِف،  التَّف�اُؤِل،  بي�َن 

والهات���ُف الَم��ْلُع�وُن حي��ُث أك�وُن

َرَق��ْم ثانيٍة  ُك��لَّ  وَي��ْع��ِزُف  َيْتَبُعني، 
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ُتعاتِ�ُب، رس�اِئُلها  وذي   ، َي�ِرنُّ ه�ذا 

والنَّ�َدْم ب�الَق�طِي��ع��ِة  ُد  ُت��َه��دِّ أو 

وأن������ا، وُأذن���������اَي ال���لَّ���ت���اِن

��َم��ْم ��ِد وال��صَّ دان��ي بِ��ال��تَّ��َج��مُّ ُت��َه��دِّ

ُه��ْم َأُع��دُّ باِح  الصَّ م��َع  وال��ق��ادم��وَن 

خمس�يَن ُمحتاِري�َن ف�ي َخمس�يَن َه�ّم

س���اع�ات�ِِه في  م��َنِ��يُّ  الزَّ والَجدوُل 

وك�ْم       َوْع�ٍد،  ك�م  س�َأروُد،  َن�ْدَوٍة  ك�م 

دف��ات�ري وكلُّ  أوراق�ي  وَج�م�ي��ُع 

ُم�تَّ�َه�ْم َك�ِخ�لٍّ  ُت�عاتُِبني  َغ��ْضب�ى، 
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لناش�ٍر؟ الَمق�اَل  ذا  س�َتْكُتُب  فمت�ى 

ومت�ى َس�ُتكِمُل ذي القصي�دَة والنََّغْم؟

وقته�ا معظ�م  الَحمق�اُء  وج�ُة  والزَّ

وَذّمْ ِعتاب�اٍت  وَتْس�َلُخني  تبك�ي، 

س��ا وَت���ُج���وُس ح���وَل ِح��م��ى ال��رَّ

َنَه�ْم ف�ي  النّواع�ِم  واّتص�االِت  ئ�ل 

ع�ن ِغب�َت  ألنّ�َك  َعْتَب�ى،  ورس�ائٌل 

ول�ْم َتْحُض�ْر  ول�م  لُِمؤَتَم�ٍر،  َس�َفٍر 

ساعًة َك  ُودِّ ح��دي��َث  وال��ّط��ال��ب��اُت 

��َأْم ال��سَّ أح���زاُن  ُتَحطُِّمُهنَّ  ِم��ائ��ٌة 
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اّل�ذي الَع�ْذَب  َحِديث�َك  والعاش�قاُت 

وَغ��ّمْ ُح���زٍن  ف��ي  عليه  ْدَت��ُه��نَّ  َع��وَّ

أي���ن ال��ح��ي��اُة ل��ش��اع��ٍر ول��ع��اش��ٍق

ب�اَح إل�ى الّصباِح ول�م َينَْم؟ َيِص�ُل الصَّ

والَه�وى؟! باب�ِة  لِلصَّ َس�َتْجنَُح  فمت�ى 

َف��ْم وأليِّ  َت��نْ��َت��ِش��ي  ع��ي��ٍن  وأليِّ 
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زارني �َشَحر
البحر: مجزوء الخفيف

َرِك����َب ال���َه���ْوَل وال��َخ��َط��ْر

ع��ن��دم��ا زارن������ي َس���َح���ْر

َوج�����ُه�����ُه س����اط����ٌع ك��م��ا

ُي��ْش��ِرُق ال��نُّ��وُر ف��ي ال��َق��َم��ْر

وق�����َف ال���لَّ���ي���ُل ح���ائ���ًرا

��َج��ْر ي��س��أُل ال��نَّ��ج��َم وال��شَّ
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ع�����ن ح���ب���ي���ٍب ك���أّن���ه 

َظ��َه��ْر إن  ��ْب��ِح  ال��صُّ َب��ْس��َم��ُة 

طِ���ي���ُب���ُه َط���يَّ���َب ال���ثَّ���َرى

َه����ْر وال���ّري���اح���ي���َن وال����زَّ

زارن�������ي، زرت��������ُه،  أت��ى 

م��ث��َل��م��ا ي��س��ق��ُط ال��م��ط��ْر

ي����ا ح��ب��ي��ًب��ا ُم���َت���يَّ���ًم���ا

��ْم��َع وال��َب��َص��ْر َم��َل��َك ال��سَّ

ُمهجتي ِش���ئ���َت  إن  ل���ك 

ول���ك ال��ق��ل��ُب وال��ِف��َك��ْر



34 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

أن�����َت ن�����اري وَج��نَّ��ت��ي

َمْر  السَّ ِح��ْض��نِ��َك  ف��ي  ط��اَب 

ًج���ا ي����ا م����الًك����ا ُم���َت���وَّ

بشْر  ِم���ْن  ك��ال��نّ��اِس  ل��س��َت 

َت���َخ���ْف وال  ُت���ب���ال���ي  ال 

ع�����اذاًل َي���نْ���ُش���ُر ال��َخ��َب��ْر

بيننا ال����ُح����بِّ  ����ُة  ِق����صَّ

َذَك�����ْر وال  ُأن���ث���ى  ل��ي��س 



قيـــثــــار35 د. عبد الولي الّشميرّي

اأرجو ِر�شاك
البحر: مجزوء الكامل

َه��ْب��نِ��ي َل��َث��ْم��ُت��َك ف��ي َل��م��اْك

َم��الْك ي��ا  باسِمَك  وَه��َت��ْف��ُت 

الهوى َش���ْرِع  ف��ي  وَح��َل��ْف��ُت 

ِس���واْك ف��ي  ���َر  ُأَف���كِّ ال  أن 

ُمْبَتِهال َنْهديك  في  وَرَك��ْع��ُت 

َسماك في  نجٍم  ك��لَّ  ُأالِم���ُس 



36 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

ه��ل َت��رت��ض��ي بِ��َص��ب��اب��ت��ي؟

اِْق���َت���صَّ ِم���ن َق��ل��ب��ي َه���واك

��ُدوِد ال��صُّ على  َأَق��ْم��َت  ف��إذا 

وك����لُّ ُح���بِّ���ي م���ا  َن��ه��اْك

َحيا ع��ن  س���أرح���ُل  ف���َغ���ًدا 

ِرض�اْك! أرج�و  غاِضًب�ا،  تِ�َك 



قيـــثــــار37 د. عبد الولي الّشميرّي

وال تلثمه
البحر: المتقارب 

في الم�شفى

؟! َأْلثُِم�ْه  وال  الحبي�َب  أزوُر 

َفُم�ْه! وَس�ْهاًل  أه�اًل  ق�ال  وم�ا 

صامٍت ِم��ن  أح��الُه  ك��ان  فما 

ُي��ِش��ي��ُر ول��ك��نّ��ن��ي َأْف��َه��ُم��ْه

 ي��ران��ي أف���تِّ���ُش ف��ي رأف���ٍة

ُتْؤلُِمْه ِجسِمِه  في  م��واض��َع 



38 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

ِجراحاتِه ف��ي  ال��نَّ��َدى  َأُش���مُّ 

َدُم�ْه ُروح�ي  بِالِمس�ِك  ُيَعطِّ�ُر 

معي وَه��يَّ��ا  حبيبي  ي��ا  ف��ُق��ْم 

َتْعَلُم�ْه اّل�ذي  ِذراع�ي  وَن�ْم ف�ي 

َلحظٍة في  ِجراُحَك  َسَتْشَفى 

َأْكُتُم�ْه وُجرح�ي اّل�ذي ل�م أزْل 

��ٍة وُم���دَّ ِذراَع���ْي���َك ف��ي َض��مَّ

َيْرَحُم�ْه ن�ا  َربُّ عس�ى  لَِص�دري 

َأْعَلَمْك؟ ُترى  يا  َمن  وتسأُل: 

َأْلَهَم�ْك؟ َوْحِي�ِه  ِم�ن  الُح�بُّ  أِم 



قيـــثــــار39 د. عبد الولي الّشميرّي

حبيبي متى سوف أمضي معْك؟

ي َفَمْك؟ متى َخْم�ُر َثغ�ري ُي�َروِّ

ِجلباَبها ْمُس  الشَّ َتْلَبُس  متى 

َتيََّم�ْك؟ َم�ْن  لِِمْح�راِب  وَتْخُل�و 

عاش�ًقا ي�ا  الَقل�ُب:  وناجان�َي 

طِْلَس�َمْك؟ ل�ه  َتمح�و  آَن  َأم�ا 

ساحٌر أم  اإلن��ِس  ِم��َن  َم��الٌك 

َمْعَلَم�ْك؟ ه  َخ�دِّ عل�ى  َخَتْم�َت 

عاتًِبا الَجَوى  ُح��روَف  َيُخطُّ 

: م�ا َأْظَلَمْك! �رِّ وَيْهِم�ُس في السِّ



40 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

َم��وس��ٌم؟ ل��ه  إاّل  ال��َح��ظُّ  فما 

 متى ي�ا حبيب�ي أرى َمْوِس�َمْك؟

نلتقي؟ متى   - َهمًسا   - وتسأُل 

َمَع�ْك وُكلِّ�ي  وقلب�ي،  فُروح�ي 

النَّوى ُط��وُل  منَك  ُع��ن��ي  ُي��َروِّ

َع�ْك َروَّ َم�ْن  الل�ُه  ب�ارَك  وال 

الَجماِل َمِليُك  أن��َت  ألنَّ��َك 

أطَلَع�ْك اّل�ذي  ب�اُح  الصَّ وأن�َت 

َوْجنََتْيَك في  ُيْشِرُق  الَبْدَر  أرى 

ُبْرَقَع�ْك َضوِئ�ِه  ِم�ن  وُيْس�ِدُل 



قيـــثــــار41 د. عبد الولي الّشميرّي

إليك َيهفو  والقلُب  َأَت��ْي��ُت��َك 

َمْخَدَع�ْك ُحْلُمه�ا  وأش�واُقُه 

ُشْعَلًة ُمْهَجتي  في  َزَرْع��ُت��َك 

أزرَع�ْك أن  الَح�ظُّ  وأس�عدني 

َكعبًة يا  وَح  ال���رُّ وَأْس��َك��نْ��ُت��َك 

َموِضَع�ْك َت�رى  ل�و  وي�ا ظالًم�ا 

إَل��يَّ اشتياًقا  ال��ُف��ؤاُد  َل���َذاَب 

َأْوَجَع�ْك الَّ�ذي  وزاَل  س�روًرا 



42 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

�شاِفْر
البحر: السريع

َأْضُلعي إلى  ِشئَت  َمتى  سافِْر 

�َفْر وِح طاَب السَّ بي�ن دم�ي وال�رُّ

الهوى وَشطِّ  قلبي،  إلى  أْبِحْر 

َخَط�ْر عنّ�ي  فالُبْع�ُد  تبتع�ْد،  ال 

واْنِزْل على َصدري وِدفِء الَحشا

�َمْر السَّ وَيزه�و  اللَّي�ُل،  لَِيْس�ُكَن 



قيـــثــــار43 د. عبد الولي الّشميرّي

إشراَقها  الّشمَس  َوَهْبَت  َمْن  يا 

وأن�َت َأزه�ى ِم�ن َجبي�ِن الَقَم�ْر

َسّيدي يا  ُمْضناَك  على  اعطِْف 

َوْر فُص�ورُة األحباِب َأحل�ى الصُّ



44 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

�شاكن قلبي
البحر: البسيط

َبُعدا حينما  قلبي  َساكُن  َضرَّ  ما 

لو أّنه في دمي أو في الَحش�ا َرَقدا

َمْوطِنِه أشجاِن  ِمن  الَبْرُق  َأهاَجُه 

َمْن َيْسُكِن الَقلَب ال َيبغي بِه َأَحدا

مواطِنَُهْم فينا  َهَجروا  لو  َضرَّ  ما 

بَر قد َنِفدا وا لوعَة القلب! إنَّ الصَّ

ُه��ُم ُودَّ َي��ْرَع��وَن  ال  لأَِلِحبَِّة  ما 

أب�دا دائًم�ا  ُحبًّ�ا  َتَعلَّ�َق  لَِم�ْن 
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ظامئ
البحر: الرمل

َخيالِ�ْك َأجت�اُح  كي�ف  َعلِّمين�ي 

كيف أمش�ي في ُحَبْيب�اِت ِرمالِْك

َق��َدري َأه��وى  كيف  َعلِِّميني 

وُأواري ِمن َضالل�ي في ظِاللِْك

َشْدوي َأْفَهُم  وال  َأْش��دو،  إّنني 

َجمالِْك أوت��اَر  َأْع���ِزُف  إّنني 



46 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

ُأَغنّ�ي ال  أّن�ي  غي�َر  وُأَغنِّ�ي، 

َخ�ْوَف َأس�ياِف وأق�الِم ِرجالِ�ْك

َثوبِ�ِه ف�ي  ج�ى  الدُّ ج�اَء  ُكلَّم�ا 

غاَب َنْجم�ي وَتوارى في َخيالِْك

ك� ُرْحُت كالَمجنوِن كالَمفتوِن كالسَّ

��راِن َأْهِذي يا َلَش�وقي لِِوصالِْك

ِجراحي؟ َأنساها  كيَف  َعلِِّميني 

�ْرِت بَِعْينَي�ِك ِرماِح�ي كي�ف َكسَّ

الَهوى ��اِت  َأْب��َج��ِديَّ َعلِِّميني 

وارَكبي لِلَوْص�ِل َعْلياَء َجناِحي؟



قيـــثــــار47 د. عبد الولي الّشميرّي

ُربَّما ُشُجوني  ِم��ن  ديني  َجرِّ

ِكفاح�ي ك�رى أليّ�اِم  الذِّ ع�اَدِت 

مًعا َنَقْشناه  َوْش��ًم��ا  وَم��َح��ْت 

ُربَّ َيْمُح�و ِم�ن َصباباتَِي ماِحي!

ُغْصنِِه ِمن  َه��وى  الُعشُّ  وإذا 

ْيُر وَأمس�ى ف�ي البِطاِح غ�ادَر الطَّ

عاصٌف لِ��ق��اٌء  ال��ُح��بُّ  إّن��م��ا 

يا ِجراحي، وِكفاحي، وِوش�احي

َطْلَسْم أسراِرك  ُصنُْدوِق  في  أنا 

َبْلَس�ْم آلهاتِ�ِك  �ا  حقًّ وأن�ا 



48 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

الهوى ُق��ْدِس��يَّ  زل��ُت  ما  وأن��ا 

ُيوُسِفيَّ الثَّوِب ِمن عيسى ابن َمْرَيْم

فما ��اًك��ا  َن��سَّ ال��طَّ��ْب��ِع  آَدِم����يَّ 

ُمَتيَّ�ْم            الُحْس�ِن  ِم�َن  الَقل�ِب  آثِ�َم 

َدم��ي بي��ن  َوَطٌن  ب��اي��ا  لِلصَّ

وَس�لَّم َصلَّ�ى  الَه�وى  وإَلْيِه�نَّ 

عاِشٌق بِالتََّمنِّي  أّن��ي  غيَر 

وَأْن�َدْم َأْس�َتْحيي  ْق�ُت  َحلَّ ُكلَّم�ا 

َسْلَسال َيجري  والَعْذُب  ظامٌئ 

بُر ِم�ن َحوِض جهنَّْم          صاب�ٌر والصَّ
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الَمها
البحر: الرمل

َحّنْ والَوْصِل  لِلَهوى  قلبي  إنَّ 

ْب�ُي األََغ�ّن؟ أي�ن ِمنّ�ي ذل�َك الظَّ

َمها ال��لَّ��ُه  َب  َع���ذَّ ال  الَمها 

وَش�َجْن؟ َعَذاًب�ا  أذاَقْتن�ي  ك�م 

وَرع���ى ال��لَّ��ُه َغ����زااًل ن��افِ��ًرا

َط��ْرُف��ُه َي��ْك��ُت��ُب آداًب���ا وَف��ّنْ



50 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

َج��ْف��نُ��ُه رم��ان��ي  إال  َرن���ا  م��ا 

وَح�َزْن ُس�هاًدا  عْين�ي  وكس�ا 

َمْش�����ُبوَبٌة لِلَجوى  َزَف���راٌت 

يا َلَش�وٍق، ب�اَت ُيْصِلين�ي الِمَحْن

ْهُد، وما َيعني الطِّال؟ ما عسى الشَّ

ِمن ُرضاٍب، لي�س ِمْن َصهباِء َدّنْ

آي���ٌة َأْب���َدَع���ه���ا ال��ل��ُه، وم��ا

ثم�ن ُيْعَط�ى  ال  الخال�ُق  أب�دَع 

أنا؟ أي��ن  َط��ْرُف��ه��ا؟  منّي  أي��ن 

والَوَط�ْن؟ ودي�اري  قلب�ي  أي�ن 

َدمي ْي��ه��ا  وَخ��دَّ َجْفنَيْها  بين 

وَس��َك��ْن دواٌء  للقلب  ه��ي 



قيـــثــــار51 د. عبد الولي الّشميرّي

بقايا ِجراح
البحر: السريع

ب�اْح الُح�بُّ ي�ا قلب�ي ط�واُه الصَّ

وم�ا اْنَط�َوْت ِمنَّ�ا بقاي�ا الِج�راْح

َيْرَع�ِوي ال  �يطاِن  كالشَّ الُح�بُّ 

وراْح َتَولَّ�ى  ُقْلن�ا:  وإن  عنَّ�ا، 

ُغرب�ٌة ال  الُح�بِّ  ف�ي  ِش�يعيٌَّة 

َتنَْهى، وال الخوُف من االفتضاح



52 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

بيننا الهوى  ش��اَخ  وما  ِشْخنا 

َب�َراح َعنَّ�ا  للَغ�يِّ  أرى  وال 

َيْثنِيا ل��م  وال��ُع��ْم��َرُة،  ال��َح��جُّ 

الِوش�اح وذاَت  َقْلَبْين�ا،  َش�يطاَن 

َج��ْت ُزوِّ قد  الُخْلِد  في  كأّنما 

أرواُحن�ا، والَوْص�ُل َأمس�ى ُمباْح

َتوبٍة ِم��ن  للّشاعِر  َه��ْي��ه��اَت 

ولن ُيِمي�َت الُحبَّ َطْع�ُن الّرماْح
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غريبة
تفعيلة الكامل

َمْهاًل َحبِيَبه

أنِت ظاهرٌة َغريَبْه

يا أنت للمفتون آلَِهٌة َعِجيَبه

وال أنِت أحالمي البعيدة والقريبه

يا ِسْحَر َمملكِة الَجماِل

وواحَة القلِب الَخِصيبه

يا أنِت.. ال أدري

َأَقلُبِك فيه ُمتََّسٌع



54 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

نيا محاربة رهيبة أم الدُّ

أم َأْعَشُق الَبْدَر الُمنِيَر

وال أرى لِوصالِِه َأمال

وال ُلْقيا َقريبْة

سأظلُّ أكتُب فيِك َأْغَزَل ما أقوُل

وفيِك َأمدُح يا َأِديبْة

يا زهرَة النِّسرين

والنِّيَليِن والَبحَرين والَقْلَبيِن

والَيمن الَحبيبْة
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زبانية الهوى
البحر: الكامل

واكُف: َدْمٌع  يِن  الَخدَّ وفي  قالْت 

تأت�ي لِم�اذا؟ كان يكف�ي الهاتُف

الَهوى َزبانَِيُة  َيدري  أن  قبَل  ُعْد 

فعلي�َك هذا اللَّي�َل َقْلبِ�َي واِجُف

وَعواذٌل َأْعُيٌن  وَحْوَلَك  َحولي 

وُب�روُق ِحْقٍد َأس�وٍد، وعواصُف



56 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

قلُت: الَحياُة مع العواذِل والهوى

َتْحل�و، وأنِت ِمَن الع�واذِل خاِئَفة

، كلُّ ُمْرَتِكبِ�ي الَهوى أن�ا طائف�يٌّ

َقومي، ومملكتي الهوى والعاطَِفة

فَدِع�ي الُعيوَن وِحْقَده�ا، وَلُربَّما

َعِمَيْت، وجاءت للعواذِل عاِصَفة

وَمَحبٌَّة ُأْل��َف��ٌة  وِدي��نُ��ِك  ِديني 

وحديق�ٌة ف�وَق الحدائ�ِق وارف�ة



قيـــثــــار57 د. عبد الولي الّشميرّي

َمْن ظنَّ ظّن
البحر: السريع

الِمَحْن أسيَر  َقلبي  ُخِذي  ُخِذي، 

َش�َجْن أث�ارا  ْم�ُت  والصَّ فالُبْع�ُد 

َسْجَدتي في  الِمْحراِب  فِْتنََة  يا 

الِفَت�ْن وُس�ورَة اإلخ�الِص ي�وَم 

ُمشتاقٌة الُحبِّ  قلِب  َصحراُء 

والُج�رُح ق�د أبك�ى ُف�ؤادي وأّنْ



58 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

الهوى ُسهاِد  ِمن  َيشكو  والَجْفُن 

الَوَس�ْن؟ حّت�ى  َم  َح�رَّ باُل�ه  م�ا 

بيننا ق��اط��ٍع  َع��ه��ٍد  َأَب���ْع���َد 

َم�ْن الزَّ ط�واه  مهم�ا  ينط�وي  ال 

َفتحناهما ب��اَب��ْي��ِن  ُن��ْغ��ِل��ُق 

لألمِن بعد الخ�وِف بعَد الَحَزْن؟

حاقٍد ناقٍد  ِم��ن  َتْجَزعي  ال 

َظ�ّنْ َظ�نَّ  وَم�ْن  ُحبًّ�ا  ل�ي  َتَغزَّ



قيـــثــــار59 د. عبد الولي الّشميرّي

عاوز اإيه
البحر: الرمل

َزْهَرْه النِّيِل  فوَق  َتْحِمُل  زهرٌة 

ِعْط�َرْه ِوْجدان�َي  َيْلثِ�ُم  وَش�ًذى 

ُعيوٌن؟ هِر  للزَّ أيَن  ِمن  َزْه��َرٌة 

ه�ُر فس�اتين�ًا وُخْض�َرْة ي�لبُِس الزَّ

ُتناجي ال��لَّ��وِن  ُف��لِّ��َي��ُة  َزه���رٌة 

بَِحدي�ٍث هام�ٍس، ُت�ْذَرُف َعْبرْة؟



60 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

أّنها إالّ  ه��ِر،  ك��ال��زَّ َزه����رٌة 

ُس�ِقَيْت ِمن َجنَِّة الِفرَدْوِس َخْمرْة

عاشًقا ناجي  ال��ّزه��رُة  أّي��ه��ا 

َيحتس�ي ِمن كأِس ِحرمانِِك َقْهَره

الُمنى وَيقتاُت  وَق  الشَّ يكتسي 

يش�تهي ِم�ن َوقتِِك الغالي َس�ْهرْة

َقلًبا َزه��رُة  يا  فيِك  ُأناجي  هل 

عاش�ًقا، َيرحُم في العاشِق َنْظَره؟

الَهوى؟ َبساتيِن  أيِّ  ِمن  أنِت 

اِن )َغمرْة( فأجاب�ت: أنا ِمن ُس�كَّ



قيـــثــــار61 د. عبد الولي الّشميرّي

َكِلٌف قلبي  غمرُة  يا  قلت: 

فاْغِمريني واْصنَعي في الَقلِب ِعْشَرْة

ْع«، وَمَضْت »وانَت عاوز إيه وسَّ

الَمَج�ّرْة ُبنَيَّ�اِت  ف�ي  َنج�ٍم  مث�َل 

َبْسَمتِها وف��ي  م��اَس،  ُغ��ُص��ٌن 

ْة ُقُب�الٌت، ما َلها في الُحْس�ِن ُضرَّ

الهوى َسْهَم  َطْرفِها  ِمن  َوَرَمْت 

ْة ُمس�َتِمرَّ ُعنُْف�واٍن  ف�ي  وَمَض�ْت 

َأْعُينِها ف��ي  وال��ِف��ْت��نَ��ُة  ت��ل��َك، 

را في هاِجس الِوجداِن ِش�ْعَره َفجَّ



62 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

َع�َشل
البحر: الكامل 

َعَسْل؟ ُحّبي  يا  َشَفَتْيِك  ِمن  َأَأذوُق 

م�ا ع�اَد َيكف�ي َأل�ُف ِمْلي�وٍن ُقَب�ْل                    

َتْرَحمي لم  إذا  َظَمإٍ  ِمن  سَأموُت 

َقْلًب�ا َتَحطَّ�َم في َه�واِك وم�ا َوَصْل

وُسُروُرها      َجماُلها  الَحياُة،  أنِت 

َحْل �ا والزُّ وألن�ِت ف�ي َعين�ي الثَُّريَّ



قيـــثــــار63 د. عبد الولي الّشميرّي

سعادتي وِس��رَّ  أحالمي  ُك��لَّ  يا 

ف�ي البحِر في الوادي عل�ى رأِس الَجَبْل

هاِئًجا يوًما  الَبحَر  َرِكْبُت  ما  أنا 

َم�ْل والرَّ َبْح�ري  وأن�ِت  إلي�ِك  إاّل 

عندما َيزهو  الَمجزوُء  والكامُل 

واكَتم�ْل أش�رَق  لَِه�واِك  رُته  َس�خَّ

بُِعَجالٍة َمجنونٍة  َن��ْظ��َرٍة  ف��ي 

ْب�ِت َس�هًما ف�ي الُفؤاِد ل�ه َقَتْل َصوَّ

َمدامعي َسَفْحُت  لّما  الهوى  ُفِضَح 

م�ُع َيْفَض�ُح َمْن ُيِحبُّ َم�دى األََزْل والدَّ



64 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

أصَبْحِت في ُحُلمي األَنيَس وفي َدمي

واش�تعْل بِالَمَحبَّ�ِة  �َد  َتَوقَّ َجْم�ًرا 

الهوى َمعبوَد  ْيِك  َخدَّ في  ْسُت  َقدَّ

ورأي�ُت كي�ف اللُه أبدَع ف�ي الُمَقْل

وطالما فِيِك  ْبَر  الصَّ َذَبْحُت  إّني 

َفَق�َد األَم�ْل �َر عندم�ا  َتَفجَّ  ، ُح�بٌّ

وجريمًة ���ًة  َزلَّ ُح��بُّ��ِك  ك��اَن  إن 

َل�ْل والزَّ الجرائ�ُم  تل�َك  َحبَّ�ذا  ي�ا 

ُمْفطًِرا أو  صاِئًما  َأِس��ي��ُرِك  إنِّ��ي 

ْث�ُت أهل�ي واألَواخ�َر واألَُوْل َحدَّ



قيـــثــــار65 د. عبد الولي الّشميرّي

َصبابًة َس��ِك��ْرُت  إذا  ُيقاُل  م��اذا 

بابَة والثََّمْل وَثِمْلُت؟ م�ا َأحلى الصَّ

َدفاتِِري َعنِْك  ْثُت  َحدَّ وقد  َفَسلي، 

َوْل وُح�روَف أقالم�ي وجامع�َة الدُّ

ُكلِّها المنابِر  في  َأْص��ُرُخ  وأك��اُد 

باْس�ِمي واس�مك ال َأِكلُّ وال َأَم�ّل

فِراِقُكْم ِعنَد  الَعَبراُت  بَِي  ضاَقْت 

ث�اِء م�ع الَغَزْل وَذَهْب�ُت َأْخِل�ُط بالرِّ

ِمن َتغاُر  الحريِر  أوراَق  ورأي��ُت 

ْي�ِك والَعين�اِن َيْقُتُله�ا الَخَج�ْل َخدَّ



66 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

َفكأنَّما ��ٍة  بِ��َض��مَّ َأِذْن����ِت  ف��إذا 

ثَِق�ْل ل�ه  ُأطِي�ُق  ال  �ا  َغمًّ ْج�ِت  َفرَّ

وإذا َأب�َ�ْيِت فقد َأم�وُت، وَت�نْ�ِدمي

َأَب�ًدا، ولكْن ليَس بع�د الموِت َحّلْ



قيـــثــــار67 د. عبد الولي الّشميرّي

اأر�شُف َثغًرا
البحر: الّرمل

طافت على الحاضرين بفستانها األحمر، وأومأت إليه بكأس فقال:

َأْن��ُج��ٌم وغ���ارْت  اللَّيُل  َه���َدَأ 

َنْجَم�ٌة َته�وي، وَتعلو في�ه ُأخرى     

َمْجِلٌس َحولي  َأظ��ل��َم  ُكلَّما 

َأْقَبَلْت كالَبْدِر في الُفْس�تاِن َحمرا

جى الدُّ َأحضاِن  بيَن  َتَتهادى 

يِن ُظْهرا َت�ْحِمُل اللَّ�ي�َل وفي الَخ�دَّ



68 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

َوْجنَتِها في  ال��ُف��لِّ  َل��وُن  ن��اَم 

وِعْط�را أش�ذاًء  القاع�َة  َتْغُم�ُر 

َتنَْطفي ُم��ْج��َه��داٌت  وُش��م��وٌع 

وُكْف�را إيماًن�ا  ق�اَل  وُخطاه�ا 

الَكَرى وَتغتاُل  الَقلَب،  َتْخَلُع 

ا ِس�رَّ الَخي�ِر  َمس�اَء  وُتناِجين�ي: 

فما َتأُكْل  ولم  َتْشَرْب  لم  أنَت 

أنَت إاّل َن�ْرِج�ِس�يَّ الطَّبِع َجهرا!

ِئ�ي َهزِّ ِعتاًب�ا  ِزيدن�ي  ُقْل�ُت: 

كلَّ إحساس�ي وال أرج�وِك ُعْذرا



قيـــثــــار69 د. عبد الولي الّشميرّي

الَّتي أنِت  َجوعتي  َمْرَعى  أنِت 

َأْدَهَش�ْتني ال ُأطِي�ُق الي�وَم َصْب�را

قالت: اشرْب: قلُت: ال َأْشَرُب َخْمرا

َثْغ�را ُحْل�َوُة  ي�ا  َأْرُش�ُف  إّنم�ا 



70 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

ُبها اأُغا�شِ
البحر:  المتدارك

ُأغ��اِض��ُب��ه��ا وُت��غ��اِض��ُب��ن��ي

وُأق��اطِ��ُع��ه��ا وُت��ق��اط��ُع��ن��ي

صاِحبِِه في  اآلَخ���ُر  وَي��ُش��كُّ 

وَت���ك���اُد، َت��ك��اُد ُت��الِع��نُ��ن��ي

َأَم���ٌل فينا  َي��ب��ق��ى  ال  ح��ّت��ى 

ُيَقطُِّعني وال��ِح��ْق��ُد  ُي��ْرَج��ى، 



قيـــثــــار71 د. عبد الولي الّشميرّي

َف��َي��ُرنُّ ال��ه��اتِ��ُف ب��ي��َن َي��ِدي

وَص���ْوُت ال��َك��ْي��ِد ُي��ط��اِرُدن��ي

َعذابي أن��ِت  َع��َذاب��ي  ف��َأق��وُل، 

ُب��ن��ي ف��ت��ق��وُل وأن����َت ُت��َع��ذِّ

ف���ُأن���اِزُع���ه���ا وُت��ن��اِزُع��ن��ي

وُت��ح���اِك�ُم�ني وُأح��اِك�ُمها، 

ح��تَّ��ى ُي����ْف����ِرَغ ُك����لٌّ ِم��نَّ��ا

َغ�ِن الضَّ ِم�َن  القل�ِب  ف�ي  م�ا 

الماضي ِم��ْث��َل  َف��ُت��ج��اِذُب��ن��ي 

َذْقني      على  ال��َح��ْب��َل  وَت��ُل��فُّ 



72 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

القاضي أو  ال��م��أذوِن  َق��ْب��َل 

َت�ْس�َت�ْغ�ِف�ُرني ُع��ْذًرا،  َت�ب�كي 

ا ف���إذا َدم��ع��ي َي��ْس��ق��ي َخ���دًّ

ُب��ن��ي ح��ي�����َن أغ��ي��ُب ُي��َع��ذِّ

��ْي��ه��ا َك��فَّ ف��ي  روح����ي  وإذا 

الُغْص�ِن عل�ى  الُعْصف�وِر  ِمث�ُل 

َل��َع��َن ال��لَّ��ُه ُس��ي��وَف ال��ُح��بِّ

ُب��ن��ي؟ ُي��َع��ذِّ ال���ُح���بُّ  إالم 



قيـــثــــار73 د. عبد الولي الّشميرّي

لَِعيَنيها
البحر: الوافر

الجدي�دْة َقصيدت�َي  وَتس�أُلني 

الَعنِي�َدْة وأوهام�ي  وأحالم�ي 

َح��ْرٍف ُك��لُّ  وَي��س��أُل  وأقالمي 

ُأَس���طِّ���ُرُه وآالم���ي ال��َع��دي��دْة

عِر َحتَّى لَِمْن َسَجَدْت ُحروُف الشِّ

َقصي�دْة؟ َأحل�ى  لَِعينِه�ا  َكَتْب�َت 



74 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

ُهدوٍء في  َحْوَلَك  النَّاُس  يناُم 

�ِعيدْة؟ وَطْرُف�َك أي�ن َلْحَظُتُه السَّ

ُلْطًفا النَّاِس  َأَرقُّ  َنَعْم  فقلُت: 

َس��دي��دْة وآراًء  وأخ���الًق���ا 

ساِجداٍت الَقصائُد  لها  َتِخرُّ 

بالبعي�دْة ليس�ت  الُبع�ِد،  برغ�م 



قيـــثــــار75 د. عبد الولي الّشميرّي

باللَّــه ِقفي
البحر: المتدارك

م��ا ب���اُل ال��ُح��بِّ َم��ش��انِ��ُق��ُه

��بَّ وُت��ْح��ِرُق��ُه؟ َت��غ��ت��اُل ال��صَّ

��وُق َم��ط��اِرُق��ُه ��وُق ال��شَّ وال��شَّ

ُق��ُه َت��ْق��ُت��ُل َص��ب��ري وُت��َم��زِّ

وال���َم���ْوُج ال��َم��ْوُج ُي��َدفِّ��ُق��ُه

وال��لَّ��ي��ُل َي��ُم��دُّ وُي��ْغ��ِرُق��ُه



76 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

ُق���ُه ك����اد ال���تَّ���يَّ���اُر ُي���َط���وِّ

يعشقه ال���ّش���اط���ُئ  ل����وال 

م��ا ب���اُل ال��ُح��بِّ َم��ش��انِ��ُق��ُه

ت��غ��ت��اُل ال��ق��ل��َب وُت��ْح��ِرُق��ُه

ل��ي��ٌل َي��ْج��ث��و بِ���َوس���اِوِس���ِه

��ُه��ِب وس��م��اٌء َت��زَخ��ُر بِ��ال��شُّ

َج َأض����واًء وال��نّ��ي��ُل َت���َم���وَّ

وب��ال��طَّ��َرِب بِالِعشِق  َي��زه��و 

َق��ُه��ْم َج��َم��َع األَح��ب��اَب وَط��وَّ

َه��ِب ��ِة وال��ذَّ بِ��ُع��ُق��وِد ال��ِف��ضَّ



قيـــثــــار77 د. عبد الولي الّشميرّي

ُبُهْم ُتَخضِّ ال��َب��ْدِر  وَب��ن��اُت 

الَعَجَب ِم��َن  ال��نِّ��ي��ِل  أم���واُه 

م��ا ب���اُل ال��ُح��بِّ م��ش��انِ��ُق��ُه

ت��غ��ت��اُل ال��َق��ل��َب وُت��ْح��ِرُق��ُه

م��ا ب��اُل ال��طَّ��ْي��ِف َي��ُط��وُف بِي

م�ن ُم�نْ�َع�َطٍف ولِ��ُم�نْ�َع�َط�ِف

وال��لَّ��ي��ُل ال��لَّ��ي��ُل َك��واِك��ُب��ُه

��ُق��ِف هيم�ا َت�ْرُك��ُض ف�ي السُّ

ُتناِشُدها ال��ُع��ْم��ِر  س��اع��اُت 

وُأن���اِش���ُده���ا ب��ال��ل��ه ِق��ِف��ي



78 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

لَْيالَي
تفعيلة الكامل

َلْيالَي ليَس لها َوَطْن

ليس الحجاُز، وال الِعراُق وال الَيَمْن

َلْيالَي

كالَبْرِق الُمِضيِء

وكالَخياْل

ِمْثُل الَعواصِف

كالّرياِح الُهوِج

كالُبركاِن



قيـــثــــار79 د. عبد الولي الّشميرّي

لزاْل كالزِّ

َتجتاُح الَخياْل

وُتَبْعثُِر الكلماِت

َتْقتلُع الّرَماْل

وليس َتْسُكُن

في الَجنُوِب

ماْل وال الشَّ

َلْيالَي

ليس لها َوَطْن

ليالَي

َتْسُكُن في األعالي

في الَفيافِي في الِجباْل

في ُمْلَتَقى الَبْحَرْيِن



80 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

جاْل حيُث َيموُت َأشباُه الرِّ

ال َتختفي عني

وال في النِّيِل َمْوطِنُها

ام              وال في الشَّ

افَِدْيِن أو في الرَّ

وتعيُش في الوادي

نابِل ِج بِالسَّ الُمَتوَّ

نابِِك والسَّ

والنِّباْل

هي ال َتخاُف وال ُتبالي

ؤاْل؟ كيف ُيْحِرُجها السُّ

َأأِلن�َّ�ها َليالَي؟

َتْمنَُعني التَِّحيََّة



قيـــثــــار81 د. عبد الولي الّشميرّي

ُر بِالِوصاْل ال ُتَفكِّ

ال َثْغُرها ليلى

وال النَّْهَدْيِن كاألُنثى

وليس لها ِمثاْل

الْل إاّل الِهداية، والضَّ

إاّل إليها تنتهي

كلُّ الَمحاسِن والَجماْل

فكالُمها

وَسالُمها

وَغراُمها
وُعراُمها1

فاَق الحقيقَة والَخياْل

باب. 1 - العرام ب�سم العين: طي�س ال�سَّ



82 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

لو َتعلميَن

وَيعلموَن

وَتفهميَن ويفهمون

َسها القمْر ليالَي َقدَّ

ومشى َيُغضُّ الطَّْرَف

إجالاًل َلَدْيها

والَبَصْر

والّشمُس

ُتْهِديها الَمعاطَِف

ديقِة كالصَّ

َمْر للَوليمِة والسَّ

َليالَي ليس لها وطْن

ماُن إاّل الزَّ



قيـــثــــار83 د. عبد الولي الّشميرّي

َمن َجها الزَّ وقد َتَزوَّ

فإلى متى َليالَي

ُتْبِعُدني

وتقسو

وَلُربَّما ال نلتقي

عند األصائِل

بعد أْن

من َيصحو وُيْدِرَكها الزَّ

وَلَسوَف َتسأُل َنْفَسها

عنّي وعنها

ا لَِمْن؟ إّننا َحقًّ

تلك الَمغاني والمعاني

والّدواوين الجميلة والَغَزْل



84 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

َأحرْقُتها

وَدَفنُْتها

ماِد مثَل الرَّ

بال ُمراد

وَنَشْرُتها

َبْعَثْرُتها

حوَل الَوسائِد

كاألمْل

مِع وَسَقْيُتها بالدَّ

حتَّى َأنبَتْت

ُد ُروًحا ُتَغرِّ

مّرًة ُأخرى

وَتْهتُِف ِمثَل ليلى



قيـــثــــار85 د. عبد الولي الّشميرّي

بِالَمحّبِة والُقَبْل

لكنَّها عاَدْت

وليَس لها َوَطن

إاّل َدمي

إاّل ُفؤادي

حيث َأْسَكنَها

وَأْنَبَتها

َرها وَجذَّ

وجاَوَرها

وَأْبَدَعها

وأمَرَعها
وَعزَّ إجالاًل وَجّلْ



86 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

ُقرُطبة
البحر: الطويل

ُجيوُش الهوى والُحْزِن َتقتاُد َأْدُمعي

وَش�وقي وَت�ْذكاري وآي�ات َمْرَبع�ي

َعْهُدُه باَن  قد  لِلَباِن،  وما  لِي  وما 

وَولَّى َهوى الِغْزالِن ِمن بين َأْضُلِعي

ُمْحِرًما َلبَّْيُت  هراِء(  الزَّ )قاعِة  إلى 

َصِع           وَواّلَدت�ي َب�ْي��ُت الَقصي�ِد الُمرَّ



قيـــثــــار87 د. عبد الولي الّشميرّي

ِوْجَهتي َزيدوَن  ابِن  َبيُت  و)ُقْرُطَبُة( 

ْه�ُر م�ا بي�َن َأْذُرع�ي وُبس�تاُنها والدَّ

ثِيابِِه ِمن  الَحيا  وَحيَّاها  كساها 

َمْش�َرِع ُكلِّ  ِم�ْن  يِّ  بِال�رِّ وَأْغَدَقه�ا 

َعِشْقُتها َمعاٍن  فيها  ولي  إلْيها، 

كِعْشِقي لَِمْن كانْت ُعيوني وَمْسَمعي

بَِطْرفِها الُفؤاَد  َتسبي  تي  الَّ لِتِلَك 

وف�ي َوْجنََتْيه�ا ُمْهَجُة الَقل�ِب َتْرَتعي

ِذْكِرها عنَد  اِْسَمها  وُأْخِفي  ُأواري 

كم�ا َتْخَتفي أش�واُقها َخْل�َف َأْدُمعي



88 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

بكى إذا  َتِشفُّ  َأث��واٌب  ْبِر  ولِلصَّ

ِعي ، وحاش�ا صادُق الُحبِّ َيدَّ ُمِحبٌّ

أّنني غ��ي��َر  دٌة(  )والَّ ل��ه  وك���لٌّ 

ُأداري الَهوى الَغاّلَب َجْهاًل وال َأِعي

ى وما اْنَقَضْت َسالٌم على ُحبٍّ َتَقضَّ

عذاباُت�ه - كأًس�ا ِم�َن الَجم�ِر ُمْت�َرِع

وُظْلِمِه الَحبيِب  َغْدِر  ِمن  ْعُت  َتَجرَّ

ِع مآس�ي اله�وى ي�ا بِْئَس�ُه ِم�ن َتَج�رُّ

م��رارًة َفنيُت  حّتى  َع��ن��ي  وَروَّ

ِع الُم�َروِّ م�اِن  الزَّ أح�كاُم  وللُح�بِّ 



قيـــثــــار89 د. عبد الولي الّشميرّي

��اًل: َت��َدلُّ َعَليَّ  ماَلْت  وق��د  تقوُل 

أم�ا ِزْل�َت َمْفتوًنا بِِعْط�ري وَمْخَدِعي

َنداَمٍة ُدم��وَع  َأْرَخ��ْت  وقْد  والَن��ْت 

ِع ه�ا َبع�ُض اصف�راِر التََّفزُّ وف�ي َخدِّ

َكُذوبٍة ُدم��وٍع  ِمن  َوْجنََتْيها  وفي 

ع�ي َتدَّ للب�راءِة  ُكْح�ٍل  َعالم�اُت 

َعْبُدُه أنَت  اّل��ذي  ِه  بِاللَّ َأَتْحِلُف 

َتَتَمتَّ�ِع؟! ول�م  َتْغ�ِدْر،  ل�م  بأنَّ�َك 

)ِحْمَيٍر( آِل  ِمن  الَمْجِد  َسليُل  وأنَت 

)وذي َيزٍن( والَقيِل )س�يٍف( )وُتبَِّع(



90 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

إّنني  - اللَه  أكذُب  ال   - لها  فقلُت 

َفَطْمُت ُفؤادي َع�ْن َهَوى ُكلِّ ُموِجِع        

لِي يقوُل  الُمَعنَّى  زيدون  ابُن  وهذا 

ِع التََّسكُّ َح��ي��اَة  َت��ْه��َوى  ف���َواّلَدٌة 

وبالهوى بِ��ال��غ��راِم  َأْل��ًف��ا  ُت��ب��ادُل 

ولِْلَبْغِي َأْلفا عاِش�ٍق ِعنْ�د َمْضَجِعي؟

أنا وها  ماِن،  الزَّ اَب  َجوَّ َكنُْت  لقد 

ْه�َر أمس�ى َق�ْدَر ِمْت�ٍر ُمَربَّ�ِع أرى الدَّ

َتساَءَلْت الفراِق؟  بعد  نلتقي  متى 

وَم�ْن ذا ُيِعيُد الُحبَّ ِمن َبْعِد ما ُنِعي؟



قيـــثــــار91 د. عبد الولي الّشميرّي

َعلَّني الهواِجِس  َأحشاَء  ُأَقلُِّب 

ِع التََّض�رُّ ثي�اِب  ف�ي  َب�َراًء  أراه�ا 

َأَحبَّها َق��ْل��ٍب  َوْي���َح  يا  ولكنّها 

َيطِيُب لها َقهري، وُحزني، وَمْصَرعي

ُمْخِلًصا لُِحبِِّك  َأْصُفو  أن  ُتريديَن 

ِعي وع�ن ُحبِّ َغي�ري أنِت ل�م َتَتَورَّ

ًقا ُمَمزَّ الِوصاِل  َثوَب  َيرى  ِكالنا 

�ِع ُيَرقَّ ل�م  واس�ًعا  َخْرًق�ا  �ِك  بَِكفِّ

شاِغلي عاد  ما  اْسَتْبَقْيُت  ما  ُع  ُأَودِّ

َغراُم�ِك، َولَّ�ى ِم�ن خيال�ي فَودِّعي



92 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

َجوانحي في  اللََّظى  َأس��راَر  ُأكابُِد 

مع�ي وال  َعَل�يَّ  ال  يوًم�ا  فليت�ِك 

باطٌل والَعْهُد  الُحبِّ  َغْدَر  َفَطلَّْقُت 

ُقبوُر َضحايا العش�ق ف�ي كلِّ َمْوِضِع



قيـــثــــار93 د. عبد الولي الّشميرّي

َتورية
البحر: الكامل المقطوع

الُقرى ُكفاَر1  َأْحَبْبُت  ُمْؤِمٌن  أنا 

الودي�اِن ِم�َن  كاف�رًة  وَعِش�ْقُت 

وَرَفْضُت َزْجَر الواعظيَن وَقْوَلُهْم

األَدي�اِن؟         ُمنْ�ِزَل  َعَصْيُت�َك  إّن�ي 

البذر  لَسْتِرِه  الّزّراع  هو  والكافر:  ذم،  ال  مدح  صفة  هنا:  الكّفاُر  كلمة  معنى    -1
بالتُّراب.  
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غنائــّيــات





قيـــثــــار97 د. عبد الولي الّشميرّي

ما اأروَعك!1
َجز تفعيلة الرَّ

روحي ووجداني َمَعْك

ما أروعْك!

ما أروعْك!

يا َكوكًبا في ُأُفِقي ما َأْرَفَعْك!

يا َقمًرا َتْعَشُق َشمسي َمْطَلَعْك

لوِع َمْوِضَعْك َبنَ�ْيُت ما بين الضُّ

1- غنتها الفنانة اأمل الريا�سي.



98 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

روحي ووجداني معك

ما أروَعك!

نيا َمَعْك! ما أجمَل الدُّ

الواحُة الَخضراُء ِمن ُعمري َهواْك

ي َلماْك هرُة الَحمراُء في َخدِّ والزَّ

والَبْسَمُة النَّْشوى كأّياِم ِصباْك

َمفتونٌة

َمجنونٌة

عاشقٌة

ُروَح الَمالْك

روحي ووجداني معك



قيـــثــــار99 د. عبد الولي الّشميرّي

ما أروَعْك!

نيا َمَعْك ما أجمَل الدُّ

أسكنُت روحي

وابتهاالتي َدَمْك

َسكرانٌة َهيمانٌة

َتشرُب

َترعى َمْبِسَمْك

ما أروعْك!

أسئلٌة في كلِّ َسْطٍر حاِئَرْة

أشجاُنها ُتْشبُِه َليَل القاِهَرْة



100 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

َتْشِفي ُتعافي ِمن ُجروحي الغائرْة

هل أنَت لي؟

هل َتنَْطِفي نِيراُن َقلبي الثَّاِئرْة؟

ما أروَعْك!

نيا َمَعْك ما أجمَل الدُّ

بُح في إشراِقِه الصُّ

والَغْيُث في إغداِقِه

والطَّلُّ في أوراِقه

أنَت وال شيَء َمَعْك



قيـــثــــار101 د. عبد الولي الّشميرّي

ما أروَعْك

قلبي ووجداني معك

نيا َمَعْك ما أجمَل الدُّ

إْن ُقْلَت لي

َعْك إنَّ َخيالي َودَّ

لن أسَمَعْك

ال عاَش َقلٌب َضيََّعْك

ما أروَعْك

ما أجمَل الّدنيا معك



102 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

ينا ما َر�شِ
البحر: الرمل

أينا؟ الغزالِن  ظبيُة  ِمنّي  أي��َن 

انط�وى الَوْص�ُل بن�ا ي�وَم التقين�ا

بى الرُّ وأن��ف��اُس  وَت��ب��اَع��ْدن��ا 

َحنِين�ا ال�وادي  َتم�أُل  زف�راٌت 

ال، اللِه  وَعهُد  ال  َرِضينا  ما 

َدفِين�ا َتيَّ�اًرا  الُح�بُّ  س�يظلُّ 



قيـــثــــار103 د. عبد الولي الّشميرّي

لنا ال��ُح��بِّ  َك��ْع��َب��ُة  وستبقى 

وَأنين�ا َنِش�يًجا  َنْتُل�و  َمْعَب�ًدا، 

َتُمْت ل��م  َغ���راٍم  وح��ك��اي��اُت 

س�وَف َتبقى قصُة الِعْش�ِق ِس�نينا



104 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

َناك ُم�شْ
البحر: المتدارك المنهوك

بنيت ساكنة للغناء الشعبي واجب السكون 

صْب              ُم��ْض��نَ��اَك،  ُص��بَّ 

دم����َع����ه ك���ال���ق���رْب             

ح����اُل����ه ف����ي ال��م��آ

س��ي وال��َع��ن��ا وال��تَّ��َع��ْب                   

ي�����وُم�����ُه وال���ّل���ي���ا

َأَح��ّبْ ُم��ْذ  الُبكا  في  لي 



قيـــثــــار105 د. عبد الولي الّشميرّي

ال َت����ُل����وِم����ي����ِه  ال 

َع��َت��ب ال  َت��س��ت��غ��رب��ي 

ذاَق م������ا ذاَق ِم������ن

وانتحْب ال��َه��وى  خمِر 

آِه ق���وِل  ِم��ن  آِه 

ف���ي ال��َح��ن��اي��ا َل��َه��ب

ع����اَف أوت������اَرُه وال���

���َع��ْزَف ع��اَف ال��طَّ��َرْب



106 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

اذكريني1
تفعيلة الرمل

اذُكِريني

إنَّني واللَّيُل في الّدنيا وحيدا

كرى وأمسيُت َبعيدا عادِت الذِّ

ليلَة الَوصِل ِقياًما وُقعودا

ْلنا ُعهودا كم َبَكيناها وَرتَّ

اذُكِريها واذكريها  واذكريني

1- غناها الفنان عبد الغفور ال�سميري



قيـــثــــار107 د. عبد الولي الّشميرّي

أّيها الَعهُد الذي َمرَّ َسريعا

كم َتَرْكِت الَقلَب َمحزوًنا َصريعا

هل َتَرْي في الُعْمِر ما ُيوِجُب ِذكري؟

يا زماَن الُحبِّ ِمن أّياِم ُعمري

اذُكريني

اذُكريني عندما يأتي المساْء

وحديًثا شائًقا في الُجَلَساْء

واذكري حبًّا ُيساقينا غراما 

واذكري ُطوفاَن عشٍق َيترامى

اذكريني كّلما ِجْئِت هنالك



108 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

وليالي األُنِْس ِمن طِيِب ِوصالِْك

اذكريني وُشجوني وُجنوني

واْعِزفي َأشجى ُمناجاِة ُفنُوني

فاذكريها، واذكريها، واذكريني

واذكري ما كاَن من أّيام ُأخرى

وُسَوْيعاٍت لها في الَقْلِب ِذْكرى

لم َتَزْل في َلْوِح أّياِمَي َسْطرا

ا وَجْهرا وحديًثا َينَْطوي ِسرًّ

اذكريني

ْهِر الطَّويَلْه لو َمَحْتها ِمَحُن الدَّ



قيـــثــــار109 د. عبد الولي الّشميرّي

سوف تبدو في سمائي ذاَت َلْيَلْه        

فاذكريها واذكريها واذكريني

ووداًعا، ووداًعا، لن َتَرْيني



110 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

َع�َشى
تفعيلة الرمل

اْذُكري يوَم التَقْينا َمجلًسا

َنَفٌس ماَزَج منِّي َنَفسا

أبحَر الّليُل وِمْجداُف الهوى

وعلى ِميناِء ِوْجداني َرسا

ُكنِْت أو ُكنَّا ُفؤاًدا ظامًئا

ى باألماني َغَلسا َنَتَلوَّ



قيـــثــــار111 د. عبد الولي الّشميرّي

ْبُر، ولو لم نلتِق َنِفَد الصَّ

ُه واألَْكُؤسا لَكَسرنا َدنَّ

وَتساَقْينا ُرضاًبا واْنَحنى

كلُّ ُغْصٍن لَِيُشمَّ النَّْرِجسا

نيا متى؟ فمتى َتْجَمُعنا الدُّ

أو عسى َتْجَمُعنا األُْخرى َعسى



112 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

لــــهـــب

عر الُحميني الشعبي مسكون القافية لزاًما من الشِّ

ْب ُمَعذَّ ُهنا  قلبي  َلَهْب،  َلَهْب، 

ْب كي�ف ارتضى في القاِه�ِره ُيَغرَّ

ْب كيف ارتضى َينأى عن الُمَحجَّ

وَمش�َرب َمْطَعم�ه  َيهن�ْأ  وكي�ف 

َجمالِْه في  وِح  كالرُّ هل  وُح  ال��رُّ

ِمثالِ�ْه إل�ى  َيرق�ى  الَقم�ْر  حاش�ا 



قيـــثــــار113 د. عبد الولي الّشميرّي

ُعاللِه با  الصَّ أن��س��اِم  َعليُل 

ِوصالِ�ْه ف�ي  الِف�ردوِس  وَجنّ�ُة 

رحيِل�ْه ف�ي  صنع�اَء  َذَك�َر  لّم�ا 

َج�َرْت ُدم�وُع الَوج�ِد ِم�ن َعويِلْه

َمِقيِلْه في  النَّاَس  وأشجى  بكى 

ِحيِل�ة َأيُّ  للوص�ِل  ي�ا رّب ه�ل 

ِمْثلْه ليس  الباِن  ُغَصيُن  أهيف 

عّل�ْة ِش�فاء  َثْغ�ره  ف�ي  �ْهُد  الشَّ

ظّل�ْه حي�ِق  الرَّ أنف�اِس  وطِي�ُب 

قبل�ْة والحبي�ب  صّل�ى،  الح�بُّ 



114 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

ُأعاني ما  فيَك  ُأعاني  كم  يا 

ط�وى زمان�ي وانط�وى مكان�ي!

ك����أنَّ أّي�����اَم ال��لِّ��ق��ا ث��وان��ي

والبع�د ُط�وَل الُعم�ِر ف�ي زماني

َجبينِْه في  هِر  الدَّ ُعيوُن  َناَمت 

وَش�بَّ ِم�ن ن�اِر الغض�ا ُجُفونِ�ْه

ُجنونِْه ِمن  الَمفتوُن  واستيقظ 

ي�ا رحمت�ا ل�ي ِم�ن َلَظ�ى ُعُيونِ�ْه

حائْب السَّ فُم  صنعا  يا  َسقاِك 

والحباِي�ْب األزه�اَر  وأغ�دَق 



قيـــثــــار115 د. عبد الولي الّشميرّي

والكواكْب النَّجِم  ِمثَل  فيِك  كم 

وفي�ِك ِمن ِس�حِر المه�ا عجائْب

وكفكْف دمعته  ولملْم  بكى، 

وضمَّ ف�ي َجيبِ�ه قل�ْم ومصَحْف

أش��رْف بالغراِم  َمْوتي  وق��ال 

تبقى الحي�اْة لكلِّ ذاِت َشرَش�ْف

ْق وَطوَّ عليه  َسْيَطْر  الَحيا  قالوا 

تعلَّْق ال��ف��ات��ن��ْة  ب��ح��بِّ  إالَّ 

يعشْق ي��زاْل  ما  لكن  عفيْف، 

َيْش�َرْق الف�الِة  ظب�ي  ذك�ر  إذا 



116 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

وألماس ذهْب  من  ِخصِرْه  اح  لمَّ

في حقل وادي الُحبِّ يزرُع اآلْس

الّراْس ويرفْع  الكاذي،  يستنشُق 

لك�ْن ُيعان�ي في الغراِم وس�واْس



قيـــثــــار117 د. عبد الولي الّشميرّي

�شمير1

من الشعر الُحميني: شعبي ملحون سكون القافية لزاًما

سامْر )َشمير(  في  أمسى  َنجْم  يا 

حائْر وال��ف��ؤاد  قلبي،  أشجيْت 

فاتِر الدَّ مع  أوراق���ي  أح��َرْق��ْت 

شاِعْر هموم  قلبي  في  أح��زاْن، 

ُعيونِ�ْه القات�الت  لِلغ�زال  ق�ْل 

جفونِْه في  مْع  والدَّ التفْت  ا  لمَّ
1 - غناها الفنان عبد الغفور ال�سميري.



118 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

شجونِه هيَّجْت  ب���الُدْه  ق��ال��وا 

)ش�رقْي ش�ميْر(، الله يك�ون بعونِْه

ي�ا نج�ْم ان�ِزْل وات�رِك الّس�ماْء ل�ْي

ش�اطلْع مكاَن�ك ه�اِت ل�ْي غزالْي

غال�ْي، وال كالُح�بِّ ش�يْء غال�ْي

مْت ي�ا عُذوْل، في الُح�بِّ ال أبالي

كم طاْل ي�ا )ميراْب(1 ف�ي الغماِمْه

تِهاِمْه على  وأق��داَم��ْك  رأس��ْك، 

أْعَجْزَت ري��َش الّص��ق��ِر والَح�م�اِم�هْ

َمالِمْه عليْه  ما  مثَلْك  عظيْم، 

1 - ميراب: ا�سم جبل �سامخ في �سمير 



قيـــثــــار119 د. عبد الولي الّشميرّي

تِْرحْم القاتالِت  للعيوِن  قل 

أْسَلْم وال��ِوص��اْل  هجرْي  ح��راْم 

َحتَّْم ل��ل��ف��راِق  حبيبي  ي��ا  َم��ْن 

سَتنَدم سيِّدي  يا  الّرحيْل  بعَد 

َأْغَيْد ريم  كّل  مرعى  )شميْر( 

أسوْد طرْف  يِن،  الكفَّ ب  ُمَخضَّ

ْد وَس���دَّ بالهوى  ف���ؤادْي  رم��ى 

ويشهْد بيننا  ي��ْح��ُك��ْم  ال��ل��ه 

وشبَّْب بالَغانياْت  َهَتْف  قالوا 

َتْلِهْب ش��وْق  ن��اْر  ف���ؤاِدْه  وف��ي 



120 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

قل��ُت اف�ه�م�وني والّص�واْب أق�َرْب

مْذَهْب وال��غ��راْم  ديني  الحّب 



قيـــثــــار121 د. عبد الولي الّشميرّي

�شارق
من الشعر الُحميني ملحون ساكن لزاًما

عاِشْق؟ ِسواَك  في  إّني  قال  َمن 

مجنوْن، أقس�ْم لن يك�وَن صاِدْق

والحقائْق الحّب،  أنت  الحّب، 

ل�و يك�ذْب الواش�ي ول�و ُينافِ�ْق

غارْق وفيْك  قلبي،  معاْك  معاْك 

ِع، وَخانِْق ف�ارْق، وغاض�ْب، وادَّ



122 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

واثْق حبيْب  كْن  واث��ْق،  أم��اْن، 

هاِت اس�قنْي ريَق الّش�فاْء وعانْق

المشانِْق حولَي  وحلِّْق  علِّق، 

س�رقت قلبْي أن�َت، أنَت س�ارْق



3

وطنيــــات





قيـــثــــار125 د. عبد الولي الّشميرّي

دم�شق
البحر: الوافر

َبْرُق الفيحاِء  ُربا  ِمن  شجاني 

ِدَمْش�ُق ي�ا  َغراُم�ِك  وَهيََّجن�ي 

َتماَدى وإْن  الِوصاَل  َتَهيَّْبُت 

وِعْش�ُق َوَل�ٌه  ُمْهَجت�ي  وأْش�َعَل 

ُدوني ال��ِف��ْرَدْوِس  ُغوطُة  ا  أحقًّ

؟ ودون�ي ِم�ن ِجن�اِن الُخْلِد ِش�قُّ



126 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

َأمشي اِم  الشَّ دياِر  في  أنا  وهل 

وأجنحت�ي لها ف�ي الَج�وِّ َخْفُق؟

حتَّى عليِك  ِدَم��ْش��ُق  يا  س��الٌم 

َب�ْرُق ِمنْ�ُه  َيُل�وَح عل�ى َس�ماِئِك 

جميٍل فًتى  ك��لِّ  داَر  ي��ا  أال 

َس�ْبُق الُعَظم�اِء  َصْفَح�ِة  ف�ي  ل�ه 

َقلٍب لُِكلِّ  الفاتناِت  وَم��ْه��َد 

ُيَع�قُّ وال  ُيض�اُم،  ال  �ِك  فَحقُّ

رقيًقا َيأِسُرني  َه��واِك  َرِضيُت 

ِعْت�ُق قِّ  ال�رِّ له�ذا  يأت�ي  وال 



قيـــثــــار127 د. عبد الولي الّشميرّي

َغرامي على  ِجئُت  اُح(  )َوضَّ أنا 

وخلف�ي ِم�ن دي�اِر الُعْرِب َش�ْرُق

ُس�يوفي َصَقَل�ْت  ت�ي  الَّ فصنع�اُء 

َش�قُّ الَقَمَرْي�ِن  َوْجنَ�ِة  ف�ي  له�ا 

َصباه�ا ِم�ن  النَّس�ائُم  ُلن�ي  ُتَحمِّ

َصباب�اٍت له�ا ف�ي الَقل�ِب ُعْم�ُق

وِشعٌر أس��راٌر  ندوِق  الصُّ ففي 

وِرْف�ُق ن�دوِق عاطف�ٌة  الصُّ وف�ي 

ولكْن أرى  الَبنين  ُأمِّ  وك��م 

» َت�ِرقُّ ال  كالِحج�ارِة  »قلوًب�ا 



128 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

�شنعاء
البحر: البسيط

ُقَبُل َثْغِرها  ِمْن  َشَفتِي  على  ُترى 

وف�ي عيوني إلدم�اِن الَهوى َثَمُل

أرَفُعها النَّْقِد  فوَق  الَقصيدِة  ِمثُل 

ف�ال ِزح�اُف، وال َلْح�ٌن وال ِعَلُل

َصنعاُء ِعْقِدي الَفريُد الُمنَْتقى ُسوًرا

وَأْب�َتِهُل أحالمي  ُأَرتِّ��ُل  ب�ه��ا 



قيـــثــــار129 د. عبد الولي الّشميرّي

انِها َعَزَبْت إْن ِغْبُت عنها وعن ُسكَّ

روحي،  وكلُّ ُسؤاالتي متى َأِصُل؟

ِعَلال لنا  َتْشِفي  َأنساِمها  فكلُّ 

َعَس�ُل َطْعُمه�ا  م�اٍء  قط�رِة  وكلُّ 



130 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

م�شقط
البحر: الخفيف

الَبياِن ِس��ْح��ِر  َب��دي��ِع  ِم��ْن  آي��ٌة 

َلْت ف�ي ُعَماِن ُأْحِكَم�ْت ث�مَّ ُفصِّ

ُقربى عِر  بِالشِّ ُيؤِمنُوَن  األُلَ��ى 

المعان�ي ِعل�ِم  أنس�اُب  وإليه�م 

َعْصٍر كلِّ  في  الُكماُة  األُب��اُة 

الُفرس�اِن طالئ�ِع  ف�ي  َأْهُله�ا 



قيـــثــــار131 د. عبد الولي الّشميرّي

حى في َيَدْيها َمْشِرُق األرِض والضُّ

اه�ي بم�اِء الُجم�اِن �واِر الزَّ كالسِّ

وبدي�ٍع ِحكم�ٍة  داُر  )مس�قٌط( 

الَفنَّ�اِن أحم�َد(  ب�ن  )للخلي�ل 

إليه البحاُر  َت��ْس��َب��ُح  َم��ْوئ��ٌل 

اللِّس�اِن ُعل�وُم  انته�ْت  وإلي�ه 

وَس�ماُء الُعل�ى َتحن�ي )لن�زوى(

وَحن�اِن ٍة  َم�ودَّ ف�ي  قلُبه�ا 

َسْت في )ُعمان( ُزرُق الَغوادي َعرَّ

الِق�راِن َعْق�َد  الُب�روُق  وَتُخ�طُّ 



132 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

)مسقٌط(، مسقُط الغماِم، وَمْهُد ال�

الظَّم�آِن َم�ورِد  ينب�وُع  �ِفك�ِر، 

َتتبارى َأْح��ُرٍف  َفْخُر  َفْخُرها 

واألَفن�اِن الُفن�وِن  بَجم�اِل 

القوافي َوْشُم  الِجباِل  ُثُغوِر  في 

أش�جاني ُهن�ا  َهيََّج�ْت  ُقَب�ٌل 

َمن إلى  الُعراَم  أشكو  وُعراًما، 

كي�ف ُأْعط�ى ِم�ن الِم�الِح أماني

قاتالت�ي بِاللَّح�ِظ بِيًض�ا وُس�مًرا

َعْتن�ي الغوان�ي الغوان�ي ك�م َجرَّ



قيـــثــــار133 د. عبد الولي الّشميرّي

أعاني عّما  ُعماُن  َتَسْلني  ال 

زمان�ي هم�وُم  منّ�ي  ُتعان�ي  أو 

َمداها َجِهْلُت  رحلٍة  في  أن��ا 

َث�واِن إاّل  لي�س  َم�رَّ  ُعم�ٌر 

وُدخ�اُن اللَّهيِب تح�ت ُضُلوعي

ك�م ُأَخبِّي�ِه س�اخًرا ِم�ن ُدخان�ي

َع���َربِ���يٌّ َف��ص��اح��ًة وَب��ي��اًن��ا

اإلنس�اِن َفصيل�ِة  ِم�ن  َيُع�ْد  ل�م 

َأضحى العروبُة  َثْغُرُه  َمْن  كلُّ 

وَه�واِن وذّل�ٍة،  ُرْع�ٍب  َرْم�َز 
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حياتي من  َبقي  لما  ل��وٍن  أيُّ 

انع�داِم األض�واِء واألل�واِن ف�ي 

َشجاني عّما  أب��وُح  َخّلياني 

فعساني ُأش�جي الُجموَع عساني

والّصبايا با  الصِّ َعِن  وَسالني 

وابتس�اِم الَغم�ام ف�ي )غم�دان(1

يرعى والُفّل  الِمالِح  والخدوِد 

هائم�اِت الُقص�ور ِم�ن )عيبان(2

1 - غمدان: اسم لصنعاء وقصرها المشيد.
2 - عيبان: اسم جبل يحيط بصنعاء في جهة الغرب.



قيـــثــــار135 د. عبد الولي الّشميرّي

َوْجنََتْيها في  الّسحاِب  قبالُت 

عاش�ًقا ِعْطَره�ا وطِي�َب الم�كاِن

الَعَذارى ُقلوُب  ِسْحَرها  تشتكي 

ث�اِن ِم�ن  ل�ه  م�ا  صنع�اَء  س�حُر 

يداها ��ى  َت��َولَّ اّل��ذي  م��اُن  وال��زَّ

م�اَن أو َمن يداني َم�ن ُيضاهي الزَّ

فيها ْلُت  َتَغزَّ إذا  َيُلْمني  َم��ْن 

صنعانِي بأنني  واف��ت��خ��اري 

لُِعمان بِِعشِقها  َأش��دو  جئُت 

التَّهان�ي أزفُّ  ُعْرِس�ها  وإل�ى 
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نُد والسِّ الِهنُد  ُه  َتُشمُّ وأريًجا 

اليمان�ي الحبي�ب  ِعْط�َر  ى  ُيَس�مَّ



قيـــثــــار137 د. عبد الولي الّشميرّي

الّرباط
البحر: البسيط

راويها قاَل  ى  الُمَوشَّ الَبسيِط  ِمَن 

ي��ائ�ّي�َة الَح�رِف م�ا أحلى َقوافيها

ُمرابِطٌة وأنفاِسي  ال��ّرب��اِط  إل��ى 

أغانيه�ا ِم�ن  َقلب�ي  وأذكاُر  فيه�ا 

وُأْس�َرُتنا َأْهُلون�ا  فالَمغربّي�وَن 

مَس أو في الظُّهِر ُيْخِفيها َمْن ُينِْكُر الشَّ



138 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

ِقَيٌم أخالِقِهْم  على  َتواَلْت  قوٌم 

هاديه�ا والُق�رآُن  الثَّقاف�اِت  ِم�َن 

قِر ِمن َشمساَن1 ِمْن َعَدٍن أتيُت كالصَّ

وحاديه�ا ْقَي�ا  لِلُّ َأْهتِ�ُف  لِلتَّ�وِّ 

طائرتي َصنعاَء  ِمن  عيدِة،  السَّ ِمَن 

ُأناجيه�ا ُمش�تاًقا  الُحدي�دِة،  ِم�َن 

ِمْن )إّب(، ِمْن )َحْضَرَمْوت( الّشهد ِمن )َسبإ(     

حاِميه�ا الل�ُه  َتْي�ِن  اللَّ َجنََّتْيه�ا  ِم�ْن 

دعوَتهم واألحباَب  الُحبَّ  ُنشاطُِر 

ُيجافِيه�ا أْن  َيْق�َوى  ِة  لأُِلُخ�وَّ َم�ْن 

1 -  شمسان: اسم جبل منيف على مدينة عدن.
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َنَزحوا األُلَى  الَمْغِربِّيوَن  والقادُة 

منّ�ا، وه�م ص�وُت بانِيها وش�اديها

ُمَهنِّئًة ج��اَءْت  هنا  الَمرايا  ك��لُّ 

َتْه�َوى الّرب�اَط بِم�ا فيه�ا وَم�ْن فيها



140 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

اإلى البحرين
البحر: الطويل

َأَتْي�ُت إل�ى )الَبحري�ِن( َأس�عى لُِحبِّها

وَبيانِي�ا ُمْهَجت�ي  إليه�ا  فُّ  َأزُّ

لِم�َْم�َل�كِة الَب�ح�ري�ِن َش�ْعًبا وَدول��ًة

َح�َمْل�ُت َأِري�ِج��يَّ النَّ�ِس�ي�ِم َي�مانِ�يا

دي�اُر )أب�ي الَبح�ر( ال�ذي َجلَّ ِش�ْعُرُه

)أب�ي جعفر الِخطِّ�ي( ُمْزِج�ي الَقوافيا



قيـــثــــار141 د. عبد الولي الّشميرّي

ب( ش�امًخا َيُل�وُح )عل�ّي ب�ن الُمَق�رَّ

وت��اًج�ا عل�ى رأِس الم�َن�ام�ِة ع�الِيا

وإّنم�ا ُش�ُخوًصا  اًح�ا  َمدَّ كن�ُت  وم�ا 

)لعب�د الع�زي��ز الب�اب�ط�ين(1 َث�ن�اِئيا

كّلم�ا الفصيح�ِة  َأحب�اَب  �ُع  ُيَجمِّ

راِوي�ا �عِر  لِلشِّ كاَن  َم�ْن  ل�ه  ى  َتَب�دَّ

روائًع�ا التُّ�راِب  تح�ِت  ِم�ْن  وَيْبَع�ُث 

��ع�ِر راِع�ي�ا فأصب��َح لإلب��داِع والشِّ

المعاصرين،  الشعراء  البابطين أصدر معجم  العزيز  الشاعر عبد  الصديق   - 1
العيوني  المقرب  ابن  العربي برعايته تحقيق ونشر ديوان  الشعر  وتوج خدمته 

البحريني.
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��ع�ِر الع�روبّي ُمْع�َجًما ��َع ل�لشِّ وَجمَّ

ف�ال الغ�رُب ف�ي َمنْ�َأى وال ُأس�تراليا

ش�اِعًرا وُب�وِرَك  إنس�اًنا  فُب�وِرَك 

ثانِي�ا �عِر  الشِّ خدم�ة  ف�ي  ل�ه  ولي�َت 
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الريا�ض
 في مهرجان الجنادرية

البحر: البسيط

َحدُّ لُه  ما  وَش��وٌق  َجديٌد  َعْهٌد 

إلى الّرياِض اّلت�ي َيْزُهو بها الَمْجُد

َمْن َحبُّوا وَمْن َعِشُقوا َأُحجُّ أطالَل 

ولي�س بين�ي وبي�ن الُمنَْحنَ�ى ُبْع�ُد

اُق ما َصنََعْت والُحبُّ ال َيْعِرُف الُعشَّ

َرَش�ُد َغ�يٌّ وال  ي�داُه، والُح�بُّ ال 
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وساِكنِِه َنْجٍد  في  َقلُبَك  َيِهيُم 

الل�ُه َيْرَح�ُم َمن ق�اَل: اله�وى َنْجُد

ُمَبْعَثَرًة َأش��الًء  َأْح��ِم��ُل  َأَت��ْي��ُت 

ِم�َن الَقصائِد أفن�ى َصْبَره�ا الَوْجُد

َوَلٍه ِمْن ُحبٍّ وِمْن  َنْجد  إلى  أشكو 

والفارُس الُحرُّ في َشْرِع الَهوى َعْبُد

َخُلَدْت تي  الَّ َصْحبِي  يا  َنْجُد  أهذِه 

م�اِن له�ا ف�ي َص�ْدِرِه َنْه�ُد َعْب�َر الزَّ

بها؟ ُشِغْفُت  تي  الالَّ ُكْثباُنها  فأيَن 

وأين َخْيَمُة َجن�دوِل الهوى )َدْعُد(



قيـــثــــار145 د. عبد الولي الّشميرّي

شامخًة أب��راَج  أرى  ولكن  أرى، 

�ْحِب َتْمَتدُّ أعناُقه�ا ف�ي خم�اِر السُّ

ُرفِ��َع��ْت للُهَدى  وِقباًبا  م��آذًن��ا 

ع�ُد الرَّ َقْهَق�َه  إالَّ  الَب�ْرُق  ُيْغم�د  م�ا 

وُمنَْتَجًعا ُبستاًنا  َأصبَح  ْمُل  والرَّ

ال�َوْرُد ُفس�تاُنها  فاتِنَ�ٌة  والبِي�ُد 

ياُض التي الَثْت َعماِئَمها هذي الرِّ

ْنُد حاِئِب َغنَّى ِش�ْعَرها الرَّ ُزْرُق السَّ

على والِعتاُب  لي  وما  ياِض  لِلرِّ ما 

م�اِن الَج�ْدِب َيْرَتدُّ قلبي اّل�ذي لِلزَّ
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َيِدِه وفي  َولَّى  اّلذي  ماِن  الزَّ ِذكرى 

ْم�ِت َبتَّ�اٌر َل�ُه َح�دُّ َس�ْيٌف ِم�َن الصَّ

َنوٌع ِمَن الَهْزِل َعْصُر النِّْفِط َيْفَضُحُه

والَهْزُل في ُحْكِم َأعراِف الَهَوى ِجدُّ

ُث َعن َيومي وما َصنََعْت َدْعنِي ُأَحدِّ

بِ�َي الجميالُت، واألَلْحاُظ، والَخدُّ

َرَهًب�ا ْدَننِ�ي  َهدَّ إذا  اِدق�اُت  الصَّ

الكاِذب�اُت إذا م�ا ح�اَن ل�ي َوْع�ُد

وال الِمْهَرجاِن  هذا  َمحاِسِن  وعن 

َتَس�ْل، فك�م زاَن ه�ذا الُمْلَتَق�ى ُودُّ



قيـــثــــار147 د. عبد الولي الّشميرّي

َمنِْزَلًة الَعْلياِء  ْفَوِة  الصَّ َصْفَوِة  ِمن 

ِعْق�ُد آدٍم  آللِ�ي  ِم�ْن  ُضيوُف�ُه 

هاَمُتُه ْمِس  الشَّ ِقباِب  كم شاعٍر في 

ْه�ُد َثْوُب�ُه اإلخ�الُص والزُّ وعالِ�ٍم 

باْسِمي وباسِم الوفوِد الُغرِّ َأْشُكُرُكْم

والَحْم�ُد واإلنع�اُم  لل�ِه  والَفْض�ُل 



148 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

حنين  
                                      البحر: الطويل

ْمعا َشَرى الَبْرُق ِعنَد الَفْجِر فاْسَتْمَطَر الدَّ

َصنْع�ا إل�ى  الُف�ؤاِد  َمْج�ُروَح  وَهيَّ�َج 

َس�واِكنًا وُك�نَّ  َصبابات�ي  فهاَج�ْت 

فض�اَق بها َص�دري، وضاَقْت ب�ِه َذْرعا

َمواِجًع�ا الُموبِق�اِت  َليال�ي  َكَس�ْتُه 

ْجَعى بِر، في َمْأَت�ِم الرُّ َق َث�وَب الصَّ َفَم�زَّ



قيـــثــــار149 د. عبد الولي الّشميرّي

يمامٍة َزْج���ُل  الَفْجِر  عنَد  وأب��ك��اُه 

فما عاد عندي في بِعادكُم ُوس�عا

ُت���س���اِم���ُرُه آالُم�����ُه وُش��ج��وُن��ه            

فما أْحَس�نَْت َوْصاًل وال َأحَسنَْت ُصنْعا

وَأهَلها ي��اَر  ال��دِّ َعنّي  ُمْبِلٌغ  فَمْن 

ْرعا ُشُجوني، وقد َأْحَرْقُت ِمن َأْجِلها الزَّ

وُسْمُرها الُخُدوِد  بِيُض  َحَمَلْت  وهل 

َس�ْمعا َوَع�ْت  إْن  ْلُته�ا  َحمَّ م�ا  أمان�َة 

َنَهاُرُه ال  اّل��ذي  النّائي  َع��ِن  َسُلوها 

َنفع�ا يرتج�ي  َليِل�ِه  ف�ي  وال  َنه�اٌر، 



150 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

َصبابًة َيِفيَق  ال  أْن  َح��َزًن��ا  َك��َف��ى 

َتْس�َعى وال  الحبي�َب  أمانِي�ِه  َتُح�جُّ 

ُه كأنَّ  ) )َت��ع��زَّ في  َمْغنًى  اللُه  رع��ى 

ِم�َن الُخْل�ِد ُروح�ي ناَزَعْتن�ي ل�ه َنْزع�ا



قيـــثــــار151 د. عبد الولي الّشميرّي

جزائري
البحر: الكامل

يا قلُب َأْينََك؟ أين َولَّى خاطِري؟

َدفاتِ�ري؟ َأُخ�طُّ  َق�ْد  َح�ْرٍف  وب�أيِّ 

ا َرَحْلَت إلى الِحساِن وُكنَت في لمَّ

أوِج الم�ع��ال�ي والّش�َب��اِب النَّاِض�ِر

وَهَجْرَت أحالمي وأقالَم الهوى

�اِمِري وَذَهْب�َت ِعن�َد ُخ�واِر ِعْجِل السَّ

وكأنَّنا َمعي  َتْبَقى  أْن  وأبيَت 

َعس�اِكِر ُدوَن  َيْقَتتِ�الِن  َخصم�اِن 
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قصيرٌة والَحياُة  َأْينََك؟  قلُب  يا 

عابِ�ِر َخي�اٍل  ِم�ْن  َأْقَص�ُر  والَوْص�ُل 

َة خاِئٌن؟!! ما لي إذا َجَحَد الَمَودَّ

م�ا ل�ي إذا َج�َرَح األَِحبَّ�ُة خاطِ�ري؟

ما لي أراَك َتِغيُب؟ أيَن َتقاَطَرْت؟

الباك�ِر ذا  ف�ي  الُح�بِّ  غاِدي�اُت  ب�َك 

اِم شوُقك والهوى؟ أإلى بالِد الشَّ

وُدم��وُع َع��ي�نِ�َك ك�الَغ�زي��ِر الماطِِر

لَِحماِمها التي  َصنعاَء  َنْحَو  أم 

ت��ه�ف�و ولأَِلَرِج الَع�ل�ي�ِل الع�اطِ�ِر؟



قيـــثــــار153 د. عبد الولي الّشميرّي

يا قلُب قل لي: أين أنَت؟ وما َترى

؟ أم َتْه�َوى ِجراَح َمش�اِعِري؟ َأُتِح�بُّ

ُه كأنَّ ُلوِع  الضُّ َخْلِف  ِمْن  وُيِجيُب 

اآلِس�ِر قي�وِد  ِم�ن  َيبك�ي  األَْس�ِر  ف�ي 

ُوْسِعِه في  َيُعْد  لم  َقْلُبَك  ويقوُل 

آَخ�ِر لَِقْي�ٍد  َيْبق�ى  هن�ا  َصْب�ًرا   

شاِعًرا إاّل  النَّاِس  في  َأُعْد  لم  أنا 

مفاِخ�ري كلُّ  �ْعُر  الشِّ إاّل  ش�يَء  ال 

وُمحاِرٌب شاِعٌر  الحقيقِة  في  أنا 

وَه�واَي ف�ي ُح�بِّ الِجه�اِد َجزاِئ�ِري
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َمالِحمي والِكفاَح  الجزائَر  إنَّ 

َس�رائري اللِّس�اُن  َكَت�َم  إذا  ُت�روى 

َتعاَشقا والِكفاَح  الجزائَر  إنَّ 

وَعِش��ْق��ُت َذْي��ِن العاِش�َقيِن فحاِذِر

وَرِكْبُت ِمْن َهْوِل الَجحيِم َخنادًقا

الق�اِدِر( )َعْب�ِد  َأتب�اِع  ِم�ْن  وَغ�َدْوُت 

ِغالَلٌة الِفداِء  ِمَن  عليِه  َوَط��ٌن 

وم�آِزري َمعاطف�ي  �ُموِخ  الشُّ وِم�َن 

عبرٍة َأْكَمُل  األَوراِس  وَلَثْوَرُة 

لِلجاِئ�ِر؟ َأْنَحنِ�ي  َش�ْرٍع  َفبِ�َأيِّ 
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ال� َسَينَْثنِي  الُعقوِل  ِميزاِن  وبأيِّ 

اِخ�ِر الزَّ بالكف�اِح  إاّل  طَّاغ�وُت 

أم��اَن��ٌة لِ��ل��بِ��الِد  َر  ال��تَّ��َح��رُّ إنَّ 

الباتِ�ِر الُحس�اِم  ُعن�ِق  ف�ي  لل�ِه 

َأِسيرٌة والباِلُد  َأْعَشُق  ُعْدُت  ما 

طاِه�ِر بِِع�ْرٍض  َيْلُه�و  ٌث  وُمَل�وَّ

وَمَتيًَّما َعاِشًقا  ُأْعَرُف  ُعْدُت  ما 

َجواِه�ِري َكِرْه�َن  ق�د  باي�ا  الصَّ إنَّ 

ها َحقَّ ُجوَلِة  لِلرُّ َأْعِرُف  ُعْدُت  ما 

�ِة طاِئِري ُم�ْذ حاَم َح�وَل ِحم�ى الَمَذلَّ
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محابري عيوُن  ْت  َجفَّ إذا  َعْفًوا 

الوافِ�ِر الَغ�راِم  َبْح�ِر  ِم�ْن  وَغَرْف�ُت 

الُعَلى َأْجنَِحُة  الِمنْطِيِق  اِعِر  لِلشَّ

بِش�اِعِر لي�س  وِس�واُه  َقوِم�ِه  ف�ي 

ٌة ِذلَّ التََّصبُِّر  وفي  َصَبْرُت  إّني 

ابِ�ِر م�ا زل�ُت َأْطَم�ُع ف�ي َث�واِب الصَّ

وَكِرْهُت َزْجَر القاِعِديَن َعِن الُعَلى

اِج�ِر الزَّ وَنه�َي  موعظ�ًة  وَمَلْل�ُت 

وَكَفْرُت بِ�)الِفيتو( اللَّعيِن وجورِه

َجزائ�ري الِكف�اِح  َم�َع  َغ�َدْوُت  إنِّ�ي 
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َعْذٌب و�َشْهد وَعذاب 
البحر: الرمل 

موشح لخيمة الفكر في مدينة فاس

ِمْثَلما فِْكٍر  َخْيَمُة  ُب��وِرَك��ْت 

النَّْرِج�ِس ُعي�وَن  الَغْي�ُث  ب�ارَك 

َعَلًما ُتْعلي  لِ��ل��َف��راِه��ي��ديِّ 

نُْدِس )فاُس( أزهى في الُحَلى والسُّ

َحَجبا َزم��اًن��ا  ال��ل��ُه  رَع��ى  ال 

)ص�احَب الَعْيِن(1 وَص�نْعاَء الَيَمْن

1 - صاحب كتاب العين: الخليل بن أحمد 
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اقتربا الَخليُل  ُق��ْل��ُت:  كّلما 

َح�َزْن َقْلب�ي  وَك�َوى  ُبْع�ًدا  زاَد 

الَمْغِربا وَيْهَوى  ْرَق  الشَّ َيْسُكُن 

وَس�َكْن َقلب�ي  َخيَّ�َم  حيُثم�ا 

َأْسَلما حاشا  بِالَوْصِل  كافٌِر 

كي�ف َأْمس�ى هاِجًس�ا في َنَفس�ي

وَدم��ا ُدُم��وًع��ا  الَجْفَن  َح  َق���رَّ

َيْكَتِس�ي وُف�ؤادي  وبُِروح�ي 

الَوَطرا ِمنُْه  َيْقِض  لم  عاشٌق 

وَنَف�ْر َعنِّ�ي  �اطُِئ  الشَّ َبُع�َد 
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الَخَطرا وَأْغَشى  الَهْوَل  َأْرَك��ُب 

انتَح�ْر ْب�ُر  والصَّ اآلم�اَل  َه�َزَم 

َرى والسُّ التَّناِئي  ُط��وِل  ِمْن  آِه 

كي�ف أقض�ي َبْع�َدُه ُعْم�ري َكَدْر

وَظَما َلهيًبا  الَقلَب  َأْش��َع��َل 

َنِس�ي؟ كان  إذا  أنس�اُه  كي�ف 

َلْيَتما أو  َعسى  ِمن  َلَحظاتي 

بِالَه�َوِس ُحبِّ�ِه  ِم�ْن  ُمْبَتَل�ى 

َك����َغ����زاٍل َب�������َدِويٍّ َف��َت��ن��ا

َح�لَّ في ُمْهَج�ِة ُروح�ي والَوِريْد
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الَيَمنا وَي��ْغ��ُزو  اَم  الشَّ َيْسُكُن 

َحدي�ْد ِم�ْن  وَقْل�ٍب  َع�ْذٍب  بَِف�ٍم 

الَفنا َح��دَّ  َأْوَصْلَتنِي  َأُق��ْل  إْن 

فارحِم الَقلَب؛ َيُقْل هْل ِمْن َمِزيْد؟

اللََّمى َشاِميُّ  اللَّْحِظ  َب��ْرَب��ِريُّ 

�َجى األَْنَدُلِس�ي ع�اِزٌف َلْحَن الشَّ

خ�اَن َوْع�ِدي وَتحاَمْي�ُت الِحَمى

األَْطَلس�ي لِلُمِحي�ِط  وَنفان�ي 

َقَمُر علينا  )ف���اُس(  ي��ا  َع��زَّ 

َيَت�واَرى ِعن�َد هاتِي�َك الِهض�اْب
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ه��ُر َث��ْغ��ُرُه َي��ْق��ت��اُت ِم��ن��ُه ال��زَّ

وَع�ذاْب وَش�ْهٌد  َع�ْذٌب  ُحبُّ�ُه 

الَمَطُر فيها  َح��لَّ  َأْرًض��ا  ج��اَد 

ب�اْب ُكلِّ  ِم�ن  َغَدًق�ا  وأتاه�ا 

ُعِلما قد  كما  صنعاء  ع��ائ��ٌد  

الَغَل�ِس ُحل�وِل  ِعن�َد  َغ�ٍد  ف�ي 

ما السَّ َف���الواِت  َيطوي  طائٌر 

باَت يروي لي َحدي�َث الَمْجِلِس
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اإلى مفدي زكريا
البحر: الطويل

إلى شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا في مسقط رأسه )غردايه( 

الُودِّ ِمَن  َقلبي  ِمثل  َقْلٍب  ُكلِّ  َأفي 

بابُة لي َوحدي أِم النَّاُس َسْكرى والصَّ

َكْعَبٍة َح��جُّ  ِوْجدانِنا  وفِ��ي  َأَتْينا 

ُنْب�ِدي وم�ا  ُنِس�رُّ  م�ا  إليه�ا  ُنَلبِّ�ي 

نا          َيْس�َتِفزُّ )ِغرداي�ٍة(  إل�ى  أتين�ا 

إلى الَيَمِن الَمْيموِن شاِعُرها )ُمْفِدي(
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ِمْثَلم�ا الَجزائ�ِر  َش�عِب  إل�ى  َنُح�جُّ 

ْش�ِد لِلرُّ �َة  َمكَّ الل�ِه  ُوُف�وُد  َتُح�جُّ 

َبنِ�ي )َيْزِق�ٍن( ماذا عل�ى َم�ْن َأَحبَُّكْم

�َد ف�ي َلْحِدي أس�يُر َهًوى حّتى ُأَوسَّ
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ِغرداية
البحر: الطويل

 مداعبة ألهل والية غرداية في شرق الجزائر

وإْخَوتي َيْعَلموَن  َقومي  َلْيَت  أال 

ْربِ َلج�اَءْت ُهنا َصنْعاُء لِلطَّْعِن والضَّ

َدولٌة ِمْصَر  وفي  ألحبابي  َسَأْشكو 

ْحِب سأش�كو إليها بِالَجزائ�ِر والصَّ

وَمش�اِرًبا َمْطَعًم�ا  َأوس�عوني  لق�د 

وداًرا وإْكراًم�ا وزادوا ِم�َن الُق�ْرِب
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ِزي��ادًة ُأري���ُد  َوَه��ُب��ون��ي ما  وق��د 

وق�د َعلَّمون�ي م�ا َيطِي�ُب ل�ه ُلبِّ�ي

بنا َصنعوا  ما  س��وَء  يا  ولكنَُّهْم 

�ْلِب يافِة بِالسَّ وخاُن�وا أمان�اِت الضِّ

َفعاَلُهْم الَوداُع  حاَن  وقد  سُأْفِشي، 

لق�د َس�َرُقوا والل�ِه ف�ي َغْفَل�ٍة َقلبي
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�ِشْحٌر ِدَم�شقّي
البحر: الكامل المقطوع

ُق ف�ي َدِم�ي ِس�ْحٌر ِدَمْش�ِقيٌّ ُيَم�زِّ

روحي، وُيْشِعُل في الُعُروِق َلِهيبا

ناَمْت ُحروُب الِعْشِق إاّل في ِدَمْش�

��َق فم�ا َي�زاُل َحريُقه�ا َمْش�ُبوبا

والَهوى َقْيِدِك  َأِسيُر  ِدَمْشُق  يا  أنا 

َغريب�ا فِي�ِك  �اِح  كالَوضَّ أأم�وُت 
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مراك�ض )عندا علي(1
البحر: الوافر

َمْشِرِقيَّْه َشْمٌس  اللَّيِل  لِهذا 

َبِهيَّ�ْة َطْلَعُته�ا  عل�ي(  و)عن�د 

تاَهْت الَحمراُء  اكُش(  )َمرَّ إذا 

الَعِليَّ�ْة الّس�ماواِت  وفاَخ�َرِت 

1  - عندا علي: ا�سم مكان مزار �سياحي ماتع، في اأطراف مدينة مراك�س 
الحمراء.
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ُنجوًما َترى  النَّهاُر  َرَح��َل  وإْن 

هاِش�ِميَّْة وَشْمًس�ا  وأقم�اًرا، 

الَغواني ُتزلزلُه  َقْلًبا  َسَبْت 

الَمْغِربّي�ْة   العي�وِن  ف�ي  ويغ�رُق 

ُيَغنِّي وال  َي��ن��اُم،  ال  َح��زي��ٌن 

َعِصيَّ�ْة إصابُت�ُه  َيْس�ُلو،  وال 
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الغالء الوح�ض
البحر:  الرَمل

َينَْثني ال  ك��اِس��ٍر  َوْح���ٍش  َأيُّ 

َبَدن�ي ف�ي  ُه  ُس�مُّ َأْفَع�ى  َأيُّ 

َجَزًعا الُمَتعالي  وال��ُه��ت��اُف 

الَوَط�ِن َحري�ِق  ِم�ْن  إاّل  لي�َس 

حاَرتِن�ا ف�ي  الُم�رُّ  ِجي�ُج  والضَّ

الَح�َزِن ُن�واُح  إالَّ  َيُك�ْن  ل�ْم 
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جاِئٌع َلْيٌث  الَوْحُش  فالَغالُء 

الَيَم�ِن ب�أرِض  الَفْق�َر  َينُْش�ُر 

إذا بِالُجوِع  ماَت  َمْن  على  ما 

الَكَف�ِن ُرف�اَت  َحتَّ�ى  َيِج�ْد  ل�م 

ولم ُشغٍل  بِ��ال  َيْلوي  عاطاًل 

�َكِن السَّ ُحْل�ِم  َغي�َر  َيَتَم�نَّ 

ُك��لُّ م��ا َي��ْم��ِل��ُك��ُه ف��ي ُع��ْم��ِرِه

َم�ِن           الزَّ وُبْغ�َض  األه�َل  ُحبَّ�ُه 

وِمن  ، َهمٍّ وِمْن  ُجوٍع،  ِمْن  ماَت 

ُمْزِم�ِن وداٍء  كان�ون،  َب�ْرِد 
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ِميراُثُه َل��ْح��ِدِه،  ف��ي  ُم��ْث��َق��اًل 

الُمْتَق�ِن ي�وِن  الدُّ أرق�اِم  َكْش�ُف 

ُسِكَبْت ُدُم���وٍع  ِم��ْن  وَبقايا 

َعِف�ِن َأَث�ِريٍّ  َث�ْوٍب  ف�وَق 

مضجعِه ع��ل��ى  وُب���نَ���يَّ���اٍت 

الِمَح�ِن      َث�ْدَي  َيْرَضْع�َن  �ٍر  ُقصَّ

َمْصَرَعُه َرَأْوا  َق��وٍم  ِم��ْن  آِه 

اِحِك الُمْس�َتْهِجِن وَمَض�ْوا كالضَّ

��تِ��ِه وَل���َك���ْم ق����ارون ف��ي ُأمَّ

م�اَت )بليوني�ر( َم�وَت الُمْدِم�ِن
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نق  يوم ال�شَّ
البحر: الكامل

رسالة  لسان حال الرئيس صدام حسين

شاِعٌر إّني  َعماِء  الزُّ َمْعَشَر  يا 

ِعت�اُب َعَلي�ِه  م�ا  ُح�رٌّ  �ْعُر  والشِّ

لِْحَيتِي ُأْطِلُق  اُم  َص��دَّ أنا  إنِّ��ي 

ِحينً�ا وَوْج�ُه الَب�ْدِر َلي�َس ُيع�اُب

بِِلْحيتي؟ الُعُلوُج  َتأُخُذني  َفَعالَم 

َأُتِخيُفه�ا األَض�راُس واألني�اُب؟
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ُمَقيًَّدا َأُكوُن  وَلْو  الَمِهيُب  وأنا 

�َباِك ُيهاُب ْي�ُث ِمْن َخْلِف الشِّ فاللَّ

ُمَعظًَّما ُكنُْت  كيَف  َذَكْرُتْم  َهالَّ 

والنَّْه�ُر َتح�َت َفخاَمتي َينْس�اُب؟

َمْوِكبي ُترافُِق  طائرًة  ِعْشُروَن 

ْي�ُر ُيْحَش�ُر َحْوَله�ا َأس�راُب والطَّ

ُكلُُّكْم َحولي  الُعَظماُء  والقاَدُة 

�اُب ُحجَّ وَبْعُضُك�ْم  ُف�وَن  َتَتَزلَّ

)َعّماُن( َتْشَهُد و)الّرباُط( فراِجُعوا      

ي م�ا َلُه�نَّ َج�واُب ِقَم�َم التََّح�دِّ
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وِر َتحَت ُجُلوِدُكْم َسُيِجيُب َطْبُع الزُّ

اُب الَع�رَّ َجَبُروتِ�ِه  ف�ي  اُم  َص�دَّ

ِحذاِئِه َخْلَف  َتِقُفوَن  اّلذي  ُكنُْت 

واألَش�ناُب العان�اُت  َتَتق�اَرُب 

في الواحِة الَخضراِء َحْوَل ُقُصوِرِه

واألَح�زاُب َعم�اُء  الزُّ َيَتزاَح�ُم 

ولِنَْيِل َمْرضاتي وَكْس�ِب َصداقتي

اُب وال��نُّ��وَّ ال����ُوَزراُء  َيَتسابُق 

عسى وما  ِرفاُق؟  يا  َصنَْعُتْم  ماذا 

أن َتصنع�وا؟ َوْزُن الَعمي�ِل ُذباُب



قيـــثــــار177 د. عبد الولي الّشميرّي

إخوانِِه على  وَأْكَثُرُكْم  َحْتًما، 

اُب ُم��َت��آِم��ٌر وُم���خ���اِدٌع َك���ذَّ

ُشُعوَبُكْم ظالِِميَن  َتُكونوا  َلم  َأَو 

ِمْثل�ي؟! وُكلُّ حش�ودكم أذن�اُب

وَشْعبِِه الِعراِق  ِمَن  اْنَتَهْبُت  فإذا 

�اُب َنهَّ َفَجِميُعُك�ْم  َثَرواتِ�ِه، 

وعداِئُكْم بَِسبُِّكْم  َفَسْقُت  وإذا 

َس�بَّاُب فاِس�ٌق  ِمنُْك�ْم  فال�ُكلُّ 

ُعوِب ُسُجوَدُكْم؟ َأَفتْكُتُموَن على الشُّ

األَرب�اُب ُدوَن�ُه  َربٌّ  والَغ�ْرُب 



178 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

ُمْحَكٌم َشْرٌع  والتَّْعِذيُب  الَقْتُل 

َص�ْت ف�ي فنِّ�ِه األَْع�راُب وَتَخصَّ

َحديثُِكُم كلُّ  َعماِء  الزُّ َمْعَشَر  يا 

وخط�اُب تآُم�ٌر  والُمنَْج�زاُت 

وإّنما الَبياُن  ُه��و  الَبياُن  أّم��ا 

والُكتَّ�اُب األق�الُم  ُتْس�َتْبَدُل 

واِضٍح َلْفٍظ  أيِّ  ِمْن  َتْجَزعوا  ال 

ِعق�اُب علي�ِه  م�ا  َلْغ�ٌو  ْف�ُظ  فاللَّ

بِأنَُّكْم الُغزاِة  وك��االُت  َت��ْدري 

واألنص�اُب األَزالُم  لُِوجوِده�ا 



قيـــثــــار179 د. عبد الولي الّشميرّي

واِحٌد َشْعٌب  الُعْرَب  بِأنَّ  وَتَرى 

والِجلب�اُب الثَّ�وُب  إاّل  َف�ْرَق  ال 

والُمْسِلُم الَعَربِيُّ َش�ْخٌص ُمْجِرٌم

واإلره�اُب اإلج�راُم  أف�كاُرُه 

واحًدا َبنًْدا  َنكوُن  والِعراُق  أنا 

األب�واُب؟ ُدونِ�َي  ُتْغَل�ُق  فَع�الَم 

ِسْجنِِه في  اّلذي  الِعراِقيُّ  وأنا 

وَع��ذاُب م��ذّل��ٌة  عيِم  الزَّ بعد 

لَِوداِعُكْم ْزُتُه  َطرَّ الذي  َثوبي 

ِمنْوالِ�ِه األث�واُب ُنِس�َجْت عل�ى 



180 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

ناِقًعا ا  ُسمًّ الكأَس  َشِرْبُت  إّني 

َأك�واُب ِش�فاِهُكْم  ِعن�َد  لُِت�داَر 

آِجال أو  عاِجاًل  َأس��ارى  أنتْم 

األَس�باُب َتَتش�اَبُه  وق�د  ِمْثِل�ي، 

ُجيوِشِهْم بيَن  الُحْمُر  والفاتحوَن 

خ�وِل ِكالُب لُِقُصوِرُك�ْم َي�وَم الدُّ

ُتوُبوا إلى )شارون( قبَل َرِحيِلُكْم

اُب واْس��َت��ْغ��ِف��ُروُه ف��إنَّ��ه َت���وَّ

َنْعَجًة الُعُروبُة  َغَدِت  إذا  َعْفًوا 

ِذئ�اُب الِك�راِم  َأْهِليه�ا  وُحم�اُة 



قيـــثــــار181 د. عبد الولي الّشميرّي

الغدر
البحر: الرمل

َكفى لي  وُق��وال  َدْمعي  َكْفِكفا 

وَعف�ا ُف�ؤادي  الل�ُه  س�اَمَح 

إذا وأح��زان��ي  َدمعي  على  ما 

وجف�ا َغرام�ي  الَغ�دُر  َقَت�َل 

َغيِِّه وِذك���رى  قلبي  وَذُروا 

ِش�فا الُح�بِّ  ِم�َن  َيْلَق�ى  فعس�ى 



182 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

َدمعًة ُيْخِفي  اليوَم  َقلبي  آِه، 

الَخف�ا ف�ي  َدَمَع�اٍت  رأْيُت�ْم  ه�ل 

َخبَّْأُتُه ما  الَقْلُب  َي��ُب��وُح  أم 

واْنَطَف�ى في�ه  كاَن  َلهي�ٍب  ِم�ْن 

أشجاُنُه اْنَطَفْت  كيَف  حائًرا 

�َغفا �ْرُح، وَأْفنَى الشَّ وه�وى الصَّ

َمسمومٍة َط��ْع��نَ��ٍة  ف��ي  غ���اِدٌر 

الَوف�ا وأنس�اُه   ، الُح�بَّ قت�َل 
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قيـــثــــار185 د. عبد الولي الّشميرّي

ليتهم يعَلمون
تفعيلة المتقارب

ُيحاِكُم َأْشعاَرَك األَغبياُء

ُيحاِكُم أفكاَرَك األْشِقياء

ُيحاِكُم َجوَعى الُعُقول     

حاِب ُهُطوَل السَّ

وَزْهَو الُفصول

ُيحاِكُم تِْشريُن في َجْدبِِه



186 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

عصافيَر َتشدو

ُد ُتنِْشُد ُتَغرِّ

َتْعِزُف َلْحَن الُحقول

فأيَن الُعقوُل؟

َحى في َزماِن األُُفول؟ وأين الضُّ

ألّنَك َتْعَشُق ما ال ُيطاُق

ياح وَتْرَكُب ُهوَج الرِّ

الَعواتي

اللَّواتي

َأَبْت َتنَْحني لِلُهراِء أو َتُزول

فما لِلَمناراِت؟



قيـــثــــار187 د. عبد الولي الّشميرّي

را؟ ما لِلذُّ

وما لِلنُُّجوِم

َراْب؟ إذا ما َهجاها السَّ

َرْت اَفُة الَحيِّ إْن َبشَّ وَعرَّ

باْب بُِشُموِخ الذُّ

َدْت َنْفَسها وإْن َجرَّ

ِمن َجميِع الثِّياْب

وَأْلَقْت ُبصاًقا على َصْدِرها

َهْت وَتْحَسُبها َشوَّ

َثْت َلوَّ

ماِء الِقباْب في السَّ



188 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

فحاشا وحاشا لها أْن َتدوم

َحى ألنَّ الضُّ

ياء وألنَّ الضِّ

ُد كلَّ ظالِم الُغيوم ُيَبدِّ

وَيْهتُِك ما َتنِْسُج الَعنَْكُبوت

وُيْشِعُل َأْضواَءُه في الُبيوت

وقد ُيْشِرُق الُحبُّ  كالعافيْه

وكالّروِح  في لحظة صافية

ُيحاِكُم َأشعاَرَك األَْعَجمون

وِم األَرطبون بَِفْلَسفِة الرُّ



قيـــثــــار189 د. عبد الولي الّشميرّي

ألنََّك ال َتْعَشُق الُموبِقات

ألنََّك َتْعَشُق َفْجَر الَجمال

وَتْأبى لَِجْبَهتَِك االْنِحناء

ماْل على َدنساِت الرِّ

ألّنَك حادي النََّدى

والَمدى والُهدى

جال والنِّسا والرِّ

وَتْرُسُم في َلْوحِة الَمْجِد لِلَمْجِد

أرقى ِمثاْل

وها أنَت.. َمْن أنَت يا شاعًرا

َكِمْرَوِد َجْفٍن



190 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

وَتغريِد َلْحٍن

وَصيحِة َرْعٍد

َتُهزُّ الِجبال

وَتْشَمُخ مثَل الِجبال

على كلِّ حال

عِر أبعاُدُه الُمْتَقنَْة وللشِّ

بَِرْغِم ِجراحاتِه الَبيِّنَْة

وآياتِِه الُمْحَكماِت اّلتي

أراها بسيف الغبا ُمْثَخنَْة



قيـــثــــار191 د. عبد الولي الّشميرّي

الَفَرج
البحر: الرمل

َوَه��ْج َأحاِسيسي  َلْيُل  يا  أن��ا 

الُمَه�ْج وَتغت�اُل  النَّ�اَر  َتْق�ِذُف 

معي َيسلو  وال  َأسلو  ال  أن��ا 

َزَم�ُن الَقْه�ِر اّل�ذي بِالظُّل�ِم َضّجْ

ُمْعَدًما َيتيًما  الطِّفُل  َينَْشُأ 

َع�َرْج لِس�اَقْيِه  الَح�ْرُب  صن�َع 



192 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

��ُه ُأمَّ لَِيْلَقى  ال��َم��وَت  َيْطُلُب 

وَف�َرْج؟ س�روًرا  الل�َه  نس�أل 
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قيـــثــــار195 د. عبد الولي الّشميرّي

لُجوء
البحر: الخفيف

لِبابِْك اللُّجوُء  هاَجنِي  َسَحًرا 

م�ِع خاِئًف�ا ِم�ن َعذابِْك هاتِ�َن الدَّ

وخطايا َصنائٍع  ِم��ْن  َوِج���اًل 

ها ق�د َطَوْيَت�ُه ف�ي ِحجابِ�ْك ِس�رَّ

وَمراِحي َمْسَرحي  الَخوُف  وَغدا 

بابِ�ْك عن�َد  بَِجْبَهت�ي  ا  ُمْس�َتبِدًّ



196 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

كَلْيٍل ال��ُه��م��وُم  ��ْت��نِ��ي  وَت��َولَّ

ِعتابِ�ْك ِم�ن  ٍق  ُم�َؤرَّ ُمْدَلِه�مٍّ 

اعتِذاٍر ف��أيُّ  ِحيَلتِي  َضُعَفْت 

ليل�َة الَقْب�ِر ُمؤنِس�ي ف�ي ُترابِ�ْك

وإّني َعِلْمَت  ما  ْنِب  الذَّ ِمَن  لي 

ِرحابِ�ْك ف�ي  والِج�ٌئ  ُمْس�َتِزيٌد 

إلهي َجنَْيُت  ��ذي  الَّ َرْغ��َم  أن��ا 

َأعتابِ�ْك عل�ى  ضاِرًع�ا  أزْل  ل�م 

َمْوتي قبَل  ضا  الرِّ َة  ُحلَّ فاكُسنِي 

وَلَدى الَحْشِر، البعَث في أحبابِْك



قيـــثــــار197 د. عبد الولي الّشميرّي

العطُر اأنت1
البحر: البسيط 

َغَزُل ُه  ُكلُّ وِشْعِري  أقوُل  ماذا 

َثِم�ُل َش�يطاُنُه  بِالَه�وى،  ُمَقيَّ�ٌد 

له ِزم��اَم  ال  واٍد  كلِّ  في  َيِهيُم 

مع الجميالِت َيْحلو الِجدُّ والَهَزُل

ماذا أقوُل وِشْعري في الِمالِح َثَوى

قالئ�ًدا، َتزده�ي فيه�ا وتكتح�ُل
1 - غنتها ابتهالت الفنانة: رنا الحداد



198 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

يا َسيَِّد الَخْلِق: إّني ِجئُت ُمْعَتِذًرا

الِعْطُر أنَت، وُه�نَّ الثُّوُم والَبَصُل

ساِكنُُه أن��َت  َقْلًبا  َيْعَلُم  ُه  اللَّ

َلُل الحبُّ أن�َت، وُهنَّ الَغ�يُّ والزَّ

روحي فِداَك وَمْن َأْهوى َجِميُعُهُم

ُسُل آَمنُْت، والَحقُّ ما جاَءْت بِه الرُّ

ُأَشبَِّهُه أْن  َأعلى  ُحبَِّك  َمقاُم 

يُخ أو ُزَحُل فما َعسى الّشمُس والِمرِّ

َصْفَوُتُه الّلِه  ِحبُّ  أّنَك  َيْكِفيَك 

�فاعِة أن�َت الُحْل�ُم واألََمُل وبالشَّ



قيـــثــــار199 د. عبد الولي الّشميرّي

َلٌة ُمَعطَّ طَه  يا  ُدوَن��َك  األرُض 

َعِقيمٌة، أنَت فيه�ا الفارُس الَبَطُل

َلُه َفصَّ والُقرآُن  الَحقُّ  وِدينَُك 

واألرُض ِمن َغي�ِره بِالظُّلِم َتْقَتتُِل

عيسى وموسى َشقيقا َأْحَمٍد َنَسًبا

وِملَّ�ًة، وُه�ًدى، ل�و َتْعَل�ُم الِمَلُل

حاِمُلُه ِجبرائيُل  الَعْدُل  ِميزاُنَك 

َوُل والَعْدُل َأفضُل ما قاَمْت به الدُّ

قاطَِبًة بِاإلنساِن  النَّاِس  أرحَم  يا 

ُجُل اُء، َتسَتْجِديَك والرَّ اُء، َحوَّ َحوَّ



200 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

يا َسيِّدي والَهوى َيجتاُح َموِهَبتي

أشكو إليَك، وَقلبي خاِئٌف َوِجُل

ُرُه ُأَك��رِّ َجْهٍل  ِمن  اللَه  َأْسَتْغِفُر 

َجْهًرا وَأْسُجُد في َدمعي وَأْغَتِسُل

به َأبُ���وَء  أن  َذْن��ًب��ا  اللُه  َأَيْغِفُر 

حّتى ولو َقلَّ أو لم ُيْسِعِف الَعَمُل؟!

بِه َيُلوُذ  إنساًنا  الّلُه  ُيْبِرُئ  أو 

ْي�ُف، والتَّضليُل والِعَلُل حياُته الزَّ

به َأُلوُذ  لِمْحراٍب  تهفو  وُح  الرُّ  

وَأْبَتِه�ُل أبك�ي  ُمعتِرًف�ا  َأَتْي�ُت   



قيـــثــــار201 د. عبد الولي الّشميرّي

َأِحبََّتُه َيْلَقى  أْن  لِلَقلِب  وآَن 

وَيتَِّص�ُل يس�تهدي  بالّل�ه  بِالّل�ِه 

ِهَبٍة ِمْن  اِح  الَمدَّ للّشاعِر  كان  إن 

ففي�َك ِش�ْعِرَي َبْعَد الي�وِم َيكتِمُل

ْعَر في َمْدِح الَحبيِب، متى ما أطوَع الشِّ

فَأْرَتِج�ُل ُمنْق�اًدا  ج�اَء  َطَلْبُت�ُه 

َيِدها ِمْن  ضاَع  طَه  ��ُة  ُأمَّ َربَّ��اُه، 

َحْب�ٌل َأَمْرَت ب�ِه فاْنه�اَرِت الِحَيُل

بهم فضاَق  َجوعى  َأبناُؤها  وتاَه 

حراُء والَجَبُل اُر والصَّ الجاُر والدَّ



202 د. عبد الولي الّشميرّيقيـــثــــار

َوَطٍن في  لِّ  الذُّ َقْهَر  َع  َتَجرَّ ِجيٌل 

لِلِع�زِّ والَمْج�ِد ف�ي تاريِخ�ِه َمَثُل

وَمْسَغَبًة ُذالًّ  َحنَْظٍل  ِمن  َيْقتاُت 

وَأْرُض�ُه التِّْبُر والبتروُل والَعَس�ُل

وأصبَح الِجيُل في َعيِن الُغزاِة ُيَرى

ِمْث�َل النَّعام�ِة ال َطْي�ٌر وال َجَم�ُل
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اإليَك اأتيت1
البحر: الوافر

َنْفسي َعَزْفُت َعن َخَلجاِت  إليَك 

وُتْب�ُت إليَك ِم�ن ُطغياِن ِجنس�ي

َأخشى وبِتُّ  جاَء  الرَّ والَزْم��ُت 

ِعتاَب�َك أو ِحس�اَبَك ِعنَد َرْمِس�ي

َقلبي بِ��اإلْث��ِم  َدج��ا  إذا  وأن��َت 

َنْحس�ي وُتبِي�ُد  َبِصيرت�ي  ُتنِي�ُر 

1 -  غنتها ابتهالت الفنانة: رنا الحداد
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ُهمومي على  الُمْسَتعاُن  وأنَت 

وأن�َت الي�وَم لي وَغِدي وَأْمس�ي

َوْج��ًدا وَأُذوُب  َصباَبًة  َأِهيُم 

إليَك، وكم َأخاُف ُجُموَح َنْفس�ي

ِدي��اري ِمن  َأْه��ُرُب  إليَك  َأفِ��رُّ 

وِمن َأهلي وِمن َوْهِمي وَحْدِس�ي

ا َع��ُف��وًّ ب��ه  أراَك  داٍر  إل���ى 

وِرْجِس�ي ت�ي  َزالَّ كلَّ  َغُف�وًرا 

قلبي س��رَّ  تعلُم  أن��َت  ُأِح��بُّ��َك 

�ي وأن�َت لُِجرِح َش�ْكَواَي الُمَؤسِّ
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وأنَت َتَرى وَتْسَمُع َهْمَس ُروحي

بِرأس�ي م�ا  وتعل�ُم  وإخالص�ي 

دائي وَشَفْيَت  عاَفْيَتني،  فكم 

بُِبْؤس�ي ُيْس�ًرا  َأْبَدْلَتن�ي  وك�م 
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حبيب
البحر: الوافر

بين يدي الحبيب محمد عليه الصالة والسالم

التَّنائي َبْعِد  ِمن  جئُت  حبيبي 

ُبكائ�ي َيْس�بُِقني  إلي�َك  أتي�ُت 

َقْهري َت��ُروُم  والحياُة  أتيُتَك 

إبائ�ي له�ا  َي�ِذلَّ  أن  وَتْبِغ�ي 

َطْيًرا يِح  الرِّ في  راِكًبا  َأَتْيُتَك 

�ماِء السَّ ف�ي  ُيَحلِّ�ُق  ِصناعيًّ�ا 
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صوتي الَبْيداَء  َيْقَطُع  وِحينًا 

ُحدائ�ي ال�وادي  َيم�أُل  َحنِيًّ�ا 

المعاصي  همَّ  َأْشتكي  َأَتْيُتَك 

َرجائ�ي ُيْبِلُغن�ي  الل�َه  لع�لَّ 

وَقْهًرا ُظْلًما  َأشتكي  َأَتْيُتَك 

الَع�راِء ف�ي  النَّبِي�ذِة  تِ�َك  ألُمَّ

الَمعالي َأوِج  إلى  بِها  َسَمْوَت 

�ماَء م�ع الَفض�اِء وج�اوزَت السَّ

حبيبي يا  َربِّ��َك  ص��الُة  عليك 

ي�اِء  الضِّ س�رَّ  ي�ا  األزم�ان  م�دى 
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الهدى ثانية
البحر: السريع

وأوجاِعَي�ه َأحزان�ي  َلْمَلْم�ُت 

داِعَي�ة ُهن�ا  لِْلَع�وِد  وِص�ْرُت 

با الصَّ َنسيِم  ��ا  َريَّ ِمن  وُق��ْدُت 

ثانَِي�ة الُه�دى  َرياحي�ِن  جي�َش 

بايا اّلذي َحْس�ُب التَّصاب�ي والصَّ

َأْس�َلْفُت ِم�ن ُعْم�ِري وَأْش�عاِرَيْه

َأشجانِه َوْي��َح  َتصاَبى  َكْهٌل 

باِقَي�ة؟ وال  ُدْني�ا  ال  َحتَّ�اَم 
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َرّباه1
البحر: السريع

حال كلِّ  في  بِالحاِل  عالًِما  يا 

والخافَِيْة األَس���راِر  وع��الِ��َم 

َيُعْد ا  وَلمَّ ع��اَد،  قد  )ت��ّم��وُز( 

العافَِي�ْة ِم�َن  َأبل�ى  م�ا  للِجس�ِم 

يكن لم  ما  َأْعَطْيَت  اّلذي  أنَت 

َي�ه َربِّ ي�ا  أن�َت  إاّل  ُيْعطِي�ِه 
1 -  غنتها ابتهالت الفنانة: رنا الحداد
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ِمْحنَتِي ُم��ْر  َم���والَي  يا  رّب���اُه 

َتْرَح�ُل عن ِجس�مي إل�ى الهاِوَيْة

ضا والرِّ فا  الشِّ شآبيَب  وُم��ْر 

ثاني�ة ُتْس�ِعَفني  أْن  والعف�و 

كما إلهي  َتْهتِْك  وال  واْس��ُت��ْر 

الماِضَي�ْة �نَِة  السَّ ف�ي  ْدَتنِ�ي  َعوَّ

ُمْخِلٌص ُم��ْؤِم��ٌن  إّن��ي  َربُّ  يا 

القاِضَي�ْة تك�ِن  ل�م  َلْيَته�ا  ي�ا 
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المحراب
البحر: الخفيف

باَبه ُتْغِلُق  واألَْرَب��ع��وَن  ع��اَد، 

َأثواَب�ه َغراِم�ِه  ع�ن  فَط�َوى 

الّثالثيَن َطْيِش  أحالُم  وَتَولَّْت 

باَب�ْة والصَّ الَه�وى  َعْه�ُد  وَولَّ�ى 

وَتعالْت َوْجُهُه  الخوَف  اْكَتسى 

ف��ي َح��ن��اي��اُه َزْف�����َرٌة وك��آب��ْة
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اِء الَحرَّ بَِأْدُمِعِه  جى  الدُّ في  وَزها 

ِعقاَبه اإلل���ِه  ِم���َن  َي��ْخ��َش��ى 

في وَكم  الُعراِم1  ِمَن  أَلَْمني  يا 

َش�باَبْه َأْفنَ�ى  الُع�راِم  َصَب�واِت 

جوُع يا قلُب والَعْو حاَن حاَن الرُّ

َوثَّ��اَب��ْة َج��ُف��وَل��ٍة  بِ��نَ��ْف��ٍس  ُد 

صواَبه واس��ت��ع��اَد  ع��اَد  آبِ���ٌق 

ب���ارَك ال��ل��ُه َع���ْزَم���ُه وإي��اَب��ه

التَّو َموِكِب  في  الَولِّي  لَِعْبِد  ما 

ِم��ْح��راَب��ه ُل���ُزوَم���ه  إاّل  ب���ِة 

1 - الُعرام: طي�س ال�سباب.
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عودة
البحر: الخفيف

َربَّه يِل  اللَّ في  َيْسَتِغيُث  آبِ��ٌق 

وَكْرَب�ْه َه�واُه  َيش�تكي  ُمْبَتًل�ى 

َيَتَلظَّى حاِئًرا  مَع  الدَّ َي��ْذِرُف 

لي�س َي�دري ولي�َس َيْفَق�ُه َدْرَب�ْه

بَِخبايا ع��الِ��ٍم  غ��ي��ُر  ع��الِ��ٌم، 

َقْلَب�ه الل�ُة  الضَّ َتْس�ِرُق  ُعُم�ٍر، 
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صحارى يغشى  َيُؤوُب،  ال  آبٌِق 

َجْدَب�ْه الَمهالِ�ك  ِم�َن  موبق�اٍت 

ا أين َي��م�ض�ي وكيف َيمضي وَلمَّ

َجنَْب�ْه؟ والِهداَي�ُة  النُّ�وُر  َيْس�ُكِن 

كالَمناي�ا أو  �هاِم  كالسِّ طاِئ�ٌش 

وَتْجَبه َت��ُغ�رُّ حي��نً�ا  واللَّي��الي 

�كارى السَّ ُيعان�ي  َكم�ا  وُيعانِ�ي 

والَحي�ارى ِم�َن الهواِج�ِس ُغربْة

وخطي�ٌب وواع�ٌظ،  َفْيَلُس�وٌف 

ْي�َف َخْصَبْة  واَحًة يرتع�ي ِمن الزَّ
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زاي��ا ال��رَّ كثيُر  آثِ���ٌم  واِه����ٌم 

َصْحَب�ْه الِخ�لُّ  َيْتَب�ُع  م�ا  وكثي�ًرا 

ُن��وًرا لِلَقلِب  ياُء  الضِّ َأَي��ُع��وُد 

ُقُدِس�يًّا، يرعى الُه�دى والَمَحبَّْة؟
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ال�شاعر ال�شفير الدكتور:
عبد الولي ال�شميرى

رئيس مؤسسة اإلبداع للثقافة واآلداب والفنون  باليمن

رئيس منتدى المثقف العربي بالقاهرة.

رئيس تحرير مجلة المثقف العربي

رئيس تحرير مجلة تواصل

له وعنه عشرون كتاًبا مطبوًعا في الشعر واألدب والثقافة والسياسة 

والتأريخ.

اآلداب  كلية  في  أكاديمي  ومناقش  ومشرف  محاضر  أستاذ 

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

ثقافية في الوطن العربي وخارجه.

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

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

الحجة 1375ه�، الموافق 4 أغسطس 1956م 

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

والبلدان العربية واألجنبية.

دكتوراه في األدب العربي 1993 م.

األعمال والوظائف

سفير للجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية لمدة عشر 

سنوات

من2001م-  العربية  الدول  جامعة  لدى  لليمن  دائم  مندوب 

.2012
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سفير بوزارة الخارجية اليمنية.

محافظ لمحافظة مأرب 1995م. 

عضو منتخب لمجلس الشورى اليمني من 1988م. 

عضو منتخب لمجلس الشعب 1990م.

عضو منتخب لمجلس النواب اليمني من 1993م

عضو مؤسس لمجلس إدارة  بنك التض�امن اإلسالمي 1995م.

 -  1993 من  النواب  بمجلس  الخارجية  الشؤون  للجنة  عضو 

1995م.

عضو للجنة الشؤون الثقافية والتعليمية بمجلس الشورى لعام 1989.

مدير عام لمنطقة شرعب 1985 - 1988.

مدير ألمن ناحية مقبنة وقائد لمعسكر هكمان1980م

أمين عام للمجلس البلدي بمدينة )الحديدة باالنتخاب -1978

.1980
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بالحديدة   العلمي  النور  بمعهد  والبالغة  العربية  للغة  مدرس 

. 1978 - 1975

من مؤلفاته

1. )درر النحور(: ثالثة أجزاء دراسة وتحقيق ديوان ابن هتيمل 

شعر وسيط، الطبعة األولى 1995م

2. )أوت�ار(: ديوان شع�ر فصيح 5 طبعات. 

3. )وحشتنا(: ديوان شع�ر حميني، وزجل صوتي.

4. )قيثار(: شعر فصيح، وحميني.

5. )حنين(: ديوان يجمع شع�ر الحنين في الشعر العربي،

6. )العطر(: ديوان شعر فصيح ومناجاة.

7. )خواطر وذك�ريات(: جزآن، طبعة 1

8. )أع�الم االغتراب اليمني(: تراجم شخصيات يمنية مهاجرة.
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9. )من أوراق األحرار(: مقاالت في: السياسة والثقافة.

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

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

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

شعرية

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

14. )موسوع�ة أع�الم اليمن ومثقفيه(: 20 مجلًدا تراجم وسير 

www.al-aalam.com

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

السياسي والعسكري.

في  تأريخ  الصحراء(:  لعاصفة  العسكرية  )االستراتيجية   .16

حرب العراق.

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

الشميري،   الولي  عبد  الدكتور  شعر  في  اإلبداعية  الذات   .1

تأليف: د. إدريس بن مليح المغرب.

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

صبري مسلم، والدكتوره: وجدان الصائغ، العراق. 

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

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

الموسوي،  العراق

5. أساليب وصور جديدة في شعر الدكتور عبد الولي الشميري، 

تأليف: مها العاليلي،  األردن، رسالة ماجستير.

6. عشرات المقاالت في الصحف والمجالت الغربية.

تكريمات وأوسمه ودروع حصل عليها:

1. درع جامعة الدول العربية، القاهرة.



قيـــثــــار223 د. عبد الولي الّشميرّي

2. درع جامعة المنصورة للعلوم، مصر.

3. درع جامعة أسيوط، مصر.

4. درع جامعة بيرزيت، فلسطين.

5. درع كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.

6. درع جامعة حلوان، مصر. 

7. درع وزراة العدل المصرية.

8. درع مؤسسة مفدي زكريا، الجزائر.

9. درع مؤسسة عبد المنعم الصاوي للثقافة، مصر. 

10. درع مؤسسة خليفة، البحرين.

11. درع الجالية العربية بمحافظة )ددلي( بريطانية. 

12. وسام الواجب، اليمن

13. وسام الشرف، اليمن

14. وسام البطولة، اليمن.
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15. وسام الوحدة، اليمن. 

16. وسام ثورة 26 سبتمبر، اليمن.

17. درع أبطال األمن المركزي باليمن.

18. درع الروتاري )بمصر الجديدة(.

19. درع مركز الحضارة اإلسالمية ببريطانيا )منشيستر(.

20 .  درع وزارة الثقافة اللبنانية، بيروت

21 . درع رابطة أبناء بيروت 

22 . درع المجلس اإلسالمي الفلسطيني األعلى

23 . درع المكتبة البريطانية، لندن
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7رحلة في عالم النغم الجميل

عر 11الشِّ

13الّشاعر

15قيثار 1

17قيثار 2 

19قيثار 3

20قيثار 4

123 - غرام
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25يظنون

عر 26الشِّ

28أشتات

32زارني َسَحر

35أرجو ِرضاك

37وال تلثمه

37في المشفى

42سافِْر

44ساكن قلبي

45ظامئ

49الَمها
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51بقايا ِجراح

53غريبة

55زبانية الهوى

57َمْن ظنَّ ظّن

59عاوز إيه

62َعَسل

67أرشُف َثغًرا

70ُأغاِضُبها

73لَِعينَيها

75باللَّ��ه ِقفي

78َلْيالَي
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86ُقرُطبة

93َتورية

295 - غنائيات

97ما أروَعك!

102ما َرِضينا

104ُمْضنَاك

106اذكريني

110َعَسى

112ل����ه���ب

117شمير

121سارق
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123وطنيات

125دمشق

128صنعاء

130مسقط

137الّرباط

140إلى البحرين

143الرياض

148حنين  

151جزائري

157َعْذٌب وَشْهد وَعذاب 

162إلى مفدي زكريا
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164ِغرداية

166ِسْحٌر ِدَمشقّي

167مراكش )عندا علي(

4169  - بكائيات

171الغالء الوحش

نق  174يوم الشَّ

181الغدر

5183 - مصارحة

185ليتهم يعَلمون

191الَفَرج

193ربَّ��ان�ّي��ات
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195ُلجوء

197العطُر أنت

203إليَك أتيت

206حبيب

208الهدى ثانية

209َرّباه

211المحراب

213عودة

217السيرة الذاتية للشاعر




