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  لـــمدخ
  

 
 

ـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــٌنوط ـــــــــــــــــــال  الال  ٌوط ـــــــــــــــــــاُلين ـــــــــــــــــــك  ُين ـــــــــــــــــــَكمن ـــــــــــــــــــاه  َمن ـــــــــــــــــــاُهمح   ُمح 
ــــــــــــــيس   ــــــــــــــيسل ــــــــــــــا  ل ًحق ــــــــــــــاَّ ًحق ــــــــــــــك  َّ ــــــــــــــَكملثل ــــــــــــــيش  َملثل ــــــــــــــيُشالع ــــــــــــــه  ُالع ــــــــــــــهفي في 

ـــــــــــــــــي ِ ِ ـــــــــــــــــيوطن ـــــــــــــــــبض  وطن ـــــــــــــــــبُضن ـــــــــــــــــافقي  ُن ـــــــــــــــــافقيخ ـــــــــــــــــوين  خ ـــــــــــــــــوينوعي وعي 
ِهِهســـــــــــــــــــاكنيســـــــــــــــــــاكني  مـــــــــــــــــــنمـــــــــــــــــــن  تـــــــــــــــــــسريتـــــــــــــــــــسري  ودمـــــــــــــــــــائيودمـــــــــــــــــــائي   

  ــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــفكي ــــــــــــــــــي  الال  كي ــــــــــــــــــيُّوالنب ــــــــــــــــــه  ُّوالنب ــــــــــــــــــهمن ِّوعــــــــــــــــــزيِّوعــــــــــــــــــزي  من 
ـــــــــــــــــــاهى   ـــــــــــــــــــاهىيتب ـــــــــــــــــــن  يتب ـــــــــــــــــــنم ـــــــــــــــــــوى  م ـــــــــــــــــــوىحمت ـــــــــــــــــــه  حمت ِنريي ْ ـــــــــــــــــــهِّ ِنريي ْ ِّ 

  ـــــــــــــــــسلامن ـــــــــــــــــسلامَنول ـــــــــــــــــى  يفيف  َول ـــــــــــــــــىاحلم ـــــــــــــــــري  احلم ـــــــــــــــــُريخ ـــــــــــــــــزم  ُخ ـــــــــــــــــزٍمح ٍح 
ـــــــــــــــــسكب   ـــــــــــــــــسكُبي ـــــــــــــــــه  َوالـــــــــــــــــرسوَروالـــــــــــــــــرسور  َاألمـــــــــــــــــَناألمـــــــــــــــــن  ُي ـــــــــــــــــِهعلي ِعلي 

  ــــــــــــــــــبالد  يكــــــــــــــــــنيكــــــــــــــــــن  ْإْنإن ــــــــــــــــــبالدلل ــــــــــــــــــي  ٌّحــــــــــــــــــبٌّحــــــــــــــــــب  لل ــــــــــــــــــيِّفحب ِّفحب 
 ـــــــــــــــــــالغ ـــــــــــــــــــالٌغب ـــــــــــــــــــصل  ململ  ٌب ْي ـــــــــــــــــــصلِ ْي ـــــــــــــــــــواي  ِ ـــــــــــــــــــوايس ـــــــــــــــــــه  س ـــــــــــــــــــِهإلي ِإلي 
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  املختارات يف البدء مث توطئة
 بـال – ومهـا الثالـث العربيـة اللغـة ُمـصدر َّإنـه: اوقـالو العـرب ُديـوان الـشعر َّإن: قالوا

 ًإجيابيـة األصيل للشعر جيد العريب الشعر َمواقف يتابع ومن  فيهام مماراة ال حقيقتان -ٍّشك

  .واإلسالم اجلاهلية يف العرب معارك يف حضوره يف تتمثل

 صطفىاملـ عـىل قـريش َّكفـار ُّبتقـول وتـأثريه الـشعر عظمـة عىل مرجليوث َّاستدل وقد

﴿: تعاىل قال ٌشاعر َّإنه قالوا إذ @                  ﴾، وقال 

﴿: آخـر موضـع يف وتعاىل سبحانه                            ﴾، وإذا 

 وبلغـاؤهم العـرب فـصحاء وقـف ْإذ كـريمال القـران مـةعظ عـىل تـدل احلقيقـة هذه كانت

 .وعظمته الشعر تأثري عىل -ًأيضا -ُّفتدل مثله من بسورة يأتوا أن عىل عاجزين

 مـا يف > حلـسان فقـال عـرصه شـعراء @ الرسول َّشجع وعظمته الشعر ِوملكانة

  .)معك القدس وروح أوهاجهم اهجهم( :عمرو بن حفص عن البخاري رواه

 أيب عـن امللـك عبـد بـن سـفيان عن نعيم أبو رواه ما هذا ويوضح هقائلي برؤية أشاد كام

 :لبيد كلمة ٌشاعر قاهلا كلمة أصدق( :قال أنه @ اهللا رسول عن > هريرة

   ٌباطــــــــــــــل اهللا خــــــــــــــال مــــــــــــــا ٍيشء ُّكــــــــــــــل أال

  )زائــــــــــــــــل حمالـــــــــــــــة ال نعـــــــــــــــيم وكـــــــــــــــل 

 أجمـاد عرفنا ملا عرالش فلوال املرتبة أو املكانة هلذه العريب الشعر َّأحقية التأريخ أثبت وقد 

. األخـرى القبائـل عـىل َّالـسيطرة هلا تكون األجود الشاعر لدهيا التي فالقبيلة« لذا املاضني

                                                
َنرش) ١(

ِ   .احلدث] ١٨( صفحة هــ٧/٧/١٤٣٦ يف اجلزيرة جريدة يف املختارات من ٌجزء ُ

   ].٣٠(سورة الطور، اآلية ) ٢(

  ].٣٦( سورة الصافات، اآلية  )٣(



 

  ٨ 

 ِّمـسجلو ولكـنهم مفهومـة أو واضـحة غـري كهانـات ِّمروجي ليسوا املفهوم هبذا والشعراء

ــداث ــساعدهم ْإذ أح ــاؤهم ي ــىل ذك ــد ع ــائق ختلي ــوا »احلق ــشعر ليجعل ــصدر ال ــد امل  الوحي

  .»ينذاكح

 َّالسامية أغراضه عن يبتعد وال األصيل نمطه يتجاوز ال احلقيقة قيمته الشعر يعط ومن

 .املوهبة هلذه املساندة واملواد الصادقة املوهبة ملك إذا خاصة

 .خصومهم؟ وخيذل ذويه محاسة يشعل مل إذا للشعر قيمة ُّوأي

 مـن وكـذلك غـريهمو } زهـري بـن وكعـب رواحـة بن اهللا وعبد ثابت بن فحسان

 فــراس وأيب منقــذ بــن وأســامة متــام وأيب املتنبــئ مثــل احلامســة شــعراء مــن بعــدهم جــاؤوا

 كام أصالته والنتامئهم تأثريه لشعرهم فكان األصيل الشعر عن يبعدوا مل وغريهم احلمداين

َهنج َ ْهنجهم َ ََ َ  والبـارودي والـزبريي جبـل بـدوي الـشعراء مثـل العـرص هـذا يف سـبقونا مـن ْ

 شـباب شـعراء أصوات -كالعادة -للشعر وجدنا لذا وغريهم ريشة وأيب وشوقي حافظو

 كــصدق صــادقة فجــاءت )احلــزم عاصــفة( انطــالق مــن األوىل الــساعات يف بــه صــدحت

  فطرهتم كنقاء نقية نفوسهم كصفاء صافية انتامئهم

 :شعراء ُأربعة الشباب هؤالء ومن

 ٍوانـتامء ٍوفاء قصيدة بوك الفيس يف صفحتهل أضاف ْإذ بريك : عصام حييىلشاعر ُّأوهلم

 عاصـفة( رصامة إىل أشار كام سلامن امللك الرشيفني احلرمني خادم برؤية اإلشادة َّتضمنت

 العاصـفة سـريافق الـذي َّاملؤزر النرص ينس ومل الرؤية صاحب رصامة من املستمدة )احلزم

 ..اهللا شاء إن املؤملة الطغاة لعاقبة ًمشريا -اهللا شاء إن –

  :قصيدته ومن

                                                
 .]٥٦( صفحة ُّاجلبوري حييى الدكتور ترمجة مرجليوث. س.د للربوفيسور العريب الشعر أصول )١(



 

٩  

ُبقـــــــــــوة أهـــــــــــل احلـــــــــــسم تـــــــــــأيت احلواســـــــــــم ِ ِ ُبقـــــــــــوة أهـــــــــــل احلـــــــــــسم تـــــــــــأيت احلواســـــــــــمِ ِ ِ ِ  

ـــــــــــــصوارم   ـــــــــــــيض ال ـــــــــــــزم مت ـــــــــــــفة للح ُبعاص ِ ـــــــــــــصوارمٍ ـــــــــــــيض ال ـــــــــــــزم مت ـــــــــــــفة للح ُبعاص ِ ٍ  

ـــــــــــه   ـــــــــــع ظلم ـــــــــــي تقم ـــــــــــول البغ ـــــــــــدك ذي ُت َُ ِ َ ُّ ـــــــــــهُ ـــــــــــع ظلم ـــــــــــي تقم ـــــــــــول البغ ـــــــــــدك ذي ُت َُ ِ َ ُّ ُ  

ـــــــــــيس أمـــــــــــام احلـــــــــــق يـــــــــــصمد ظـــــــــــامل   ُول ُ ِ َ ـــــــــــيس أمـــــــــــام احلـــــــــــق يـــــــــــصمد ظـــــــــــاملٓ ُول ُ ِ َ ٓ  

ـــــــــــوغى     ـــــــــــد احلـــــــــــق ســـــــــــلامن لل ُأشـــــــــــار جلن ِ ـــــــــــوغى  ِ ـــــــــــد احلـــــــــــق ســـــــــــلامن لل ُأشـــــــــــار جلن ِ ِ  

ــــــــــرضاغم   ــــــــــرشى وال ــــــــــد ال ــــــــــه أس ــــــــــت ل َّفلب ُْ ْ ُ ــــــــــرضاغمَّ ــــــــــرشى وال ــــــــــد ال ــــــــــه أس ــــــــــت ل َّفلب ُْ ْ ُ َّ  

ًوطـــــــــــــارت صـــــــــــــقور النـــــــــــــرص هللاِ غـــــــــــــضبة   ْ ِْ ًوطـــــــــــــارت صـــــــــــــقور النـــــــــــــرص هللاِ غـــــــــــــضبةُ ْ ِْ ُ  

ُزرت مــــــــــن زاغــــــــــوا وطــــــــــارت مجــــــــــاجمفـــــــــأفـــــــــأ   ْ ْ ُزرت مــــــــــن زاغــــــــــوا وطــــــــــارت مجــــــــــاجمِ ْ ْ ِ  

ُوأوىف لــــــــــــــــــــسلامن اإللــــــــــــــــــــه فيوضــــــــــــــــــــه   َُ ُ ُوأوىف لــــــــــــــــــــسلامن اإللــــــــــــــــــــه فيوضــــــــــــــــــــهَ َُ ُ َ  

ُفأصــــــــــبح يف نــــــــــرص لــــــــــه الــــــــــرشق باســــــــــم   ُ ٍ ُفأصــــــــــبح يف نــــــــــرص لــــــــــه الــــــــــرشق باســــــــــمَ ُ ٍ َ  

ــــــــــــــاعة   ــــــــــــــق س ــــــــــــــاغون مل تب ٌأال أهيــــــــــــــا الط ََ ــــــــــــــاعةُّ ــــــــــــــق س ــــــــــــــاغون مل تب ٌأال أهيــــــــــــــا الط ََ ُّ  

ـــــــــــرص قـــــــــــادم   ُمتنـــــــــــون فيهـــــــــــا الـــــــــــنفس فالن ُ َ َ ـــــــــــرص قـــــــــــادمُْ ُمتنـــــــــــون فيهـــــــــــا الـــــــــــنفس فالن ُ َ َ ُْ  

َّ وهـذا توجهـت شـاعريته ملخاطبـة :أما ثانيهم فالـشاب عـيل عريـيش    )عاصـفة احلـزم(َّْ

ّة أبيات غاضبة يرجو من العاصفة أال َّ تبقي وال تذر من كيان الطغاة وأذنـاهبم مبارشة بثالث

  :واألبيات هي

  ٌعاصــــــــــــــفة للحــــــــــــــزم ثــــــــــــــوري وابرقــــــــــــــيٌعاصــــــــــــــفة للحــــــــــــــزم ثــــــــــــــوري وابرقــــــــــــــي

ـــــــــــــــقي   ـــــــــــــــل ش ـــــــــــــــكتي ك ـــــــــــــــيهم أس ـــــــــــــــقيَّأرعب ـــــــــــــــل ش ـــــــــــــــكتي ك ـــــــــــــــيهم أس   َّأرعب

ــــــــــــــــام   ــــــــــــــــبي مح ــــــــــــــــارا وص ــــــــــــــــري ن ًأمط ِّ ــــــــــــــــامً ــــــــــــــــبي مح ــــــــــــــــارا وص ــــــــــــــــري ن ًأمط ِّ ً  

ٍأرغمـــــــــــــــي كـــــــــــــــل جبـــــــــــــــان أحرقـــــــــــــــي   ٍأرغمـــــــــــــــي كـــــــــــــــل جبـــــــــــــــان أحرقـــــــــــــــيَّ َّ  

  



 

  ١٠ 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــزي عرش ـــــــــــــــل ه ـــــــــــــــتتي الباط ِّش َ ـــــــــــــــهِّ ـــــــــــــــزي عرش ـــــــــــــــل ه ـــــــــــــــتتي الباط ِّش َ ِّ  

ـــــــــــــــــددي   ـــــــــــــــــدديِّب ـــــــــــــــــارقِّب ـــــــــــــــــل م ـــــــــــــــــل عت ٍ ك ُ ـــــــــــــــــارقَّ ـــــــــــــــــل م ـــــــــــــــــل عت ٍ ك ُ َّ  

ً فأنشأ بيتني خماطبا مسليا ومؤازرا هبـام صـنعاء :الشاب إبراهيم أمحد مباركيأما ثالثهم    ً ًِّ َ

َّحيث جاءت تعلن أن العـداء لـيس لـصنعاء فقـط بـل هلـا ولكـل العـرب واملـسلمني وهـم 

ًحسب توقعه سيكونون درعا لصنعاء والبيتان مها ُّ َ 

ـــــــــا ـــــــــل لن ـــــــــك ِ ب ـــــــــال ـــــــــل لن ـــــــــك ِ ب ـــــــــاءوا  ل ـــــــــسالم أس ـــــــــل لل ـــــــــاءواِب ـــــــــسالم أس ـــــــــل لل   ِب

ُعــــــــــــديت وعــــــــــــاد األمــــــــــــن يــــــــــــا صــــــــــــنعاء  َ ُعــــــــــــديت وعــــــــــــاد األمــــــــــــن يــــــــــــا صــــــــــــنعاءِ َ ِ  

ـــــــــــــــــك رشوره    العـــــــــــــــــدوانالعـــــــــــــــــدوان  إن أشـــــــــــــــــعلإن أشـــــــــــــــــعل  َفي ـــــــــــــــــك رشورهِ َفي ِ  

ِلـــــــــــــــك درع كـــــــــــــــل املـــــــــــــــسلمني فـــــــــــــــداء  َِ ّ ِلـــــــــــــــك درع كـــــــــــــــل املـــــــــــــــسلمني فـــــــــــــــداءُ َِ ّ ُ  

 مـذكور فكـشف نيـات أذنـاب فـارس :َّوأما رابعهـم الـشاب جميـب الـرمحن عيـدروس 

ًالدنيئة التي مل تراع أجماد اليمن اخلالدة وال شخصيات الـيمن التـي سـطرها التـأريخ فخـرا  َّ

 :هالقحطان واليمن جاء هذا يف قصيدة طويلة من

ــــــــــــا ــــــــــــى وروعته ــــــــــــاعوا صــــــــــــباحاتك األنق ــــــــــــاِب ــــــــــــى وروعته ــــــــــــاعوا صــــــــــــباحاتك األنق   ِب

ـــــــــروب ـــــــــوس غ ـــــــــاعوا طق ٍب ـــــــــروبَ ـــــــــوس غ ـــــــــاعوا طق ٍب ـــــــــوا....َ ـــــــــتهم غرب ـــــــــوالي ـــــــــتهم غرب   لي

ــــــــــــانوا جبالــــــــــــك ــــــــــــانوا جبالــــــــــــكخ   عــــــــــــاثوا يف طهارهتــــــــــــاعــــــــــــاثوا يف طهارهتــــــــــــا....خ

ــــــــــم كــــــــــيال  َوشــــــــــوهوا احلل ــــــــــم كــــــــــيال ّ َوشــــــــــوهوا احلل ــــــــــقّ ْتطب ــــــــــقُ ْتطب ُ اهلــــــــــدبُ ُ ُ اهلــــــــــدبُ ُ ُ  

ـــــــــــن ـــــــــــذا زم ـــــــــــأيس ف ـــــــــــسان ال ت ـــــــــــا أم ح ٌي ّ ـــــــــــنَّ ـــــــــــذا زم ـــــــــــأيس ف ـــــــــــسان ال ت ـــــــــــا أم ح ٌي ّ َّ  

ــــــــر ــــــــسنم األم َت َ ــــــــرَّ ــــــــسنم األم َت َ ــــــــوا.. .. َّ ــــــــانوا ومــــــــن هنب ــــــــوامــــــــن خ ــــــــانوا ومــــــــن هنب   مــــــــن خ

ــــــــــــــيس ــــــــــــــأيس وتبتئ ــــــــــــــا أم حــــــــــــــسان ال ت ّي ــــــــــــــيسَّ ــــــــــــــأيس وتبتئ ــــــــــــــا أم حــــــــــــــسان ال ت ّي َّ  

َإين أرى ألــــــــــــــــــف  َإين أرى ألــــــــــــــــــف ّ ٍحــــــــــــــــــسان ّ ٍحــــــــــــــــــسان ّ   قــــــــــــــــــداقرتبواقــــــــــــــــــداقرتبواّ

  



 

١١  

ــــــــــم ــــــــــشمس حيمله ــــــــــوط ال ــــــــــرب خي ــــــــــني ع ْآت ْ َُ ِ َِ ــــــــــمَِ ــــــــــشمس حيمله ــــــــــوط ال ــــــــــرب خي ــــــــــني ع ْآت ْ َُ ِ َِ َِ  

ــــــــد    ــــــــرب ق ــــــــاض ال ــــــــلء حي ــــــــر وم ّطه َ ٌِ ــــــــد ِ ــــــــرب ق ــــــــاض ال ــــــــلء حي ــــــــر وم ّطه َ ٌِ ــــــــواِ ــــــــوارشب   رشب

ِيـــــــــــــــــــا أم ذي يــــــــــــــــــــزن إين أرى قـــــــــــــــــــبيل   َِ َّ ٍ َ ِيـــــــــــــــــــا أم ذي يــــــــــــــــــــزن إين أرى قـــــــــــــــــــبيلَّ َِ َّ ٍ َ َّ  

ُآالف ذي يــــــــــــــــزن فــــــــــــــــالكون    ٍ َ َ ُآالف ذي يــــــــــــــــزن فــــــــــــــــالكون َ ٍ َ َ   ُيــــــــــــــــضطرُبيــــــــــــــــضطربَ

ـــــــــــحملهم   ــــــــــرص ي ــــــــــيوف الن ــــــــــرب س ــــــــــني ع ْآت َُ ِ ِْ َ ِ ـــــــــــحملهمَ ــــــــــرص ي ــــــــــيوف الن ــــــــــرب س ــــــــــني ع ْآت َُ ِ ِْ َ ِ َ  

ـــــــــــــاء ويف    ـــــــــــــبض الوف ِن ـــــــــــــاء ويف ُ ـــــــــــــبض الوف ِن ـــــــــــــهمُ ـــــــــــــهْمأنفاس ـــــــــــــبْأنفاس ـــــــــــــُب هل   ُ هل

َّ قـصيدة جتـىل فيهـا الوفـاء يف أسـمى -ًأيـضا–إياد حكمي ولشاعر شباب سوق عكاظ   

صـورة والتـضحية يف أمجـل فـداء واالنـتامء األصـيل يف أروع مفهـوم فجـاءت قـصيدة إيـاد 

 :متوثبة كطموحه ومنها

ـــــــــــــــرب ـــــــــــــــه يف احل ـــــــــــــــربَ ال يشء أفهم ـــــــــــــــه يف احل   ٍغـــــــــــــــري دٍمغـــــــــــــــري دم.. .. َ ال يشء أفهم

ــــــــــــراق  ُي ــــــــــــراقُ ُي ــــــــــــي.. .. ُ ــــــــــــاغون ال وطن ــــــــــــزف الب ــــــــــــيَفلين ــــــــــــاغون ال وطن ــــــــــــزف الب   َفلين

ـــــــــــه يف احلـــــــــــرب   ـــــــــــه يف احلـــــــــــربال يشء أفهم   ًغـــــــــــري فتـــــــــــًىغـــــــــــري فتـــــــــــى.. .. ال يشء أفهم

ـــــــــــ  ـــــــــــُهي ـــــــــــن.. .. ُاُنانُهي ـــــــــــامر مل هي ـــــــــــن األع ـــــــــــن هي ِم َِ ُ َ ـــــــــــنُِ ـــــــــــامر مل هي ـــــــــــن األع ـــــــــــن هي ِم َِ ُ َ ُِ  

ْوال كرامــــــــــــــة للحــــــــــــــر الــــــــــــــذي رفعــــــــــــــت  َ ُِ ُ ِّ ْوال كرامــــــــــــــة للحــــــــــــــر الــــــــــــــذي رفعــــــــــــــتَ َ ُِ ُ ِّ َ  

ـــــــــــه املحـــــــــــن  ـــــــــــن أهلـــــــــــه يف مهم ـــــــــــداه ع ِي َ ُِ ِ ـــــــــــه املحـــــــــــنِ ـــــــــــن أهلـــــــــــه يف مهم ـــــــــــداه ع ِي َ ُِ ِ ِ  

ــــــــــــــي  ــــــــــــــيض لفم ــــــــــــــي ال أرت ــــــــــــــي أنن ــــــــــــــيَّحريت ــــــــــــــيض لفم ــــــــــــــي ال أرت ــــــــــــــي أنن   َّحريت

ــــــــــــــن  ــــــــــــــة الكف ــــــــــــــؤرقني يف ظلم ــــــــــــــوال ي ِق َ ًِ ــــــــــــــنِّ ــــــــــــــة الكف ــــــــــــــؤرقني يف ظلم ــــــــــــــوال ي ِق َ ًِ ِّ  

ًعرفــــــــــت أهــــــــــيل ومل أعــــــــــرف هلــــــــــم بــــــــــدال  َ ًعرفــــــــــت أهــــــــــيل ومل أعــــــــــرف هلــــــــــم بــــــــــدالُ َ ُ  

ِفــــــــــــــــــــال أســــــــــــــــــــاندهم إال أســــــــــــــــــــاندين  ُ ِفــــــــــــــــــــال أســــــــــــــــــــاندهم إال أســــــــــــــــــــاندينُ ُ ُ  

 



 

  ١٢ 

 أوضـح -ً أيـضا-لتـوجيري قـصيدة أشـعلته يف بدايـة احلـدثوللدكتور أمحد بن عثامن ا

فيها مكانة اليمن من اململكة ومكانـة الـيمن مـن اخللـيج ثـم أشـاد بمكانـة خـادم احلـرمني 

ِّامللك سلامن بن عبد العزيز مبديا والء صادقا وانتامء للوطن مفعـام باحلـب ومل يـنس مـآيس  ً ً ًً ً

ً ممن أرهقتهم نـار الفـتن متطلعـا لـدور فاعـل الفلسطينيني والعراقيني والسوريني وغريهم

ٍمن ملـك منـصف عـادل وحتـالف متامسـك بـاخلري ومـن أجـل اخلـري ومـن قـصيدته وهـي 

 :طويلة

ــــــــــــا كــــــــــــي أقبلــــــــــــه ُســــــــــــلامن قــــــــــــرب جبين ِّ َ َْ َ ً َ ُُ ْ ِّ َ ََ َ ــــــــــــا كــــــــــــي أقبلــــــــــــهِ ُســــــــــــلامن قــــــــــــرب جبين ِّ َ َْ َ ً َ ُُ ْ ِّ َ ََ َ ِ  

ــــــــــــــــرتن ــــــــــــــــز مق ــــــــــــــــك إن الع ــــــــــــــــه ورب ُب ْ َِّ َ ُ ََّ ِ َِ ِّ ِ ــــــــــــــــرتنِ ــــــــــــــــز مق ــــــــــــــــك إن الع ــــــــــــــــه ورب ُب ْ َِّ َ ُ ََّ ِ َِ ِّ ِ ِ    

ِمــــــــا خـــــــــاب ظنـــــــــي وال ظـــــــــن الكـــــــــرام بـــــــــه ِِ ِ ََ َُّ َ ََ ِمــــــــا خـــــــــاب ظنـــــــــي وال ظـــــــــن الكـــــــــرام بـــــــــهَِّ ِِ ِ ََ َُّ َ ََ َِّ  

ــــــــــــداه ُف َ ــــــــــــداهِ ُف َ ــــــــــــن.. .. ِ ــــــــــــان هــــــــــــده وه ُكــــــــــــل جب َ ُ َ ََ ََّ ٍ ُّ ــــــــــــنُ ــــــــــــان هــــــــــــده وه ُكــــــــــــل جب َ ُ َ ََ ََّ ٍ ُّ ُ  

ــــــــــــــدة ــــــــــــــاحلزم أرواحــــــــــــــا وأفئ ًشــــــــــــــفيت ب َ ِ ْ ً ََ ََ َ َ ْْ َِ ْ َِ ــــــــــــــدةَ ــــــــــــــاحلزم أرواحــــــــــــــا وأفئ ًشــــــــــــــفيت ب َ ِ ْ ً ََ ََ َ َ ْْ َِ ْ َِ َ  

ُكـــــــــم كـــــــــان حيرقهـــــــــا يف صـــــــــمتها الـــــــــشجن   َ َ َ ََّ َ َِ ْ ْ ِْ ُ َِ ُكـــــــــم كـــــــــان حيرقهـــــــــا يف صـــــــــمتها الـــــــــشجنُ َ َ َ ََّ َ َِ ْ ْ ِْ ُ َِ ُ    

ــــــــــه ــــــــــه ب ــــــــــاد اإلل ــــــــــدرا ج ــــــــــا ق ــــــــــلامن ي ِس ِ ُ َ َ ََ ً َ َُ َ ــــــــــهََ ــــــــــه ب ــــــــــاد اإلل ــــــــــدرا ج ــــــــــا ق ــــــــــلامن ي ِس ِ ُ َ َ ََ ً َ َُ َ ََ  

ـــــــــــــــتن ـــــــــــــــا ه ـــــــــــــــايل غيثه ـــــــــــــــة للمع ُوغيم َ ْ َ ْ َِ َِ ُ ًَ َِ َ ـــــــــــــــتنَ ـــــــــــــــا ه ـــــــــــــــايل غيثه ـــــــــــــــة للمع ُوغيم َ ْ َ ْ َِ َِ ُ ًَ َِ َ َ      

ُأوجـــــــــع بعزمـــــــــك مـــــــــن خـــــــــانوا عــــــــــرو َُ ُ َ ْ َ ْ َْ ِ ِ ِ ُأوجـــــــــع بعزمـــــــــك مـــــــــن خـــــــــانوا عــــــــــروَ َُ ُ َ ْ َ ْ َْ ِ ِ ِ ْبتهمَ ُ ْبتهمََ ُ ََ  

ُهـــــــــــم العـــــــــــدو وفـــــــــــيهم تولـــــــــــد الفـــــــــــتن   َ ُّ ََ ُ ُِ َِ ِ ُ ُهـــــــــــم العـــــــــــدو وفـــــــــــيهم تولـــــــــــد الفـــــــــــتنُ َ ُّ ََ ُ ُِ َِ ِ ُ ُ  

ــــــــــوا     ــــــــــنام اجته ــــــــــاهم أي ــــــــــت من ــــــــــابوا وخاب ُخ ْ َ َ َُ َّ َ ْ َُ ََ ُ ْ َ ــــــــــواَ ــــــــــنام اجته ــــــــــاهم أي ــــــــــت من ــــــــــابوا وخاب ُخ ْ َ َ َُ َّ َ ْ َُ ََ ُ ْ َ َ  

ــــــــــؤمتن   ــــــــــان ي ــــــــــن ك ــــــــــاحرهم م ــــــــــاب س َوخ ُ ْ َ ََ َ َ َ ْ ُ َُ ِ ــــــــــؤمتنَ ــــــــــان ي ــــــــــن ك ــــــــــاحرهم م ــــــــــاب س َوخ ُ ْ َ ََ َ َ َ ْ ُ َُ ِ َ  

 يف )أيـن املقـالح؟(ُويل قصيدتان واكبـت هبـام انطالقـة الـشباب جـاءت األوىل بعنـوان    

 :هــ وهي بدون تعليق٥/٦/١٤٣٦



 

١٣  

ــــــــــ ــــــــــمكائ ــــــــــرس  ُدُدمكائ ِالف ْ ــــــــــرسُ ِالف ْ ــــــــــاءت  ُ ــــــــــاءْتش ــــــــــزة  ْش َع َّ ــــــــــزةِ َع َّ ــــــــــيمن  ِ ــــــــــيمِنال   ِال

ْفأوهنتهـــــــــــــــــــا   َ ْفأوهنتهـــــــــــــــــــاْ َ   ))ديندين((  ِّبكـــــــــــــــــــلِّبكـــــــــــــــــــل  بأهليهـــــــــــــــــــابأهليهـــــــــــــــــــا  ْ

ْمـــــــــن   ْمـــــــــنِ ْخــــــــــسئت  ٍســـــــــلطٍةســـــــــلطة  يفيف  ٍطــــــــــامٍعطــــــــــامع  ٍجاهـــــــــٍلجاهـــــــــل  ِ ْخــــــــــسئتِ ِ  

ْومــــــــــــن  بــــــــــــهبــــــــــــه   ْومــــــــــــنِ ِأخــــــــــــن ِ  ململ  ِبالقــــــــــــاِتبالقــــــــــــات  ٍقائــــــــــــٍلقائــــــــــــل  ِ ُ ِأخــــــــــــن َِ ُ َ  

ٍوعـــــــــــي  ِبغــــــــــِريبغــــــــــري   ٍوعـــــــــــيْ ُتـــــــــــدار  ْ َ ُتـــــــــــدارُ َ ًخمزيـــــــــــة  َاليـــــــــــوَماليـــــــــــوم  ––  ُ َ ِ ْ ًخمزيـــــــــــةُ َ ِ ْ ُ--  

  تكـــــــــــــــنتكـــــــــــــــن  ململ  ِبالعقـــــــــــــــِلبالعقـــــــــــــــل  ليتهـــــــــــــــاليتهـــــــــــــــا  ٌمعـــــــــــــــارٌكمعـــــــــــــــارك  

ــــــــــوىض   ــــــــــوىضف ــــــــــسارات  ف ــــــــــساراِتاخل ــــــــــجت  ِاخل ْض ــــــــــجتَّ ْض ــــــــــهم  يفيف  َّ ُنفوس ــــــــــهمِ ُنفوس ِ  

ـــــــن   ـــــــنم ـــــــث  م ِنف ـــــــثْ ِنف ـــــــران  ْ ـــــــراَنطه ـــــــت  ْإْنإن  َطه ـــــــْتهاج ـــــــىل  ْهاج ـــــــىلع ـــــــدن  ع ِامل ـــــــدنُ ِامل ُ      

ـــــــــــــــى   ـــــــــــــــىحت ـــــــــــــــى  حت ـــــــــــــــىمت ـــــــــــــــني  مت ـــــــــــــــنيِّلليامني ـــــــــــــــق  ِّلليامني ٌمنطل َ َ ـــــــــــــــقُ ٌمنطل َ َ ُ  

ْبغــــــــــــــريهم   ْبغــــــــــــــريهمِ ــــــــــــــرد  ململ  ِ ْي ــــــــــــــردُِ ْي ــــــــــــــا  ُِ ــــــــــــــًاأمن ــــــــــــــصن؟  وملومل ً أمن ُي ــــــــــــــصن؟َ ُي َ  

ــــــــــا   ــــــــــاي ــــــــــت  ي ــــــــــتلي ــــــــــد((  لي ــــــــــَدأمح ــــــــــل  ململ  ))َأمح ْيرح َ ــــــــــلْ ْيرح َ ــــــــــه  ْ ِهبمت ــــــــــهَّ ِهبمت َّ  

ــــــــت   ــــــــَتولي ــــــــن  َولي ْم ــــــــنَ ْم ــــــــرض  َ َح ــــــــرضَّ َح ــــــــسالل((  َّ َال ــــــــساللَّ َال ــــــــن  ململ  ))َّ ِيع ــــــــنَ ِيع َ    

ُقــــــــــسوته  َّذمَّذم  مــــــــــامــــــــــا  يـــــــــرىيـــــــــرى  ))الــــــــــزبرييالــــــــــزبريي((  لـــــــــولـــــــــو   ََ ُقــــــــــسوتهْ ََ ْ  

ـــــــت  مـــــــامـــــــا  وقـــــــالوقـــــــال   ـــــــُتقل ـــــــاليمن  َّحـــــــلَّحـــــــل  مـــــــامـــــــا  مـــــــنمـــــــن  ––  ُقل ـــــــاليمنب   ب

ِللـــــــــسجن  وقـــــــــالوقـــــــــال   ِللـــــــــسجنِّ ْدم  ِّ ْدمُ   ًمقتنــــــــــصًامقتنــــــــــصا  ُســـــــــجُنســـــــــجن  يــــــــــايــــــــــا  ُ

ــــــــف   َعن ْ ــــــــفُ َعن ْ ــــــــرد  ُ ِالتم ُّ ــــــــردَّ ِالتم ُّ ــــــــا  َّ ــــــــام ــــــــالك  م ــــــــالَكأح ــــــــن  َأح ــــــــنم ن  م َ ــــــــك نَس َ ــــــــك   !!َس

  
                                                

  .الدين محيد بن حييى بن أمحد اإلمام )١(

 .السالل اهللا عبد املشري) ٢(

 .الزبري حممد بن أمحد الشاعر) ٣(



 

  ١٤ 

ـــــــــوا ـــــــــوًاعف ـــــــــد....(( ً عف ـــــــــَدحفي ـــــــــد  َحفي ـــــــــدمحي ـــــــــدين  محي ـــــــــدينِّال ـــــــــي  ))ِّال ـــــــــيأعجبن   أعجبن

ــــــــــزم   ــــــــــزٌمح ــــــــــت  ٌح ُبلي ِ ــــــــــتُ ُبلي ِ ــــــــــه  ُ ــــــــــهب ــــــــــك  يفيف  ب ــــــــــكذل ــــــــــزمن  ذل ِال ــــــــــزمنَّ ِال َّ!!  

ـــــــــتط  ململ ـــــــــتِطأم ـــــــــسهم  ِأم َال ـــــــــسهمَّ َال ـــــــــني  َّ ـــــــــنيح ـــــــــشعر  ح ُال ـــــــــشعرِّ ُال ـــــــــي  ِّ ِأقحمن َ ـــــــــيَ ِأقحمن َ َ  

ِّخفيــــــــــــ ً شــــــــــــيئًاشــــــــــــيئا  َّلكــــــــــــنَّلكــــــــــــن ِّخفيــــــــــــِ ُهيزمنــــــــــــي  كــــــــــــانكــــــــــــان  ًاًاِ َِ ُهيزمنــــــــــــيْ َِ ْ  

ِّلــــــــــــشامي((  إىلإىل ً فــــــــــــورًافــــــــــــورا  وســــــــــــاروســــــــــــار ِّلــــــــــــشاميَّ ًمتجهــــــــــــا  ))َّ ِ َّ ًمتجهــــــــــــاُ ِ َّ ُ    

ـــــــصغي ِي ـــــــصغيُ ِي ـــــــا  ُ ـــــــامل ـــــــه  مل ـــــــهقال ـــــــى((  قال ـــــــىاألعم ـــــــن  ))األعم ِع ـــــــنَ ِع ـــــــتن  َ ـــــــتنالف   الف

  ْانـــــــــرصفْتانـــــــــرصفت  مـــــــــامـــــــــا  ُّاحلـــــــــوثيُّاحلـــــــــوثي  لنـــــــــالنـــــــــا  أعـــــــــادأعـــــــــاد  لقـــــــــدلقـــــــــد

ـــــــــه ـــــــــهعن ـــــــــول  عن ـــــــــوُلالعق ـــــــــاث  ُالعق ـــــــــاَثفع ـــــــــرس  َفع ُالف ـــــــــرسْ ُالف ـــــــــي  يفيف  ْ ـــــــــيوطن     وطن

ـــــــن ـــــــنأي ـــــــن  ))ُاملقـــــــالُحاملقـــــــالح((  أي ـــــــنِم ـــــــالك  هـــــــذاهـــــــذا  ِم ـــــــالِكاهل ْومـــــــن  ِاهل ْومـــــــنَ َ  

ـــــــــــــل   ـــــــــــــلُيرتاده؟ه ـــــــــــــان  ُيرتاده؟ه ـــــــــــــاُنبي ـــــــــــــذود  ُبي ِال ْ ـــــــــــــذودَّ ِال ْ ـــــــــــــن؟  ململ  َّ ِحي ِ ـــــــــــــن؟َ ِحي ِ َ  

ــــــــــــــــــــة  ِدِعدع   ــــــــــــــــــــَةاحلداث ــــــــــــــــــــتار  َاحلداث ِباألس ــــــــــــــــــــتارْ ِباألس ــــــــــــــــــــ  ْ ــــــــــــــــــــنائم   ًةًةنائم

ْيـــــــصدح   ْ ْيـــــــصدحََ ْ َأصـــــــيلك  ََ َأصـــــــيلكُ   ))غنـــــــيغنـــــــي((  َأنـــــــَتأنـــــــت  باملـــــــضمونباملـــــــضمون.. .. ُ

ــــــــــا   ــــــــــام ــــــــــة  م ــــــــــُةقيم ــــــــــشعر  ُقيم ِال ــــــــــشعرِّ ِال ــــــــــتفض ْ ملْمل  ْإْنإن  ِّ ــــــــــتفْضين ــــــــــال  ْين ًمج َ ــــــــــالُ ًمج َ ُ  

ْتـــــــردي  ))َّالـــــــصواريخَّالـــــــصواريخ  ((  مثـــــــلمثـــــــل   ْتـــــــرديُ َمـــــــشعل  ُ ِ ْ َمـــــــشعلُ ِ ْ ِاإلحـــــــن؟  ُ ِاإلحـــــــن؟َ َ    

ــــــــــرب   ــــــــــربَّف ــــــــــول  َّف ــــــــــوٍلق ــــــــــه  ٍق ــــــــــهل ــــــــــع  ل ــــــــــٌعوق ــــــــــىل  ٌوق ــــــــــىلع ــــــــــم  ع ٍأم َ ــــــــــمُ ٍأم َ ُ  

ِفطــــــــن  مــــــــنمــــــــن  اهليجــــــــاءاهليجــــــــاء  يفيف  ِّالكــــــــرِّالكــــــــر  مــــــــنمــــــــن  أمــــــــىضأمــــــــىض   ِ ِفطــــــــنَ ِ َ  

  
                                                

 .الدين محيد بن حييى بن أمحد اإلمام) ١(

 .الشامي حممد بن أمحد والناقد املؤرخ) ٢(

 .الربدوين اهللا عبد لشاعرا )٣(

 .املقالح العزيز عبد الشاعر الدكتور )٤(



 

١٥  

َأوجــــــــــك  ُوبــــــــــوُحوبــــــــــوح َأوجــــــــــكِ   ٍعــــــــــوٍجعــــــــــوج  ذيذي  َّكــــــــــلَّكــــــــــل  يلــــــــــوييلــــــــــوي  ِ

ِالــــــــــــــسواء  إىلإىل   ِالــــــــــــــسواءَّ   ِالــــــــــــــوثِنالــــــــــــــوثن  َســــــــــــــوأَةســــــــــــــوأة  ييُويــــــــــــــربُويــــــــــــــرب  َّ

ْحزنـــــــــت  هلــــــــاهلــــــــا  ٌوجـــــــــاراٌتوجـــــــــارات  ))صــــــــنعاصــــــــنعا((  ِبــــــــاألمِسبــــــــاألمس   َ ِ ْحزنـــــــــتَ َ ِ َ  

ــــــــد  ويفويف   ــــــــٍدغ ــــــــا  ٍغ ــــــــاي ــــــــرى  ي ــــــــرىت ــــــــا  ت ــــــــام ــــــــال  م ــــــــاُلاحل ــــــــدن؟  يفيف  ُاحل ــــــــدن؟ِع   ِع

ْأغـــــــــــــارت  إذاإذا   ْأغـــــــــــــارتَ   ًنــــــــــــــارصًةنــــــــــــــارصة  ِللخـــــــــــــِريللخـــــــــــــري  ًقــــــــــــــوًىقــــــــــــــوى  َ

ــــــــــــرصة   ُفن ــــــــــــرصةْ ُفن ــــــــــــق  ْ ــــــــــــقِّاحل ــــــــــــر  ِّاحل ــــــــــــٌرأم ــــــــــــط  ٌأم ــــــــــــطُّق ــــــــــــبن  ململ  ُّق ِي ِ ــــــــــــبنَ ِي ِ َ  

ـــــــــزم   ِللح ـــــــــزمْ ِللح ـــــــــه  ْ ـــــــــهُأهداف ـــــــــمى  ُأهداف ـــــــــمىاألس ـــــــــل  األس ـــــــــْلفه ـــــــــت  ْفه ـــــــــْتعلم   ْعلم

ِالغـــــــــــــدر  ُمجاعـــــــــــــُةمجاعـــــــــــــة   ِالغـــــــــــــدرْ َاحلـــــــــــــزم  َّإنَّإن.. .. ْ َاحلـــــــــــــزمْ     ِخيـــــــــــــن؟ِخيـــــــــــــن؟  ململ  ْ

ــــــــــب  ْإْنإن   ــــــــــبَّه ــــــــــفة  َّه ــــــــــفًةعاص ــــــــــردي  ًعاص ــــــــــرديُت ــــــــــاة  ُت ــــــــــاَةالطغ ــــــــــام  َالطغ ــــــــــامف   ف

ــــــــوى   ــــــــوىس ــــــــرص  س ــــــــَرصلين ــــــــن  َلين ــــــــنم ــــــــشكو  م ــــــــشكوي ــــــــن  ي ــــــــنم ــــــــن ِ  م ِاملح َ ــــــــن ِِ ِاملح َ ِ  

 وهـي هـــ٩/٦/١٤٣٦ مـرسف ٍطـاغوت إىل )َّالربية خري( :فبعنوان الثانية لقصيدة أما  

 :ًأيضا تعليق بدون

ًكــــــــــــــــذبا  كفــــــــــــــــىكفــــــــــــــــى ًكــــــــــــــــذباِ ِلتــــــــــــــــضليل  ِ ِلتــــــــــــــــضليلِ ْالربيــــــــــــــــة  ِ ْالربيــــــــــــــــةَّ َّ  

َلـــــــــــــــــــــتمعن ِ ْ َلـــــــــــــــــــــتمعنُ ِ ْ ْواألذيـــــــــــــــــــــة  اخليانـــــــــــــــــــــةاخليانـــــــــــــــــــــة  يفيف  ُ ْواألذيـــــــــــــــــــــةَّ َّ  

ــــــــــــــــنس  ْفلــــــــــــــــْمفلــــــــــــــــم ــــــــــــــــنَسن ــــــــــــــــآمر  َن ــــــــــــــــآمَرالت ــــــــــــــــاء  يفيف  َالت ــــــــــــــــاٍءخف   ٍخف

ْالقــــــــــــــــــــضية  َصــــــــــــــــــــيَلصــــــــــــــــــــيلتفاتفا  ْنجهــــــــــــــــــــْلنجهــــــــــــــــــــل ْ وملْومل َّ ْالقــــــــــــــــــــضيةِ َّ ِ  

ِالــــــــــــــــــــسلم  يفيف  لنــــــــــــــــــــالنــــــــــــــــــــا ِالــــــــــــــــــــسلمِّ ــــــــــــــــــــضاهى  الال  ٌّودٌّود  ِّ ــــــــــــــــــــضاهىُي   ُي

ِالبــــــــــــــأس  وعنــــــــــــــدوعنــــــــــــــد ْ ِالبــــــــــــــأسْ ْ ْقويــــــــــــــة  ٌطاقــــــــــــــاٌتطاقــــــــــــــات.. .. ْ َّ ْقويــــــــــــــةِ َّ ِ  

ــــــــــــن ــــــــــــنفم ــــــــــــرد  فم ِي ــــــــــــردُ ِي ــــــــــــصفاء  ُ َال ــــــــــــصفاءَّ َال ــــــــــــد  َّ ــــــــــــْدجي ــــــــــــاء  ْجي ــــــــــــاًءهن   ًهن

ــــــــــــرد  ومــــــــــــنومــــــــــــن ِي ِ ــــــــــــردُ ِي ِ ًمهــــــــــــام.. .. )اجلفــــــــــــااجلفــــــــــــا((  ُ َ َ ًمهــــــــــــامِ َ َ ــــــــــــة  ِ ْأبي ــــــــــــةَّ ْأبي َّ  



 

  ١٦ 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــالن ـــــــــــــــاقت  ْإْنإن  لن ـــــــــــــــاقِتض ـــــــــــــــدنيا  ِض ـــــــــــــــدنياُّال ـــــــــــــــدار  ُّال ـــــــــــــــداٌراقت   ٌاقت

ـــــــــــــــعت  ْوإْنوإن   ْوس َ ـــــــــــــــعتِ ْوس َ ـــــــــــــــا  ِ ـــــــــــــــالن ـــــــــــــــا  لن ـــــــــــــــافيه ـــــــــــــــة  فيه ْهوي َّ ِ ـــــــــــــــةَ ْهوي َّ ِ َ  

ـــــــــــــون   ـــــــــــــونُّخليجيي ـــــــــــــاس  ُخـــــــــــــُريخـــــــــــــري ..  .. ُّخليجيي ِالن ـــــــــــــاسَّ ِالن   ًأصـــــــــــــًالأصـــــــــــــال  َّ

ْالربيــــــــــــــــة  مرســــــــــــــــولمرســــــــــــــــول  ُخــــــــــــــــُريخــــــــــــــــري  َّومنــــــــــــــــاَّومنــــــــــــــــا     ْالربيــــــــــــــــةَّ َّ  

  أنقـــــــــــىأنقـــــــــــى  ُنحـــــــــــُننحـــــــــــن  َالعروبـــــــــــَةالعروبـــــــــــة  َشـــــــــــاَءشـــــــــــاء  ْفمـــــــــــْنفمـــــــــــن  

ـــــــــــــــــــروع  شـــــــــــــــــــاءشـــــــــــــــــــاء  ْوإْنوإن   ـــــــــــــــــــروَعالف ـــــــــــــــــــمية  َالف ْاهلاش ـــــــــــــــــــميةَّ ْاهلاش َّ....  

ــــــــــــــــــــا   ْمألن ــــــــــــــــــــاَ ْمألن ــــــــــــــــــــا  َاألرَضاألرض  َ ــــــــــــــــــــًاإيامن  ً وعــــــــــــــــــــدًالوعــــــــــــــــــــدال ً إيامن

ــــــــــــــــــــسدنا       ْف ــــــــــــــــــــسدناُ ْف ــــــــــــــــــــسيوف  ُ ِبال ــــــــــــــــــــسيوفُّ ِبال ــــــــــــــــــــرشفية  ُّ ْامل ــــــــــــــــــــرشفيةََّ ْامل ََّ  

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــاوم ــــــــــــــــا  وم ــــــــــــــــازلن ــــــــــــــــدين  زلن ــــــــــــــــديِنب ــــــــــــــــو  اهللاِاهللاِ  ِب ــــــــــــــــونزه   نزه

ــــــــــــــــــــأرواح       ــــــــــــــــــــأرواِحب ِالنفــــــــــــــــــــوس  ِب ِالنفــــــــــــــــــــوسُّ ــــــــــــــــــــة  ُّ ْاألمحدي ــــــــــــــــــــةَّ ْاألمحدي َّ  

ـــــــــــــا   ـــــــــــــافي ـــــــــــــن  في ـــــــــــــنم ـــــــــــــان  م ـــــــــــــاَنخ ـــــــــــــه  َخ َأمت ـــــــــــــهَّ َأمت ـــــــــــــارا  َّ ـــــــــــــارًاجه   ًجه

ــــــــــــــــــــات  وصــــــــــــــــــــاىفوصــــــــــــــــــــاىف     ِالعنجهي َّ َ ــــــــــــــــــــاتْ ِالعنجهي َّ َ ــــــــــــــــــــة  ْ ْالغبي َّ ــــــــــــــــــــةَ ْالغبي َّ َ      

ْتوددنــــــــــــــــــــــا   َ ْتوددنــــــــــــــــــــــاَ َ ْجتمــــــــــــــــــــــل  ْفلــــــــــــــــــــــْمفلــــــــــــــــــــــم  َ ُ ْجتمــــــــــــــــــــــلْ ُ   ًودادًاودادا  ْ

ـــــــــــــــــت  فـــــــــــــــــدارينافـــــــــــــــــدارينا َّفب ـــــــــــــــــتِ َّفب ـــــــــــــــــسوء  ِ ـــــــــــــــــسوِءب ـــــــــــــــــة  ِب ْني ـــــــــــــــــةَّ ْني َّ  

َالــــــــــــــسالم  ْفأظهرنــــــــــــــاْفأظهرنــــــــــــــا َالــــــــــــــسالمَّ   ِّحــــــــــــــبِّحــــــــــــــب  َوســــــــــــــاَموســــــــــــــام  َّ

ـــــــــــــــم     ـــــــــــــــمفل ـــــــــــــــرتك  فل ـــــــــــــــرتْكت ـــــــــــــــفاه    ْت ـــــــــــــــفاَهس ـــــــــــــــة  َس ْاجلاهلي ـــــــــــــــةَّ ْاجلاهلي َّ    

ْفأغــــــــــــــــــــضينا ْفأغــــــــــــــــــــضيناَ   ًافــــــــــــــــــــرتاًءافــــــــــــــــــــرتاء  َفجــــــــــــــــــــاوزَتفجــــــــــــــــــــاوزت  َ

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــاْفأكرمن ــــــــــــــــشئت  ْفأكرمن ــــــــــــــــشئَتف ــــــــــــــــا  َف ــــــــــــــــالن ْاملنيــــــــــــــــة  لن ْاملنيــــــــــــــــةََّ ََّ  

ـــــــــــست ـــــــــــسَتأل ـــــــــــرى  َأل ـــــــــــرىت ـــــــــــأن  ت ـــــــــــأنَّب ـــــــــــزم  َّب َاحل ـــــــــــزمْ َاحل   يمـــــــــــيضيمـــــــــــيض  ْ

ـــــــــــــــــــــفة ـــــــــــــــــــــفٍةبعاص ـــــــــــــــــــــع  ٍبعاص ِلقم ْ ـــــــــــــــــــــعِ ِلقم ْ ـــــــــــــــــــــة  ِ ْالعنجهي َّ َِ ـــــــــــــــــــــةْ ْالعنجهي َّ َِ ْ  



 

١٧  

َالظلـــــــــــــــــــــم  َّوأنَّوأن َالظلـــــــــــــــــــــمْ   مـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــا  إذاإذا  ْيفلـــــــــــــــــــــْحيفلـــــــــــــــــــــح ْ ملْمل  ْ

ُقـــــــــــــــــــــدره  َّتعـــــــــــــــــــــدىَّتعـــــــــــــــــــــدى   َ ُقـــــــــــــــــــــدرهْ َ ـــــــــــــــــــــه؟  َوأزاَنوأزان  ْ ْغي ـــــــــــــــــــــه؟َّ ْغي َّ  

ـــــــــــــــرع ْجت َّ ـــــــــــــــرعَ ْجت َّ ـــــــــــــــك  َ َكأس ـــــــــــــــكَ َكأس ـــــــــــــــألى  َ ـــــــــــــــألىَامل ـــــــــــــــد  َامل ـــــــــــــــٍدبحق   ٍبحق

َبكفــــــــــــــك َبكفــــــــــــــكِّ َنــــــــــــــساوم  لــــــــــــــنلــــــــــــــن  ِّ َ َنــــــــــــــساومُ َ ْالقــــــــــــــضيه  يفيف  ُ ْالقــــــــــــــضيهَّ َّ  

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــاَعرفن ِللتلــــــــــــــــون  َعرفن ُّ ِللتلــــــــــــــــونَّ ُّ ــــــــــــــــف  َّ ــــــــــــــــَفأل   ٍلــــــــــــــــوٍنلــــــــــــــــون  َأل

َبغــــــــــدرك     َبغــــــــــدركِ َبزغــــــــــت  ْمــــــــــْذمــــــــــذ  --ِ َبزغــــــــــتْ ْحيــــــــــة  َوألــــــــــَفوألــــــــــف  --ْ ْحيــــــــــةَّ َّ  

ــــــــــــــفاتك َص ــــــــــــــفاتكُ َص ــــــــــــــا  ُ ــــــــــــــام ــــــــــــــ  إىلإىل  م ــــــــــــــإلن ــــــــــــــزى  ِساِنسانإلن َتع ــــــــــــــزىُ َتع ُ  

ْاليعربيـــــــــــــــــــــة  للمزايـــــــــــــــــــــاللمزايـــــــــــــــــــــا  ْوليـــــــــــــــــــــسْتوليـــــــــــــــــــــست   َّ ْاليعربيـــــــــــــــــــــةَُ َّ َُ  

ــــــــــــــــــــحى  إذاإذا ــــــــــــــــــــحىَاض ــــــــــــــــــــساحمنا  َاض ــــــــــــــــــــساحمناُت ــــــــــــــــــــعارا  ُت ًش ــــــــــــــــــــعاراِ ًش ِ  

ــــــــــــــا ــــــــــــــالن ــــــــــــــضا  ––  لن ــــــــــــــضًاأي ــــــــــــــعار  --ًأي ٌش ــــــــــــــعارِ ٌش ــــــــــــــة  يفيف  ِ ــــــــــــــةَّاحلمي   َّاحلمي

ــــــــــــــذكر ْ أملْأمل ــــــــــــــذكْري ــــــــــــــاة  ْي ــــــــــــــاُةطغ ــــــــــــــرس  ُطغ ِالف ْ ــــــــــــــرسُ ِالف ْ ــــــــــــــي.. .. ُ ــــــــــــــيليت   ليت

ـــــــــــــــــــــذكرهم ْت ُ ـــــــــــــــــــــذكرهمِّ ْت ُ ـــــــــــــــــــــوم  ِّ ـــــــــــــــــــــوِمبي     َّالقادســـــــــــــــــــــية؟َّالقادســـــــــــــــــــــية؟  ِبي

 :بـ لنا الكون بدأها :ولشاعر السحاب حسن حممد الزهراين قصيدة بعنوان  

ـــــــــــــن با   ـــــــــــــا وط ـــــــــــــن باٌلن ـــــــــــــا وط ـــــــــــــت ورودهٌلن ـــــــــــــب فاح ُحل ـــــــــــــت ورودهُّ ـــــــــــــب فاح ُحل ُّ  

ــــــــــــــــادي وروده     ــــــــــــــــالم األع ــــــــــــــــوت ألح ــــــــــــــــادي ورودهوم ــــــــــــــــالم األع ــــــــــــــــوت ألح   وم

افتخر فيها بالوطن وعدله ومكانته الدينية واالجتامعية كـام أشـاد بعـدل وحلـم وجـود 

ٍّفـاح مـن حروفهـا انـتامء حمـب لوطنـه صـادق ووالء خادم احلرمني الرشيفني امللك سـلامن 

  ..حلكامه ال يتزعزع

 :ومن قصيدته

ُلــــــــذي شــــــــع هديــــــــهلنــــــــا مهــــــــبط الــــــــوحي النــــــــا مهــــــــبط الــــــــوحي ا ّ ُلــــــــذي شــــــــع هديــــــــهَ ّ َ  

ـــــــــــوده ـــــــــــر ج ـــــــــــدنيا وأثم ـــــــــــة ال ـــــــــــىل ظلم ُع ُ ـــــــــــودهُ ـــــــــــر ج ـــــــــــدنيا وأثم ـــــــــــة ال ـــــــــــىل ظلم ُع ُ ُ    



 

  ١٨ 

ِلنـــــــــا يف محـــــــــى اإلســـــــــالم جمـــــــــد ورفعـــــــــة ٌ ٌ ِلنـــــــــا يف محـــــــــى اإلســـــــــالم جمـــــــــد ورفعـــــــــة ٌِ ٌ ِ    

ــــــــــــــوده ــــــــــــــه نق ــــــــــــــوى اإلل ُوجــــــــــــــيش إىل تق ــــــــــــــودهٌ ــــــــــــــه نق ــــــــــــــوى اإلل ُوجــــــــــــــيش إىل تق ٌ    

  ُلنــــــــــا الكــــــــــون بــــــــــاإليامن نجمــــــــــع شـــــــــــملهُلنــــــــــا الكــــــــــون بــــــــــاإليامن نجمــــــــــع شـــــــــــمله

ـــــــــــــسوده ـــــــــــــه ون ـــــــــــــوي ظلم ـــــــــــــدل نط َوبالع ـــــــــــــسودهُ ـــــــــــــه ون ـــــــــــــوي ظلم ـــــــــــــدل نط َوبالع ُ  

ــــــــع طهــــــــره ــــــــصدق مــــــــن نب ــــــــا نمــــــــري ال ُرشبن َ
ِ ــــــــع طهــــــــرهَ ــــــــصدق مــــــــن نب ــــــــا نمــــــــري ال ُرشبن َ
ِ َ  

ًوجــــــــــادت لنــــــــــا بــــــــــالعزم رصفــــــــــا نفــــــــــوده ًوجــــــــــادت لنــــــــــا بــــــــــالعزم رصفــــــــــا نفــــــــــودهِ ِ  

ـــــــــــــــهغـــــــــــــــدونا ملوكـــــــــــــــغـــــــــــــــدونا ملوكـــــــــــــــ ـــــــــــــــع أمن ِا يف مراب ـــــــــــــــهً ـــــــــــــــع أمن ِا يف مراب ً  

ــــــــــــــوده ــــــــــــــودهونحــــــــــــــن إذا جــــــــــــــار الزمــــــــــــــان جن   ونحــــــــــــــن إذا جــــــــــــــار الزمــــــــــــــان جن

ُونحـــــــــــــــن مجيعـــــــــــــــا أرضـــــــــــــــه وســـــــــــــــامؤه ُ ُونحـــــــــــــــن مجيعـــــــــــــــا أرضـــــــــــــــه وســـــــــــــــامؤهً ُ ً  

ــــــــــــــه  ــــــــــــــه ورايت ــــــــــــــضنا وحــــــــــــــدوده: : ورايت ــــــــــــــضنا وحــــــــــــــدودهُمــــــــــــــن نب     ُمــــــــــــــن نب

  ونحـــــــــــن طيـــــــــــور الـــــــــــشوق يف روض عـــــــــــشقهونحـــــــــــن طيـــــــــــور الـــــــــــشوق يف روض عـــــــــــشقه

ــــــــــــــوده ــــــــــــــداء أس ــــــــــــــان الف ــــــــــــــن إذا ح ــــــــــــــودهِونح ــــــــــــــداء أس ــــــــــــــان الف ــــــــــــــن إذا ح   ِونح

ــــــــا  ــــــــا لن ــــــــزم((لن ــــــــزمَح ــــــــذا))َح ــــــــاء منق ــــــــذي ج ــــــــلامن ال ــــــــذاُ س ــــــــاء منق ــــــــذي ج ــــــــلامن ال   ُ س

  ّوصـــــــــــــلت إىل ركـــــــــــــن اليقـــــــــــــني حـــــــــــــشودهّوصـــــــــــــلت إىل ركـــــــــــــن اليقـــــــــــــني حـــــــــــــشوده

  فأنـــــــــــــصف مظلومـــــــــــــا وأهلـــــــــــــك ظاملــــــــــــــافأنـــــــــــــصف مظلومـــــــــــــا وأهلـــــــــــــك ظاملــــــــــــــا

ــــــــــــــيش أبــــــــــــــاد الــــــــــــــوامهني صــــــــــــــمودبب َج َ ــــــــــــــيش أبــــــــــــــاد الــــــــــــــوامهني صــــــــــــــمودٍ َج َ ٍ  

وللشاعر أمحـد عـيل عكـور قـصيدة افتخـر فيهـا بامضـيه وأسـالفه كـام افتخـر بحـارضه 

ًاملتمثل يف مكانة الوطن حكاما وشعبا مفندا بعض مزايـا خـادم احلـرمني الـرشيفني خماطبـا  ً ً ً

 ِّصنعاء بعبارات ختفف حرارة اآله وتبلسم اجلروح ومن قصيدته

ــــــــرص  ـــــــــاهدهد الن َي ــــــــرص ُ ـــــــــاهدهد الن َي ــــــــأُ ــــــــن نب ــــــــئت م ــــــــل ماش ٍق ــــــــأَ ــــــــن نب ــــــــئت م ــــــــل ماش ٍق َ  

َفـــــــــإن ســــــــلامن يــــــــدري مـــــــــن تكــــــــون ســــــــبا َْ َ َ َفـــــــــإن ســــــــلامن يــــــــدري مـــــــــن تكــــــــون ســــــــباَّ َْ َ َ َّ  



 

١٩  

ــــــــــــا ــــــــــــوثي يلطمه ـــــــــــــي األرس واحل ــــــــــــه ف ُنادت ُّ ِْ ُ ــــــــــــاْ ــــــــــــوثي يلطمه ـــــــــــــي األرس واحل ــــــــــــه ف ُنادت ُّ ِْ ُ ْ  

ـــــــــــــصبا ـــــــــــــضاء مغت ـــــــــــــة البي ـــــــــــــسلب العف ِوي َ َ َّ ـــــــــــــصباُ ـــــــــــــضاء مغت ـــــــــــــة البي ـــــــــــــسلب العف ِوي َ َ َّ ُ  

ٍفهـــــــــــــب كالليـــــــــــــث يف صـــــــــــــمت ويف ثقـــــــــــــة ٍ ٍفهـــــــــــــب كالليـــــــــــــث يف صـــــــــــــمت ويف ثقـــــــــــــةَّ ٍ َّ  

ــــــــــــــا ـــــــــــــــياهلا وثب َحـــــــــــــــتى إذا هجعــــــــــــــت أف َ ُ ــــــــــــــاْ ـــــــــــــــياهلا وثب َحـــــــــــــــتى إذا هجعــــــــــــــت أف َ ُ ْ  

َكــــــــــــــأن معـتــــــــــــــصام لبــــــــــــــى اســـــــــــــــتغاثتها َّ ً َكــــــــــــــأن معـتــــــــــــــصام لبــــــــــــــى اســـــــــــــــتغاثتهاَّ َّ ً َّ  

ـــــــــــــــل يف آفاقهـــــــــــــــ ـــــــــــــــل يف آفاقهـــــــــــــــَفــــــــــــــــأشعل اللي ـــــــــــــــاَفــــــــــــــــأشعل اللي ـــــــــــــــاا هلب     ا هلب

ــــــــــغف ــــــــــرار يف ش ــــــــــن األح ــــــــــا يم ــــــــــاك ي ٍجئن ــــــــــغفَِ ــــــــــرار يف ش ــــــــــن األح ــــــــــا يم ــــــــــاك ي ٍجئن َِ  

ـــــــــــــا ـــــــــــــداء والغرب ـــــــــــــم واألع ـــــــــــــرد الظل َلنط َ َُ ـــــــــــــاَ ـــــــــــــداء والغرب ـــــــــــــم واألع ـــــــــــــرد الظل َلنط َ َُ َ  

ـــــــــــــشيا ـــــــــــــك منت ـــــــــــــن يف عيني ـــــــــــــزرع األم ًون َ َُ ـــــــــــــشياِ ـــــــــــــك منت ـــــــــــــن يف عيني ـــــــــــــزرع األم ًون َ َُ ِ  

ــــــــــــــا ــــــــــــــني والعنب ــــــــــــــك الت ــــــــــــــا جنتي ِويف رب ْ ََ َّ ــــــــــــــاُ ــــــــــــــني والعنب ــــــــــــــك الت ــــــــــــــا جنتي ِويف رب ْ ََ َّ ُ  

ــــــــــوار إذن ــــــــــان اجل ــــــــــدار ال ك ــــــــــارة ال ــــــــــا ج َي ــــــــــوار إذنَ ــــــــــان اجل ــــــــــدار ال ك ــــــــــارة ال ــــــــــا ج َي َ  

ــــــــــا ــــــــــدين والعرب ــــــــــاه ال ــــــــــصن يف مح ــــــــــا مل ن َم َ َ ُ ْ ُِّ َِ
ــــــــــاْ ــــــــــدين والعرب ــــــــــاه ال ــــــــــصن يف مح ــــــــــا مل ن َم َ َ ُ ْ ُِّ َِ
ْ  

 بـاح ووفـاءه انـتامءه ًمعلنـة قـصيدته فجاءت صعايب عمر  يمإبراه البحراألخ شاعر أما

 دينـه عـىل الغيـور فيهـا يـرى ٍوقـت يف واالنـتامء الـوالء حـروف ُيـسطر ًدمـا بالتضحية فيها

 ومنها شك بال مطلوب سلوك التضحية أن وأمته ووطنه

ــــــــــــــــا  ْعــــــــــــــــصفْتعــــــــــــــــصفت  إذاإذا ــــــــــــــــابن ــــــــــــــــار  بن ــــــــــــــــارن ــــــــــــــــا  ن ــــــــــــــــااملناي   املناي

  الــــــــــــــــشهيدالــــــــــــــــشهيد  ِّكــــــــــــــــفِّكــــــــــــــــف  يفيف  املــــــــــــــــاءاملــــــــــــــــاء  محلنـــــــــــــــامحلنـــــــــــــــا

  ًعـــــــــــشقًاعـــــــــــشقا  الـــــــــــروحالـــــــــــروح  حـــــــــــديثحـــــــــــديث  لـــــــــــهلـــــــــــه  ُعزفـــــــــــُتعزفـــــــــــت

  الـــــــــــورودالـــــــــــورود  لغـــــــــــةلغـــــــــــة  ســـــــــــوىســـــــــــوى  حتـــــــــــرضحتـــــــــــرض  فلـــــــــــمفلـــــــــــم

  واشــــــــــــــتهاهاواشــــــــــــــتهاها  الــــــــــــــشهادةالــــــــــــــشهادة  عــــــــــــــرفعــــــــــــــرف  فمـــــــــــــنفمـــــــــــــن

  شـــــــــــــــــــــديدشـــــــــــــــــــــديد  ٍركـــــــــــــــــــــٍنركـــــــــــــــــــــن  إىلإىل  آوىآوى  فقـــــــــــــــــــــدفقـــــــــــــــــــــد  



 

  ٢٠ 

  وألقــــــــــــــيوألقــــــــــــــي  روحــــــــــــــيروحــــــــــــــي  يــــــــــــــدييــــــــــــــدي  يفيف  ســــــــــــــأمحلســــــــــــــأمحل

ــــــــــــــــه  يفيف  هبــــــــــــــــاهبــــــــــــــــا   ــــــــــــــــهوج ــــــــــــــــديق  وج ــــــــــــــــديقزن ــــــــــــــــد  زن ــــــــــــــــدعني   عني

ِوأســـــــــــــــمع ِوأســـــــــــــــمعُ ـــــــــــــــأين  ِصـــــــــــــــمِمصـــــــــــــــمم  ذيذي  َّكـــــــــــــــلَّكـــــــــــــــل  ُ ـــــــــــــــأينَّب   َّب

ــــــــــــــعودي ــــــــــــــعودٌيس ــــــــــــــون  ٌس ــــــــــــــونول ــــــــــــــي  ول ــــــــــــــيدم ــــــــــــــعودي  دم ــــــــــــــعوديس   س

 نويـاتمع مـن يرفـع أن هبـا حاول مشاركة -ًأيضا -عكاظ سوق شاعر جرابا ولعيسى

 سـعيد الفـوىض مـن خـال بـيمن ويتفـاءلوا اليأس ليطردوا )احلزم عاصفة( بنجدة اليمينني

ًمنوها جلرياهنم وحكامه وطننا بإخالص أشاد كام فتن بال  التـي وأعامهلـم احلـوثيني ببشاعة ِّ

 ومنها سوي إنسان كل ويلومها منها يتقزز

ـــــــــــرة ـــــــــــب اجلزي ـــــــــــك مـــــــــــن قل ِلبي ِ َِ َْ ْ ْ َِّ ِ ْ ـــــــــــرةَ ـــــــــــب اجلزي ـــــــــــك مـــــــــــن قل ِلبي ِ َِ َْ ْ ْ َِّ ِ ْ َ إهنـــــــــــا……َ َّ َ إهنـــــــــــاِ َّ ِ  

ُّكــــــــــــــف   ُّكــــــــــــــفَ ِ الــــــــــــــضامدَ َ ِ الــــــــــــــضامدِّ َ َ إذا تــــــــــــــأمل جارهــــــــــــــا……ِّ ُ َ َ َّ ََ َ َ إذا تــــــــــــــأمل جارهــــــــــــــاِ ُ َ َ َّ ََ َ ِ    

ِلبيـــــــــــك   ْ َّ ِلبيـــــــــــكَ ْ َّ ـــــــــــة……َ َّ ٍ مـــــــــــا فتئـــــــــــت مـــــــــــآذن مك ِ َِ َ َُ َْ ـــــــــــةَ َّ ٍ مـــــــــــا فتئـــــــــــت مـــــــــــآذن مك ِ َِ َ َُ َْ َ  

ـــــــــــــا   ـــــــــــــشدو هب َت ِ ُ ـــــــــــــاَْ ـــــــــــــشدو هب َت ِ ُ ـــــــــــــا……َْ ـــــــــــــدها أطياره َ وتعي َُ َ ْ َْ َ ُ ـــــــــــــاُِ ـــــــــــــدها أطياره َ وتعي َُ َ ْ َْ َ ُ ُِ    

ــــــــــــك   ِلبي ْ َّ ــــــــــــكَ ِلبي ْ َّ ــــــــــــي……َ ــــــــــــر األرض الت ــــــــــــى تزه ِ حت َّ ُ ْْ ََ ِ ُ َّ ــــــــــــيَ ــــــــــــر األرض الت ــــــــــــى تزه ِ حت َّ ُ ْْ ََ ِ ُ َّ َ  

ــــــــــــت   ْجف َّ ــــــــــــتَ ْجف َّ ــــــــــــا……َ ــــــــــــا أرشاره ــــــــــــام خياره َ وس َُ َ َ ََ ْ َ َ ــــــــــــاَِ ــــــــــــا أرشاره ــــــــــــام خياره َ وس َُ َ َ ََ ْ َ َ َِ  

ـــــــــت منـــــــــا   ـــــــــة أن َّيمـــــــــن العروب ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ َُ ـــــــــت منـــــــــاَ ـــــــــة أن َّيمـــــــــن العروب ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ َُ ـــــــــدَ كـــــــــَ كـــــــــ……َ ٍم ي َ ـــــــــدْ ٍم ي َ ْ  

ـــــــــــــث يمينهـــــــــــــا   َباتـــــــــــــت تعي ْ َ ْ َُ ِ ُِ َ ـــــــــــــث يمينهـــــــــــــاَْ َباتـــــــــــــت تعي ْ َ ْ َُ ِ ُِ َ ـــــــــــــسارها……َْ َ وي ُ َ َ ـــــــــــــسارهاَ َ وي ُ َ َ َ  

ـــــــــــنعا   ـــــــــــت ص َفتجهم َ َّ َْ ْ َ َ ـــــــــــنعاَ ـــــــــــت ص َفتجهم َ َّ َْ ْ َ َ ـــــــــــرة……َ ـــــــــــاقت جه ً وض َ ْ َ َْ ـــــــــــرةََ ـــــــــــاقت جه ً وض َ ْ َ َْ ََ  

َبالـمخلـــــــــــصني هلـــــــــــا   َ َْ ْ ُِ ِ َبالـمخلـــــــــــصني هلـــــــــــاِ َ َْ ْ ُِ ِ َ وطـــــــــــاش قرارهـــــــــــا……ِ ُ َ َ ََ َ وطـــــــــــاش قرارهـــــــــــاَ ُ َ َ ََ َ    

ٌحـــــــــــــرب مؤدجلـــــــــــــة   ََ ُ ْْ ٌ ٌحـــــــــــــرب مؤدجلـــــــــــــةََ ََ ُ ْْ ٌ َ جتلـــــــــــــت للـــــــــــــورى……ََ َ ِ ْ َّ َ َ جتلـــــــــــــت للـــــــــــــورىَ َ ِ ْ َّ َ َ  

ـــــــــــــــــا   َ أبعاده ُ َ ْ ـــــــــــــــــاَ َ أبعاده ُ َ ْ ـــــــــــــــــا ……َ ـــــــــــــــــشفت أرساره َ َ وتك ُ َْ َ ْ َ َّ َ ـــــــــــــــــا َ ـــــــــــــــــشفت أرساره َ َ وتك ُ َْ َ ْ َ َّ َ َ  

  



 

٢١  

ــــــــك ا ِمــــــــن فجــــــــروا في ِْ َّ ُْ ــــــــك اََ ِمــــــــن فجــــــــروا في ِْ َّ ُْ َلـمــــــــساجد مــــــــاََ َ ََ َلـمــــــــساجد مــــــــاِ َ ََ َ رعــــــــواِ َ رعــــــــواَ َ  

َحرماهتــــــــــــــا َ ُِ َحرماهتــــــــــــــاُ َ ُِ َ أنــــــــــــــى هلــــــــــــــم إعامرهــــــــــــــا؟……ُ ُ َ ْْ ِ ُ َ َّ َ أنــــــــــــــى هلــــــــــــــم إعامرهــــــــــــــا؟َ ُ َ ْْ ِ ُ َ َّ َ  

ِحــــــــــرب تــــــــــشب عـــــــــــىل ثــــــــــراك َ َْ َ َُ ُّ ٌ ِحــــــــــرب تــــــــــشب عـــــــــــىل ثــــــــــراكََ َ َْ َ َُ ُّ ٌ َ وإنـــــــــــام……ََ َّ ِ َ وإنـــــــــــامَ َّ ِ َ  

َيف نحــــــــــــــر موقــــــــــــــدها الغبــــــــــــــي دمارهــــــــــــــا َُ َ ِّ َُ ْ ِْ َ ِ ِ ِ َ َيف نحــــــــــــــر موقــــــــــــــدها الغبــــــــــــــي دمارهــــــــــــــاِ َُ َ ِّ َُ ْ ِْ َ ِ ِ ِ َ ِ  

 مـا ًعازيـا وأمتـه بوطنـه  اعتـزازه فيهـا أبـدى قـصيدة البهكيل حييى عيل الشاعر وألخي

 مـن ظهـر كـام الـيمن اسـتعامر أردوا طغـاة مـن ظهر وفعيل فكري إلرهاب اليمن يف حيدث

  :ومنها َوعيهم ُجهلهم غلب اليمن أبناء من هلم أذناب

ـــــــــــنا ـــــــــــشع س ـــــــــــدر امل ـــــــــــة الب ـــــــــــوطني هام ـــــــــــنام ـــــــــــشع س ـــــــــــدر امل ـــــــــــة الب ـــــــــــوطني هام   م

ــــــــــــــتن ؟ ــــــــــــــتن ؟فهــــــــــــــل تطاولــــــــــــــه األقــــــــــــــزام والن   فهــــــــــــــل تطاولــــــــــــــه األقــــــــــــــزام والن

ــــــــــــــــــــسهم ــــــــــــــــــــري اهللا أنف ــــــــــــــــــــائعون لغ ــــــــــــــــــــسهمالب ــــــــــــــــــــري اهللا أنف ــــــــــــــــــــائعون لغ     الب

ــــــــــــوا ــــــــــــالمنا جبن ــــــــــــوى إس ــــــــــــارصون س ــــــــــــواوالن ــــــــــــالمنا جبن ــــــــــــوى إس ــــــــــــارصون س     والن

ــــــــــــــــــةإذا الإذا ال ــــــــــــــــــةتفــــــــــــــــــت أرى األشــــــــــــــــــباح الهث   تفــــــــــــــــــت أرى األشــــــــــــــــــباح الهث

ـــــــــــنفس واألذن ـــــــــــذوب ال ـــــــــــغي ت ـــــــــــني أص ـــــــــــنفس واألذنوح ـــــــــــذوب ال ـــــــــــغي ت ـــــــــــني أص   وح

ــــــــــدين مهــــــــــا ــــــــــدين مهــــــــــاإرهــــــــــاب فكــــــــــر وإرهــــــــــاب الي     إرهــــــــــاب فكــــــــــر وإرهــــــــــاب الي

ـــــــــــرهتن ـــــــــــل بكـــــــــــل احلقـــــــــــد ي ـــــــــــرهتنوجهـــــــــــا عمي ـــــــــــل بكـــــــــــل احلقـــــــــــد ي   وجهـــــــــــا عمي

    القـــــــــــــــــــاتلون برشاشـــــــــــــــــــاهتم تعـــــــــــــــــــسواالقـــــــــــــــــــاتلون برشاشـــــــــــــــــــاهتم تعـــــــــــــــــــسوا

ــــــــــول قــــــــــد لعنــــــــــوا ــــــــــاتلون بإفــــــــــك الق ــــــــــول قــــــــــد لعنــــــــــواوالق ــــــــــاتلون بإفــــــــــك الق   والق

هـــ ثــالث قــصائد ١٥/٦/١٤٣٦ونــرشت اجلزيــرة الثقافيــة يف امللحــق الــصادر يف 

 ليوضـح )عاصـفة اهلـدى( بعنوان  )مسافر (عرنا القدير أمحد الصالحتصدرهتا قصيدة لشا

ُّ حـق أوجبهـا احلـق كـام أجـىل يف القـصيدة حـصافة )عاصـفة احلـزم(للطغيان وأذنـاهبم أن  ٌّ

ُّوحنكـة وحكمـة خـادم احلـرمني منوهـا بـرصامة العاصـفة وبأسـها ومـا سـيحل بالطغيـان  ِّ
 :ومنهاوأتباعه منها صاغها بألفاظ جزلة ولغة راقية 



 

  ٢٢ 

ــــــــــــذا ــــــــــــذاه ــــــــــــان  ه ــــــــــــانبي ــــــــــــق  بي ــــــــــــقاحل ــــــــــــاء  احل ــــــــــــاءج ــــــــــــرا  ج ــــــــــــرًامزجم   ًمزجم

ـــــــــــــــأس ـــــــــــــــأسالب ـــــــــــــــة  يفيف  الب ـــــــــــــــةلغ ـــــــــــــــان  لغ ـــــــــــــــانالبي ـــــــــــــــيم  البي ـــــــــــــــيمرخ   رخ

ـــــــــــى ـــــــــــىألق ـــــــــــىل  ألق ـــــــــــىلع ـــــــــــع  ع ـــــــــــعالوج ـــــــــــيامين  الوج ـــــــــــيامينال ـــــــــــسطة  ال ـــــــــــسطًةب   ًب

  ُخـــــــــــــصوُمخـــــــــــــصوم  فاســـــــــــــتعجمتهفاســـــــــــــتعجمته  حلمـــــــــــــهحلمـــــــــــــه  مـــــــــــــنمـــــــــــــن

ـــــــــــــــى ـــــــــــــــىحت ـــــــــــــــا  إذاإذا  حت ـــــــــــــــاأعي ـــــــــــــــذر  أعي ـــــــــــــــذروأع ـــــــــــــــذر  وأع ـــــــــــــــذرُمن   ُمن

ـــــــــــــصامم ـــــــــــــصامموت ـــــــــــــول  وت ـــــــــــــولالق ـــــــــــــصيح  الق ـــــــــــــصيحالف ـــــــــــــيم  الف ـــــــــــــيُمرج   ُرج

ــــــــــــــت ــــــــــــــتفزع ــــــــــــــا  فزع ــــــــــــــاهل ــــــــــــــدة  اهللاهللا  يفيف  هل ــــــــــــــدةنج ــــــــــــــد  نج ــــــــــــــدماج   ماج

ــــــــــــــــصم  بــــــــــــــــاهللابــــــــــــــــاهللا ــــــــــــــــصٌممعت ــــــــــــــــروم  رضــــــــــــــــاهرضــــــــــــــــاه  ٌمعت ــــــــــــــــروُمي   ُي

  رأيـــــــــــهرأيـــــــــــه  ســـــــــــددســـــــــــدد  احلـــــــــــزماحلـــــــــــزم  يـــــــــــداهيـــــــــــداه  أخـــــــــــذتأخـــــــــــذت

  ُعلــــــــــــــــيُمعلــــــــــــــــيم  َّرمــــــــــــــــيهنَّرمــــــــــــــــيهن  وســــــــــــــــددوســــــــــــــــدد  عقـــــــــــــــلعقـــــــــــــــل  

ـــــــــــــــت   ـــــــــــــــتألق ـــــــــــــــل  ألق ـــــــــــــــُلأبابي ـــــــــــــــان  ُأبابي ـــــــــــــــاناألم   أماهنـــــــــــــــاأماهنـــــــــــــــا  األم

ـــــــــــــــىل   ـــــــــــــــىلوع ـــــــــــــــاة  وع ـــــــــــــــاةالبغ ـــــــــــــــاهنن  البغ ـــــــــــــــاهننَّأم ـــــــــــــــوم  َّأم ُرج ـــــــــــــــومُُ ُرج ُُ  

  فــــــــــــامفــــــــــــام ً حبـــــــــــًاحبـــــــــــا  اهلــــــــــــوىاهلــــــــــــوى  أتعبـــــــــــكأتعبـــــــــــك  ُصـــــــــــنعاُءصـــــــــــنعاء  

ـــــــــــــــك   ـــــــــــــــكلبني ـــــــــــــــأى  لبني ـــــــــــــــأىين ـــــــــــــــشفق  ين ـــــــــــــــشفقُم ـــــــــــــــيم  ُم ـــــــــــــــيُمورح   ُورح

  أتوهنـــــــــــــــاأتوهنـــــــــــــــا  َبفـــــــــــــــيحَبفـــــــــــــــيح  فـــــــــــــــتنفـــــــــــــــتن  يفيف  ألقـــــــــــــــوكألقـــــــــــــــوك  

ْتــــــــــــــشوى   ْتــــــــــــــشوىُ   ُوجــــــــــــــسوُموجــــــــــــــسوم  ٌحــــــــــــــرٌةحــــــــــــــرة  ُقلــــــــــــــوبُقلــــــــــــــوب  ُ

ـــــــــــدت   ـــــــــــدتم ـــــــــــاعي  م ـــــــــــاعيأف ـــــــــــا  الغـــــــــــدرالغـــــــــــدر  أف ـــــــــــًاناب   ًكاحلـــــــــــًاكاحلـــــــــــا ً ناب

ــــــــــــــرسى   ــــــــــــــرسىك ــــــــــــــساقي  ك ــــــــــــــساقيي ــــــــــــــمها  ي ــــــــــــــمهاس ــــــــــــــسيم  س ُوي ْ ــــــــــــــسيمٍُ ُوي ْ ٍُ  

  غــــــــــيهمغــــــــــيهم  ســــــــــكرةســــــــــكرة  »»قــــــــــارقــــــــــار  ذيذي « «أيقظــــــــــتأيقظــــــــــت  اامــــــــــمــــــــــ  

  ُتــــــــــــــــسليُمتــــــــــــــــسليم  ضــــــــــــــــاللةضــــــــــــــــاللة  بكــــــــــــــــلبكــــــــــــــــل  فلهــــــــــــــــمفلهــــــــــــــــم  

  



 

٢٣  

 يف جيـري ما اعترب  املحسن عبد واألخ احلقيل املحسن عبد فللشاعر الثانية القصيدة أما

َهنـ لـذا جهـل إيران أذناب من اليمن َهنـج َجَ  فيهـا أشـاد الـشهرية كلثـوم بـن عمـرو قـصيدة ْ

امه ومحاس الوطن بشموخ َّ  :هقصيدت ومن وشعبه ِحك

ـــــــــا ـــــــــافإن ـــــــــد  فإن ـــــــــدق ـــــــــا  ق ـــــــــاأتين ـــــــــموخ  يفيف  أتين ـــــــــموخش   ش

  

ـــــــــفة ـــــــــفةبعاص ـــــــــري  بعاص ـــــــــريتث ـــــــــد  تث ـــــــــداملج ـــــــــا  املج ـــــــــافين   فين

ـــــــــنحن   ـــــــــنحنف ـــــــــصارمون  ف ـــــــــصارمونال ـــــــــا  إذاإذا  ال ـــــــــارضبن   رضبن

  

ــــــــــصامدون  ونحــــــــــنونحــــــــــن ــــــــــصامدونال ــــــــــا  إذاإذا  ال ــــــــــاُأتين   ُأتين

ـــــــــسيتم   ـــــــــسيتمن ـــــــــا  ن ـــــــــاأنن   ٌســـــــــيٌفســـــــــيف  للحـــــــــقللحـــــــــق  أنن

  

ــــــيف ــــــيفوس ــــــق  وس ــــــقاحل ــــــىل  احل ــــــىلأع ــــــن  أع ــــــنل ــــــا  ل ــــــايلين   يلين

 هبـا عارضـت قـصائدي من وهي - )التحية مع الربدوين إىل( :بعنوان الثالثة والقصيدة  

 :يف مطلعها جاء التي الربدوين اهللا عبد الكبري شاعرال قصيدة  هــ٧/٦/١٤٣٦يف

ــــــــــع ــــــــــٌعفظي ُجهــــــــــل  ٌفظي ُجهــــــــــلْ ـــــــــــــدري  جيــــــــــريجيــــــــــري  مــــــــــامــــــــــا  ْ ـــــــــــــه أن ت ـــــــــــــع من ْوأفظ ـــــــــــــدريُ ـــــــــــــه أن ت ـــــــــــــع من ْوأفظ ُ  

 :تعليق بدون وهي

ُجهـــــــــل  ٌفظيـــــــــٌعفظيـــــــــع(( ُجهـــــــــلْ     ))))تــــــــــدريتــــــــــدري((  ْأْنأن  منــــــــــهمنــــــــــه  ُوأفظــــــــــُعوأفظــــــــــع  جيـــــــــريجيـــــــــري  مـــــــــامـــــــــا  ْ

ــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــَدأعب ْيعـــــــــــارض  ْإْنإن ً عــــــــــــــــــــــذرًاعــــــــــــــــــــــذرا  اهللاِاهللاِ  َأعب ِ ْيعـــــــــــارضُ ِ ـــــــــــعري  َشـــــــــــعركمَشـــــــــــعركم  ُ ـــــــــــعريِش   ِش

َحبــــــــــــــــــــــاك َحبــــــــــــــــــــــاكَ ًغفرانـــــــــــــــــــــــا  اهللاُاهللاُ  َ َ ًغفرانـــــــــــــــــــــــاُ َ َووســـــــــــــع  ُ َووســـــــــــــعَّ َروضـــــــــــــة  َّ َروضـــــــــــــةَ   ِْربِْربالقـــــــــــــالقـــــــــــــ  َ

ـــــــــا ْعرفن ـــــــــاَ ْعرفن ـــــــــا  َ ـــــــــام ـــــــــك  م ـــــــــكش َوتش َوتْ ــــــــــ  ْ ــــــــــْاألم ــــــــــ  ْاألم ـــــــــــ ــــــــــن  َسَسـ ــــــــــنم ــــــــــستعمر  م ٍم ِ ْ ــــــــــستعمرُ ٍم ِ ْ ِّرسي  ((  ُ
ِّرسيِ
ِ((  

ِتغـــــــــري  --ًشـــــــــاكيًاشـــــــــاكيا  يـــــــــايـــــــــا  --  غـــــــــداغـــــــــدا  ًظـــــــــــــــــــــــاهرًةظـــــــــــــــــــــــاهرة  اهللاهللا  َكفـــــــــــــــــــــــاَككفـــــــــــــــــــــــاك ِتغـــــــــريُ ُ  

ـــــــــبح َفأص َ ـــــــــبحْ َفأص َ ـــــــــزو  ْ ـــــــــزُوغ ـــــــــن  ُغ ـــــــــنم ــــــــــْ  م َأحبب ــــــــــْْ َأحبب ــــــــــ  ْ ـــــــــــ ــــــــــرا  َتَتـ ًجه ــــــــــراْ ًجه ــــــــــام  ْ ــــــــــامدون ــــــــــرت  دون ْس ــــــــــرتِ ْس ِ  

َاجلهـــــــــــــــــــــل  َأراَدأراد َاجلهـــــــــــــــــــــلَ ـــــــــــــــــــــا  َ ًمنطلق َ ـــــــــــــــــــــاُ ًمنطلق َ ــــــــــــــى      ُ ــــــــــــــىَّفلب ــــــــــــــن  َّفلب َمعل ِْ ــــــــــــــنُ َمعل ِْ ْاخلــــــــــــــرت  ُ ْاخلــــــــــــــرتَ َ  

ُفبايعـــــــــــــــــــــه ُفبايعـــــــــــــــــــــهَ ــــــــــــــدوا  ِعِع  ْاألطـــــــــــــــــــــامْاألطـــــــــــــــــــــام  ذووذوو  َ ــــــــــــــدواأه ــــــــــــــةبابا  أه ــــــــــــــَةق ــــــــــــــر  َق ِاملك ــــــــــــــرَ ِاملك َ  

ــــــــــــــــأفزع َف ــــــــــــــــأفزعَ َف ــــــــــــــــل  َ ــــــــــــــــلَّك ــــــــــــــــة  َّك ٍآمن ــــــــــــــــةَِ ٍآمن ـــــــــــــاجم  َِ َوه ـــــــــــــاجمَ َوه ـــــــــــــل  َ ـــــــــــــلَّك ـــــــــــــر  ذيذي  َّك ـــــــــــــرأم   أم

                                                
   .الربدوين اهللا عبد الكبري للشاعر قصيدة من البيت) ١(



 

  ٢٤ 

َوحلــــــــــــــل َوحلــــــــــــــلَّ ْفمــــــــــــــن  ٍحمظــــــــــــــوٍرحمظــــــــــــــور  َّكــــــــــــــلَّكــــــــــــــل  َّ ْفمــــــــــــــنِ ٍوكــــــــــــــر  ِ ٍوكــــــــــــــرْ   ْوكــــــــــــــرْوكــــــــــــــر  إىلإىل  ْ

ــــــــــــــــصنعاء َل ــــــــــــــــصنعاءِ َل ــــــــــــــــه  ِ ــــــــــــــــهب ٌووجــــــــــــــه    ٌدمــــــــــــــــٌعدمــــــــــــــــع  ب ْ ٌووجــــــــــــــهَ ْ ْالبـــــــــــــــرش  ُفاقــــــــــــــُدفاقــــــــــــــد  َ ْالبـــــــــــــــرشِ ِ    

َســــــــــلمت ْ َســــــــــلمتَِ ْ َووجهــــــــــك  َِ َووجهــــــــــكَ ْاملجـــــــــــدو  َ ْاملجـــــــــــدوَ ــــــــــــن  َرَر  َ ــــــــــــنم ــــــــــــه  م ِإذالل ــــــــــــهْ ِإذالل ــــــــــــزري  ْ ْامل ــــــــــــزريُ ْامل ُ  

ــــــــــــــد ُيبي ِ ــــــــــــــدُ ُيبي ِ ــــــــــــــسلم  ُ َال ــــــــــــــسلمِّ َال ــــــــــــــا  ِّ ــــــــــــــًاإهالك   ررْالفجــــــــــــــْالفجــــــــــــــ  َســــــــــــــورَةســــــــــــــورة ُ ويقــــــــــــــرُأويقــــــــــــــرأ  ًإهالك

ـــــــــــــــرز َليف ِ ـــــــــــــــرزِ َليف ِ ـــــــــــــــد  ِ َحق ْ ـــــــــــــــدِ َحق ْ ـــــــــــــــران  ِ ـــــــــــــــراٍنإي ــــــــــيس  ٍإي ــــــــــَيسويم ــــــــــدها  َويم َعب ــــــــــدهاْ َعب ــــــــــري((  ْ ــــــــــرياجله   ))اجله

ــــــــــسقا  بغــــــــــىبغــــــــــى  ًظلــــــــــًامظلــــــــــام  طغــــــــــىطغــــــــــى ًف ــــــــــسقاْ ًف     ِفكـــــــــــــرِفكـــــــــــــر  ذيذي  َّكـــــــــــــلَّكـــــــــــــل  َوهـــــــــــــاجَموهـــــــــــــاجم  ْ

ــــــــــــــــــــني ــــــــــــــــــــَنيوح َّأَرصَّأرص  َوح ــــــــــار  ًإجرامــــــــــــــــــــًاإجرامــــــــــــــــــــا  َ ــــــــــاَرأث ــــــــــل  َأث ــــــــــَلالعق ــــــــــا  َالعق ــــــــــام ــــــــــري  م ــــــــــريَْجي   َْجي

َفأرســـــــــــــل َ َفأرســـــــــــــلْ َ َحـــــــــــــزم  ْ ْ َحـــــــــــــزمَ ْ ٍعاصـــــــــــــفة  َ ٍعاصـــــــــــــفةِ ــــــــــــــع  ِ ِلقم ْ ــــــــــــــعِ ِلقم ْ ــــــــــــــصابة  ِ ِع ــــــــــــــصابةَِ ِع ــــــــــــــرش  َِ ِّال ــــــــــــــرشَّ ِّال َّ    

ــــــــــا ــــــــــارماه ــــــــــو  رماه ــــــــــَووه ــــــــــوا  َوه ــــــــــوايتل ـــــــــــْ  يتل ـــــــــــِْبق ــــــــــــــ  ِبق ـــــــــــــــ ٍتدارـ ٍتدارَ ْالعــــــــــــــرص  َســــــــــــــورَةســــــــــــــورة  َ ْالعــــــــــــــرصَ َ  

ـــــــــــــ      ِّاخللجييــــــــــــــــِّاخللجييــــــــــــــــ  ُعـــــــــــــــزُمعـــــــــــــــزم  كــــــــــــــذاكــــــــــــــذا ــــــــــــــ ـــــــــــــوا  ْإْنإن  ننـ ـــــــــــــواُّهب ـــــــــــــرص  إىلإىل  ُّهب ْن ـــــــــــــرصِ ْن ِ  

ْتعــــــــــــــاوهنم ُ ْتعــــــــــــــاوهنمُ ُ ٍعجـــــــــــــــز  بـــــــــــــــالبـــــــــــــــال  ُ ْ ٍعجـــــــــــــــزْ ْ ُوعـــــــــــــــزهتم  ْ َّ ُوعـــــــــــــــزهتمِ َّ ْشـــــــــــــــطر  بـــــــــــــــالبـــــــــــــــال  ِ ْشـــــــــــــــطرَ َ  

ـــــــــــــــسـ  َّإالَّإال  ُســـــــــــــــلامُنســـــــــــــــلامن  فـــــــــــــــامفـــــــــــــــام ـــــــــــــــسـْق ِظلــــــــــم  ُرُرــــــــــــــــــــــ  ْق ْ ِظلــــــــــمُ ْ ْبــــــــــالبرت  ِاجلــــــــــاِراجلــــــــــار  ُ ْبــــــــــالبرتَ َ  

ْقـــــــــــــــد  َّإالَّإال  ُســـــــــــــــلامُنســـــــــــــــلامن  ومـــــــــــــــاومـــــــــــــــا ْقـــــــــــــــدُ ـــــــــــــــــــــسعى  ٌرٌةرة  ُ ـــــــــــــــــــــسعىت ـــــــــــــــــــــري  إىلإىل  ت ـــــــــــــــــــــرياخل   اخل

ـــــــــــــا ـــــــــــــاوم ـــــــــــــلامن  وم ـــــــــــــلامُنس ـــــــــــــ  َّإالَّإال  ُس ْ ـــــــــــــاحلك ْ   يـــــــــرسييـــــــــرسي ً شـــــــــامًالشـــــــــامال ً عـــــــــدًالعـــــــــدال  ُمُمــــــــــــــــــــ      ــاحلك

ــــــــــــــاهرر ــــــــــــــاُهع ٍملــــــــــــــك  مــــــــــــــنمــــــــــــــن  اهللاُاهللاُ  ُع ِ ٍملــــــــــــــكَ ِ ـــــــــــــيم  َ ـــــــــــــيِمعظ ـــــــــــــل  ِعظ ِالفع ْ ـــــــــــــلِ ِالفع ْ ـــــــــــــدر  ِ ِوالق ـــــــــــــدرْ ِوالق ْ  

ِخيفـــــــــــــي  مـــــــــــــنمـــــــــــــن  اهللاُاهللاُ  وأخــــــــــــزىوأخــــــــــــزى ْ ِخيفـــــــــــــيُ ْ ـــــــــــــداوة  ُ ـــــــــــــداوَةع ـــــــــــــوطن  َع ـــــــــــــوطِنم ـــــــــــــر  ِم ْالطه ـــــــــــــرُّ ْالطه ُّ  

ــــــــــــــالد ــــــــــــــالدب ــــــــــــــن  ب ــــــــــــــِناألم ــــــــــــــام  ِاألم ــــــــــــــامواإلي ـــــــــــــأوى  ِن ِِن ِ  واإلي ـــــــــــــأوىم ـــــــــــــسادة  م ِال ـــــــــــــسادةَّ ِال ـــــــــــــر  َّ ِّالغ ـــــــــــــرُ ِّالغ ُ  

ــــــــــــسب  يعنــــــــــويعنــــــــــو  مــــــــــنمــــــــــن  ِّكــــــــــلِّكــــــــــل  ومهــــــــــوىومهــــــــــوى ِلك ــــــــــــسبْ ِلك ــــــــــــر  ْ ــــــــــــِراألج ــــــــــــر  ِاألج ْوالغف ــــــــــــرَ ْوالغف َ  

ــــــــــــــاك ــــــــــــــاِكرع ــــــــــمت  ًأرضــــــــــــــًاأرضــــــــــــــا  يــــــــــــــايــــــــــــــا  اهللاُاهللاُ  ِرع ْس َ ــــــــــمتَ ْس َ ــــــــــدا  َ ــــــــــدًاجم ــــــــــال ً جم ــــــــــالب ــــــــــدر  ب ــــــــــدرْغ   ْغ

ْفأضــــــــــــــــــــحت ْفأضــــــــــــــــــــحتَْ َأوج  َْ َأوجْ ــــــــــــــاهى  ٍأجمــــــــــــــــــــاٍدأجمــــــــــــــــــــاد  ْ ــــــــــــــاهىتب ــــــــــــــام  تب ــــــــــــــامدون ــــــــــــــرص  دون ْح ــــــــــــــرصَ ْح َ  

                                                
   .اليمن حال عن ًمعربا لوجهه فأشار صنعاء أو اليمن حال عن َّمرة ذات سئل)١(



 

٢٥  

ـــــــــار ـــــــــاروص ـــــــــر  وص ُالفخ ْ ـــــــــرَ ُالفخ ْ ـــــــــن  َ ْم ـــــــــنِ ْم ـــــــــر  ِ ـــــــــٍرفخ ـــــــــــا  ٍفخ ـــــــــــاهب ـــــــــــو  هب ـــــــــــويزه ـــــــــــال  يزه ـــــــــــالب ـــــــــــر  ب ـــــــــــرفخ   فخ

ــــــــــــــك  ذووذوو  فأهلوهـــــــــــــــــــــافأهلوهـــــــــــــــــــــا ً عجبـــــــــــــــــــــًاعجبـــــــــــــــــــــا  والوال ــــــــــــــكُش ــــــــــــــال  ٍرٍرُش ــــــــــــــالب ــــــــــــــر  ب ْكف ــــــــــــــرُ ْكف ُ  

ٍوعهــــــــــــــد ْ ٍوعهــــــــــــــدَ ْ َصــــــــــيغ  ٍوعــــــــــزٍموعــــــــــزم  ٍثٍثنكــــــــــــــنكــــــــــــــ  دونــــــــــــــامدونــــــــــــــام  َ َصــــــــــيغِ ْصــــــــــرب  مــــــــــنمــــــــــن  ِ ْصــــــــــربَ َ  

  ُتغــــــــــــريُتغــــــــــــري  صــــــــــــحراؤهمصــــــــــــحراؤهم  هبــــــــــــاهبــــــــــــا    ٍّحــــــــــــــــدٍّحــــــــــــــــد  بــــــــــــــــالبــــــــــــــــال  ٍوآمــــــــــــــــاٍلوآمــــــــــــــــال

ـــــــــــــق َوحل َّ ـــــــــــــقَ َوحل َّ ـــــــــــــ  َ ـــــــــــــفك ْرهمفك ْرهمُ ـــــــــــــى  ُ ـــــــــــــىحت ـــــــــــــــدا  حت ـــــــــــــــداب ـــــــــــــــاملنجز  ب ِب َ ْ ـــــــــــــــاملنجزُْ ِب َ ْ ـــــــــــــــ  ُْ ـــــــــــــــِالبك   ِرِرِالبك

ـــــــم ـــــــْموه ـــــــل  ْوه ـــــــُلأه ـــــــى  ُأه ـــــــىاحلم ـــــــا  احلم ـــــــام ـــــــا  م ـــــــاع ـــــــــــــن  َشَش  ع ـــــــــــــنم ـــــــــــــو  م ـــــــــــــويرن ـــــــــــــرب  إىلإىل  يرن ـــــــــــــْربش   ْش

ـــــــــي ـــــــــيِدم ـــــــــري  ِدم ـــــــــريجي ـــــــــا  جي ـــــــــاهب ـــــــــيض.. .. هب ِنب ـــــــــيضْ ِنب ُيــــــــــــــشيد  ْ ِ ُيــــــــــــــشيدُ ِ ًمقــــــــــــــدما  ُ ِّ ًمقــــــــــــــدماُ ِّ ِعــــــــــــــذري  ُ ِعــــــــــــــذريُ ُ  

ــــــــــــار ــــــــــــاريغ ــــــــــــشذو  يغ ُال ْ ــــــــــــشذوَّ ُال ْ ــــــــــــت  ْإْنإن  َّ ــــــــــــْتفاح ـــــــــــــأريخ  ْفاح ـــــــــــــأريٍخبت ـــــــــــــا  ٍبت ـــــــــــــاهل ـــــــــــــري((  هل ْعط ـــــــــــــريِ ْعط ِ((  

ـــــــــسلو ـــــــــسلووي ٍّبـــــــــــــــود  ْناجـــــــــْتناجـــــــــت  مـــــــــامـــــــــا  ُّاحلـــــــــبُّاحلـــــــــب  وي ٍّبـــــــــــــــودِ ِطيـــــــــــــــب  ِ ِطيـــــــــــــــبِّ ْالـــــــــــــــذكر  ِّ ْالـــــــــــــــذكرِّ ِّ  

ــــــــــام ــــــــــامف ــــــــــى  ف ــــــــــىأزه ــــــــــالدي  أزه ــــــــــالديب ــــــــــذ  ب ْم ــــــــــذُ ْم ْســـــــلت  ُ َ ْســـــــلتَ َ ْمـــــــن  َ ْمـــــــنِ ِطلعـــــــة  ِ ْ ِطلعـــــــةَ ْ ـــــــدر((  َ ْالب ـــــــدرَ ْالب َ((!!  

ِأفـــــــــــدي  هلـــــــــــاهلـــــــــــا ِأفـــــــــــديْ ِوعـــــــــــــرسي  أشـــــــــــدوأشـــــــــــدو  ِهبـــــــــــاِهبـــــــــــا  ْ ْ ِوعـــــــــــــرسيُ ْ ْكاليـــــــــــــرس  فيهـــــــــــــافيهـــــــــــــا  ُ ْكاليـــــــــــــرسُ ُ  

ُأردد  وطنــــــــــــــيوطنــــــــــــــي  يــــــــــــــايــــــــــــــا  اهللاهللا  َمحــــــــــــــاَكمحــــــــــــــاك ُأرددِّ ِعمــــــــــــــــــــري ً ســــــــــــــــــــاجدًاســــــــــــــــــــاجدا  ِّ ْ ِعمــــــــــــــــــــريُ ْ ُ  

ـــــــــال ـــــــــالف ـــــــــان  ف ـــــــــاَنك ـــــــــذي  َك ـــــــــذيال ـــــــــوي  ال ـــــــــويين   قهـــــــــــــريقهـــــــــــــري  نـــــــــــــوىنـــــــــــــوى  ْأْوأو  بــــــــــــالديبــــــــــــالدي  ....ين

 الرشـيد سامل عبدهللا الشاعر للدكتور هـ٢٢/٦/١٤٣٦ يف الصادرة الثقافية اجلزيرة ويف

 والـوحي العروبـة مـوطن الـوحي ملهـبط ُّوالـسؤدد واملجد العزة انتساب فيها أعلن قصيدة

 إال هلـا جـواب ال اسـتنكار أسـئلة ليطـرح املـؤمل واملـسلمني العرب واقع أنكر ثم السامواي

 :القصيدة ومن )احلزم عاصفة( يف اهللا شاء إن حتقق وقد واهلدف الصف بوحدة

ـــــــــرشق ِألل ـــــــــرشقِ ِألل ـــــــــد  ِ ـــــــــٌدعه ـــــــــأال  ٌعه ـــــــــأالب ـــــــــرى  ب ـــــــــرىَي ــــــوت  ســــــوىســــــوى  َي ــــــوِتامل ًمــــــرجتال  ِامل ًمــــــرجتالَ ــــــدنف؟  َ ْوال ــــــدنف؟َ ْوال َ  

ـــــــــــة ٍوأغلم ـــــــــــةِ ٍوأغلم ـــــــــــون  ِ ـــــــــــونيوقظ ـــــــــــور  يوقظ ـــــــــــوَرالقب ـــــــة  َالقب ـــــــٍةوأزمن ـــــــا  عـــــــاثعـــــــاث  ٍوأزمن ـــــــافيه ْاخلـــــــرف؟  فيه ْاخلـــــــرف؟َ َ  

ـــــعب ـــــعٍبوش ـــــرى  ٍوش ـــــرىي ـــــد  ي ـــــَداللح ـــــن  َاللح ـــــنم ـــــه  م ـــــهِبؤس ْكنـــــــــف  وأنـــــــــدىوأنـــــــــدى  عليـــــــــهعليـــــــــه  َّأحـــــــــنَّأحـــــــــن  ِبؤس ْكنـــــــــفَ َ  
                                                

   ).علينا البدر طلع( من مقتبس..@ املصطفى) ١(



 

  ٢٦ 

ُيعــــــــــشش ُيعــــــــــششِّ ِحلمــــــــــه  يفيف  ِّ ْ ِحلمــــــــــهُ ْ ُوينطـــــــف  َاخلــــــــــاذلوَناخلــــــــــاذلون  ُ ُوينطـــــــفِ ـــــــن  ِ ـــــــنم ـــــــه  م ـــــــهمقلتي ـــــــشظف  مقلتي ـــــــشظْفال   ْال

ذبــــــــــــه   ْ ُوتك ِ ذبــــــــــــهَ ْ ُوتك ِ ـــــــرف  َالغــــــــــــادريَنالغــــــــــــادرين  ُهيئــــــــــــُةهيئــــــــــــة  َ ُويع ـــــــرفَ ُويع ـــــــا  َ ـــــــاي ـــــــه  ي ـــــــهَليت ـــــــا  َليت ـــــــام ـــــــرف  م ـــــــرْفع   ْع

ـــــــــــاتريها ـــــــــــاتريهاُدس ـــــــــــة،  ُدس ٌلعب ـــــــــــة،ُ ٌلعب ـــــــــــا  ُ ُحكمه ـــــــــــاُ ُحكمه ٌســــــــفاه،  ُ ٌســــــــفاه،َ ْخــــــــزف  مــــــــنمــــــــن  ُتوارخيهــــــــاُتوارخيهــــــــا  َ ْخــــــــزفَ َ  

ــــــــا ــــــــافي ــــــــا  ِاحلــــــــزِماحلــــــــزم  َعاصــــــــَفعاصــــــــف  في ــــــــاُميعادن َتكـــــــــــوم  ُميعادن َتكـــــــــــومّ   ْواعتكـــــــــــْفواعتكـــــــــــف  ِبؤســـــــــــهِبؤســـــــــــه  يفيف  ّ

  :متام أيب ببيت َّذكرتني قصيدة -العدد ذات يف – واصل الرمحن عبد وللدكتور

  واللعـــــبواللعـــــب  اجلـــــداجلـــــد  بـــــنيبـــــني  ُّاحلـــــدُّاحلـــــد  حـــــدهحـــــده  يفيف   الكتــــبالكتــــب  مــــنمــــن  َإنبــــاَءإنبــــاء  أصــــدقأصــــدق  الــــسيفالــــسيف

 والـشعر اخلطابـة من أبلغ جاء ًقرارا )حلزما عاصفة( جعل واصل الرمحن عبد فالشاعر

 بعــزة ًمــذكرا والقادســية قــار ذي ليــومي فأشــار بأجمــاده افتخــر كــام الكــالم أنــامط كــل بــل

 ومـن العربيـة األوطـان لـبعض مـآس مـن الفرس َّجره ما ينس ومل العرب وبسالة اإلسالم

 :قصيدته

َإذا َإذاِ ـــــــــان  ِ َك ـــــــــانَ َك ـــــــــك  َ َذل ِ ـــــــــكَ َذل ِ ـــــــــا  َ َّمم ـــــــــاِ َّمم َانتفـــــــــى  ِ َ َانتفـــــــــىْ َ ًإذا  ْ ًإذاِ ِتــــــسلن  الال  ِ ْ َ ِتــــــسلنَ ْ َ ِأخــــــي  ييَ ِأخــــــيَ ــــــا  َ ــــــاَم ْاللجــــــب؟  َم َ ْاللجــــــب؟َّ َ َّ  

ْولكــــــن َِ ْولكــــــنَ َِ َاحلــــــزم  َســــــلَســــــل  َ َاحلــــــزمَْ ْعــــــن  َْ ْعــــــنَ ٍعزمــــــة  َ َ ْ ٍعزمــــــةَ َ ْ ــــــــسلامن  َ َل َْ َ ــــــــسلامنِ َل َْ َ ــــــــسعى  ِ َي ــــــــسعىَْ َي ــــــــا  َْ ــــــــاَِهب ــــــــألرب  َِهب ْل َ َ ْ ــــــــألربِ ْل َ َ ْ ِ  

ـــــــــإين ِّف ِ ـــــــــإينَ ِّف ِ ِبـــــــــرغم  َ ْ َ ِبـــــــــرغمِ ْ َ ـــــــــاري  ِ ِانبه َ ِ ـــــــــاريْ ِانبه َ ِ َبـــــــــام  ْ َبـــــــــامِ َتـــــــساءلت  ِ ْ َ َ َتـــــــساءلتَ ْ َ َ ـــــــه  َ ْعن ـــــــهَ ْعن ُعرفـــــــت  َ َْ ُعرفـــــــتَ َْ ـــــــسبب  َ ْال َ ـــــــسببَّ ْال َ َّ  

ُفعاصـــــــــفة َ َِ ُفعاصـــــــــفةَ َ َِ ِاحلـــــــــزم  َ ْ ِاحلـــــــــزمَ ْ َّهـــــــــب  َ َّهـــــــــبَ ـــــــــا  َ ـــــــــاَِهب ـــــىل  َِهب َع ـــــىلَ َع ـــــائن  َ ِخ ِ ـــــائنَ ِخ ِ ـــــد  َ ِالعه ْ ـــــدَ ِالعه ْ ـــــني  َ َح ْ ـــــنيِ َح ْ ـــــب  ِ ْانقل َ َ ـــــبْ ْانقل َ َ ْ  

َفــــــــــــساند َ َ َفــــــــــــساندَ َ َ َّحــــــــــــوثي  َ ِ ْ َّحــــــــــــوثيُ ِ ْ ِصـــــــــــــعدته  ُ َ ْ ِصـــــــــــــعدتهَ َ ْ َعـــــــىل  َ َعـــــــىلَ ـــــــيمن  َ ِال َ ـــــــيمنَ ِال َ ـــــــوطن  َ ِال َ ـــــــوطنَ ِال َ ـــــــصب  َ ْاملغت َ َ ْ ـــــــصبُ ْاملغت َ َ ْ ُ  

َفهيــــــــــــأ َّ َ َفهيــــــــــــأَ َّ َ ِللفــــــــــــرس  َ ْ ُ ِللفــــــــــــرسِ ْ ُ ْأطامعهــــــــــــم  ِ َُ َ ْ ْأطامعهــــــــــــمَ َُ َ ْ ًنفــــــــــوذا  َ ُ ًنفــــــــــوذاُ ُ ُيطــــــــــوق  ُ َِّ ُيطــــــــــوقُ َِّ َأرض  ُ ْ َأرضَ ْ ْالعــــــــــرب  َ ْالعــــــــــربََ ََ  

 ًشاكيا ًمترضعا تعاىل اهللا إىل -فيها -ًمبارشة َّاجته قصيدة اخلميس الرمحن عبد وللدكتور

 :ومنها اليمن خاصة ًمجيعا املسلمني أوطان عىل والسالم األمن َّليحل اهللا رمحة يرجو

ــــــا ــــــاي ــــــريا  ي ــــــريًاجم ــــــا ً جم ــــــاي ــــــا  ي ــــــًامعين ــــــن ً معين ــــــنم ــــــى  م ــــــىأت ــــــــه ً مــــــــستجريًامــــــــستجريا  أت ــــــــهفي ــــــــن  أرضــــــــاهأرضــــــــاه  في ّْوم ــــــــنَ ّْوم َ  

ـــــث  عــــــــدواهناعــــــــدواهنا  مـــــــنمـــــــن  األحيـــــــاءاألحيـــــــاء  َخمـــــــرَجخمـــــــرج ـــــَثباع ـــــال  َباع ـــــالاآلم ـــــن  اآلم ـــــنم ـــــني  م ـــــنيب ــــــمحن  ب ْال َ ــــــمحنِ ْال َ ِ  

ـــــــــــــبقت ـــــــــــــبقتس ـــــــــــــه  س ـــــــــــــهرمحت ـــــــــــــشته  رمحت ـــــــــــــشتهبط ْوالـــــــمنن  علينــــــاعلينــــــا  الفــــــضلالفــــــضل  صــــــاحبصــــــاحب  بط َ ْوالـــــــمننِ َ ِ  



 

٢٧  

ــــــتأنــــــت ــــــت  أن ــــــتأن ــــــــسنن  جتــــــــريجتــــــــري  أمــــــــرهأمــــــــره  يفيف  ررقــــــــادقــــــــاد  خــــــالقخــــــالق  مــــــنمــــــن  هــــــلهــــــل  اهللاهللا  أن ْال َ ــــــــسننّ ْال َ ّ  

ــــــــو ــــــــول ــــــــر  َأردَتأردت  ل ــــــــرالبح ــــــــارا  البح ــــــــارًان ْبالــــــــسفن  ضــــــــاقتضــــــــاقت  النــــــــارالنــــــــار  َأردَتأردت  أوأو  لبــــــــدالبــــــــدا ً ن ُ ْبالــــــــسفنّ ُ ّ  

ـــــن ـــــنم ـــــواك  م ـــــواكس ـــــم  س ـــــْمارح ـــــي  ْارح ـــــيإهل ـــــعفنا  إهل ـــــعفناض ــــــــا  ض ــــــــاْوأجرن ــــــــريات  مــــــــنمــــــــن  ْوأجرن ــــــــرياتمث ــــــــتن  مث ْالف ــــــــتنَ ْالف َ  

ـــــــسط ـــــــسطواب ـــــــن  واب ـــــــناألم ـــــــىل  األم ـــــــىلع ـــــــا  ع ـــــــاأطرافه ـــــــاإليامن  ِواحـــــــِمواحـــــــم  أطرافه ـــــــاإليامنب ـــــــيمن  أرجـــــــاءأرجـــــــاء  ب ْال ـــــــيمنَ ْال َ  

 بـدون وهـي هـــ١١/٦/١٤٣٦ يف كتبتهـا صـنعاء إىل بعنـوان ذاته العدد يف قصيدة ويل

 تعليق

ــــــــا ــــــــاي ْحتــــــــزن  الال  َصــــــــنعاَءصــــــــنعاء  َطفــــــــَلطفــــــــل  ي َ ْحتــــــــزنْ َ ــــــــوا  بمــــــــنبمــــــــن    ْ ــــــــواذهب   ذهب

ِلليتـــــــــــيم  ))  خليجـــــــــــيخليجـــــــــــي  ((  ُّكـــــــــــلُّكـــــــــــل  َنفـــــــــــديك،َنفـــــــــــديك،   ِ ِلليتـــــــــــيمِ ِ   ُأُبأب  ِ

َّحزنـــــــــــا  َّإنـــــــــــاَّإنـــــــــــا   ِ َّحزنـــــــــــاَ ِ َفأصـــــــــــبح  هـــــــــــانواهـــــــــــانوا  َِملـــــــــــنَِملـــــــــــن  َ َفأصـــــــــــبحْ   يفيف  ْ

ُوالــــــــــــــــــــــــشغب  ُاآلُهاآله  َّإالَّإال  َيشَءيشء  الال  َصــــــــــــــــــــــــنعاَءصــــــــــــــــــــــــنعاء   ُوالــــــــــــــــــــــــشغبَّ َّ!!  

ــــــــن   ِم ــــــــنَ ِم ــــــــيامين؟  َ ــــــــيامين؟ُّال ــــــــالوا  ُّال ــــــــالواق ــــــــن: : ق ــــــــُننح ــــــــا  ُنح ــــــــام ــــــــوا  م ــــــــوانجح   نجح

ــــــــذي   ــــــــذيب ــــــــة  ب ــــــــِةاإلجاب ــــــــل  ِاإلجاب ــــــــْلب ــــــــن  ْب ْم ــــــــنِ ْم ــــــــمٌْمحٌْمح  ِ ْقه ِ ــــــــمِ ْقه ِ ــــــــبوا  ِ ِرس ــــــــبواَ ِرس َ  

ِلذلتــــــــــــه  يــــــــــــسعىيــــــــــــسعى  مــــــــــــنمــــــــــــن  ُّالــــــــــــيامينُّالــــــــــــيامين  لــــــــــــيسلــــــــــــيس   ِلذلتــــــــــــهَّ َّ  

ـــــــــل   ـــــــــلب ـــــــــن  ُّالـــــــــيامينُّالـــــــــيامين  ب ـــــــــنم ـــــــــه  تـــــــــسموتـــــــــسمو  م ـــــــــهب ُالرتـــــــــب  ب َ ُالرتـــــــــبُّ َ ُّ  

ــــــن   ــــــْنل َيرمــــــد  ْل ِ َيرمــــــدْ ِ ُاحلقــــــد  ْ ُاحلقــــــدِ ْمــــــن  ِ ْمــــــنِ ْومــــــن  كيــــــفكيــــــف  َإيــــــران،َإيــــــران،  ِ ْومــــــنِ ِ  

ـــــــــا   ِأعرابن ِ ـــــــــاْ ِأعرابن ِ ـــــــــرد  مـــــــــامـــــــــا  --  ْ ْي ـــــــــردَِ ْي َإشـــــــــعاله  َِ َإشـــــــــعالهَ ُاحلطـــــــــب؟  --َ َ ُاحلطـــــــــب؟َ َ َ!!  

ــــــــــاعوا   ــــــــــاعواب ــــــــــروبتهم  ب ْع ــــــــــروبتهمَ ْع ــــــــــن  َ ــــــــــنم ــــــــــارس  م ــــــــــارٍسف ــــــــــا  ٍف ــــــــــًاطمع   ًطمع

ِينفــــــــــع  ململ  حيــــــــــنامحيــــــــــنام  ْهــــــــــْمهــــــــــم  فــــــــــأينفــــــــــأين   ِينفــــــــــعَ ُالكــــــــــذب؟  َ ُالكــــــــــذب؟ِ ِ  

ُاحلـــــــــزام  َّعـــــــــدىَّعـــــــــدى  حيـــــــــنامحيـــــــــنام  ْهـــــــــْمهـــــــــم  وأيـــــــــنوأيـــــــــن   ُاحلـــــــــزامِ   ْهبـــــــــْمهبـــــــــم  ِ

َالنهـــــــــى  َإبـــــــــَطإبـــــــــط   َالنهـــــــــىُّ ـــــــــض  ُّ ـــــــــضَغ َفاستحـــــــــسن ً بًاباَغ ِْ َفاستحـــــــــسنُ ِْ ُاهلـــــــــرب؟  ُ َ ُاهلـــــــــرب؟َ َ َ  



 

  ٢٨ 

ُالتأســــــــــف  َّحتــــــــــىَّحتــــــــــى ُّ ُالتأســــــــــفَّ ُّ ــــــــــدى  َّ ــــــــــدىأب ْهمِمــــــــــساوِئمــــــــــساوئ  مــــــــــنمــــــــــن  أب ْهمِ ِ  

ًتأســــــــــــفا   ًتأســــــــــــفاُّ ــــــــــــاب  ُّ ــــــــــــاَبوأع ــــــــــــب  َوأع ــــــــــــُبالعي ــــــــــــب.. .. وو  ُالعي ُالعج َ ــــــــــــبَ ُالعج َ َ  

ـــــــــــــــــــاملني   ـــــــــــــــــــاملنيَّللظ ٌهنايـــــــــــــــــــات  َّللظ ٌهنايـــــــــــــــــــاتِ ْاقرتبـــــــــــــــــــت  إذاإذا  ِ ْاقرتبـــــــــــــــــــتَ َ  

ُالتـــــــــضليل  َينفـــــــــَعينفـــــــــع  ْفلـــــــــْنفلـــــــــن  خـــــــــابواخـــــــــابوا   ْ ُالتـــــــــضليلَّ ْ ُواخلطـــــــــب  َّ ُواخلطـــــــــبَُ َُ  

ِللبغــــــــــي ِ  مــــــــــامــــــــــا  َطهــــــــــراَنطهــــــــــران  ُأذنــــــــــاُبأذنــــــــــاب   ِللبغــــــــــي َِ ُعنـــــــــــدهم  َ َ ُعنـــــــــــدهمِ َ ِ  

ٌّحـــــــــــــد   ٌّحـــــــــــــدَ ِوللبغـــــــــــــي  َ ِوللبغـــــــــــــيْ ْتـــــــــــــأرخيهم  يفيف  ْ ْتـــــــــــــأرخيهمِ ُشـــــــــــــعب  ِ َ ُشـــــــــــــعبُ َ ُ  

ِبالـــــــدجل   ِبالـــــــدجلَّ َأفـــــــسدوا  كـــــــمكـــــــم  َّ َأفـــــــسدواْ ِباجلهـــــــل  ْ ْ ِباجلهـــــــلَ ْ ُشـــــــوهوا  كـــــــمكـــــــم  َ ُشـــــــوهواَّ َّ  

ــــــــالزور   ِب ــــــــالزورُّ ِب ــــــــم  ُّ ــــــــمك ــــــــللوا  ك ــــــــللواَّض ــــــــال  َّض ــــــــًالعق ــــــــم ً عق ــــــــموك ــــــــوا  وك ــــــــواَِهنب   َِهنب

ٌهلـــــــــث  ِللفـــــــــرِسللفـــــــــرس   ْ ٌهلـــــــــثَ ْ ِالعـــــــــرب  َوراَءوراء  َ ْ ِالعـــــــــربُ ْ   ٍزمـــــــــٍنزمـــــــــن  ْمـــــــــْنمـــــــــن  ُ

ـــــنعاء.... ـــــنعاُءص ـــــا  ُص ـــــام ـــــف  م ُخل ـــــفْ ُخل ـــــنعا((    ْ ـــــنعاص ـــــث  )ص ـــــُثيله ـــــرب  ُيله ـــــرُبالع   ُالع

ــــــــــــــاء  إذاإذا ــــــــــــــاُءالوف ــــــــــــــع  ُالوف ــــــــــــــعِش ــــــــــــــريب  ُاُرارِش ِّاليع ْ ــــــــــــــريبَُ ِّاليع ْ ــــــــــــــن  َُ ْفم ــــــــــــــنَ ْفم َ  

ِلبــــــــــوك ِلبــــــــــوكُّ ْمعــــــــــدهنم  ُّ ُ ْمعــــــــــدهنمَِ ُ َاحلمــــــــــى  َعنــــــــــَدعنــــــــــد  َِ َاحلمــــــــــىِ ُذهــــــــــب  ِ ُذهــــــــــبَ َ  

ْإقـــــــــــــدامهم ْإقـــــــــــــدامهمُ ًمـــــــــــــستعمرا  َختـــــــــــــَشختـــــــــــــش  ململ  ٌنجـــــــــــــدٌةنجـــــــــــــدة  ُ ِ ْ َ ْ ًمـــــــــــــستعمراُ ِ ْ َ ْ ُ  

ُينـــــــــــسحب  --َّالشـــــــــــكَّالشـــــــــــك--  هلـــــــــــاهلـــــــــــا  َّتــــــــــصدىَّتــــــــــصدى  إذاإذا ِ َ ُينـــــــــــسحبْ ِ َ ْ    

َّهبـــــــــوا َّهبـــــــــواَ ِلنـــــــــرصك  َ ِ ِلنـــــــــرصكْ ِ ْدمهـــــــــم  ويفويف  ))صـــــــــنعاصـــــــــنعا  يـــــــــايـــــــــا  ((  ْ ْدمهـــــــــمِ ِ  

ْكلهــــــــــــــــــم  ٌأوارص،ٌأوارص، ْكلهــــــــــــــــــمُّ ُمنجــــــــــــــــــذب  ِللخــــــــــــــــــِريللخــــــــــــــــــري  ُّ َِ ُمنجــــــــــــــــــذبُ َِ ُ      

  
                                                

 :~ الربدوين اهللا عبد اليمني عرالشا لبيت معارضة   )١(

ـــــب ـــــت حبي ـــــي صـــــنعاء مـــــن وافي ـــــرس  حيملن ـــــف ٌن ـــــلوعي وخل ـــــث ض ـــــرب يله   الع
 

 :~ الربدوين اهللا عبد اليمني الشاعر لبيت معارضة  )٢(

ـــــا امن َّ ـــــصدوا إن حك ـــــى ت ـــــوا للحم ـــــــصدى وإن  اقتحم ـــــــه ت ـــــــستعمر ل   انـــــــسحبوا امل
 



 

٢٩  

ــــــــــاروا ــــــــــارواص ــــــــــضك  ص ِكبع ِ ْ ــــــــــضكَ ِكبع ِ ْ ــــــــــا  َ ــــــــــاَّمل ــــــــــت  َّمل ــــــــــِتجئ ــــــــــاكية  ِجئ ــــــــــاكيًةش   ًش

ــــــــــــــل   ــــــــــــــلُّوك ــــــــــــــي  ُّوك ــــــــــــــيٍّح ــــــــــــــنعاء  إىلإىل  ٍّح ــــــــــــــنعاَءص ــــــــــــــسب  َص ــــــــــــــسُبينت   ُينت

ـــــــــــــواك   ـــــــــــــواِكهن ِتـــــــــــــسبينا  َبلقـــــــــــــيَسبلقـــــــــــــيس  ِهن ِتـــــــــــــسبيناْ   ُحـــــــــــــضارهتاُحـــــــــــــضارهتا  ْ

َوعـــــــــــزم   َوعـــــــــــزمْ ـــــــــــع  ْ َتب ـــــــــــعَّ َتب ـــــــــــه  ْجيفـــــــــــْخجيفـــــــــــخ  ململ  َّ ـــــــــــِهب ـــــــــــب  ِب ُخب َ ـــــــــــبَ ُخب َ َ    

ــــــــــــــــة  ِهنــــــــــــــــواِكهنــــــــــــــــواك   ــــــــــــــــًةفاتن     ًشــــــــــــــــاخمًةشــــــــــــــــاخمة  ِهنــــــــــــــــواِكهنــــــــــــــــواك  ًفاتن

ـــــــــــشودة  ِهنـــــــــــواِكهنـــــــــــواك   ـــــــــــشودًةأن ـــــــــــو  ًأن ـــــــــــوحيل ُالطـــــــــــرب  هبـــــــــــاهبـــــــــــا  حيل َ ُالطـــــــــــربَّ َ َّ  

ِاجلهـــــــــــات  ُّكـــــــــــلُّكـــــــــــل   ِاجلهـــــــــــاتِ ِاحلـــــــــــسناء  عـــــــــــنعـــــــــــن  ِ ِاحلـــــــــــسناءْ ـــــــــــدة  ْ ـــــــــــدٌةذائ   ٌذائ

ِدوح  مــــــــنمــــــــن  لـــــــــهلـــــــــه  ٍأصــــــــٍلأصــــــــل  ُّفكــــــــلُّفكــــــــل   ْ ِدوحَ ْ   ُحـــــــــسُبحـــــــــسب  هــــــــاهــــــــاَ

ِيقــــــــصدك  مــــــــنمــــــــن  ِأنــــــــت،ِأنــــــــت،  حـــــــسناؤناحـــــــسناؤنا ْ ِيقــــــــصدكُ ْ   ))ســــــــامســــــــام((  ُّأيُّأي ..  .. ُ

ــــــــــــــــه؟ ــــــــــــــــه؟ُّتظل ــــــــــــــــدرها  ٍأرٍضأرض  ُّأيُّأي  ُّتظل ُص ــــــــــــــــدرهاْ ُص ــــــــــــــــب؟  ْ ُرح َ ــــــــــــــــب؟َ ُرح َ َ  

ِتأنــــــــــيس  َّحتــــــــــىَّحتــــــــــى  ِاملــــــــــساحاِتاملــــــــــساحات  ُّكــــــــــلُّكــــــــــل ِتأنــــــــــيسْ ٌهلــــــــــب  ْ َ ٌهلــــــــــبَ َ َ  

ٍّجــــــــــــو  ُّوكـــــــــــلُّوكـــــــــــل ٍّجــــــــــــوَ ُشــــــــــــهب  ِراحاتــــــــــــهِراحاتــــــــــــه  عــــــــــــىلعــــــــــــىل  َ ُشــــــــــــهبُ ُ  

ــــــــــك ــــــــــِكل ــــــــــسالمة  ِل ُال ــــــــــسالمةَّ ُال ــــــــــن  َّ ْم ــــــــــنِ ْم ــــــــــامت  ِ ِهج َ ْ ــــــــــامتَ ِهج َ ْ ــــــــــفة  َ ــــــــــفٍةعاص   ٍعاص

ِوللمخـــــــــــــرب ِّ ُ ِوللمخـــــــــــــربِ ِّ ُ ْمـــــــــــــن  ِ ْمـــــــــــــنِ ِهجامهتـــــــــــــا  ِ ْ ِهجامهتـــــــــــــاَ ْ ُربْالكـــــــــــــْالكـــــــــــــ  َ ُربَ َ  

  عــــــــــىلعــــــــــىل  اخلــــــــــارجنياخلــــــــــارجني  ِعــــــــــداِءعــــــــــداء  مــــــــــنمــــــــــن  ييتفزعــــــــــتفزعــــــــــ  الال

ـــــــــــــص ـــــــــــــصِّن ـــــــــــــوانني  ِّن ـــــــــــــواننيالق ـــــــــــــرص  َّإنَّإن  الق َالن ـــــــــــــرصَّ َالن ـــــــــــــرتب  َّ ُمق ِ ْ ـــــــــــــرتبُ ُمق ِ ْ ُ  

َلــــــــــسوف َ َلــــــــــسوفَ َ ِالفــــــــــرس  َرغــــــــــَمرغــــــــــم  ِنأتيــــــــــِكنأتيــــــــــك  َ ْ ِالفــــــــــرسُ ْ   ًآمنــــــــــًةآمنــــــــــة  ُ

ـــــــــــــا ـــــــــــــاوم ـــــــــــــم  وم ـــــــــــــْمهل ـــــــــــــك  ْهل ـــــــــــــِكفي ـــــــــــــب  والوال  ٌرأٌسرأس  الال  ِفي ـــــــــــــُبذن   ُذن

                                                
 سـكنوا قحطان من ناس عىل يطلق كان كذلك اليمن الدب َّكل يملك من ِّكل عىل ُيطلق كان ٌلقب َّتبع )١(

 .َّتبع بقوم ُعرفوا اليمن



 

  ٣٠ 

َالـــــــــصوم  ُميعادنـــــــــاُميعادنـــــــــا َالـــــــــصومَّ   ٌذرافـــــــــٌةذرافـــــــــة  وهـــــــــيوهـــــــــي :  : ْقالـــــــــْتقالـــــــــت  َّ

َرجوتــــــــــــك  --ًشـــــــــــوقًاشـــــــــــوقا َرجوتــــــــــــكُ ُرجــــــــــــب  ُميعادنــــــــــــاُميعادنــــــــــــا  ِْرسِْرس  ُ َ ُرجــــــــــــبَ َ َ  

ـــــــــــــن ـــــــــــــنم ـــــــــــــنعاء  َراَمرام  م ـــــــــــــنعاَءص ـــــــــــــاء  َراَمرام  أوأو  َص ـــــــــــــاَءالوف ـــــــــــــ  َالوف ـــــــــــــل   ههل

ـــــــن ْم ـــــــنِ ْم ـــــــزم  ِ ِح ْ ـــــــزمَ ِح ْ ـــــــل  َ ـــــــِلأه ـــــــيج  ِأه ـــــــيجاخلل ـــــــرس  اخلل ُاخل ْ ـــــــرسُ ُاخل ْ ـــــــب  ُ ُوالعط ـــــــبََ ُوالعط ََ  

  ٍعــــــــــدٍنعــــــــــدن  إىلإىل  الفــــــــــوىضالفــــــــــوىض  ُينقــــــــــُلينقــــــــــل  ملــــــــــنملــــــــــن  قــــــــــويلقــــــــــويل

َالقــــــــــصد  َتبلــــــــــَغتبلــــــــــغ  ْلــــــــــْنلــــــــــن َالقــــــــــصدْ ُهلــــــــــب  ُاملــــــــــشتهىُاملــــــــــشتهى  دوندون  ْ َ ُهلــــــــــبَ َ َ  

ــــــا ــــــام ــــــد  م ــــــَدأبع ــــــاب((  َأبع ــــــاَبالب ــــــئس  --  ))َالب ــــــئسب ــــــامعون  ب ــــــامعونَّالط ــــــىل  --َّالط ــــــىلع   ع

ـــــــــى ـــــــــىأعت ـــــــــوارهبم،  أعت ـــــــــوارهبم،ش ـــــــــد  ش ُفالبع ْ ـــــــــدُ ُفالبع ْ ـــــــــا  ُ ـــــــــام ـــــــــوا  م ـــــــــواطلب     طلب

  ٍأحـــــــــــٍدأحـــــــــــد  عــــــــــىلعــــــــــىل  ختفــــــــــىختفــــــــــى  الال  َإيــــــــــراَنإيــــــــــران  ُأهــــــــــداُفأهــــــــــداف

ـــــــــــــــهأذأذ  َّلكـــــــــــــــنَّلكـــــــــــــــن ـــــــــــــــهَناب ِختفهـــــــــــــــا  ململ  َناب ْ ِختفهـــــــــــــــاُ ْ ـــــــــــــــب  ُ ُحج ُ ـــــــــــــــبُ ُحج ُ ُ  

َّفاســـــــــتحث  طغـــــــــواطغـــــــــوا  ْلقـــــــــْدلقـــــــــد َّفاســـــــــتحثَ ُاحللـــــــــم  َ ْ ُاحللـــــــــمِ ْ ُحلمهـــــــــم  ِ َ ُحلمهـــــــــمْ َ ْ  

ُجيــــــــب  مــــــــامــــــــا  َبعــــــــَضبعــــــــض  فأمــــــــىضفأمــــــــىض  جييبــــــــواجييبــــــــوا  فلــــــــمفلــــــــم ِ ُجيــــــــبَ ِ َ  

ِللحــــــــــــــزم ِللحــــــــــــــزمْ ــــــــــــــفة  ْ ٌعاص ــــــــــــــفةِ ٌعاص ــــــــــــــردي،  ِ ِت ْ ــــــــــــــردي،ُ ِت ْ ــــــــــــــا  ُ ِبعزهت َّ ــــــــــــــاِ ِبعزهت َّ ِ  

ــــــــــــــن ــــــــــــــنل ــــــــــــــستقيم  ل ــــــــــــــستقيَمي ــــــــــــــران  َي ــــــــــــــراٍنإلي ُأرب ً غــــــــــــــدًاغــــــــــــــدا  ٍإلي ُأربَ َ  

َالعـــــــــرب  َأعظـــــــــَمأعظـــــــــم  مـــــــــامـــــــــا َالعـــــــــربُْ ًإقـــــــــداما  ُْ ًإقـــــــــداماْ ُهجمـــــــــوا  إذاإذا  ْ َ ُهجمـــــــــواَ َ َ  

ُأشـــــــــــــدهم  ومـــــــــــــاومـــــــــــــا ُ ُأشـــــــــــــدهمَّ ُ ًبأســـــــــــــا  َّ ْ ًبأســـــــــــــاَ ْ ِغـــــــــــــضبوا  إذاإذا  َ ِغـــــــــــــضبواَ َ!!!!  

ٌمميـــــــــــــــزة  ٌأرقــــــــــــــاٌمأرقــــــــــــــام  ِالـــــــــــــــوحِيالـــــــــــــــوحي  ِمهــــــــــــــبِطمهــــــــــــــبط  يفيف َّ َ ٌمميـــــــــــــــزةُ َّ َ ُ  

ُمنــــــــذ ُمنــــــــذُ ٍقــــــــران  مـــــــــنمـــــــــن  ْانتهـــــــــْتانتهـــــــــت  ُ َ ٍقــــــــرانُ َ ُكتـــــــــب  ٍشـــــــــامٍلشـــــــــامل  ُ ُ ُكتـــــــــبُ ُ ُ  

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــهل ـــــــــــــــاء  ل ـــــــــــــــاٌءالوف ـــــــــــــــعار  ٌالوف ـــــــــــــــعاٌرش ـــــــــــــــاء  ٌش ـــــــــــــــاُءواإلب   ٌدٌمدم  ُواإلب

ـــــــــــــل ٌمؤص َّ َ ـــــــــــــلُ ٌمؤص َّ َ ـــــــــــــموخ  ُ ـــــــــــــموٌخوش ـــــــــــــه  ٌوش ـــــــــــــهدون ـــــــــــــسحب  دون ُال ُ ـــــــــــــسحبُّ ُال ُ ُّ  

                                                
 .املندب باب  )١(



 

٣١  

ــــــــــــــسل ٌتسل ُْ ــــــــــــــسلَ ٌتسل ُْ ــــــــــــــ  َ ــــــــــــــُحك ــــــــــــــاد  ُمُمُحك ــــــــــــــاٍدأجم ــــــــــــــرة ٍ أجم ٍومفخ َ ــــــــــــــرةْ ٍومفخ َ ْ  

ْارتـــــــوت  مـــــــامـــــــا  ْتنقطـــــــْعتنقطـــــــع  ململ   ْارتـــــــوتَ ُاهلـــــــدب  ِنورهـــــــاِنورهـــــــا  مـــــــنمـــــــن  َ ُ ُاهلـــــــدبُ ُ ُ  

ــــــــــــــاليوم   ــــــــــــــاليوَمف ــــــــــــــن  َف ــــــــــــــُننح ــــــــــــــعوديون  ُنح ــــــــــــــعوديونُّس ــــــــــــــا  ُّس ُعزتن َّ ــــــــــــــاِ ُعزتن َّ ِ  

ــــــــــن   ــــــــــٌندي ــــــــــث  ٌدي ــــــــــُثوغي ــــــــــن  ُوغي ــــــــــنم ــــــــــرمحن  م ِال ــــــــــرمحنَّ ِال ُينــــــــــسكب  َّ ِ ُينــــــــــسكبَ ِ َ  

ٌضــــــــــــــيغم  ٌوحـــــــــــــاكٌموحـــــــــــــاكم   ٌضــــــــــــــيغمِ ِبحنكتــــــــــــــه  أخـــــــــــــزىأخـــــــــــــزى  ِ ِ ِبحنكتــــــــــــــهِْ ِ ِْ  

ِوعزمـــــــــــه   ِ ِوعزمـــــــــــهْ ِ َغـــــــــــزو  ْ َغـــــــــــزوْ ٍطـــــــــــامع  ْ ٍطـــــــــــامعَّ ِبغـــــــــــزو  َّ ِبغـــــــــــزوْ ِغبـــــــــــي((  ْ ِغبـــــــــــيَ َ((  

ُّوحـــــــــب  --  قـــــــــالقـــــــــال  ســـــــــلامنســـــــــلامن.. ..  ُّوحـــــــــبُ ُيملـــــــــؤه  ِاخلـــــــــِرياخلـــــــــري  ُ ْ ُيملـــــــــؤهَ ْ َ--  

ْأبــــــــــرش ْأبــــــــــرشْ ُوالنــــــــــسب  ُاجلــــــــــوُداجلــــــــــود  ُنحــــــــــُننحــــــــــن  فللجــــــــــارفللجــــــــــار  ْ َ ُوالنــــــــــسبَّ َ َّ  

ـــــــــــــــشن ـــــــــــــــشنَّف ـــــــــــــــفة  َّف ًعاص ـــــــــــــــفةِ ًعاص ـــــــــــــــار  ِ ـــــــــــــــارللج ـــــــــــــــذة  للج ًمنق ـــــــــــــــذةِ ًمنق ِ  

ـــــــــي ـــــــــيلك ـــــــــود  لك ـــــــــوَديع ُِحلُحل  --َيع ـــــــــرشع  ِكـــــــــِمكـــــــــمِ ِال ْ ـــــــــرشعَّ ِال ْ ُمنقلـــــــــب  --َّ َ َ ْ ُمنقلـــــــــبُ َ َ ْ ُ  

ِتبـــــــــــق  الال  َمـــــــــــوالَيمـــــــــــوالي ْ ِتبـــــــــــقُ ْ   ٍفـــــــــــتٍنفـــــــــــتن  ذاذا  َإيـــــــــــراَنإيـــــــــــران  مـــــــــــنمـــــــــــن  ُ

ــــــي ــــــيك ــــــرى  الال  ك َي ــــــرىُ َي ــــــد  --ُ َبع ْ ــــــدَ َبع ْ ــــــزم  َ ِح ْ ــــــزمَ ِح ْ ــــــا((  َ ــــــااألوفي ــــــب  --))األوفي ُعق ِ ــــــبَ ُعق ِ َ  

 الوضـع أن للمتـابع لتوضـح قـصيدته فجـاءت املالـك منصور بن اإلله عبد الشاعر أما

 هبـا يـسري ةصحو للتكاتف بل اهللا حفظه سلامن امللك عهد يف لالختالف مكان فال اختلف

  ليقـول املؤسـس مـآثر قصيدته تضمنت وقد وطغيان ظلم كل ضد ًحزما سلامن امللك عزم

  : ومنها األسد ذاك من الشبل هذا َّإن

  نظـــــــمنظـــــــم  عـــــــىلعـــــــىل  نظـــــــامنظـــــــام  الـــــــشعرالـــــــشعر  كـــــــؤوسكـــــــؤوس  مـــــــنمـــــــن  أدرأدر

  احلــــــــــزماحلــــــــــزم  عاصــــــــــفةعاصــــــــــفة  األشــــــــــهاداألشــــــــــهاد  عــــــــــىلعــــــــــىل  وحيـــــــــيوحيـــــــــي  

ـــــــــــــل   ـــــــــــــلوق ـــــــــــــك  وق ـــــــــــــكللملي ـــــــــــــشهم  للملي ـــــــــــــشهمال ـــــــــــــا  إنإن: : ال ـــــــــــــاقلوبن   قلوبن

  الكــــــــــــتمالكــــــــــــتم  عــــــــــــىلعــــــــــــىل  يعــــــــــــزيعــــــــــــز  حــــــــــــبحــــــــــــب  توطنهــــــــــــاتوطنهــــــــــــا  

  



 

  ٣٢ 

ـــــــــــــبح ـــــــــــــبحوأص ـــــــــــــرب  وأص ـــــــــــــربللع ـــــــــــــرامالال  للع ـــــــــــــرامك ـــــــــــــاتف  ك ـــــــــــــاتفتك   تك

  العـــــــــــزمالعـــــــــــزم  ذرىذرى  فــــــــــوقفــــــــــوق  ســــــــــلامنســــــــــلامن  بــــــــــهبــــــــــه  يــــــــــسرييــــــــــسري

  مطـــــــــــــامعمطـــــــــــــامع  رهـــــــــــــنرهـــــــــــــن  امليمـــــــــــــونامليمـــــــــــــون  الـــــــــــــيمنالـــــــــــــيمن  رأىرأى

ـــــــــــساق ـــــــــــساقي ـــــــــــوه  ي ـــــــــــوهبن ـــــــــــل  الغـــــــــــرالغـــــــــــر  بن ـــــــــــلللقت ـــــــــــم  للقت ـــــــــــموالظل   والظل

ــــــــــــــادر ــــــــــــــادرفب ــــــــــــــصقر  فب ــــــــــــــصقركال ــــــــــــــم  كال ــــــــــــــماألش ــــــــــــــصولة  األش ــــــــــــــصولةب   ب

ــــــــدك ــــــــدكف ــــــــصون  ف ــــــــصونح ــــــــدر  ح ــــــــدرالغ ــــــــصف  الغ ــــــــصفبالق ــــــــرج  بالق ــــــــرجوال   مموال

ــــــــــدى  العــــــــــدلالعــــــــــدل  مــــــــــنمــــــــــن  أرسابــــــــــاأرسابــــــــــا  وأرســــــــــلوأرســــــــــل ــــــــــدىوالن   والن

  واإلثــــــــــــمواإلثــــــــــــم  واجلهــــــــــــلواجلهــــــــــــل  الــــــــــــرشالــــــــــــرش  رؤوسرؤوس  تزيــــــــــــلتزيــــــــــــل

ث فيها مشاعره نحـو الـيمن متمثلـة يف صـنعاء قصيدة ب  عبداملطلب النجميوللدكتور

ًليبدي هلا أن أملها أمله ومعاناهتا معاناته فإذا محل أبناؤها السالح دفاعا فقد اختذ من احلـرف 

 :ًسالحا ينارصها وهياجم أعداءها ثم أشاد بدور امللك سلامن حفظه اهللا ومنها

ــــــــد  ..  ..  ــــــــا غــــــــادة الغي ــــــــرى ي ــــــــد صــــــــنعاء مــــــــاذا ج ــــــــا غــــــــادة الغي ــــــــرى ي   صــــــــنعاء مــــــــاذا ج

ــــــــــك الف ــــــــــدا روض ــــــــــى غ ــــــــــك الف حت ــــــــــدا روض ــــــــــى غ ــــــــــد حت ــــــــــان كالبي ــــــــــِدت ــــــــــان كالبي   ِت

ــــــــع الغــــــــض ، كيــــــــف ذوى ــــــــاذا جــــــــرى للربي ــــــــع الغــــــــض ، كيــــــــف ذوىم ــــــــاذا جــــــــرى للربي   م

ــــــــــــــــــسهيد ؟ ــــــــــــــــــف آل إىل هــــــــــــــــــم و ت ِ و كي ــــــــــــــــــسهيد ؟ٍّ ــــــــــــــــــف آل إىل هــــــــــــــــــم و ت ِ و كي ٍّ  

ــــــــــه ــــــــــك ، تلمح ــــــــــزن يف عيني ــــــــــرب احل ــــــــــهمــــــــــا أك ــــــــــك ، تلمح ــــــــــزن يف عيني ــــــــــرب احل   مــــــــــا أك

  ِ  عينـــــــــــي و إن أنكــــــــــــرت عينـــــــــــاك تأكيــــــــــــديِ  عينـــــــــــي و إن أنكــــــــــــرت عينـــــــــــاك تأكيــــــــــــدي

ــــــــــشأي ــــــــــت هبــــــــــذي احلــــــــــال مل ت ــــــــــى و أن ــــــــــشأيِحت ــــــــــت هبــــــــــذي احلــــــــــال مل ت ــــــــــى و أن   ِحت

ـــــــــــــدي ـــــــــــــارا لتحيي ـــــــــــــرح إيث ـــــــــــــس اجل ـــــــــــــديًأن أمل ـــــــــــــارا لتحيي ـــــــــــــرح إيث ـــــــــــــس اجل     ًأن أمل

ـــــــــــــا ـــــــــــــذري ألفن ـــــــــــــاهلوى الع ـــــــــــــذي ب ّال وال ـــــــــــــاّ ـــــــــــــذري ألفن ـــــــــــــاهلوى الع ـــــــــــــذي ب ّال وال ّ  

ـــــــــــــــب ـــــــــــــــد احل ّوأي ـــــــــــــــبُّ ـــــــــــــــد احل ّوأي ـــــــــــــــي بتأييـــــــــــــــدُّ ـــــــــــــــي بتأييـــــــــــــــِد يف قلب   ِ يف قلب

  



 

٣٣  

  ًال أطلــــــــــب اليــــــــــوم عــــــــــن مغنــــــــــاك منتجعــــــــــاًال أطلــــــــــب اليــــــــــوم عــــــــــن مغنــــــــــاك منتجعــــــــــا

ِولـــــــــــــيس طبعــــــــــــــي إخـــــــــــــالف املواعيــــــــــــــد ِولـــــــــــــيس طبعــــــــــــــي إخـــــــــــــالف املواعيــــــــــــــدَ َ  

ـــشعر األصـــيل  ـــعراء ال ـــشعري لـــدى ش ـــدفق ال ـــفة يـــستمر الت ـــتمرار العاص وباس

ــشاعر ــواض عبدامللكفلل ــدي ع ــضا اخلدي ــصيدة ًأي ــار ق ــا أش ــادم رأي إىل فيه ــرمني خ  احل

 امللـك عـزم يف املتمثـل احلـق مؤيـدين حوله والتفافهم معه العامل بتضامن مستدال الصائب

ًمــذكرا البيــت أهــل املعــادي وأذنــاهبم الفــرس بموقــف التــشهري يــنس ومل وحزمــه ســلامن ِّ 

 إن ليقـول البيـت أهـل من احلق موقف ًوموضحا > الفاروق يف املتمثلة املايض برصامة

   :ومنها وأهله احلق مع البيت أهل

  مطيعــــــــــــةمطيعــــــــــــة  جــــــــــــاءتجــــــــــــاءت  األرضاألرض  بــــــــــــالدبــــــــــــالد  ُمجيــــــــــــُعمجيــــــــــــع

ــــــــــسل   ــــــــــسلل ــــــــــي  امنامنل ــــــــــيتعط ــــــــــد  تعط ــــــــــدالعه ــــــــــرصا  العه ــــــــــرصًان ــــــــــؤزرا ً ن ــــــــــؤزرًام   ًم

  اهلــــــــــــوىاهلــــــــــــوى  تتبــــــــــــعتتبــــــــــــع  وملومل  ٌثــــــــــــأٌرثــــــــــــأر  هلــــــــــــاهلــــــــــــا  فلــــــــــــيسفلــــــــــــيس  

ـــــــــــــــرصا  عقـــــــــــــــلعقـــــــــــــــل  للرشـــــــــــــــدللرشـــــــــــــــد  ولكنهـــــــــــــــاولكنهـــــــــــــــا   ـــــــــــــــرصاّتب   ّتب

ـــــــــــــــدون   ـــــــــــــــدونيري ـــــــــــــــام  ًســـــــــــــــلًامســـــــــــــــلام  يري ـــــــــــــــاملألن   ورفعـــــــــــــــةورفعـــــــــــــــة  لألن

  ومنــــــــــــــرباومنــــــــــــــربا ً رسًارسا  َّالـــــــــــــرشَّالـــــــــــــرش  تنــــــــــــــويتنــــــــــــــوي  وإيـــــــــــــرانوإيـــــــــــــران  

  ًصــــــــــــــولًةصــــــــــــــولة  ُللعــــــــــــــربُللعــــــــــــــرب  أنأن ً يومــــــــــــــًايومــــــــــــــا  ســــــــــــــتعلمســــــــــــــتعلم  

  تبعثــــــــــــراتبعثــــــــــــرا  شــــــــــــربشــــــــــــرب  كــــــــــــلكــــــــــــل  فيهــــــــــــافيهــــــــــــا  يعيــــــــــــدونيعيــــــــــــدون  

ــــــــم   ــــــــمفه ــــــــن  فه ــــــــنم ــــــــد  م ــــــــديعي ــــــــروح  يعي ــــــــروحال ــــــــدس  ال ــــــــدِسللق ــــــــثلام  ِللق ــــــــثلامم   م

  َّوســـــــــــوراَّوســـــــــــورا ً جمـــــــــــدًاجمـــــــــــدا  ُالفـــــــــــاروُقالفـــــــــــاروق  هبـــــــــــاهبـــــــــــا  أحـــــــــــاطأحـــــــــــاط  

ـــــــــــا   ـــــــــــافي ـــــــــــق  حامـــــــــــلحامـــــــــــل  في ـــــــــــقاإلبري ـــــــــــيهكم  بلـــــــــــغبلـــــــــــغ  اإلبري ـــــــــــيهكمفق   فق

ـــــــــــأن ـــــــــــأنب ـــــــــــراب  ب ـــــــــــرابت ـــــــــــرب  ت ِالع ـــــــــــربُ ِالع ـــــــــــل  ُ ـــــــــــٌلرم   َّجتمـــــــــــراَّجتمـــــــــــرا  ٌرم



 

  ٣٤ 

وها نحـن يف اليـوم الثالـث عـرش  وللدكتور يوسف حسن العارف مشاركة بدأها بقوله

حث فيها عاصفة احلزم  بعون اهللا رب النرص والتمكني..وأهداف الرضبات اجلوية تتحقق

ً ظلـام وفـسقا  ثـم أشـار إىل -من أذناب فـارس-  هواة الليلعىل اختيار الليل للهجوم عىل  ً

ًباعث أشعاره املستوحاة مـن مـوازين امللـك سـلامن املتزنـة محـى وهجومـا ودفاعـا ومنهـا ً:  
  

    ســـــــــواد الليـــــــــل يف عـــــــــزم وإرصارســـــــــواد الليـــــــــل يف عـــــــــزم وإرصار    أال هبــــــي ريــــــاح احلــــــزم واختــــــاريأال هبــــــي ريــــــاح احلــــــزم واختــــــاري

ــــــــصار    وصــــبي وابــــل الطلعــــات زاجــــرةوصــــبي وابــــل الطلعــــات زاجــــرة     ــــــــوثي ون ــــــــك ح ــــــــا إف َّبقاي ــــــــصارٍّ ــــــــوثي ون ــــــــك ح ــــــــا إف َّبقاي ٍّ  

  نــــــؤم الــــــدهر ،نرفــــــع كــــــل عــــــارنــــــؤم الــــــدهر ،نرفــــــع كــــــل عــــــار    املــــــسمىاملــــــسمى--كــــــذي قـــــاركــــــذي قـــــار--م م لنـــــا يـــــولنـــــا يـــــو

ــــــومي بــــــه األشــــــعار مــــــصلتة  ــــــومي بــــــه األشــــــعار مــــــصلتة ٌإذا ي ــــــــو فهــــــــد((فيوزهنــــــــا فيوزهنــــــــا     ٌإذا ي ــــــــو فهــــــــدأب    بمقــــــــدار بمقــــــــدار))أب

ـــــــسار    تكأكــــــأتم عــــــىل اإلرضار يف بلــــــدتكأكــــــأتم عــــــىل اإلرضار يف بلــــــد     ـــــــرس وإع ـــــــامن يف ي ـــــــو اإلي ـــــــساره ـــــــرس وإع ـــــــامن يف ي ـــــــو اإلي     ه

ــــــوع((وو     داعمـــــــة داعمـــــــة))إيــــــران إيــــــران ( ( بــــــرشذمة هلــــــم بــــــرشذمة هلــــــم  ــــــوعخمل ــــــار))خمل ــــــشعب بالن ــــــاه ال ــــــار رم ــــــشعب بالن ــــــاه ال    رم

ــــديارتت    ًفجــــــاءتكم جنــــــود احلــــــق ســــــاعيًةفجــــــاءتكم جنــــــود احلــــــق ســــــاعية ــــذي ال ــــن ه ــــرجس م ــــل ال ــــديارزي ــــذي ال ــــن ه ــــرجس م ــــل ال   !!!!زي

 ســعود آل العزيـز عبـد بــن مـساعد بـن الــرمحن عبـد األمـري امللكــي الـسمو ولـصاحب

 امللـك بموقف اهللا حفظه القصيدة يف أشاد.. ألمري إال ينسبها لن اسم بال قرأها من قصيدة

 حفظـه الـسامقة صـفاته بعـض فيها ذكر كام الصارم وعزمه املايض وبحزمه الشجاع سلامن

 ومنها اهللا

ـــــــة ـــــــل قام ـــــــام طوي ـــــــاب يف األن ْمه ُ ـــــــةٌ ـــــــل قام ـــــــام طوي ـــــــاب يف األن ْمه ُ ــــــــديم عهــــــــد باســــــــتقامة  ٌ ٍقــــــــديم ق ْ َ ُ ــــــــديم عهــــــــد باســــــــتقامةُ ٍقــــــــديم ق ْ َ ُ ُ  

ـــــــــه أشـــــــــباها وفعـــــــــال ًمثيـــــــــل أبي ُْ ِ ً ـــــــــه أشـــــــــباها وفعـــــــــالْ ًمثيـــــــــل أبي ُْ ِ ً ــــــشهامة  ْ ْعــــــيص الوصــــــف ســــــلامن ال ُّ ِ
ــــــشهامةُّ ْعــــــيص الوصــــــف ســــــلامن ال ُّ ِ
ُّ  

  ::وجاء من قصيدتهوجاء من قصيدته

ــــــــدهر انتقامــــــــه  ًوإن عـــــــــادى فتعـــــــــسا لألعـــــــــاديًوإن عـــــــــادى فتعـــــــــسا لألعـــــــــادي ــــــــب ال ــــــــدهر انتقامــــــــْهأشــــــــد نوائ ــــــــب ال   ْأشــــــــد نوائ

ْفلـــــــن ترجـــــــى ملجـــــــرتئ ســـــــالمة   ًوإن ليـــــــــث اجلزيـــــــــرة رام حربــــــــــاًوإن ليـــــــــث اجلزيـــــــــرة رام حربــــــــــا ٍ ْفلـــــــن ترجـــــــى ملجـــــــرتئ ســـــــالمة ُ ٍ ُ  

ـــــــا حـــــــسامه؟  ًخييـــــــف حـــــــسامه يف الغمـــــــد كونـــــــاًخييـــــــف حـــــــسامه يف الغمـــــــد كونـــــــا ـــــــف بـــــــسله يوم ْفكي ً ـــــــا حـــــــسامه؟ِّ ـــــــف بـــــــسله يوم ْفكي ً ِّ  



 

٣٥  

ِوحركت  فيهـا افتخـر قـصيدة فأنشأ عباة أبو حممد بن إبراهيم الدكتور مشاعر العاصفة َّ

 العزيـز عبـد امللـك املؤسـس بـه قـام الـذي الكبـري الدور فيها أوضح ثم وآله لوطنه بانتامئه

 ملوقـف أشـار ثـم واهلـدف العقيـدة توحيد قبلهاو ِّالصف وتوحيد الشمل وحدة يف املتمثل

 للنـداء باالسـتجابة اهللا حفظـه بـادر إذا الـيمن يف األشـقاء جتـاه العزيز عبد بن سلامن امللك

   :ومنها ظلمه عن الظامل ولريد ألهله َّاحلق َّلريد

ــــــــصدى ــــــــصدىت ــــــــاة  ت ــــــــاةللبغ ــــــــليل  للبغ ــــــــليلس   جمــــــــدجمــــــــد  س

  

ـــــــشهم  تـــــــصدىتـــــــصدى ـــــــشهمال ـــــــاء  ســـــــلامنســـــــلامن  ال ـــــــاءالوف   الوف

  ًحزنـــــــًاحزنـــــــا  يــــــئنيــــــئن  اجلـــــــريحاجلـــــــريح  الــــــيمنالــــــيمن  رأىرأى  

  

ـــــــــــــهمتمت ـــــــــــــهّزق   األشـــــــــــــقياءاألشـــــــــــــقياء  ســـــــــــــهامســـــــــــــهام  ّزق

ــــــى   ــــــىّفلب ــــــصقر  ّفلب ــــــصقرال ــــــيحات  ال ــــــيحاتص ــــــاىل  ص ــــــاىلالثك   الثك

  

  الفــــــضاءالفــــــضاء  يفيف  تــــــسبحتــــــسبح  اجلــــــواجلــــــو  صــــــقورصــــــقور

ـــــــادي   ـــــــاديتن ـــــــر  كـــــــلكـــــــل  تن ـــــــرح ـــــــهم  كـــــــلكـــــــل  ح ـــــــهمش   ش

  

ــــــــدة ــــــــدةلنج ــــــــن  لنج ــــــــنم ــــــــوا  م ــــــــواأحل ــــــــداء  يفيف  أحل ــــــــداءالن   الن

  ًرصحـــــــًارصحـــــــا  التوحيـــــــدالتوحيـــــــد  دولـــــــةدولـــــــة  ســـــــتبقىســـــــتبقى  

  

ـــــــــا ـــــــــًاقوي ـــــــــاخما ً قوي ـــــــــاخمًاش ـــــــــداء  رغـــــــــمرغـــــــــم ً ش ـــــــــداءالع   الع

ـــــــي  ســـــــتبقىســـــــتبقى   ـــــــيدولت ـــــــدين  دولت ـــــــدينلل ـــــــصنا  لل ـــــــصنًاح   ًح

  

  اللــــــــــــواءاللــــــــــــواء  مرفــــــــــــوعمرفــــــــــــوع  اهللاهللا  وديــــــــــــنوديــــــــــــن

ــــــــــاك   ــــــــــاكمح ــــــــــا  اهللاهللا  مح ــــــــــاي ــــــــــي  ي ــــــــــيوطن   وداريوداري  وطن

  

  الـــــــــدعاءالـــــــــدعاء  يفيف  ســــــــأخلصســــــــأخلص  ململكتــــــــيململكتــــــــي

 الـرشيفني احلـرمني خـادم وصـف يف الغـانم سـعد بـن اهللا عبد الشاعر شاعرية وتتجىل  

 تـصويب إىل ًمشريا هبا سلامن امللك اتصاف عىل اثنان خيتلف ال صفات من والوفاء باإلباء

 التي النار إطفاء – مستغيث وإنقاذ نجدة وهي - املفدى امللك هبا قصد التي احلزم عاصفة

 وأرجـع العاصـفة انتـصار أكـد كـام املظلوم لنرصة إال ذلك وما اليمن يف احلوثييون أوقدها

َلرتجع وانطلقت احلق وحي من صادرة كوهنا إىل انتصارها  باإلشـارة جنودنـا ًمشجعا ًحقا ُ

 : قصيدته ومن  ملواقفهم

  ُوتفتخــــــُروتفتخــــــر  ًعــــــزاًعــــــزا  بإقــــــدامكمبإقــــــدامكم  تــــــشدوتــــــشدو  قـــــافيتيقـــــافيتي  ِاحلـــــرِباحلـــــرب  ليـــــوثليـــــوث  يـــــايـــــا  َجنودنـــــاَجنودنـــــا

ـــــالعز  واصــــطربواواصــــطربوا  ِاحلــــِقاحلــــق  ســــبيلســــبيل  يفيف  فجاهــــدوافجاهــــدوا ـــــالعزُّف ـــــه  ُّف ـــــهفي ـــــه  في ـــــهوفي ـــــر  وفي ـــــُراألج ـــــر  ُاألج ُوالظف َ ـــــرَ ُوالظف َ َ  



 

  ٣٦ 

ـــــوا ـــــواُولتثخن   ُمنتــــــُرصمنتــــــرص  ُّواحلــــــقُّواحلــــــق  ٌمنهــــــزٌممنهــــــزم  ُفالــــــرشُكفالــــــرشك  نـــــارصكمنـــــارصكم  فـــــاهللافـــــاهللا  العـــــداالعـــــدا  يفيف  ُولتثخن

  ُوالثمــــُروالثمــــر  ُالقطـــُفالقطـــف  حيلــــوحيلــــو  َاألجـــَراألجـــر  ُوجيـــزُلوجيـــزل  ُلـــــــــرميكُملـــــــــرميكم  ًتـــــــــسديداًتـــــــــسديدا  اهللاهللا  ُوأســـــــــأُلوأســـــــــأل

ـــــالدي  تبقـــــىتبقـــــى ـــــالديب ـــــارا  ب ـــــاراًمن ــــر  وهبـــــاوهبـــــا  للهـــــدىللهـــــدى  ًمن ُطه ــــرُ ُطه ــــاع  ُ ِالبق َ ــــاعِ ِالبق َ ــــا  ِ ــــاهواه ــــدو  هواه ــــدُوالب ــــرض  ُالب ــــُرضواحل   ُواحل

ُوالفخـــــر  ُاملجـــــُداملجـــــد  فيهـــــافيهـــــا  منـــــكمنـــــك  ٌفنخــــوٌةفنخــــوة  قائــــدناقائــــدنا  ِاملجــــِداملجــــد  َســــليَلســــليل  يــــايــــا  لكــــملكــــم  ًشــــكراًشــــكرا َ ُوالفخـــــرَ َ َ  

ــــــا  تبقــــــىتبقــــــى ــــــالن ــــــدفعنا  ُســــــلامُنســــــلامن  ًســــــاملاًســــــاملا  لن ــــــدفعناي   ُواملطــــُرواملطــــر  ُاخلــــُرياخلــــري  فينــــافينــــا  أنــــتأنــــت  لكــــملكــــم  ٌّحــــبٌّحــــب  ي

ــــــن ــــــنل ــــــدر  َأوَيفأويف  ل ــــــدَرالق ــــــاء  يفيف  َالق ــــــاِءأفي ــــي  قــــــافيتيقــــــافيتي  ِأفي ــــيلكنن ــــن  لكنن ــــنع ــــصور  ع ــــصورق ــــرف  ق ــــرِفاحل ــــذر  ِاحل ــــذُرأعت   ُأعت

 وبـني الـشعب بـني العظـيم بـالتالحم فيـه افتخر مشاركة َاجلديع الرمحن عبد وللدكتور

 ومـا دعائمهـا الدولة به أرست الذي اإلسالمي الدين إىل ذلك عزى وقد واحلكام الشعب

 وشـجاعة وفـاء مـن الوطن أبناء به يتصف ما ينس ومل معينه من وتنهل ْهبديه هتتدي زالت

 هاومن واخلرسان الويل سوى عاداهم من جيني ال هبا وإقدام

ٍّحـــــــر  ِّكـــــــلِّكـــــــل  ُرايـــــــُةرايـــــــة  ُاإلســـــــالُماإلســـــــالم  هنــــــاهنــــــا ٍّحـــــــرُ ٌأرض  هنـــــــــــاهنـــــــــــا  ُ ٌأرضَ ٌمقدســـــــــــة  َ ٌمقدســـــــــــةَّ   ُوجمـــــــــــُدوجمـــــــــــد  َّ

ــــــــق  بــــــــالديبــــــــالدي ــــــــُقيعب ــــــن  فيهــــــــافيهــــــــا  ُاإلســــــــالُماإلســــــــالم  ُيعب ــــــنم ــــــرمني  م َاحل ــــــرمنيَ َاحل ــــــاح  َ ــــــاَحف ــــــذا  َف ــــــذاًش ــــــد  ًش ــــــدُّون   ُّون

ِالعــــــــرب  ُبـــــــالُدبـــــــالد ْ ِالعــــــــربُ ْ ِالـــــــسحب  يفيف  هلـــــــمهلـــــــم  ٌشــــــــباٌبشــــــــباب  َحيميهـــــــاَحيميهـــــــا  ُ ْ ِالـــــــسحبُّ ْ   ُورعـــــــُدورعـــــــد  ٌإبـــــــراٌقإبـــــــراق  ُّ

ـــــــق  الال  ٌشـــــــباٌبشـــــــباب ُيطي ـــــــقُ ُيطي َالـــــــضيم  ُ َالـــــــضيمَّ َالعـــــــرب  َّيمـــــــسَّيمـــــــس  َأنَأن  ْويـــــــأبىْويـــــــأبى  ًقطعـــــــاًقطعـــــــا  َّ َالعـــــــربُْ   ُوغـــــــُدوغـــــــد  ُْ

ْيقــــــــارب  ْإْنإن... ... ُللمعــــــــاديُللمعــــــــادي  ٌيــــــــٌليــــــــلفوفو ْيقــــــــاربُِ ُيرعـــــــه  ُِ َْ ُيرعـــــــهُ َْ ٌجلـــــــب  ٌجحفـــــــٌلجحفـــــــل  ُ ٌجلـــــــبِ ُوحـــــــشد  ِ ْ ُوحـــــــشدَ ْ َ  

ـــــــود ـــــــوُدجن ِالعـــــــرب  ُجن ْ ِالعـــــــربُ ْ ـــــــا  إذاإذا  نحـــــــننحـــــــن  ُ ِدعين ـــــــاُ ِدعين ـــــــشمر  ُ ُن ِّ ـــــــشمرُ ُن ِّ ـــــــن  ُ ـــــــنع ـــــــواعدنا  ع ـــــــواعدناس ـــــــدو  س ـــــــدوونع   ونع

ــــــــشهادة  َّوإالَّوإال  ًإبـــــــــاًءإبـــــــــاء  نحياهـــــــــانحياهـــــــــا  ِّالعـــــــــزِّالعـــــــــز  ُحيـــــــــاُةحيـــــــــاة ُفال ــــــــشهادةَّ ُفال ــــــــي... ... َّ ْوه ــــــــيَ ْوه ــــــــهد  َ ُش ْ ــــــــهدَ ُش ْ َ!!  

ِلعـــــــداتنا  ْفقـــــــْلفقـــــــل ِلعـــــــداتناُ ِالــــــــصوان  مــــــــنمــــــــن  ٌصــــــــناديٌدصــــــــناديد  َأتـــــــاكمَأتـــــــاكم... ... ًمهـــــــًالمهـــــــال  ُ َّ ِالــــــــصوانَّ َّ ُّقــــــــدوا  َّ ُّقــــــــدواُ ُ  

ـــــــنحمي ـــــــنحميس ـــــــد  س ـــــــَدجم ـــــــا  َجم َّأمتن ـــــــاُ َّأمتن ـــــــذا... ... ُ ـــــــذاوه     ُووعـــــــُدووعـــــــد  َّمنـــــــاَّمنـــــــا  ٌقـــــــاطٌعقـــــــاطع  ٌيمـــــــٌنييمـــــــني  وه

 خـادم تـويل عـىل يـوم مائـة مرور مناسبة فاستغل األنصاري سامل بن جاسم الشاعر أما

 فيهـا أشـاد قـصيدة ليـسطر احلكـم مقاليـد العزيـز عبـد بـن سـلامن امللك الرشيفني احلرمني



 

٣٧  

 استمرار عىل املحافظة عىل حرصه يف تاتضح التي اهللا حفظه سلامن امللك وحكمة بحكم

ــاء ــشامخ البن ــذي ال ــسه ال ــك أس ــد املل ــز عب ــك العزي ــاره وذل ــرز باختي ــاد أب ــس أحف  املؤس

 وهـو املؤسـس رسمه الذي النهج عىل َّوالدأب عنها للذود البالد حكم إدارة يف للمشاركة

 يثبـت مكـني يربتطـو سـلامن امللك ليأيت يزال وال املؤسس أبناء عليه سار الذي النهج ذات

 قـصيدته ومـن وحزمـه الـشباب عـزم يف املتمثلـني املكينـني واحلمـى بـاألمن وحييطـه البناء

  :اهللا حفظه سلامن امللك ًخماطبا

ــــــت َولي ــــــتَّ َولي ــــــادا  عهــــــدكعهــــــدك  َّ ــــــادًاأحف   ِواللـــــِنيواللـــــني  العـــــرسالعـــــرس  عنـــــدعنـــــد  َلـــــسلامَنلـــــسلامن  ٌحــــزٌمحــــزم  ُيقــــــودهُميقــــــودهم ً أحف

ـــــاريخ ـــــاريُخت ـــــالفه  ُت ـــــالفِهأس ـــــور  ِأس ـــــوٌرن ـــــيض  ٌن ـــــيُضيف ـــــنا  ُيف ـــــنًاس   ِوتــــــأمِنيوتــــــأمني  ٍتــــــشييٍدتــــــشييد  ِروايــــــاِتروايــــــات  حيكــــــيحيكــــــي  ًس

ــــــدا ــــــداعب ــــــىل  لعزيزلعزيزعب ــــــىلع ــــــامن  ع ــــــامناإلي ــــــشأكم  اإلي ــــــشأكمَّن ـــــــاب  عـــــــىلعـــــــىل  َّن ـــــــاٍبكت ـــــــرشع  ٍكت ـــــــرشِعل ـــــــون  اهللاهللا  ِل ـــــــوِنمكن   ِمكن

  ِفلــــــسطِنيفلــــــسطني  أقــــــىصأقــــــىص  يفيف  ســــــادســــــاد  ٌوفيــــــصٌلوفيــــــصل  ُخيلفـــــُهخيلفـــــه  ِللـــــشعِبللـــــشعب  أتـــــىأتـــــى  ٍســـــعٍدســـــعد  ُســـــعوُدســـــعود

ــــــد ــــــٌدوخال ــــــه  ٌوخال ُكف ُّ ــــــهَ ُكف ُّ ــــــن  َ ــــــنم ــــــه  م ــــــِهقلب ــــــت  ِقلب ــــــْتهنل ــــا  ْهنل ــــًاحب ــــا ً حب ــــًاوعطف ــــنهج ً وعطف ــــنهِجب ــــدل  ِب ــــدلالع   ِمــــسنوِنمــــسنون  الع

ـــد ـــُدوالفه ـــة  يفيف  ُوالفه ـــِةوثب ـــرار  ِوثب ـــراِراألح ـــان  ِاألح ـــانص ـــى  ؟؟ص ـــًىمح ـــــــة  ًمح ـــــــٍةبرؤي ـــــــدلت  ٍبرؤي ـــــــدلتأب ـــــــا  أب ـــــــًاخوف ـــــــني ً خوف ـــــــِنيبتطم   ِبتطم

ِبعــــــده  مــــــنمــــــن ِ ْ ِبعــــــدهَ ِ ْ ُعبــــــد  جــــــاءجــــــاء  َ ْ ُعبــــــدَ ْ ــــــه  اهللاَِّاهللاَِّ  َ ــــــُهديدن ُمـــــــدات  ُديدن ّ ُمـــــــداتَ ّ   ِوتقنـــــــِنيوتقنـــــــني  ٍوتعلـــــــيٍموتعلـــــــيم  ٍخـــــــٍريخـــــــري  َ

ــــان  إنإن ــــانك ـــــــد  دولتهــــادولتهــــا  ُتأســــيُستأســــيس  هلــــمهلــــم  ٌعهــــٌدعهــــد  ك ـــــــُدفعه ـــــــلامن  ُفعه ـــــــلامَنس ـــــــوير  َس ـــــــويٌرتط ـــــــني  ٌتط ـــــــِنيبتمك   ِبتمك

 َمرجـوا ً أمـال املـستقبل مستـرشفة قـصيدته فجـاءت العسعوس أمحد بن محد الشاعر أما

 لتـسطري املتوثـب التـأريخ قـرن إذ ذاهبـش مـنعام التـأريخ بـه سـيزهو ًوزاكيـا َّزكيا شذا يفوح

 وهـي ًمعـا واملتطـورة واملتزنة احلكيمة سلامن امللك الرشيفني احلرمني خادم بخطى املأمول

 امللـك بـه يتمتع ما يغفل ومل، سلامن امللك حكم بداية من واضحة خري مالمح أصبحت ما

 توقـع إىل يدفعـه مـا وهـو والثقافـة لـألدب ٍّوحـب وثقافـة أدب مـن العزيـز عبـد بن سلامن

 :منها قصيدة يف ذلك جاء عهده يف واألدباء لألدب مزهر مستقبل



 

  ٣٨ 

ـــــــا ـــــــاأن ـــــــاعر  أن ـــــــاعرش ـــــــي  الال  ش ـــــــيأنحن ـــــــصائد  أنحن ـــــــصائدبق   ِوالبهتـــــــــــاِنوالبهتـــــــــــان  بـــــــــــالزوربـــــــــــالزور  ممهـــــــــــورةممهـــــــــــورة  بق

ــــــــع  قــــــــرصقــــــــرص  يفيف  ُســــــــلامُنســــــــلامن ــــــــعاملرب ـــــي  قــــــــائمقــــــــائم  املرب ـــــيجين ـــــن  جين ـــــنم ـــــار  م ـــــاراآلث ـــــة  --  اآلث ـــــةحكم ـــــاين  حكم ـــــاينب   ب

ـــــــن  معـــــــامعـــــــا  انطلقـــــــاانطلقـــــــا  الدرعيـــــــةالدرعيـــــــة  يفيف  ُســــــلامُنســــــلامن ـــــــنم ـــــــدها  م ـــــــدهاجم ـــــــاء  جم ـــــــاءلبن ـــــــد  لبن ـــــــدجم ـــــــاين  جم ـــــــاينث   ث

ــــــــو  عائـــــــدعائـــــــد  حنيفـــــــةحنيفـــــــة  ديديواوا  مـــــــنمـــــــن  ُســـــــلامُنســـــــلامن ــــــــوللت ــــــــسحب  --  للت ــــــــسحُبي   ِاالرداِناالردان  واســــــــعواســــــــع  ُي

ـــــك ـــــكمل ـــــاريخ  مـــــنمـــــن  مل ـــــاريخالت ـــــه  صـــــاغصـــــاغ  الت ـــــهخطاب ــــــــيم  خطاب ــــــــيمليق ــــــــدا  ليق ــــــــداجم ــــــــت  جم ــــــــتثاب ــــــــان  ثاب ــــــــاِناألرك   ِاألرك

ــــــيل، ــــــيل،يم ــــــده  يم ــــــدهووال ــــــس  ووال ــــــساملؤس ــــــارض  املؤس ــــــارضح   ِبيـــــــــاِنبيـــــــــان  وكـــــــــلوكـــــــــل  بـــــــــادرة،بـــــــــادرة،  كـــــــــلكـــــــــل  يفيف  ح

ـــــــى ـــــــىأرس ـــــــده  أرس ـــــــدهَقواع ـــــــىل  َقواع ـــــــىلع ـــــــة  ع ـــــــٍةمنظوم ــــــى  ٍمنظوم َعظم ْ ــــــىُ َعظم ْ ــــــن  ُ ــــــنم ــــــاريخ،  م ِالت ــــــاريخ،ِ ِالت ــــــان  ِ ِوالفرق ــــــانُ ِوالفرق ُ  

َوســـقى َ َوســـقىَ َ ِبحبـــه  ِاجلهـــاِتاجلهـــات  مـــعمـــع  الريـــاض،الريـــاض،  َ ِّ ِبحبـــهُ ِّ ــــــاَفَف  ُ َأحاهل َ ــــــاَ َأحاهل َ ــــــرا  --  َ ــــــرًاثم ــــــىل ً ثم ــــــىلع ــــــصان  ع ــــــصاِناألغ   ِاألغ

**  **  **  

ــــــصون  عــــــشقهعــــــشقه  اجلاللــــــةاجلاللــــــة  صــــــاحبةصــــــاحبة.. .. ُســــــلامُنســــــلامن ــــــصونوي ــــــاحتها  وي ــــــاحتهاس ــــــل  --  س ــــــلبك ــــــاين  بك ــــــاينتف   تف

ــــــه ــــــهمرآت ــــــرى  مرآت ــــــرىاألخ ــــــل.. .. األخ ــــــليزي ــــــا  يزي ــــــاغباره ــــــــل  غباره ــــــــلويظ   ِاللمعــــــــاِناللمعــــــــان  إىلإىل  --  يــــــــصقلهايــــــــصقلها  ويظ

  ِاإلنـــــــساِناإلنـــــــسان  بمـــــــشاعربمـــــــشاعر  --  ويـــــــسوسهمويـــــــسوسهم  صــــديقهمصــــديقهم  فهــــوفهــــو  الكتــــابالكتــــاب  عــــىلعــــىل  حينــــوحينــــو

ــــــيم ــــــيمويق ــــــا  لألدبــــــاءلألدبــــــاء  ويق ــــــاوزن ـــــــــد  راجحــــــاراجحــــــا  --  وزن ـــــــــدويزي ـــــــــشع  ويزي ـــــــــشعلل   ِامليـــــــــزاِنامليـــــــــزان  يفيف  --  راءراءلل

ــــــــــة  يفيف  قــصائديقــصائدي  وهــجوهــج  وغــابوغــاب  انطفــأت،انطفــأت،  كنــتكنــت ــــــــــةجل ــــــــــال،  جل ــــــــــال،اإلمه ــــــــــسيان  اإلمه ــــــــــسياِنوالن   ِوالن

ـــوم ـــوموالي ـــود  ســـوفســـوف  والي ـــودأع ـــصرينا  خلـــفخلـــف  --  أع ـــصرينان ــــــي،  َشــــــمَسشــــــمس  ألشــــــبألشــــــب  ن ــــــي،بالغت ــــــاين  بالغت ــــــاينوبي   وبي

  ِواإلعـــــــالِنواإلعـــــــالن  الـــــــرس،الـــــــرس،  يفيف  -- ً ومؤرخـــــــًاومؤرخـــــــا  قارئـــــاقارئـــــا  --  املتـــــوجاملتـــــوج  امللـــــكامللـــــك  هـــــوهـــــو  هـــــذاهـــــذا

ــــــــا  فلرتقــــــــيصفلرتقــــــــيص ــــــــاي ــــــــي  أبجــــــــديتناأبجــــــــديتنا  ي ــــــــيالت ــــــت  الت ــــــتحظي ــــــاين  العاشــــــقالعاشــــــق  هبــــــذاهبــــــذا  --  حظي ــــــايناملتف   املتف

 إذ الباطـل ودحـض احلـق نـرص عـىل قصيدته يف فرياهن املجيل محد بن سعد الشاعر أما

 أن حـاولوا الـذين احلـوثيني مـن وأتباعهم الفرس آمال ِّختيب سوف احلزم عاصفة أن يرى

هم ينرشوا َ  حتكي- احلزم عاصفة فهبت انتهت سوداء صفحة لليمن ليعيدوا وضالهلم إفك

 -أراد مـا ليتحقـق صـعب مـا بـأمره يقتحمـون قائدهم نانب طوع شعب وتالحم قائد حزم



 

٣٩  

 يف متجليـة ظهـرت التـي اهللا مـشيئة لوال يكون ْأن لذلك كان وما السيئة أهدافهم كل لتبدد

 والـدهاء احلكمة العدل بني مجع الذي حاكمه يف متمثلة السعودي الشعب حكومة  مبادرة

 :اهنم ًأيضا طويلة قصيدة وهي عهده يف والعطاء واحلزم

ـــــت ـــــتفأن ـــــلامن.. .. فأن ـــــلامُنس ـــــارون  ُس ـــــاروٌنه ـــــصم  ٌه ـــــصٌمومعت ــــت  ٌومعت ــــتوأن ــــودك  وأن ــــودكج ــــى  ج ــــىيبق ــــاهد  يبق ــــاهدش ــــزمن  ش ــــزمنال   ال

ــــت  هبمتــــــههبمتــــــه  العليـــــاالعليـــــا  تفخــــــرتفخــــــر  مـــــنمـــــن  وأنـــــتوأنـــــت ــــتوأن ــــت  وأن ــــتأن ــــع  أن ــــعربي ــــسن  ربي ــــسنُاحل ــــسن  ُاحل ــــسنَواحل   َواحل

ـــي  الال ـــيننثن ـــو  ننثن ـــول ـــا  ل ـــابن ـــضت  بن ـــضتخ ـــار  خ ـــارالبح ـــو  البح ـــوول ــــف  أمامنــــاأمامنــــا  ول ــــفأل ــــف  إعــــصارإعــــصار  أل ــــفوأل ــــي((  وأل ــــيطن   ))طن

ـــــذي ـــــذيه ـــــا  ه ـــــامجامجن ـــــنع  مجامجن ـــــنعفاص ـــــا  فاص ـــــاهب ـــــهبا  هب ـــــهبًاش   املـــــنناملـــــنن  لـــــذيلـــــذي  تاقـــــتتاقـــــت  أفئـــــدةأفئـــــدة  وتلـــــكوتلـــــك  ًش

ــــلامن ــــلامنس ــــعبك  س ــــعبكش ــــا  ش ــــام ــــارت  م ــــارتخ ــــه  خ ــــهعزائم ــــــشعل  فحطــــــمفحطــــــم  تــــــوانىتــــــوانى  والوال  عزائم ــــــشعلُم   الفــــــتنالفــــــتن  ُم

ــع  كواكبـــــــهكواكبـــــــه  أزاهـــــــريأزاهـــــــري ً جـــــــوًاجـــــــوا  ملكـــــــتملكـــــــت ــعوشاس ــر  وشاس ــرالبح ــحى  البح ــحىأض ــصن  أض ــصنأح ــصن  أح ــصناحل   احل

ـــــــايف ـــــــايفوللفي ـــــــصيب  وللفي ـــــــصيبن ـــــــت  ن ـــــــتأن ـــــــسنه  أن ـــــــسنهُحت ـــنة  ُحت ـــنةوس ـــدل  وس ـــدلالع ـــي((  الع ـــيتطف ـــل  ))تطف ـــلك ـــن  ذيذي  ك ـــنَدخ   َدخ

  ديندين  وكــــــلوكــــــل  البــــــاغيالبــــــاغي  مــــــعمــــــع  حــــــوارحــــــوار  والوال  ٌقمــــــٌمقمــــــم  والوال  يغنينــــــايغنينــــــا ِ ِاألمــــــناألمــــــن  جملــــــسجملــــــس  الال

ـــــى ـــــىّأن ـــــا  ّأن ـــــااجتهن ـــــن  اجتهن ـــــنم ـــــرآن  م ـــــرآنالق ـــــا  الق ـــــاوجهتن ـــــد  وســـــنةوســـــنة  وجهتن ـــــدالقائ   ســـــننســـــنن  مـــــنمـــــن  املعـــــصوماملعـــــصوم  القائ

 عـزة إعـادة جـدوى بعـدم الوجـود يقنـع أن كـاد اليـأس أن فـريى ّقصاب وليد. د.أ أما

 أجمـاد ِهنـج مـن متخـذا اليـأس هـذا ًطـاردا سـلامن امللـك حـزم فجـاء العـرب وأجماد الدين

ًجمددا أسسه الذي -املاضني  سـبيال دربـه يف -املباركة بدولته ليسري العزيز عبد امللك والده ِّ

 مالـك بـن رساقـة قصة منها مستوحيا اإلسالم معجزات بعض ًمتذكرا األجماد تلك إلعادة

 كـان ما نسوا وكأهنم املعارصة اإلسالم أعداء أعامل من يتعجب ثم وسواريه كرسى  وتاج

 هـذا جاء هبا ليذكرهم العزيز عبد بن سلامن امللك جاء وسيادة بأس من واملسلمني للعرب

 :منها طويلة دةقصي يف

ــــــم ــــــموك ــــــال  وك ــــــالط ــــــد  ط ــــــُدعه ــــــة  ُعه ــــــةّاملذل ــــــى  ّاملذل ــــــىّحت ـــــــسبنا  ّحت ـــــــسبناح ـــــــزم  َدَمدم  ح ـــــــزِماحل ـــــــا  ِاحل ـــــــافين ـــــــضب  فين ـــــــضْبن   ْن

ــــــا  ْماتـــــــْتماتـــــــت  الــــــشهامةالــــــشهامة  حــــــسبناحــــــسبنا  وحتــــــىوحتــــــى ــــــاْوواروه ــــــرب  يفيف  ْوواروه ــــــِربالق ــــــت  ِالق ــــــتحت ــــــرتب  حت ْال َ ــــــرتبُ ْال َ ُ  



 

  ٤٠ 

ــــــــد  ٌجــــــــسوٌرجــــــــسور  ٌشـــــــهٌمشـــــــهم  َســــــــلامَنســــــــلامن  ّولكـــــــّنولكـــــــن ــــــــُدحدي ــــــــؤاد  ُحدي ــــــــؤاِدالف ــــــــا  إذاإذا ِ الف ــــــــام ــــــــب  م ــــــــْبوث   ْوث

ـــــــــــــب ُّهي ـــــــــــــبُ ُّهي ـــــــــــــل  ُ ـــــــــــــلِّكك ـــــــــــــور  ٍّأيبٍّأيب  ِّكك ٍغي ـــــــــــــورُ ٍغي ـــــــــدفع  ُ ـــــــــدفَعلي ـــــــــغ  َلي َزي ـــــــــغْ َزي ـــــــــب ِ دعـــــــــاِةدعـــــــــاة  ْ ْالري ـــــــــبّ ْالري ّ  

َالرجـــــــاء  ينــــــــاينــــــــافف  َفـــــــأنعَشفـــــــأنعش َالرجـــــــاءّ ًحلـــــــــام  َوأيقـــــــــَظوأيقـــــــــظ  َالقــــــــديَمالقــــــــديم  ّ ًحلـــــــــامُ ْمـــــــــستلب  لنـــــــــالنـــــــــا  ُ َ ْمـــــــــستلبُ َ ُ  

ـــــــاد  َتطـــــــاوَلتطـــــــاول ـــــــاُدأحف ـــــــرسى  ُأحف ـــــــرسىك ـــــــوا  ك ْورب ـــــــواَّ ْورب ــــــــا  َّ ــــــــاهن ــــــــك  أوأو  هن ــــــــكهنال ــــــــف  هنال ــــــــَفأل   ْذنــــــــْبذنــــــــب  َأل

ــــــــد  ُوأعــــــــشاهُموأعــــــــشاهم ــــــــُداحلق ــــــــى  ُاحلق ــــــــىحت ــــــــدا  حت ــــــــداب ـــــــــــم  ب ـــــــــــمهل ـــــــــــالدي  يفيف  هل ـــــــــــالدَيب ـــــــــــف  َب ـــــــــــُفأل ْأرب  ُأل َ ْأربَ َ َ  

ــــــاك ــــــاَكهن ــــــشام  ويفويف  ِالعــــــراق ِِالعــــــراق ِ  يفيف  ُهــــــُمهــــــم  َهن ــــــشاِمال ـــــــث  ِال ـــــــثحي ـــــــا  حي ـــــــااملناي ـــــــث  املناي ـــــــثوحي ـــــــب  وحي ـــــــْبالعط   ْالعط

ــــــــسعد  ِيمــــــــِنيمــــــــن  ويفويف ِال ــــــــسعدّ ِال ــــــــوا  ّ ــــــــواَبث ــــــــا  َبث ًدعي ّ ــــــــاِ ًدعي ّ ــــــــاث،  ِ ــــــــاث،فع ــــــــل،  فع َوقت ــــــــل،ّ َوقت ــــــــم  ّ ــــــــمث ــــــــب ّ  ّ ث ــــــــْبانته   ْانته

ــــث  --  ُهــــُمهــــم ــــُثحي ــــانوا  ُحي ــــانواك ــــاة  --  ك ُدع ــــاةُ ُدع ــــالل  ُ ــــالٍلض ــــــــا  ّيــــــــشبونّيــــــــشبون  ٍض ــــــــافين ْاللهــــــــب  َجحــــــــيَمجحــــــــيم  فين ْاللهــــــــبّ ّ  

َالـــــدين  ّشـــــوهواّشـــــوهوا  لقـــــدلقـــــد َالـــــدينّ ـــــــشوه  ٍدهـــــوٍردهـــــور  منـــــذمنـــــذ  ّ ْح ـــــــشوهَ ْح ـــــــد  َ ـــــــٍدبحق ـــــــف  ٍبحق ـــــــٍفوزي ـــــــب  ٍوزي ـــــــّبوس   ّوس

ـــــــنس  وملومل ـــــــنَسي ـــــــرسى  َي ـــــــرسىك ـــــــى  ك ـــــــًىفت ـــــــا  ًفت ًيعربي ـــــــاّ ًيعربي ـــــــــني  ّ ـــــــــنيوب ـــــــــه  وب ـــــــــهْيدي   ْذهـــــــــْبذهـــــــــب  ســـــــــواراســـــــــوارا  ْيدي

ــــــــوارا ــــــــواراِس ــــــــه  ِس ــــــــهأبي ــــــــديم،  أبي ــــــــديم،ِالق ــــــــاج  ِالق ــــــــاُجوت ـــــــوك  ُوت ـــــــوكاملل ـــــــام،  املل ـــــــام،ِالعظ ـــــــشب  ُّوعـــــــزُّوعـــــــز  ِالعظ ْالن ـــــــشبّ ْالن ّ  

َوأنــــــــيس َوأنــــــــيسُ ُهــــــــدوه  َالــــــــذيَنالــــــــذين  َذكــــــــَرذكــــــــر  ُ ْ ُهــــــــدوهَ ْ ــــــــور  إىلإىل  َ ــــــــوِرن ــــــــه  ٍّحــــــــقٍّحــــــــق  ِن ــــــــهعلي ــــــــسكب  علي ــــــــسكْبان   ْان

ْحمتجـــــــب  اهلـــــــدىاهلـــــــدى  ُضـــــــياُءضـــــــياء  وعنـــــــهوعنـــــــه  حييـــــاحييـــــا  ِاجلهـــــِلاجلهـــــل  ظلمـــــةظلمـــــة  يفيف  كـــــانكـــــان  لقـــــدلقـــــد َ ْ ْحمتجـــــــبُ َ ْ ُ  

ــــــــو  فجــــــــاءفجــــــــاء ــــــــوبن ِالعــــــــرب  بن ِالعــــــــربُ   ْرغــــــْبرغــــــب  قــــــدقــــــد  ْملــــــْنملــــــن  ٍنــــــوٍرنــــــور  ُمــــــشاعُلمــــــشاعل  ِّكفهــــــــمِّكفهــــــــم  يفيف  ُ

ــــــــن ــــــــّنولك ــــــــل  ّولك ــــــــَلأه ــــــــود  َأه ــــــــوِداجلح ــــــــسوا ِ اجلح ــــــــسواُن ـــــــضائل  ُن ـــــــضائَلف ـــــــومي،  َف ـــــــومي،ْق ـــــــا  ْق ـــــــافي ْللعجـــــــب  في ْ ْللعجـــــــبَ ْ َ  

ُيصوب جعلته ًمأخذا األهدل معاذ الدكتور ميةاحل وأخذت  أذعـن من عىل ًقاسيا اللوم ِّ

 عروبـة أو إنـسانية أو ضـمري مـن رادع بـدون وأهلـه للـيمن املـآيس فجلـب الفـرس هلمس

 :ًقائال

  ِواملرجفــــــــــات ثملــــــــــن بالقيعــــــــــاِنواملرجفــــــــــات ثملــــــــــن بالقيعــــــــــان    ِالــــــــــشاخمات تلـــــــــــوذ بالوديـــــــــــاِنالــــــــــشاخمات تلـــــــــــوذ بالوديـــــــــــان

ًفــــــــاللعن صــــــــار مهنــــــــدا  ّواآلثمــــــــون تقلــــــــدوا رصاخــــــــاهتمّواآلثمــــــــون تقلــــــــدوا رصاخــــــــاهتم َّّ َ ًفــــــــاللعن صــــــــار مهنــــــــداُ َّّ َ      و يــــــــامين و يــــــــامينُ

ـــــــو يف إفكهـــــــم ـــــــاكتي ســـــــام خب َوالن َ ً ّ ـــــــو يف إفكهـــــــمُ ـــــــاكتي ســـــــام خب َوالن َ ً ّ ِمـــــذ جـــــيء بالغـــــازين مـــــن ســـــنحان  ُ ِمـــــذ جـــــيء بالغـــــازين مـــــن ســـــنحانُ ُ  



 

٤١  

ـــــؤمهم ـــــاء ي ـــــل الغب ـــــىل خي ـــــدوا ع ّفغ ِ ـــــؤمهمَ ـــــاء ي ـــــل الغب ـــــىل خي ـــــدوا ع ّفغ ِ ـــــران  َ ـــــن طه ـــــسق م ـــــا والف ـــــي اخلن ِبغ ِ ُ ْ ـــــرانَ ـــــن طه ـــــسق م ـــــا والف ـــــي اخلن ِبغ ِ ُ ْ َ    

ـــــاهتا ـــــدهر يف عرص ـــــاح ال ـــــدت ري ـــــاهتاوغ ـــــدهر يف عرص ـــــاح ال ـــــدت ري ــــــتئذان ِ  وغ ــــــال إس ــــــتئذان ِومــــــضوا كمومــــــسة ب ــــــال إس   ومــــــضوا كمومــــــسة ب

صيدة خاطـب فيـه ٌوللشاعر الشاب حسن القايض تفاعل مع احلـدث حـرك قرحيتـه بقـ

ًبلقيس اليمن مهدئا روعها باستجابة سلامن احلزم هلدهدها ومشيدا بعزم امللك وشـجاعته  ً ِّ

 :ِّاحلوثيني التي ال تقف عند حد ومن قصيدته ًومحاه مبديا مساوئ 

ـــــــيس وغـــــــد ـــــــا بلق ُأزال العـــــــرش ي َ َ َ ـــــــيس وغـــــــدَ ـــــــا بلق ُأزال العـــــــرش ي َ َ َ َ  

  

ـــــــــ َونك ـــــــــَ َونك ـــــــــدَ ـــــــــني حق ـــــــــة للع ُر زين ِ ً ـــــــــدَ ـــــــــني حق ـــــــــة للع ُر زين ِ ً َ    

ــــــيض اهلداهــــــد مــــــن عــــــذاب   ــــــه ب ٍب َ َ ُِ ِ ِِ ــــــيض اهلداهــــــد مــــــن عــــــذابَ ــــــه ب ٍب َ َ ُِ ِ ِِ َ  

  

ــــــ ــــــِمخ ــــــدوِمخ ــــــاب وحــــــني تغ َاص يف اإلي ِ ــــــدوٌ ــــــاب وحــــــني تغ َاص يف اإلي ِ ٌ  

ــــــيال   ــــــد أمــــــسى ذل ــــــوم ق ــــــز الق ًعزي ٰ ْ ْ َ ِ ــــــيالُ ــــــد أمــــــسى ذل ــــــوم ق ــــــز الق ًعزي ٰ ْ ْ َ ِ ُ  

  

ـــــشدو ـــــساحات ي ـــــرس بال ـــــل الف ِعمي ِ ـــــشدوُ ـــــساحات ي ـــــرس بال ـــــل الف ِعمي ِ ُ  

ِوســــــــــلامن ســــــــــيحرقها علــــــــــيهم   ُِ ِوســــــــــلامن ســــــــــيحرقها علــــــــــيهمٌُ ُِ ٌُ  

  

ـــــــــــوام ردوا ـــــــــــزة األق ـــــــــــردوا ع ُّف ُُّ ُِ َ َّ ِ ـــــــــــوام ردواَ ـــــــــــزة األق ـــــــــــردوا ع ُّف ُُّ ُِ َ َّ ِ َ    

ــــــن اليــــــوم حــــــوثي   َمليــــــك قــــــال أي َ َ ــــــن اليــــــوم حــــــوثيٌ َمليــــــك قــــــال أي َ َ ٌ  

  

ُبزحــــــــف يمــــــــأل األقطــــــــار جنــــــــد ْ ُ ََ ُْ ُبزحــــــــف يمــــــــأل األقطــــــــار جنــــــــدٍ ْ ُ ََ ُْ ٍ    

ًهـــ أبياتـا ٢٣/٧/١٤٣٦ جريـدة املدينـة الـصادر يف ونرش الشاعر عبد العزيز شلوة  يف  

توضح العزة الصارمة التي هامجت هبا العاصفة متمثلة يف صـقور اجلـو وأسـود الـرب ومحـاة 

ًالبحر مطمئنا امللك سلامن بالنرص والتمكني وكيف ال وهـو يقـيم رشع اهللا بتحكـيم كتابـه 

 :ْوسنة نبيه صىل عليه اهللا وعىل آله وسلم إذ قال

َّســـــــفينة األمـــــــن ركــــــــابا وربــــــــانا     ُ َّســـــــفينة األمـــــــن ركــــــــابا وربــــــــاناَُّ ُ َُّ    

  

ــــا ــــس ألوان ــــك األن ــــان وفي ــــك األم ــــافي ــــس ألوان ــــك األن ــــان وفي ــــك األم   في

ـــــه   ـــــزم حترس ـــــقور احل ـــــه ص ـــــو في ـــــهاجل ـــــزم حترس ـــــقور احل ـــــه ص ـــــو في     اجل

  

    ُكـــــــذلك البحـــــــر أعامقـــــــا ًوشـــــــطآناُكـــــــذلك البحـــــــر أعامقـــــــا ًوشـــــــطآنا

ـــــــة   ٍوالــــــرب حــــــرا ســــــه يف كــــــل ناحي ُ ُُ ـــــــةَّ ٍوالــــــرب حــــــرا ســــــه يف كــــــل ناحي ُ ُُ َّ  

  

ـــا ـــالص عنوان ـــس واإلخ ـــدا احل ـــيهم غ ـــاف ـــالص عنوان ـــس واإلخ ـــدا احل ـــيهم غ   ف

ًحتـــــى خيـــــام رمـــــاح مل ختـــــن أبـــــدا   ًحتـــــى خيـــــام رمـــــاح مل ختـــــن أبـــــداٍ ٍ    

  

ــــــشوانا ــــــشواناملــــــا أقــــــام هبــــــا اإلرهــــــاب ن     ملــــــا أقــــــام هبــــــا اإلرهــــــاب ن

ـــــــادام رشع   ـــــــادام رشعســـــــلامن م ـــــــنهجكم  ســـــــلامن م ـــــــنهجكماهللا م     اهللا م

  

  ًوالعــــــــدل بغيـــــــــتكم رسا وإعالنـــــــــاًوالعــــــــدل بغيـــــــــتكم رسا وإعالنـــــــــا

ـــــــة   ـــــــم ملءعينيك،كـــــــل األرض آمن ٌن ُّ ـــــــةَ ـــــــم ملءعينيك،كـــــــل األرض آمن ٌن ُّ َ  

  

ـــــا ـــــا وغفران ـــــل ترهيب ـــــسيف والنخ ـــــافال ـــــا وغفران ـــــل ترهيب ـــــسيف والنخ   فال

  



 

  ٤٢ 

َيذكر ِباليشء اليشء وألن ِكتب يف َورد ُ ُ َالسري ُ  َّوكـرم > طالـب أيب بـن عيل سيدنا َّأن ِّ

 وتتهيـأ حتتـشد الروم جيوش َّأن هو ٌخرب جاءه > معاوية مع حرب يف كان عندما وجهه

 َّأول َّألكـونن األصـفر بنـو فعلهـا لو( :> فقال غزوها تريد الشام ثغور عىل العدة وتعد

ًجنديا َّوألكونن يقاتلهم من  ).معاوية جيش يف َّ

ِكتـب يف ورد وباملقابل َالـسري ً  عظـيم هرقـل مـن« :> ملعاويـة كتـب هرقـل َّأن ًأيـضا ِّ

 منـه ُّأحـق أنكـم لنـرى وإنـا طالـب أيب بـن عـيل وبـني بيـنكم وقـع بام ناعلم  ملعاوية  الروم

 @ معاويـة عليـه فـرد ،»عـيل بـرأس لـك يـأتون ًجيشا لك أرسلت أمرتني فلو باخلالفة

 مل إن بيـنهام مـا يف تـدخل بالـك فـام تـشاجرا أخـوان هلرقـل معاويـة مـن(:  فيها جاء برسالة

 .)لعيل أقدمه برأسك يأتونني  نديع وآخره عندك أوله بجيش إليك ُأرسلت خترس

 ثــم وعظامئـه؟ املـايض عظمـة مـن هنجهـم يــنهج ومـن احلوثييـون أيـن نفـيس يف ُفقلـت

  :ُكتبت

  هـ١/٧/١٤٣٦ في جنود هللا
ــــــــزك َع َّ ــــــــزكَ َع َّ ــــــــرمحن  َ ُال ــــــــرمحنَّ ُال ــــــــدين  َّ ِبال ــــــــدينِّ ِبال ــــــــاذا  ِّ ــــــــاذامل ــــــا  مل ــــــاُّأهي ِللجهــــــل  ُّاحلــــــوثيُّاحلــــــوثي  ُّأهي ِللجهــــــلْ   ُتعــــــود؟ُتعــــــود؟  ْ

ًســـــــيدا ًســـــــيداِّ ـــــــت  ِّ َكن ـــــــتْ َكن ـــــــاذا  ْ ـــــــاذامل َرصت  مل ْ
َرصتِ ْ
ـــــــدا  ِ ـــــــدًاعب ــــــران  هلــــــوىهلــــــوى  ًعب ــــــراَنإي ــــــ  َإي ــــــُمت ــــــا  ِيضِيضُمت ــــــام ــــــد؟  م ُيري ِ ــــــد؟ُ ُيري ِ ُ  

ِالنــــــاس  يفيف  ْيلــــــْقيلــــــق  ململ  ُجاهــــــل ٌُجاهــــــل ٌ ِالنــــــاسَّ ًفــــــــدما ً جـــــــاهًالجـــــــاهال  ْســــــواكْمســــــواكم  َّ ًفــــــــدماْ   ٌيزيــــــــٌديزيــــــــد  َّخــــــــفَّخــــــــف  إذاإذا  ْ

ـــــرس ْ ملْمل ـــــِرسْت ْت
ـــــن  دربدرب  يفيف  ِ ـــــنم ـــــادوا  م ـــــادواس ـــــا  س ـــــاالرباي ـــــل  الرباي ـــــْلب ـــــدرب  ْب ٍب ْ ـــــدربَ ٍب ْ ـــــم  َ ٍمظل ـــــمُ ٍمظل ـــــف  ُ ـــــفكي ـــــسود؟  كي ـــــسود؟ُت   ُت

ــــا ــــاُّأهي ٌميــــت  ُاملخــــدوُعاملخــــدوع  ُّأهي ْ ٌميــــتَ ْ ــــت  َ ــــَتأن َنفــــــسك  يفيف  َبــــــاَتبــــــات  مــــامــــا  ْمــــْذمــــذ  َأن ِ َنفــــــسكْ ِ ِللفــــــرس  ْ ْ ِللفــــــرسُ ْ   ُعهــــــوُدعهــــــود  ُ

ـــــت ـــــَتأن ـــــا  َأن ـــــام ـــــآلل  م ـــــآلِلل ـــــرص  ِل ـــــٌرصن ـــــل  ٌن ـــــْلب ـــــاغ  ْب ٍلط ـــــاغِ ٍلط ُرهيكـــــــيكـــــــ  ِ ُرهَ ِلـــــــآلل  ومـــــــنومـــــــن  َاآلَلاآلل  َ ِلـــــــآللِ   ُجـــــــوُدجـــــــود  ِ

ـــــــام  ْختجـــــــْلختجـــــــل ْ ملْمل  أوأو ـــــــامب ــــــن  ًانتقامـــــــًاانتقامـــــــا  َصـــــــاَبصـــــــاب  ب َيم ــــــنََ َيم ــــــسعد،  ََ ِال ــــــسعد،َّ ِال ــــــرر  َّ ْحت َّ ــــــررَ ْحت َّ ــــــا  َ ــــــاي ــــــد؟  ي ــــــد؟ُبلي   ُبلي

ِفللــــــذود ً مهــــــًالمهــــــال  ))ِللعــــــداِللعــــــدا((    ِّعـــــــمِّعـــــــم  ِابـــــــِنابـــــــن  إلرغـــــــامإلرغـــــــام  ْختجـــــــْلختجـــــــل  أوملأومل ِفللــــــذودُّ   ُأســــــود؟ُأســــــود؟  ُّ
                                                

 .احلوثي امللك عبد)١(



 

٤٣  

ُاحلــــــــزم  أتــــــــاكأتــــــــاك  ْقــــــــْدقــــــــد ُاحلــــــــزمْ ًعاصــــــــفا  َّرداَّردا  ْ ًعاصــــــــفاِ ـــــــــت  ْإْنإن      ِ ـــــــــَتمتادي ـــــــــه  َمتادي ـــــــــهل ـــــــــضا  --ل ـــــــــضًاأي   ُردوُدردود ً أي

ْعــــــد ْعــــــدُ ــــــصل ْ ملْمل  ٌنجــــــاٌةنجــــــاة  ِّاحلــــــقِّاحلــــــق  فــــــيفــــــيفف  ِّاحلــــــقِّاحلــــــق  إىلإىل  ُ ْي ِ ــــــصلَ ْي ِ ــــــا  َ ــــــاِدوحاهت ــــــىل  ِدوحاهت ــــــىلاألح ــــــد  األح ــــــُدعني   ُعني

ِلنــرص ٍ((  ْقــْلقــل ِلنــرص ٍْ ْعــد  َّمَّمُثــُثــ  --))ْ ْعــدُ ًنــرصا  َلــسَتلــست  الال--ُ ًنــرصاْ ْ    ـــــــــــَّوللنَّوللن  هللاِهللاِ  َّمَّمَثـــــــــــَثـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــجنجن  ْرصْرصــــ ــــــــــــــ   ُوُدودــ

ـــــرأ ـــــرأواق ـــــأريخ  واق ـــــأريخالت ـــــي  الت ـــــيك ـــــرف  ك ـــــرَفتع ـــــاذا  َتع ـــــاذام ًحقــــــا  --اآلبــــــاءاآلبــــــاء  ررَّســــــطَّســــــط  م ًحقــــــاَّ     ُواجلــــــدوُدواجلــــــدود  --َّ

ــــــف ــــــفكي ــــــانوا  كي ــــــانواك ــــــز  َأهــــــَلأهــــــل  ك ــــــزِّع ــــــاء؟  ِّع ــــــاء؟ٍوإب ــــف  ٍوإب ــــفكي   ُدود؟ُدود؟َّاللــــَّاللــــ  يعــــدويعــــدو  حيــــنامحيــــنام  كــــانواكــــانوا  كي

   :هي هــ١٥/٧/١٤٣٦يف )ضري ال ( بعنوان احلدث ًمواكبة قصيدة ُوكتبت

 ضير ال.. 
ُالــــــــــسفينة  متــــــــــيضمتــــــــــيض ُالــــــــــسفينةَّ ــــــــــام  َّ ــــــــــامدون ِأرضار ِ  دون َ ِأرضار ِْ َ ْ  

  

ـــــــــسائرون ـــــــــسائرونَّفال ـــــــــن  ًرؤًىرؤى  َّفال ـــــــــنم ـــــــــار  م ـــــــــاِراإليث   ِاإليث

ـــــــشتك  ململ   ـــــــشتِكي ـــــــان  ِي ُالرب ـــــــانُّ ُالرب ْمـــــــن  ُّ ْمـــــــنِ ْأهـــــــوائهم  ِ ْأهـــــــوائهمِ ِ  

  

ـــــا ـــــًايوم ـــــم ً يوم ـــــْمفل ـــــشكوا  ْفل ـــــشكواي ـــــن  ي َم ـــــنِ َم ـــــفار  ِ ِاألس ـــــفارْ ِاألس ْ  

ــــــــــابع   ــــــــــابُعتت ــــــــــرحالت  ُتت ُال ــــــــــرحالتَّ ُال ــــــــــامليزان  َّ ــــــــــامليزاِنب  ْ ملْمل  ِب

  

ــــــ ــــــت ْسأمت ْسأمْ ْترهــــــب  وملومل  ْ َ ْترهــــــبْ َ ــــــن  ْ ــــــنم ِاألخطــــــار  م ِاألخطــــــارْ ْ  

ــــــا   ــــــام ــــــا  م َّرضن ــــــاّ َّرضن ٌنــــــبح  ّ ٌنــــــبحْ ــــــصدنا  ْ َتق ــــــصدناَّ َتق   ْفلــــــْنفلــــــن  َّ

  

ــــــــــف َيتوق ــــــــــفَّ َيتوق َبــــــــــاألرشار  ُاألخيــــــــــاُراألخيــــــــــار  َّ َبــــــــــاألرشارْ ْ  

ـــــا  يـــــسعىيـــــسعى   ـــــابن ُالنـــــور  بن ُالنـــــورُّ   املـــــدىاملـــــدى  إىلإىل  ُاملبـــــُنياملبـــــني  ُّ

  

ــــــن ــــــنم ــــــري  م ــــــريغ ــــــل  غ ٍتأجي ــــــلْ ٍتأجي ــــــري  ْ ــــــريوغ ــــــار  وغ ِعث َ ــــــارِ ِعث َ ِ  

ِللطغـــــــاة  ْقـــــــْلقـــــــل   ِللطغـــــــاةُّ ْســـــــهامكم  ُّ ْســـــــهامكمُ   ٌموتـــــــورٌةموتـــــــورة  ُ

  

ـــــــفينكم ْوس ـــــــفينكمُ ْوس ـــــــال  تـــــــسعىتـــــــسعى  ُ ـــــــالب   أفكـــــــارأفكـــــــار  ب

ْشـــــئتم  كـــــامكـــــام  ِســـــريواِســـــريوا   ُ ْشـــــئتمِ ُ َّبخـــــس  ِ ِ َّبخـــــسِ ِ ْطـــــبعكم  ِةِةِ ِ ْطـــــبعكمْ ِ ْ  

  

ِالوحـــــــــل  يفيف ْ ِالوحـــــــــلَ ْ ِلألبـــــــــرار  ُفاألطيـــــــــاُبفاألطيـــــــــاب  َ ِلألبـــــــــرارْ ْ  

ْعــــــدوانكم  َّرضنــــــاَّرضنــــــا  مــــــامــــــا   ْعــــــدوانكمُ ــــــا  مــــــامــــــا  ُ ــــــاَّرضن   َّرضن

  

ــــــــاملك ــــــــاملكف ٌمــــــــردود  ُرُرف ٌمــــــــردودْ ــــــــىل  ْ ــــــــىلع   ِاِرارَاملكــــــــَاملكــــــــ  ع

ـــــــسفينة   ِل ِ ـــــــسفينةَ ِل ِ ـــــــري  َ ـــــــِرياخل ـــــــيم  ِاخل ِالعظ ـــــــيمَ ِالعظ ـــــــسرية  َ ٌم ِ ـــــــسريةَ ٌم ِ َ  

  

ـــــــــــة ٌحمفوف َ ُ ـــــــــــةْ ٌحمفوف َ ُ ـــــــــــاألمن  ْ ِب ـــــــــــاألمنْ ِب ـــــــــــوار  ْ ِواألن َ ـــــــــــوارْ ِواألن َ ْ  

ُالربــــــــان  ُيتناقــــــــُليتناقــــــــل   ُالربــــــــانُّ َمقــــــــود  ُّ َ ْ َمقــــــــودِ َ ْ ِســــــــريها  ِ ْ ِســــــــريهاَ ْ َ  

  

ــــــــف  ْمــــــــْنمــــــــن ــــــــفِّك ــــــــوار  ِّك ٍمغ ْ ــــــــوارِ ٍمغ ْ ــــــــوار  إىلإىل  ِ ِمغ ْ ــــــــوارِ ِمغ ْ ِ  

َخيـــــش ْ ملْمل  مـــــنمـــــن  ِالكـــــوِنالكـــــون  ُإلـــــُهإلـــــه  يرعـــــىيرعـــــى   ْ َخيـــــشَ ْ   يفيف  َ

  

ــــــــــــرمحن ِال ــــــــــــرمحنَّ ِال َعــــــــــــزة  َّإالَّإال  َّ َعــــــــــــزةَّ ِاجلبــــــــــــار  َّ ِاجلبــــــــــــارَّ َّ  

                                                  
 .اهللا نرص حسن  )١(



 

  ٤٤ 

وللشاعر حييى إبراهيم شعبي قصيدة ألقاها خـالل ضـيافة بنـي مبـارك للمـرابطني مـن 

اجليش السعودي عىل احلدود أوضح فيها أن القوة احلقيقة هي املـستمدة مـن عـزة اهللا فهـو 

ستجابتهم لنداء اإلمـام ودفـاعهم نـرص هللا ومـن ينـرص اهللا يريد أن يقول للمرابطني أن يف ا

ينرصه ُثم بـني بعـض مواقـف قبيلـة بنـي مبـارك املاضـية ليقـول بلـساهنم أهنـم عـىل العهـد 

 :مازالوا لتنفيذ ما يراه والة األمر ومل يزالوا ومنها

ُّمـــــا لعــــــزم الرجــــــال واحلــــــزم حــــــد َ ِ ِِ ُّمـــــا لعــــــزم الرجــــــال واحلــــــزم حــــــدْ َ ِ ِِ ــــــــــده  ْ ــــــــــن اهللاِ وح ُوم ْ ََ ــــــــــدهِ ــــــــــن اهللاِ وح ُوم ْ ََ ــــــــــستمد……ِ ُ ن َ َِ ــــــــــستمدْ ُ ن َ َِ ْ  

َصـــــــقل َ َصـــــــقلَ َ ًتنا نوائـــــــب احلـــــــق قلبـــــــاَ ْ َ ِّ َ ُ ًتنا نوائـــــــب احلـــــــق قلبـــــــاْ ْ َ ِّ َ ُ ًوحـــــــدويا    ْ َ ْ ًوحـــــــدوياََ َ ْ ُّ لنـــــــا العقيـــــــدة مـــــــد……ََ ُّ لنـــــــا العقيـــــــدة مـــــــدَُ َُ  

ْولنـــــــا الرايـــــــة العظيمـــــــة خطـــــــت  َّ ُ ْولنـــــــا الرايـــــــة العظيمـــــــة خطـــــــت ُُ َّ ُ ـــــــــد واهللاُ قـــــــــصد  ُُ ُبحـــــــــروف التوحي ْ ِ ـــــــــد واهللاُ قـــــــــصدِ ُبحـــــــــروف التوحي ْ ِ ِ  

ــــــــا ــــــــسكن أبن ُوالــــــــوالء املكــــــــني ي ُ ــــــــاُ ــــــــسكن أبن ُوالــــــــوالء املكــــــــني ي ُ ـــــــــــد    ُ ـــــــــــه ج ـــــــــــداهم إىل مراقي ُّء ح َ ِ ُ ـــــــــــد  ًُ ـــــــــــه ج ـــــــــــداهم إىل مراقي ُّء ح َ ِ ُ ًُ  

ــــــــارك(( ــــــــارٍكلبنــــــــي مب ٍ ســــــــجل وفــــــــاء))ٍلبنــــــــي مب ُّ ِ ٍ ســــــــجل وفــــــــاءِ ُّ ِ ـــــــــد  ِ ـــــــــائق ن ـــــــــه للحق ـــــــــرشق في ُّم َ ِ ـــــــــدٌ ـــــــــائق ن ـــــــــه للحق ـــــــــرشق في ُّم َ ِ ٌ  

ــــــاقــــــد قــــــد  ــــــوم غزون ــــــود ي ــــــا الزي َهزمن ــــــاَْ ــــــوم غزون ــــــود ي ــــــا الزي َهزمن َوأذقنـــــــــــاهم املـــــــــــرار   َْ ُ َوأذقنـــــــــــاهم املـــــــــــرار ُ ُ ُّصدواَفـــــــــــَفـــــــــــُ ُّصدواُ ُ  

   :إىل أن يقول

ـــــــيض ـــــــسالك نم ـــــــيضِوعـــــــىل تلكـــــــم ُ امل ـــــــسالك نم ـــــــدو   ِوعـــــــىل تلكـــــــم ُ امل ِوعـــــــىل العهـــــــد واملكـــــــارم نح ـــــــدو ِ ِوعـــــــىل العهـــــــد واملكـــــــارم نح ِ  

َّوللشاعر عبد الصمد حكمي قصيدة طويلة استعرض فيها مدن اليمن وأهلهـا وألـبس 

 ال ) أذنــاب إليــران(َّ الــشغب حكامءهــم أثــواب الــرباءة مــن مــا  جيــري ألنــه يــرى أن مثــري

 حتـت ًيمثلون أصالة اليمن ثم ألقى اللوم عىل هذه الفئة أيضا الندراجاهم جهـال وضـالال

مضلة عقيدة باطلة وفكر وحكم قائد مل يبلـغ مـستوى القيـادة ليختتمهـا بموقـف املقاومـة 

 الـيمن ومـن الشعبية واملوقف العظيم الذي جتىل يف اسـتجابة امللـك سـلامن الـرسيع إلنقـاذ

 :قصيدته

ـــــــــي   ..   ..  ـــــــــي بن ـــــــــبأ((بن ـــــــــبٍأس ـــــــــة ٍ) ) ٍس ـــــــــا لطغم ـــــــــي خنوع ٍيكف ُ ً ـــــــــة ٍُ ـــــــــا لطغم ـــــــــي خنوع ٍيكف ُ ً ُ  

ــــــــــــركم للمــــــــــــوت مجعــــــــــــا ووحــــــــــــدانا ِجترج ً ْ ــــــــــــركم للمــــــــــــوت مجعــــــــــــا ووحــــــــــــداناَ ِجترج ً ْ َ  



 

٤٥  

ـــــــــــرية ـــــــــــشهامة س ـــــــــــد ال ـــــــــــىل جي ـــــــــــتم ع ٌوأن ـــــــــــريةِ ـــــــــــشهامة س ـــــــــــد ال ـــــــــــىل جي ـــــــــــتم ع ٌوأن ِ  

ــــــــــــاريخ  ــــــــــــداوهلا الت ُت َ ــــــــــــاريخ َ ــــــــــــداوهلا الت ُت َ ــــــــــــيحا((َ ًش ــــــــــــيحاِ ًش ــــــــــــا((وو) ) ِ ّعزان ــــــــــــاِ ّعزان ِ((  

ٌوأنــــــــــتم عــــــــــىل صــــــــــدر الزمــــــــــان مالحــــــــــم ٌوأنــــــــــتم عــــــــــىل صــــــــــدر الزمــــــــــان مالحــــــــــمَِ َِ  

ــــــــــــا؟ ــــــــــــسيادة غلامن ــــــــــــضيتم لل ــــــــــــف ارت ــــــــــــا؟  فكي ــــــــــــسيادة غلامن ــــــــــــضيتم لل ــــــــــــف ارت     فكي

ـــــــــضل بـــــــــني النـــــــــاس إال عـــــــــىل  ـــــــــضل بـــــــــني النـــــــــاس إال عـــــــــىل وال ف   ُّالتقـــــــــىُّالتقـــــــــىوال ف

ـــــــــــني اخلالئـــــــــــق ميزانـــــــــــا ـــــــــــدل بـــــــــــه ب ْوأع ِ ْ ـــــــــــني اخلالئـــــــــــق ميزانـــــــــــاَ ـــــــــــدل بـــــــــــه ب ْوأع ِ ْ َ  

ــــــــــــــة ــــــــــــــا وحكم ــــــــــــــني وعي ــــــــــــــي اليامني ًفح َْ ِّ ــــــــــــــةَ ــــــــــــــا وحكم ــــــــــــــني وعي ــــــــــــــي اليامني ًفح َْ ِّ َ  

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــام وإيامن ـــــــــــــــني عل ـــــــــــــــي اليامني ًوح ّْ ِ ـــــــــــــــاَ ـــــــــــــــام وإيامن ـــــــــــــــني عل ـــــــــــــــي اليامني ًوح ّْ ِ َ  

ْوحــــــــــي زمانــــــــــا صــــــــــار للعــــــــــرب بــــــــــصمة َ ُِ ْ ْوحــــــــــي زمانــــــــــا صــــــــــار للعــــــــــرب بــــــــــصمةًِّ َ ُِ ْ ًِّ  

َعـــــــــىل فجـــــــــره إذ يممــــــــــوا شـــــــــطر  ّْ َ َعـــــــــىل فجـــــــــره إذ يممــــــــــوا شـــــــــطر َ ّْ َ   ))ســــــــــلامناســــــــــلامنا((َ

َّالـشعبية املقاومـة مـع احلوثييون َّواتفق  للـشعب تاإلغاثـا لتـصل هدنـة عـىل الـيمن يف َّ

ـــي ـــاخرتق اليمن ـــون ف ـــة احلوثيي ـــوا ومل اهلدن ـــرارت يلتزم ـــدة األمـــم بق ِاملتح ـــت َّ   يف ُفكتب

  ..هــ٢٥/٧/١٤٣٦

 :؟!هدنة
ِحسنها  وبنيوبني  بينيبيني ِحسنهاْ   ٌمعارٌكمعارك  ْ

  ِتنتِهتنته  ململ

ُبنت((  ْإْنإن ُبنتْ ْيقرتب  ))ْ َ ْيقرتبْ َ ْ  

ُقربت  وإنوإن ُقربتْ   ًتائقًاتائقا  منهمنه  ْ

ْهرب ْهربَ َ  

  منمن  ُّكلُّكل  ناسناس  يايا  أهكذاأهكذا

  ْأحب؟ْأحب؟

    ًهدنًةهدنة  منهمنه  ُطلبُتطلبت  إذاإذا



 

  ٤٦ 

  ْبْبَّالطلَّالطل  ِيرفِضيرفض  ململ

  ُيستأنُفيستأنف  َّلكنهَّلكنه

ْالشغب َ ْالشغبَّ َ َّ  

  ْحسنهاْحسنها  ْمْعمع  أهدنتيأهدنتي  ترىترى

  ِكهدنِةكهدنة

  ْالعرب؟ْالعرب؟

    ِاليهوِداليهود  ِهدنِةهدنة  ْأْوأو

َّتعمدوا  ْإْنإن َّتعمدواَ َ  

ٍغزة  َهجوَمهجوم ٍغزةَّ َّ  

  ْسبْبسبب  بالبال

 :هي، هــ٢/٧/١٤٣٦ يف كتبتها قصيدة ويل

ضوءٍ تباشير  
ِهــــــــزت  ٌغــــــــضبٌةغــــــــضبة َّ ِهــــــــزتَ َّ ـــــــــي  ْأصــــــــيلْةأصــــــــيلة  َاألنــــــــاَماألنــــــــام  َ ِأرجعتن َ ـــــــــيْ ِأرجعتن َ ـــــــــرون  إيلإيل  ْ ـــــــــروِنالق ـــــــــة  ِالق ـــــــــْةاجلليل   ْاجلليل

ِأنعــــــــــشتني َ ِأنعــــــــــشتنيْ َ ــــــا    ِكيــــــــــاينِكيــــــــــاين  يفيف  ْظــــــــــْتظــــــــــتوأيقوأيق  ْ ــــــام ــــــا  م ــــــاغف ــــــرسج  غف ُي ُِ ــــــرسجْ ُي ُِ ــــــاء  ْ ــــــاُءاإلب ــــــه  ُاإلب ْخيول ــــــهَُ ْخيول َُ  

َمطــــامع  ُتنهــــيُتنهــــي  َســــوَفســــوف ِ َمطــــامعَ ِ ِالبغــــي ِ  َ ْ ِالبغــــي َِ ْ ْتنهـــــــي  َوســـــــوَفوســـــــوف  يتالشـــــــىيتالشـــــــى  َّحتــــىَّحتــــى  َ ْتنهـــــــيُ ْذيولـــــــه  ُ ْذيولـــــــهَ َ    

َعـــــــشعش َ ْ َعـــــــشعشَ َ ْ ِالربيـــــــة  يفيف  ُّاهلـــــــمُّاهلـــــــم  َ ِالربيـــــــةَّ ـــــــــا  ًلغـــــــزًالغـــــــزا  َّ ْفعرفن ـــــــــاَ ْفعرفن ـــــــــا  َ ـــــــــاَّمل ـــــــــادى  َّمل ـــــــــادىمت ـــــــــه  مت ْحلول َُ ـــــــــهُ ْحلول َُ ُ  

ُمنطــــــــق  ْيعــــــــْديعــــــــد  ململ ُمنطــــــــقِْ ِالظــــــــالم  ِْ ِالظــــــــالمَّ ــــــــا  َّ ًمهيب ــــــــاُ ًمهيب ــــــــــيه  ُ ِونواص ــــــــــيهِ ِونواص ــــــــــد  ململ    ِ ــــــــــْدتع ــــــــــستحي  ْتع ِم ــــــــــستحيُ ِم   ْلْةلةُ

ُالنـــــور  هكـــــذاهكـــــذا ُالنـــــورُّ ُيغـــــضب  حـــــنيحـــــني  ُّ ُيغـــــضبَ ــــــــــزالت  يغـــــدويغـــــدو  َ ٍزل َ ــــــــــزالتْ ٍزل َ ــــــــــضحيات  ْ ٍوت ِ ــــــــــضحياتْ ٍوت ِ ــــــــــة  ْ ــــــــــْةنبيل   ْنبيل

ــــــصمت ــــــصمُتي ُاهلــــــرج  ُي ْ ُاهلــــــرجَ ْ ُالــــصاع  َجــــاوَزجــــاوز  ْأْوأو  ٌنفــــوٌسنفــــوس  ْجــــْتجــــت  هــــــاهــــــا  إذاإذا  ُواحلــــــواُرواحلــــــوار  َ ُالــــصاعَّ ْكيلــــة  َّ ْكيلــــةَ َ  

ــــــــــيس ــــــــــيسل ــــــــــروق  ٌعواصــــــــــٌفعواصــــــــــف  َّإالَّإال  ل ــــــــــروٌقوب ـــــــق  ٌوب ُمتح َ ـــــــقْ ُمتح َ َالظلـــــــم  ْ ْ َالظلـــــــمُّ ْ ـــــــذ  أوأو  ُّ ُّجت ـــــــذَ ُّجت ْأصـــــــوله  َ ْأصـــــــولهَ َ  

ًعزمــــــا  َالنهــــــاَرالنهــــــار  َّأجــــــلَّأجــــــل  مــــــامــــــا ْ ًعزمــــــاَ ْ ــــــرصا  َ ًون ــــــرصاْ ًون ــــــاد      ْ ٍباحت ــــــادِّ ٍباحت ــــــسطع ْ ملْمل  ِّ ِي ِ ــــــسطعْ ِي ِ ــــــصم  ْ ُاخل ــــــصمْ ُاخل ــــــيله  ْ ْش ــــــيلهَْ ْش َْ  

ًومنطقــــــا.. .. ًرًاراِفكــــــِفكــــــ..صــــــارصــــــار ِ ًومنطقــــــاَ ِ ــــــا  َ ــــــًاوانطالق ـــــــدا      ًوانطالق ـــــــدًاواح ـــــــب ً واح ُيره ـــــــبَْ ُيره ـــــــدو  َْ ـــــــدوُّالع ـــــــه  ُّالع ـــــــْهقليل   ْقليل



 

٤٧  

ــــــــدع ْ ملْمل ــــــــدْعي ــــــــرع  وملومل ً غــــــــادرًاغــــــــادرا  ْي َي ــــــــرعْ َي ــــــــذال  ْ ــــــــذًالن ـــــي  ُيمـــــنُحيمـــــنح ً ن َالبغ ـــــيَ َالبغ ـــــاء  يفيف  --َ ـــــاِءاخلف ـــــضوله  --ِاخلف َف ـــــضولهُ َف ُ  

ِللـــــــصبح  َحـــــــاَنحـــــــان ْ ِللـــــــصبحِ ْ ــــــــل ِ  َحــــــــاَنحــــــــان  ًعزيـــــــزًاعزيـــــــزا  َيـــــــسوَديـــــــسود  ْأْنأن  ِ ِللي َّ ــــــــل ِِ ِللي َّ ــــــــذيع  ْأْنأن  ِ َي ــــــــذيعُ َي ــــــــه  ُ ْرحيل ــــــــهَ ْرحيل َ      

ًعــــــــزة  تزدهـــــــيتزدهـــــــي  ْقامــــْتقامــــت  ِّاحلــــقِّاحلــــق  عــــىلعــــىل  ٌةٌةِوحــــدِوحــــد  ْخبــــْتخبــــت  مــــامــــا ًعــــــــزةَّ   ْفــــــــضيلْةفــــــــضيلة  وتزهـــــــووتزهـــــــو  َّ

ـــــــن  ْإْنإن ـــــــْنيك ِللطغـــــــاة  ْيك ِللطغـــــــاةُّ ٌشـــــــنيع  ٌجـــــــوٌرجـــــــور  ُّ ٌشـــــــنيعِ ــــــذوي  ِ ــــــذويل ــــــور  ل ِالن ــــــورُّ ِالن ــــــورة  ُّ ــــــورٌةث ــــــا  ٌث ــــــام ــــــة  م ْهزيل َ ــــــةِ ْهزيل َ ِ  

ـــــشف ـــــشَفك ـــــت  َك ـــــُتالوق ـــــن  ُالوق ـــــْنع ـــــح  ْع ـــــِحمالم ـــــز  ِمالم ـــــزٍّع ـــــي  ٍّع ِّأملع ِ ـــــيَ ِّأملع ِ ـــــن  َ ـــــْنل ـــــدرك  ْل َي ِ ـــــدركُ َي ِ ـــــصم  ُ ُاخل ـــــصمْ ُاخل ْطولـــــه  ْ ْطولـــــهَ َ  

ٍّألِيبٍّأليب  ٌإغاثــــــــــــــــــــٌةإغاثــــــــــــــــــــة  ْوأشـــــــــــــــــــارْتوأشـــــــــــــــــــارت ـــــــشمس  َّتـــــــرَّتـــــــر ْ ملْمل  ِ ُال ـــــــشمسَّ ُال ـــــــام  يفيف  َّ ـــــــاِماألن ـــــــه  ِاألن ـــــــْهمثيل   ْمثيل

ــــــــأذ ــــــــأذف ــــــــسالم  اعاعف ُال ــــــــسالمَّ ُال ًحزمــــــــا  َّ ًحزمــــــــاْ ــــــــدا  ْ ــــــــدًافري ـــــــــل  ًفري ـــــــــلُّك ـــــــــه  ُّك ِأهداف ـــــــــهِ ِأهداف ـــــــــسري  ِ ـــــــــسُريت ـــــــــة  ُت ْمجيل ـــــــــةِ ْمجيل ِ  

ــــــد ــــــدق ــــــام  ق ــــــاُمتن ــــــود  ُتن ــــــوُداألس ــــــن  ُاألس ــــــْنلك ــــــا  إذاإذا  ْلك ــــــام ــــــــت  م ْجرب ِّ ــــــــتُ ْجرب ِّ ِأردت  ُ ِأردتْ ــــــــة  َاجلــــــــريَءاجلــــــــريء  ْ ْعجول َ ــــــــةَ ْعجول َ َ  

ًنخــــــــوة  هكــــــــذاهكــــــــذا  ًمحــــــــــاًةمحــــــــــاة  ُاألبــــــــــاُةاألبــــــــــاة  ُيــــــــــربُزيــــــــــربز  هكـــــــــذاهكـــــــــذا َ ًنخــــــــوةْ َ ْالرجولــــــــة  ُتثــــــــوُرتثــــــــور  ْ ُ ْالرجولــــــــةُّ ُ ُّ  

ُبـــــــرشاكم  ُاملـــــــشتكونُاملـــــــشتكون  ُّأهيـــــــاُّأهيـــــــا ْ ُبـــــــرشاكمُ ْ ِالكــــــرام  ُســــــيوُفســــــيوف  َمَم  اليـــــــواليـــــــو  ُ ِالكــــــرامِ ْعــــــادت  ِ ْعــــــادتَ ْصــــــقيلة  َ ِ ْصــــــقيلةَ ِ َ  

ــــــابوا  الال ــــــابواهت ــــــالم  هت َالظ ــــــالمَّ َالظ ــــــالنور  َّ ُف ــــــالنورُّ ُف ــــــوٍسبنفــــــوس  ٍمــــــاٍضمــــــاض  ُّ ــــــي  ٍبنف ــــــيُتلغ ــــــا (  ( ُتلغ ــــــااجلف ــــــه  ))اجلف ْوعميل ــــــهَ ْوعميل َ  

َنعـــــم ْ َنعـــــمِ ْ ًنفـــــسا  ِ ًنفـــــساْ ُاخلـــــْرتُاخلـــــرت  َداهـــــَمداهـــــم  ْإْنإن  ْ ِحتمـــــي  ْ ِحتمـــــيْ ـــــــستجريا  ْ ًم ِ َ ْ ـــــــستجرياُ ًم ِ َ ْ ـــــــم  ُ َونع ْ ـــــــمِ َونع ْ ـــــــأن  ِ ُش ـــــــأنْ ُش ـــــــة  ْ ْالقتيل ـــــــةِ ْالقتيل ِ  

ــــف ِخف ــــفِّ ِخف ــــوطء  ِّ َال ــــوطءْ َال ــــا  ْ ــــاُّأهي ــــدر  ُّأهي ُالغ ــــدرْ ُالغ ــــحت  ْ ْأض ــــحتْ ْأض ــــوة  ْ ُق ــــوةَّ ُق ــــي  َّ ِالبغ ــــيَ ِالبغ ــــو  ––  َ ــــول ــــت  ل َعرف ــــتْ َعرف ــــئيلة  ––  ْ ْض ــــئيلةَ ْض َ  

َأزهــــــق ِ ْ َأزهــــــقُ ِ ْ ُالـــــــدجل  ُ ْ ُالـــــــدجلَّ ْ ٌرافقتــــــــــــه  ُواألباطيــــــــــــُلواألباطيــــــــــــل  ِذويـــــــِهذويـــــــه  ِنفــــــوِسنفــــــوس  يفيف  َّ ْ َ ٌرافقتــــــــــــهَ ْ َ   ْذليلــــــــــــْةذليلــــــــــــة  َ

ِباملريـــــــدين  --ِّللـــــــرشِّللـــــــرش  قيـــــــلقيـــــــل ِباملريـــــــدينُ ــــــت  ٌســـــــيٌلســـــــيل  --ُ ــــــُتقل ــــــري  يفيف  ُقل ــــــريخل ــــــا  خل ــــــام ــــــدد  م ُيب ــــــددِّ ُيب ــــــيله ْ  ِّ ــــــيله َْس   َس

ـــــذاك  ْقـــــْلقـــــل ـــــذاَكل ـــــا (  ( ِّالغبـــــيِّالغبـــــي  َل ـــــاي ــــــالد  ْعــــــْنعــــــن  ))ْباعـــــْدباعـــــد  ذاكذاك  ي ــــــالٍدب ــــــو ٍ ب ــــــوجتف ــــــاة  جتف ــــــاَةدع ــــــة  َدع ْالرذيل ــــــةَّ ْالرذيل َّ  

  ْســـــــبيلْهســـــــبيله ِ العهـــــــوِدالعهـــــــود  ُناكـــــــُثناكـــــــث  ْيعـــــــْقيعـــــــق  ململ    ًبنـــــــــــاًءبنـــــــــــاء  ُّاأليبُّاأليب  َيـــــــــــنهَضيـــــــــــنهض  ْأْنأن  حــــــــــانحــــــــــان

ًعـــــــــــــزة  هللاِهللاِ  َّإنَّإن ًعـــــــــــــزةَّ ـــــــــــذوهيا    تعـــــــــــــدوتعـــــــــــــدو  حـــــــــــــنيحـــــــــــــني  َّ ـــــــــــذوهياِب ـــــــــــرمني  ِب ـــــــــــرمنيِللمج ـــــــــــة  ِللمج ْمزيل َ ِ ـــــــــــةُ ْمزيل َ ِ ُ  

 
 



 

  ٤٨ 

 إشارة
 املـشاب مـن والصايف النحاس من الذهب ِّمتيز الشدائد َّأن التأريخ من عرفنا لقد ًأخريا ً

 ِّبكـل أقـول لـذا حاملها بأصالة إال ومنافحة مناضلة َّتتدفق ال األصيلة املوهبة َّأن عرفنا كام

 ووطنـه دينـه عـن يـدافع ٍبـصدق ًصـامدا يقـف مل إذا ٍألدب انـتامء وال قيمة ال واعتزاز فخر

ل مل إذا ِّللفـن الفـن شـعارات َّكـل ْولتـسقط ِّوأمته ِّ ًصـفا معنـا -ُّفـنهم ْيـشك  جبهـة -ٍّلـصف َّ

 م٢٠٠٩ عـام هم وأين ؟ اجلاري احلدث من هم أين أقول بل وظامل ٍمعتد ِّكل َّضد مناضلة

 عـام هـم وأيـن  اململكـة؟ جنـوب يف القـرى بعـض عـىل االسـتيالء احلوثييون حاول حينام

 دمـار مـن جيـري مـا ِّكـل مـن هـم أين بل.. واخلفجي الكويت عىل االستيالء عام م١٩٩١

ٍدول يف ٍسار وهالك َ  وإسالمية؟ عربية ُ

 فلـامذا واملناسـبات املحافـل مـن كثـري يف كـذلك ونـشاهد كثيـف حضور عن نسمع إننا

 هنـا األخرية أسطري َّالوطني؟أما اليوم ومناسبات شدائدال يف احلضور هذا بعض يتالشى

 احلـزم عاصـفة يف املتمثـل الـشجاع ملوقفهـا احلازمـة الرشـيدة لقيادتنـا الـشكر َّكـل فالشكر

 وحكمـك بـسياستك فتخرنـا فـا بـك ثقتنـا ِضـاعفت لقـد احلكيمة للقيادة ثقة بكل ألقول

 وكاتـب ٍفصيح شاعر ِّلكل جزيال وشكري ورصامتك بحزمك وأيضا وعطائك وحلمك

 وشـعبه قيادتـه مـع بتفـاعلهم لـوطنهم وانـتامءهم أصـالتهم أثبتـوا ٍّشـعبي وشاعر وخطيب

َيعيل أن تعاىل اهللا وأرجو  ِّكـل عـىل َّإنـه بأهلهـا والزيـف والباطل الظلم ويمحق بأهله َّاحلق ُ

 .. وصحبه آله وعىل ٍحممد سيدنا عىل اهللا وصىل قدير يشء

 
 



 

٤٩  

  خامتة
 يف قـصائد مـن عينـي عليـه وقعـت مـا مجـع بفكـرة إهلـامي عـىل القـدير العـيل اهللا أشكر

 مبـارشة كـان مـا وكـذلك بوك والفيس الصحف يف ًسواء احلزم عاصفة املصاحب احلدث

ــن ــض م ــي بع ــشعراء زمالئ ــد ال ــرشت وق ــرة يف ُن ــدة اجلزي ــارات يف جري ــن املخت ــزءا م ً ج

ُوفقت أن هللا وأرجو  )احلدث( من صفحات )١٨(هــ صفحة ٧/٧/١٤٣٦ ِّ  اختيـاري يف ُ

 وصـفائها نفوسـهم بصدق صادقة الوطن بجامل مجيلة وكلها قصائدهم من األبيات بعض

 أخـرية إشـارة مـن يل كـان وإذا باملـضمون الكتفائي كاملة قصائدهم نرش عدم عن وأعتذر

امـه الغـايل وطننـا حيمـي أن القدير العيل اهللا فأرجو َّ  نوأ احلاقـدين رشور مـن وشـعبه وحك

امـه ِوعـدل عقيدتـه وصـفاء شـعبه بـتالحم الرايـات ِّكـل فـوق خفاقة رايته تدوم َّ  واهللا حك

 ..السبيل سواء إىل اهلادي وحده

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ٥٠ 

 خمتصرة الشاعر سرية
 .مباركي مذكور بن دماس حممد بن منصور :الوطنية اهلوية حسب االسم 

 .السعودية العربية اململكة 

 . صامطة ينةبمد هـ١٣٧٣/عام مواليد من

 هــ١٣٩٤-١٣٩٣عـام ويف املذكورة باملدينة والثانوي واملتوسط االبتدائي تعليمه تلقى

 للعمـل بالريـاض سعود بن حممد اإلمام جامعة من الرشيعة علوم يف الليسانس شهادة نال

 هبـا للعمـل جـازان ملنطقـة انتقـل ثـم التعليميـة جدة منطقة يف ًمقيام ًفموجها فوكيال ًمدرسا

ــم ًمعلــام ــة ًمــديرا ث ــز عبــد امللــك لثانوي ــه  إىل بــصامطة )املــسائية ( العزي  يف للتقاعــد إحالت

 القابلة أعاميل َّكل يف اهللا من العون ًملتمسا األدبية ألعامله ليتفرغ هــ١/٧/١٤٣٣

ً ثالثة عرش ديوانا شعريا مطبوعة هي أما نشاطه األديب فهو ً: 

  . جرأة قلب-١

 . شعور مغرتب-٢

 . هـ١٤٠٧ –د صادرة من دار العلم عام  مهسة جم-٣

هـ وهو صادر ١٤١٢– وهذا نال به جائزة نادي جازان األديب عام ، األمل اهلامس -٤

 .هـ١٤١٥من دارالعلم عام 

 نلـت وهـذا هــ١٤٢٥ هـ١٤٢٤– لعام املذكور النادي مطبوعات من وهو ؛ رجع - ٥ 

-١٤٢٦ لعــام األديب وقللتفــ نــارص بــن حممــد األمــري امللكــي الــسمو صــاحب جــائزة بــه

 .هـ١٤٢٧

 .العلم دار من هـ١٤٢٨-١٤٢٧ عام يف صادر وهذا َّأمة أجماد-٦ 

 .هـ١٤٣٢ عام والتوزيع للنرش الكفاح دار من صادر مدى ديوان -٧
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 .هــ١٤٣٢ العام نفس ويف الدار نفس من األسى هبو وديوان -٨

 الكفـاح دار مـن انصـادر الـديوانان وهـذان حـال ديـوان -١٠ الفداء نفيس ديوان -٩

 .هــ١٤٣٣ عام أيضا

  .هـ١٤٣٥ عام األديب الباحة نادي من صادر وهذا اهللا لك ديوان -١١

 .إشبيليا دار من صادر عربية آهات ديوان -١٢

 .ًأيضا إشبيليا دار من هـ١٤٣٦ عام صادر  نوراين نبض ديوان -١٣

هــ، ١٤٣٦عـام دار إشـبيليا  مـن صـادر نثرية ومقاالت بحوث )نبض وللوطن( -١٤

 .يصاحب هذا اإلصدار

ــه ــة ٌمــشاركات ول ــة أمــاكن يف منربي ــسامهات املنطقــة مــن متفرق ــة شــعرية وم  يف ونثري

 وبلـسم جـرح - عنـوان حتت متنوعة نثريه مقاالت يكتب و اخلليجية واملجالت الصحف

 .أخرى ومقاالت

 :منها مصدر من أكثر له ترجم

 .العقييل أمحد بن مدحم /للشيخ جازان ملنطقة األديب التأريخ -١

 .املعافا أمحد / للشيخ اهلجري عرش الثالث القرن بعد من رجال تراجم -٢

 . مؤهلة لنخبة املعارصين العرب للشعراء البابطني معجم  -٣

 .السعودية العربية اململكة يف واألدباء األدب قاموس -٤

 .ونصوص شهادات اململكة يف الشعرية التجربة-٥

 .والعالية اجلامعية الرسائل عضب يف شعره ورد -٦

 :فهي عليها حصل التي اخلاصة التقديرية الشهادات أما

 . هـ١٤٠٥ عام ملشاركته بصامطة املرور فرع من تقديرية شهادة -١

 .األديب جازان نادي طريق عن أمسيات إلحيائه تقديرية شهادات -٢
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 األسبوع إحياء يف للمسامهة هـ١٤٢٤ – عام وأخري ١٤٢٣– عام تقديرية شهادة -٣

 .الثقايف

 – بتـأريخ أمـسية يف للمـشاركة بـصبياء والتعلـيم الرتبيـة إدارة مـن تقديريـة شهادة -٤

 هـ١٤٢٣-٨-١٠

 / ١٥/٨ يف  أصــبوحة يف للمــشاركة بجــازان والتعلــيم الرتبيــة إدارة مــن وأخــرى -٥

 .هـ١٤٢٥

 .موثقة وأدبية رسمية جهات من وتقدير شكر وشهادات -٦ 

َكرم -٧ ِّ ِقبل من ُ َ  عـام تقاعـده بمناسـبة جـازان بمنطقـة والتعلـيم للرتبية العامة اإلدارة ِ

 .هــ١٤٣٣

َكرم -٨ ِّ ِقبل من ُ  -ًأيـضا– تقاعـده بمناسـبة بصامطة العزيز عبد امللك ثانوية يف زمالئه ِ

 .هــ١٤٣٣ عام

َكرم -٩ ِّ ِقبل من ُ  ايـدةللمع ملتقاهم يف -صامطة حمافظة من مبارك بني – وعزوته أهله ِ

 .ًأيضا تقاعده بمناسبة هــ١٤٣٤ عام

َكــرم -١٠ ِّ ِقبــل مــن ُ ــه ِ  ملتقــاهم يف -صــامطة حمافظــة مــن مبــارك بنــي – وعزوتــه أهل

 .الشعري إلبداعه هــ١٤٣٥عام للمعايدة

 :رابط صومعته لشعراء ليضمه البواردي سعد الكبري الشاعر شعره عن كتب -١١

  http://www.al-jazirah.com/culture/2010/23122010/mrag42.htm  
  الثقافيـة اجلزيـرة يف مقاربتـه مظلـة حتت ليكون  الشمري احلفيظ عبد القاص واألستاذ

 :رابط

http://www.al-jazirah.com/culture/2013/31012013/afooq50.htm  
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 عــام الـبالد جريــدة يف املنـشورة يومياتـه إحــدى يف فقـي حـسن حممــد الكبـري والـشاعر

 :هــ١٤٠٧

 :رابط النيل عروس ناوا منتدى يف إشادة -١
  http://nawaonline.net/vb/showthread.php?t=24444 

 :ابطر جبيهه أبو مدينة منتدى يف إشادة -٢
http://apap.ahlamontada.com/t7829-topic 

 .الواجب شهداء منتديات يف إشادة -٣

 والـدكتور بـدر الباسـط عبد والدكتور عارف حممود الكبري الشاعر شعره عىل أثنى -٤

 :طراب هبا حيتفظ خاصة بكتابات  القصيبي غازي الشاعر
http://shohda.net/vb1/archive/index.php/t-614.html 

 :رابط  الشمري احلفيظ عبد األستاذ القاص لألديب الفداء نفيس بديوانه إشادة -٥
  http://www.al-jazirah.com/culture/2013/31012013/afooq50.htm 

 :وغريها

 .com.gmail@dammasmm : االلكرتوين الربيد

 .www.dammas.org : االلكرتوين املوقع
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  املوضوعات فهرس
 الصفحة املوضوع

 ٤ ....................................................... .........إهداء

 ٥ ...........................صورة خادم احلرمني الرشيفني امللك سلامن 

 ٦  ...............................................................مدخل

 ٧ .............. .................................................توطئة

 ٩  ..............................................بريك عصام قصيدة من

 ٩  ....................................................عرييش عيل أبيات

 ١٠  ..................................................مباركي إبراهيم بيتا

 ١٠ ............................................ .مذكور جميب  قصيدة من

 ١١  ...............................................حكمي إياد قصيدة من

 ١٢ ............................................ التوجيري أمحد قصيدة من

 ١٣ ............................................... . للمؤلفاملقالح؟ أين

 ١٥ ............................................... . للمؤلف..الربية خري

 ١٧  ............................................الزهراين حسن قصيدة من

 ١٨  ...............................................عكور أمحد قصيدة من

 ١٩ ................................... .........صعايب إبراهيم قصيدة من

 ٢٠  ..............................................جرابا عيسى قصيدة من

 ٢١  ................................................هبكيل عيل قصيدة من

 ٢٢  ..............................................الصالح أمحد قصيدة من
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 الصفحة املوضوع
 ٢٣  ........................................حقيل املحسن عبد قصيدة نم

 ٢٣  ....................................شعري من التحية مع الربدوين إىل

 ٢٥  .......................................الرشيد سامل اهللا عبد قصيدة من

 ٢٦ ........................ ................واصل الرمحن عبد قصيدة من

 ٢٦  .........................................مخيس الرمحن عبد قصيدة من

 ٢٧ ..................................................للمؤلف  صنعاء إىل

 ٣١  ...................................املالك منصور اإلله عبد قصيدة من

 ٣٢  ......................................النجمي املطلب عبد قصيدة من

 ٣٣  .......................................اخلديدي امللك عبد قصيدة من

 ٣٤  .....................................العارف حسن يوسف قصيدة من

 ٣٤ ..... ...............................مساعد بن الرمحن عبد قصيدة من

 ٣٥  .....................................عبادة أو حممد إبراهيم قصيدة من

 ٣٥  ....................................الغانم سعد بن عبداهللا قصيدة من

 ٣٦  ........................................اجلديع الرمحن عبد قصيدة من

 ٣٧ ................................... .األنصاري سامل جاسم قصيدة من

 ٣٨  .......................................العسعوس أمحد محد قصيدة من

 ٣٩  ...........................................املجيل محد سعد قصيدة من

 ٣٩  ..............................................قصاب وليد قصيدة من

 ٤٠  ..........................................األهدل اهللا عبد معاذ تأبيا

 ٤١  ............................................القايض حسن قصيدة من
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 الصفحة املوضوع
 ٤١  ..............................................شلوة العزيز عبد أبيات

 ٤٢ ....................................................للمؤلف  جنود هللا

 ٤٣ .....................................................للمؤلف  ضري ال

 ٤٤  ...............................................شعبي حييى قصيدة من

 ٤٤  .......................................حكمي الصمد عبد قصيدة من

 ٤٥ .......................................................للمؤلف  هدنة

 ٤٦ ................................................للمؤلف  ضوء تباشري

 ٤٨  ................................................................إشارة

 ٤٩ ................ ................................................خامتة

 ٥٠  .........................................................الشاعر سرية
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