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  :إليه
ح ،،بجدية بوح ب  تدافعنا ور    ..الفجر نحو الكرامة ودر

 الخيواني عبدالكريم/ الشهيد

  :إليها
جاال أنجبت ال م ذه

ً
يات  نيمعنو ر   .الت

  :إليهم
تقت من م را اح لد عالم إ وأر ا لنالتظل ا   .بقداس

  :إليكم
طــــة نترســــمو وأنــــتم يــــاء املجــــد رخا ــــذا والك  ميـــــادين ــــ الــــوطن ل

  .والبطولة الشرف

  :إلينا
ن ا القصيدة و والتحدي الصمود فينا ينفخ ح    .وفياء فيكت
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ّالــشعر هــو مــا عــرب عنــه الــشاعر مــن املــشاعر واألحاســيس 
ُعذبـه مـا تـرك أثـرا يف ٍواالنفعاالت الصادقة يف قالب جميـل، وأ

ها الحضاري الالئـق،  ُاملتلقي، وأعدله ما التزم قضايا أمته ومص
ُإن الشعر هو ضم األمة، وقلب اإلنسانية، مـن حيـث  : "وقد قيل

ة الرائيــة، وهــو حــادي الركــب إىل الغــد  أن الــشاعر هــو البــص
األفضل، والوجـود األهنـأ، وهـو الـدليل الخبـ يف رحلـة الحيـاة 

 ".قة، ودروبها الشائكةالشا
َهنا عدوان تجرد عن أي قيمة سوى االستضعاف والبغي والفجـور  َّ ٌ
ِوالوحشية، وهنا صمود ح العـالم فـرادًة وجـدارًة وقـوًة وصـربا،  َ َّ ٌ
ِوهنا شعب راكم تجاربه الرائدة يف مواجهة الغزاة إىل حارضه املبدع،  َ ٌ

ِّقحـاح ليعـربوا نيابـة عـن ٍوهذه منصة يعتليها كلَّ يوم شعراء اليمن األ
األمة ع هو جوهري من األفكـار لقتـل نفـسيات املعتـدين الراكـدة، 
وتجييش الحالة الجهادية الرائدة، وتوثيـق محطـات الفخـر، وإطـالق 
ٍشارات املجد التي يجب أن يتعلمها األجيال، كخ إرث من سلف حـر  ٍ ِ

ٍلخلف يجب أن يكون حرا َ َ.  

ِّالتاريخ، ولكنه قد يستحـرض مـا يغيبـه، ِّالشعر ال يوثق تفاصيَل  ِ

أوليس هو املنصة الرائعة التعب ع يدور يف بـواطن الخلجـات، 
ُوتتموج به أروع الوجدانيات، وليس من املبالغة إن قلت إنـك قـد : ّ

َّتجد يف الشعر واألدب أهم الحيثيـات، وأكثـف وأجمـل العبـارات، 
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ت عن األحداث، وح ال يهم  ُالكث غـرق التـاريخ ُوأدق التقيي َ
ُيف الجزئيات، والتفاصـيل، وال اإلطنـاب يف العـرض، فقـد يـويف 
ُالشعر الحاجة يف التعرف عىل طبيعة الحدث وآثاره وأسـبابه، إنـه 
ق األمـور؛ وقـد قـال  يعني الكثافة، واالختزال، والغـوص يف أعـ

  .إن الشعر أقرب للفلسفة منه للتاريخ: أرسطو

 هـذه الحـرب العدوانيـة عـىل بلـدنا، ما أجمل أن نجـد فلـسفة
تاريخا وحارضا ومـستقبال، يف قـول الـشعراء، وكـم هـو رائـع أن 
َيتضافر بحتمية النرص لون األدب مع منطق التاريخ، وينسجم مـع  ُ َ
ل هذا األدب وعنفوانه قـبح هـذا  َفلسفته، وما أروع أن يصف ج ْ ُ ِ ُ َ ِ َ

ســته أزر امل َالعــدوان وخــساسته، وأن تــُشد ح ْ ُ َّجاهــدين، وتتأيــد َّ
َّفرادُة الصمود الي به فريدا جبارا مؤيدا بروح القدس َّ .  

َّها هو الشعر ينِبعث من مراقده ليتدفق سلسبيال عىل األبطال، 
ِوالشهداء، وأمهاتهم، وعىل هـذا الـشعب الحـي الكـريم، وينطلـق  ِّ ِ

شواظا من نار عىل أولئك املعتدين، وكـأن فـرادة الـشعر الـي 
 يجب أن تحا فرادة الشعب الـي يف مـستوى املواجهـة كان

ا  يعد فيـه الـشعر ديـوان العـرب  َوجدارة النرص، يف عرص ر ُ ُ ٍ
  .ك قال ابن عباس ريض هللا عنه

َخالل عام من العدوان والصمود كان لدى الطرف املعتـدي 
ٌجدب أد ملحوظ، أو تفاهـات فارهـة، ويف املقابـل سـال سـيل 

 بألوانــه املختلفــة لــدى أدبــاء الــيمن، يــصنع للحــق هالتــه األدب
ِالقدسية، وينقل عدالة القضية إىل فضاءات غ معهـودة، وطـال 
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، ونفـخ  ما أورثها الحيوية واأللق، وأضـفى عليهـا البعـد الوجـدا
ُفيها من روح الحق والقدس، وهـذا مـا يـضمن توريثهـا لألجيـال  ُ

سان الحر بالتاريخ والصمود ناصعة البياض، حيث انشبك فيها اإلن
والقوة والحق، الحق الذي نجى عىل هذا النحو وقد كاد املفـرتون 

  .أن يضيعوه بالتهوين واملشاغبة عليه

يف هذا العمل األد أرادت لجنة الثقافة واإلعالم اللفـت إىل 
َّالجانب األد وما قدمـه يف مواجهـة هـذا العـدوان مـن خـالل 

ــ ــشعرية، عــىل أم ــذى مــن القــصيدة ال وذجــا يحت َل أن يكــون  ْ ُ
املؤسسات الرسمية واألهلية املعنية، ليس يف الشعر فقط، بـل ويف 
كل ألوان األدب التي ساهمت يف صنع هذه امللحمـة األسـطورية، 
ملحمـــة الـــصمود، كالزامـــل، واألنـــشودة، وكـــذلك يف الرســـم 

ة   .والكاريكات واملرسح والتمثيل والرواية والقصة القص

إذ تشكر الـشاعرين الكـر األسـتاذ وليـد الحـسام، اللجنة 
ِواألستاذ عبدالقوي محب الدين، عىل تحويل فكرتها البـسيطة إىل 
، فإنـه  ِواقع رائع وممتـع هـادف، هـو هـذا العمـل األد الثمـ ٍ ٍ
هـ الحـرة عـىل أمـل أن يكتمـل املـشهد  ُيرسها أن تقدمـه للج ِِّ َ ُّ

ال وبهــاء يــوم إعــالن النــرص املــ ــان َجــ َّؤزر لــشعبنا شــعب اإل
  .والحكمة واألدب والنرص أيضا

  لجنة الثقافة باملجلس الزيدي اإلسالمي

   ذكرى عام من الصمود–صنعاء 

  م٢٠١٧ مارس ٢٦
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 األمـري الـسعودي (الـثال العـدوان تحـالف كشف أن منذ

 الهمجيــة بعاصــفته انطالقــه خــالل مــن نفــسه عــن) الــصهيو

 حـق يف املجـازر بارتكـابً وإنـساناً أرضـا الـيمن عـىل اإلجرامية

ع تحقيـق سوى مربر دون اإلنسان  الـشيطا الحلـف هـذا أطـ

 واملواجهة والتحدي بالصمود العظيم اليمني شعبنا قابله .. الخبيث

 شـأنها من التي ولغته وأدواته وقدراته وإمكانياته بسالحه ٍفرد كلُّ

 ًقويـة ًجبهـة الوسـائل وتنـوع الجهـود بتـضافر تحقق أن ًمجتمعة

 و بالدنـا، عـىل العدوان يشنه الذي الهجوم أشكال لكل تتصدى

 مــنً ميــدانا وال املواجهــة جوانــب مــنً جانبــا الــيمن أبنــاء يــرتك

 العـدوان حضور من وأصلب أقوى فيه حضورهم كان إال ميادينها

 املستوى عىل سواءً بارزا اليمني حضور فكان ،وعتاده ُعدته بكل

 .والثقايف اإلعالمي املستوى أو ريالعسك
 يف أخـرى ًجبهـة والفـصيح الـشعبي بلونيـه اليمني الشعر ََّشكل

ا العدوان مواجهة  حيـث مـن العـسكرية املواجهـة جبهة تحاذي ر

 منـزل اسـتهداف ومـا ،اإلجرامي العدوان لدى النفيس التأث قوة

 لطــائرات جويــة بغــارات بقــصفه املــدن إحــدى وســط يف ٍشــاعر

 ومـدى اليمنيـة القـصيدة تـأث مدى عىل قوي ٌشاهد إال دوانالع

 عـروش لتهـز األفـق يف الـصاخبة أصـداءها تطلـق ح فاعليتها
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 كـان بـل بالـشاعر خاصـة شـعرية حالـة مجـرد تكـن و ،الطغاة

ا حضورها  مـن تحملـه ـا عامـة ٍبـصورة الشعبية الحالة عنً تعب

 يجـد مـا وبقـدر فئاتهم، لفخت اليمني مشاعر عن رـِّبَُعت ٍرسالة

 ٍمـسار نحـو ومـضمونه بنيتـه يف الخطـاب توجيه من القارئ فيها

 الدوافع وجود مع والشموخ واإلباء والتحدي بالصمود ّمحمالً واحد

 تكـن ) القـصيدة أي (ولغتهـا وفنيتهـا شـعريتها يف لكنهـا ،لذلك

ي ٍصوت مجرد ه  بـل الواقـع، ظـروف مـع ليتسق ظهر عابر ج

 واللغويـة والفنية الشعرية الخصائص من لديها ما إىل ًإضافة-  إنها

 والتجديـد والرؤيـة الفكـرة حداثة يف بالخصوصية تتميز - الفريدة

 تكــاد حتــى فائقــة بإمكانيــات والــصياغة ومفرداتــه املوضــوع يف

 شــعرية مدرســة لِّكَشُتــ أن وتحالفاتــه للعــدوان هــةِاملواج القــصيدة

 .أدب املواجهةًجديدا يف ً بابا وتفتح جديدة
 اليمنـي الـصمود مـن الثـا العام نهاية يف الكتاب هذا يأ

ــة يف ــدوان مواجه ــشعر ،الع ــزال وال ــدفق الي ــزارة، يت ــرائح بغ  وق
ال  الـذي الحـر البوح من والجديد بالجميل تجودما تزال  الشعراء

 ومحتـوى التضحيات، بلغت مه الوطن هذا ألعداء االنحناء يقبل
وال  ،العـدوان فـرتة خالل قصائد من قيل ما لَّك ليس الكتاب هذا

ولكنـه  العـدوان ضـد كتبـوا الـذين الـشعراء جميعأنه شمل  ندعي
 الجديـدة الظـواهر تتضمن التي النصوص أجمل من اذججمع 
 الـنص بـه دَّتفـر مـا عىل الضوء وتسليط املرحلة أنتجته ما لتوثيق

ــشعري ــي ال ــه اليمن ــضاءات إىل وانتقاالت ــدة ف ــاي  جدي  تناوله
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مـا  نتـاج نتنـاول  أننا إىل نش أن بنا ويجدر قبل، من الشعراء
 لـضيقً نظـرا مفـصلة منهجية نقدية بدراسة النصوص من جمعناه
 الوقـت مـن التفصيلية القراءة تحتاجه وملا إلنجازه، املحدد الوقت
 تحليليـة إضـاءات نلقي أن حاولنا فقدومع ذلك  ،الكافي والجهد

 النقديـة والدراسـات للكتابـةً آفاقـا العمـل هـذا خـالل من لنفتح
 همِونـصوص للـشعراء اختيارنا يكن و ،املرحلة شعر يف املستقبلية

ًتأطرا مغلقا، ولكن  ً ً حرصـا معهـم التواصـل مـن كنا ممن جمعناُ
ن نفـسه الـشاعر مـن النـصوص أخـذ عـىل منا  يف الدقـة لـض

 القادمـة أليـامفا األخـ يكـون لـن اإلصـدار هـذا ولعل ،التوثيق
ل زاخرًة ستكون  أيـة عـن العـذر نلـتمس وكـ ،اإلبداعيـة باألع

للجنة الثقافة واإلعـالم  الشكر بجزيل نتقدمفإننا  تقص أو هفوة
ـة الفتته  عىل اإلسالمي الزيدي ملجلسبا مهـ الكر  بهـذا اواهت

، النوع   .الهادفة الثقافية اإلنجازاتهذه  مثل اوتبنيه األد

  

  لحساموليد ا

  عبدالقوي محب الدين

  م٢٠/٣/٢٠١٧ –صنعاء 
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ًبعيدا عن املعنى املعجمي ملفردة الصمود فقـد ورد هـذا اللفـظ 

خالل مرحلة  - ٍبصورة عامة- يف النسق الشعري لدى شعراء اليمن 

 لقراءتهــا وتناولهــا يف صــور فنيــة رؤاهــاالعــدوان فكــرًة تتــسع 

عنــاه الحــيس أنــه قــوة ،مختلفـة  لكــن حــضوره الــداليل يـوحي 

 ،املستضعف وسالحه الذي يواجه بـه أعتـى القـوى املتكالبـة عليـه

عنى أن الصمود سـالحنا وقوتنـا يف مواجهـة عنجهيـة وفجـور 

 فعندما بدأ تحالف العـدوان ،العدوان وبغي قواه وحشوده املتعددة

سـم بهـا الـصورة ٍبعرض واقعي لبشاعة وحشيته التي ظن  أنه س

هم  ،ُالتي ترعب اليمني وتخلق يف أذهانهم فوبيـا  تكـرس عـزا

يا  وكذلك مع بدء التحشيد ضد بالدنا وشعبنا وكذلك إطالق هست

انطلق شـعراء الـيمن إىل جبهـة .. اإلعالم التضلييل التابع للعدوان 

ــ ــوعي وجن  ،فــة للعــدوانَّدوا قــوافيهم ملواجهــة الــضخامة املزيَّال

َّسعا من الخطاب الـذي يتا وًوفتحوا باللغة فضاء جـه نحـو تعزيـز ً

ــس كه بالثقــة ُّروح الــصمود والــصالبة والثبــات لــدى الــشعب و

 فجعلوا الـصمود أكـ مـن مفـردة معجميـة ذات دالالت ،والصرب

 حيث نقله الشاعر اليمني بتقنية شعرية إيحائية إىل ،حسية مجردة

 حيث حمل الشاعر ،ٍيف معان عدةده َّ وجس،حقل البرصي امللموس
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ٍهـذه املفـردة عـىل فكـرة ) ن الصمود( يف قصيدة معاذ الجنيد

 :تتسع فيها أبعاد املواجهة لتكون جبهة مفتوحة عىل األعداء 
 فلتحــــــــــــــشدوا العــــــــــــــرشين ال العــــــــــــــرشا  يمـــــــــــن الـــــــــــصمود بـــــــــــدفنكم أحـــــــــــرى

  ليـــــــــــــــــذيق أربـــــــــــــــــاب العـــــــــــــــــدى قهـــــــــــــــــرا    ٌهــــــــي عمــــــــرة للــــــــشعب قــــــــد وجبــــــــت

ف عاصــــــــــفةيف األرض ن ـــــــــــــــــــــــــــــــتم هبـــــــــــــــــــــــــــــــا أدرى    ٍحــــــــــن بــــــــــأ   ٍجبـــــــــــــــــــــــــــــــارة أ

  ُواحلـــــــــــــرب ليـــــــــــــست ترهـــــــــــــب احلـــــــــــــرا    وطنــــــــــــــي حتــــــــــــــرر مــــــــــــــن وصــــــــــــــايتكم

  ســـــــــــــــــــتقوم مـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــريانكم أرضى    ٌصــــــــــنعاء فــــــــــوق القــــــــــصف صــــــــــامدة

  )احلـــــــزم والـــــــصحرا(جئـــــــتم بعـــــــصف     ُّال تنحنــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــم اجلبــــــــــــــــــــال وإن

ــه  ــالل اعتنائ ــن خ ــد م ــشاعر الجني ــالة ال ــراءة رس ــا ق كنن

قائه املفردات التي تحمل داللة املواجهة بأن الـيمن بالرتاكيب وانت

ــتهم تحــالف العــدوان بكــل  ُجبهــة صــمود ومواجهــة فتحــت  لتل

  .إمكانياته وحشوده 

اهى الشاعر اليمني بنضج وعيه مع واقع املواجهة الذي  لقد 

ــة  يعيــشه، فتجــاوز بخطابــه حــاالت االنخطــاف الــشعري باألخيل

ة تكـون فيهـا القـصيدة ومـا  واتجه اتجاهـات متعـدد،التصويرية

تحمله مفرداتها من مضام الصمود والثبات سـالح الـشاعر يف 

خطابـه إىل املكـان عبدالعزيز املقالح  /الشاعره َّاملواجهة، فقد وج

الستنهاض أبنائه وحثهم عىل الثبات والصمود والدفاع عن ثنائيـة 

ء، حيث يقول  يف قصيدته  ة تحـت " الوطن واالنت قصائد قص
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  :التي يوحي عنوانها بصمود الكتابة رغم جنون القصف" القصف

  صنعاء يا معشوقتي الكربى

  اصمدي للهول

  ُتلك جبالك الشامء

  ًكم سحقت أساطيال

  .ْإفعوانْوداست 

***  

  قلبي مع الوطن اجلريح

  دمي مع احللم الذي سفكته

  يف ليل اخليانة

  طائرات الغدر،

  .ْواحللف اجلبان

  

 فمنهـا مـا هـو ، تعدد اتجاهـات الخطـاب إىلًوك أرشنا سلفا

 ومنهــا مــا هــو إىل املكــان واألرض  ،إىل الــشعب أو إىل العــدوان

 خاصة يف الخطاب  ما ورؤيةوغ ذلك، فإن لكل شاعر أسلوبه  

ٍ ولكـل طريقتـه يف ، وتحديـه، والـسخرية مـن العـدو،ب الحـدة
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ــاء الــشعب عــيل /  فالــشاعر،تعزيــز روح الــصمود يف نفــوس أبن

وذجـا،"رحمه هللا "الرحمن جحافعبد   مـن الـصمودً يستدعي 

ــواقعي ــدو وهــو ال ــر الع ــذي قه ــّشار" ال ــ "يف قــصيدته " ب مه

ر تحالفـات العـدوان  وكأنه يريد بتلك الشخصية أن يـذكّ،"رضبتم

ٌ ما دام الشعب لـه رب ،بأن صمود الشعب يكرس قواهم وسالحهم
  :يسانده

ٍزم وإرصار عىل دحر العدى مهام رضبتم لن تزيدونا سوى ع،ارضبوا ٍ  

وف احلقد باق" ّبشار"ذاك     ال يبايل كل أحالف الردىٍعىل رغم أ

ًوستلقون من الشعب اليامين شموخا، إنه باهللا أقوى سندا ّ  

وعىل الرغم من رحيل الشاعر عيل عبد الـرحمن جحـاف إىل 

 ،جوار ربه قبل  أشهر معدودة من مرور العام الثا عىل العدوان

ــه ا ــلكن ني ــة عــن صــمود الي ــوت إىل الكتاب ــه ،ســتبق امل  لثقت

 فأطلق لتصوره العنـان ليعـرض لنـا املـشهد الـذي ،باستمرار ذلك

 وحتـى ،يؤكد ثبات الشعب وكذلك املجاهدين يف جبهات املواجهـة

ا عــن عــدم  األطفــال وهــم يلعبــون يف األحيــاء والحــارات تعبــ

  :مباالتهم

  وال انتهت اإلثارة ،ٌ ما تزحزح للفدى قدم،ّعامان مرا

   وحارةٍعامان واألطفال يف اليمن السعيد بكل ناحية

   به امتلكوا الصدارةٍيتسابقون إىل احتضان املوت يف عرض
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ُوسمت هبم ن   ًظم املعارك غارة يف إثر غارةْ

َيف موكب ع   ق اخلطى جلالله انحنت احلضارةِبٍ

تبدو فكرة الصمود يف طابعها العام مـن خـالل الرؤيـة التـي 

 وخـصوصية ، تاريخيـة لـصيقة بـاليمنً سمة شرتك فيها الشعراءي

 فكان الصمود والنضال جزءا مـن حياتـه، ،يتفرد بها شعبنا اليمني

 من التغني بأصولية هـذا املبـدأ ٍلذلك تأ شعرية الخطاب كحالة

ــضاري ــوان ،الح ــصيدة بعن ــي ق ــع"ٍ فف ْالجم ــشاعر،"َ ــول ال /  يق

    :عبدالرحمن مراد

ُ،، وال ذل بنــــــــــــــــــاء وفــــــــــــــــــالحًشــــــــــــــــــعبا    ا خانــــت مروءتنــــا مــــ- اليامنــــني- نحــــن ّ ٌ ّ ّ  

ُويعـــــــرف املجـــــــد  وامليـــــــدان والـــــــساح    شعب الصمود عىل العدوان نعرفه ُ  

ــــــــــــا يف حنــــــــــــاجره ّســــــــــــيعلم اجلمــــــــــــع أ ُ ْ ُمقــــدام وفــــضاح.. مــــن احلــــق ٌصــــوت    َ ّ ٌ  

بطبيعـة الحـال فــإن تقـارب الجـو الــشعري ومـؤثرات الواقــع 

 من حالة شعرية قد يخلق نوعـا الحيا الواحد عىل حالة أو أك

من تجـانس  الخطـاب وتجـاور األصـوات يف األنـساق الـشعرية 

والحقول اللغوية،  واالنسيابات الخيالية والتفك مـع بقـاء التفـرد 

 وااللتزام بخـصوصية العـرض دون الوقـوع يف ،يف تناول الفكرة

  ".توارد الخواطر"شبهة التناص أو 

 

ئر والتنقل يف االستخدام ما ب  الجمعية " األنا"حضور الض
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مه اختلف الغرض البالغـي والـشعري والفنـي يف ملفرد ا" أنا"و 

عنـى التكـاتف والتـآزر " أنـا"استخدامها، إذ نجد  األوىل تـوحي 

ـا–لبناء القوة، بيـن الثانيـة فإنهـا  عنـى التفـاخر - ر  تـوحي 

عتــزاز، لكــنه يف حــالتيه يعــربان عــن الــضم الجمعــي واال

" رســالة"الــضم املفــرد يف قــصيدة " أنــا" حيــث تــأ ،"نحــن"

عـي يف إبـراهيم الهمـدا/ للشاعر  محمولـة عـىل املعنـى الج

حديثه األبدي عن إباء اليمنيـ وبـسالتهم يف مواجهـة العـدوان 

صمود حكايــة وأدواتــه وإرهابــه الــذي ســيكون انكــساره أمــام الــ

   :تاريخية

  ِرغــــــــــم العــــــــــدا وتــــــــــوحش العــــــــــدوان    ِســـــــــــــــــــأقول لألجيـــــــــــــــــــال واألزمــــــــــــــــــــان

ـــــــا     ..وعواصف اإلرهاب واملوت الـذي    يـــــــامين - مهـــــــد الـــــــصمود - هـــــــذا أ

ــــــــا هنــــــــا   ِنقـــــــــــش اإلبـــــــــــاء، ورفعـــــــــــة األوطـــــــــــان    وطــــــــن الكرامــــــــة والــــــــشموخ أ

  ِواخلــــــــــــــرسانوعــــــــــــــصابة التــــــــــــــضليل     ّهيهـــــات منـــــا الـــــذل يـــــا حلـــــف الـــــدجى

  ِحتــــــــــــــــى نبيــــــــــــــــد ممالــــــــــــــــك الطغيــــــــــــــــان    ا نــــــــــــــــــــــذرنا لــــــــــــــــــــــإل نفوســــــــــــــــــــــناّإنــــــــــــــــــــــ

) الصمود الـي(ويف إطار الحقل الداليل والرتكيبي السابق 

ٍتجتمع أصوات شـعرية عـدة وتحتـشد بتنـافس حـول أيقونـة ذات 

يز كل تجربة شعرية عـىل حـدة ت لها إيحاءات  ت وثي  ،تناغ

ــ ع ــت  ــاطع االن ــذا التق ــصمود يف ه ــرتبط ال ــة وي ا الهوي

ـا مـضمونه ،التاريخية  املتجذرة يف أغوار تاريخ الشعب اليمني  
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عب وإبـاءه أن للشعراء رؤية مشرتكة خالصتها أن صمود هذا الـش

، املاضـيةً عليه قياسا بالحقـب الزمنيـة ًوعدم انهزامه ليس جديدا

ــن اإلرث  ــزءا م ــاره ج ــيمن يف اعتب ــعراء ال ــرة ش ــي نظ ــل تلتق ب

ٍثه األجيال، ولكل شاعر طريقته املتميـزة يف الحضاري الذي تتوار
ا يحفـظ للـنص خصائـصه  والتبـاين يف األسـلوب ،طرح رؤيته 

/ ات بعنايــة، فالــشاعردوالتفــاوت يف تطويــع اللغــة وانتقــاء املفــر

تلك من قدرات عالية يف الـصياغة عبدالقوي محب الدين ا   

لـصمود الفنية للصورة الشعرية يقـول يف سـياق عالقـة الـوطن با

ن"من خالل قصيدته التي تحمل عنوان    " :نحن الي

ـــــــــــــــه اســـــــــــــــتندا    ، تــاريخ الــصمود عــىل"نحــن اليامنــني" ـــــــــــــــيض، يف تدوين ـــــــــــــــا الب   أجمادن

ِدون أن حلــــف بنــــي: يــــا واقــــع احلــــال    ّهبـــــــوا، لننحـــــــت بالـــــــصمود غـــــــدا" ســـــــلامن"    ّ

ٌال عاصــــــم اليــــــوم، كــــــل مــــــسافة محــــــم ِ   تقـداُشعب احلكمة ا.. َفاعصف بمن شئت    ّ

ًأرضية ثابتة يقـف "  واقع الحال"هكذا يرى الشاعر يف مناداة 
ـا يـضعه يف موقـف  عليها شعبنا بصموده ليبني غده املرشق، ور

، ال عاصــم اليــوم(االنتــصار للقــضية والحــق واملواجهــة بــرشاسة 
ــصمود ،)ِحمــم ــة ال ــ ثنائي ــع ب ــصورة يف الجم ــتجىل ال ــا ت  وهن

 الشعري املمزوج بالخيـال واللغـة واملواجهة، ويف مثل هذا القالب
 يكتب الشاعر اليمني ليقـدم مـشهدا شـعريا ،املفعمة بالعزة واإلباء

ســة الــشاعرية وبــأس الخطــاب املواكــب لتحــوالت  يتــدفق بالح
  .الواقع
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ــا يكــاد أن يرتقــي عنــرص الــصمود يف متنــاول القــصيدة  ر
ــة  ــالل مرحل ــة خ ــستوى اليمني ــايش إىل م ــالف الف ــدوان التح ع

األغراض الشعرية، وقد يفوق إسهاب شعراء الغزل  فرتة ازدهاره، 
 ،فنجــد كــل شــاعر يتفــنن يف الكتابــة بتكثيــف الــصور واألخيلــة

واالستعانة بالرمز واإلشارة واسـتدعاء الشخـصيات والتفاعـل مـع 
تـاز املؤثرات الخارجية إلنتاج ما يث املتلقي من إبـداع شـعري 

 وصياغة الجمـل باالتكـاء عـىل ،بالجودة من حيث اختيار األلفاظ
 يـستدعي محمد املنـصور/ املقارنة أو املعادلة املوضوعية،، الشاعر

شخــصية املخاطــب التــي يــرى فيهــا مثــاال للــصمود واالستبــسال 
أننـا " رسـالة إىل الـشهيد الخيـوا"والشجاعة، ليؤكد يف قصيدة 
 بعـد أن فهمنـا درس الـوعي الـذي صامدون يف ساحة املواجهـة

  :تركه لنا

  صامدون 
  يا عبدالكريم

   بالضبطَ لتفعلَمثلام كنت
  نشهر صورتك بوجه األعداء
  مل يعد أطفالنا خيشون احلرب
  ًاصحيح أن لدينا شهداء جدد

  كل يوم 
  لكننا صامدون
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  وستكون بيننا 
  دائام 

  حني نحتفل
ـا استحضار الشاعر لألحداث والوقائع واستدعاؤه  التاريخ ر

ينم عن ثقافته الواسـعة التـي يـستطيع مـن خاللهـا أن يفـتح يف 

كن أن ،ًالنص نافذة ليسترشف عاملا محاذيا لعامله  فيأخذ منه ما 

ـوذج متـشابه إليـصال رسـالته،  يحقق به مفارقاته بجمـع 

 ؛فاستدعاء التاريخ بغرض إقامة عالقة تـشابه بينـه وبـ الواقـع

 أو التأكيد عـىل انـسالخ حالـة الـصمود ،و االستدالل أ،إما للتذك

ــة ــسافات زمني ــة  ــرب  ،املنقطع ــي مــن ويعت هــذا األســلوب الفن

األساليب التي تعكس تعـايش الـشاعر مـع أكـ مـن ظـرف، وبـه 

يكرس رتابة الخطاب املألوف اململ ويتجاوز اللغة العاديـة إىل لغـة 

يال، والصياغة الفنية اللغة، والخ« ويستطيع بأدواته ،الشاعر الفنان

ــة لي ــشعار  »والج ــذهول واست أن ينقــل القــارئ إىل الدهــشة وال

 ليجـربه عـىل ،اللحظة من خالل الفراغات التي يرتكها له الشاعر

ــة ــأك تفاعلي ــه ب ــنص وقراءت ــاج ال ــشاركة يف إنت ــ ،امل  والتفك

ها تصل باملتلقي إىل مـا يقـصده الـشاعر بعفويـة ُ إجاباتٍبتساؤالت

وما أجملها من قيمة أسلوبية حـ يكتـب الـشاعر وهـو وبساطة، 

ل العمليــة اإلبداعيــة املتمثلــة يف عنارصهــا الثالثــة ايراعــي  كــت

  .» الرسالة،املرسل، املتلقي«

ملــاذا "  يف قــصيدة حــسن عبــدهللا الــرشيف/ فهــذا الــشاعر
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 آخر لصمود وبطولة ًوذجاأيبعث رسالته التي رسد فيها " صعدة؟

  : الحربيف كلتا" صعدة"

ٰواسأل حروب األمس يا ابـن احلمـى
ِ ُ ِمـــــــن بـالـــــــصمود املـــــــستميت اســـــــتطاع    ُ ِ ُ ُّ  

ا بــــــــــــام ـــــــــــشـعر خــــــــــــذ ــــــــــــفاء اـل ُـقــــــــــــال اكـت ِ ْ ِّ ُ َ ـــــــــــــــشـاع    ِ ُمــعـنــــــــــــــــاه إن الـــنـــــــــــــــصـر فـيـهــــــــــــــــا مــ َّ َّ ُ  

ُبــاألـمـــــــــــس ردت ـخــــــــــصـمـها مـرغـمـــــــــــا ََّ ِ ـــــــــــــــــن ســاـقطـــــــــــــــــات الـــم    ِ ـــــــــــــــــه مـــ ـ ِكــأ َِ ُ َّ َ   تـــــــــــــــــاعَ

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــه أظــلــم ـــــــــــــــــــــا قــلــب ـــــــــــــــــــــوم لــــم ــــــــــــــــزى قـــنــــــــــــــــاع    ُوالــــي ِووجـــهــــــــــــــــه ضـــيــــــــــــــــع أخـــ َّ ُ َ َ  

ٰـجـــــــــــــاء ـبـــــــــــــه ـحقـــــــــــــد الـعـــــــــــــمى واـلظـــــــــــــام
ِ ِ ــــــــــدة الـجــــــــــود ـضــــــــــاع    ِ ــــــــــي صـع ُـلكــــــــــنه ـف َّ  

ـــــــــــــــــر قــراـنـــــــــــــــــا كــمـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــه دمـــ َقــاـلـــــــــــــــــت لـــ ُ ْ ِّ ْشـــــئ    َ   ِّ،، وال تــــرحم حليــــب الرضــــاعَتِ

ــــــــــوق ـمــــــــــا ــــــــــدها ـف ــــــــــقى عـن ّ ـفـــــــي ـســـــــت الـحـــــــروب الـــــــلُالـقـــــــاه    ِوـســــــــــوف يـل ِ ُ ُ ِّ   كاعِ

ـــاســتدل الــشاعر الــرشيف ــب مــن " حــروب األمــس" ب إذ طل

 وعن ،مخاطبه أن يسأل ويقرأ عن الحروب التي ُشنت عىل صعدة

كناية عـن " املستميت"أهم حدث فيها وهو الصمود الذي وصفه بـ

يجـة التـي تركهـا الـشاعر للقـارئ  يعرفهــا الـشدة، فكانـت النت

ل الفراغ بعد كلمة    ".استطاع"بإك

 يغب العامل الزمني واستغالل دالالته عـن حـدس الـشعراء 

يف الكتابة عن الصمود اليمني أمـام فجـور تحـالف العـدوان يف 

التي  تزعزع بشاعتها ثقة الال إنسانية ارتكاب الجرائم واملجازر 

 يكن ملشاهد الجرائم الوحشية التي ترتكبها طائرات  و،اليمني

العدوان يف حق األطفال والنساء واملدني وحتـى املجاهـدين يف 
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ـة وثبـات َفِعُْضامليادين أي تأث من شأنه أن ي  أو ينال من عز

وصمود أبناء اليمن، فكم من القصائد ب أيدينا تحـ تفاصـيل 

العدوان خاللها حربـه النازيـة الواقع بعد مرور فرتة زمنية مارس 

 وعنف بـصورة تعكـس بـشاعة الحالـة النفـسية ٍ من إجرامَذفََّا ن

ال بـد "  رأى يف قـصيدته كريم الحـن/ لقادة العدوان، فالشاعر

التـي يطالعنـا عنوانهـا بعتبـة راسـخة " غ قابلـة للـسقوط.. من 

لية برفض السقوط أو االستسالم واالنهزام، ويستهل النص باستهال

معـربة عـن تزايــد قـوة الـصمود دون أن تــنعكس عليهـا مــؤثرات 

  :الوقت واتساع املساحة الزمنية

ُّيمر ُ َهبا َ َاليوم ِ ْ َ   َقليال َّإال ،ِعامان ْ

ُوصنعاء َ َصنعا َْ َْ  

َهبا ّمرا ِوشهران َّسيمران؛ً غدا ٍشهر بعد من ِوعامان ،ٍعام ِبعد من ِأمس ِ ُ  

  ..ُواحلرب 

  ٍ،اةُمشرت ٍقدم َتسعى عىل 

  ،ٍأجري ٍوساق 

  سبيال إليها ُتستطيع وال 

   ِالرأس عىل ،فتسعى

   ..تسعى إليها
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َتزيد ْأن سوى ُتستطيع وال   ً،هياجا َ

ُوتزبد ُفرتغي    ُتستطيع؛ الذي ِاخلراب َّكل ُِ

ِالعصية لتلك ُتستطيع وال    وسعا َّ

َاستفرغِ إذ َْ ْاجلهد َْ َ    ،ِعامني ْ

  قليال إال ِعامني

ِجيده ومل ِ ْ َاجل ُ ُهدْ   نفعا ْ

َالتصور يعيد فراح ُمطاحمه عليه أقام ما يف ُّ َ   

َّشح الذي ِاهلواء يف   ،عنه َ

ف عن َّشح وما    ،ِاجلبال يف ٍفاتنة ِأ

  ،رئتيها وعن 

  ُتزال ال التي َتلك ِذات وعن

َهنالك   َترعى ُ

ٍيبقى الـزمن حـارضا كـدليل عـىل اسـتمرار صـمود اليمنيـ  ً

ي/لشاعروانهزام العدوان إذ يستشهد ا  يف قـصيدته محمد الشم

سك ) عام الصمود( التي كُتبت بعد مرور عام من العدوان عىل 

  :الشعب اليمني بالصمود حتى لو ينقيض العمر بأكمله

ُوجرحـــــــــــــه    ُيــزدحم ِالــشعب ُوصــمود مــىض ٌعــام   ُيلتـــــــــــــئم املعقـــــــــــــود باإلبـــــــــــــا ُ
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ـــــــشعب طـــــــوبى    وطنـــي يـــا ِواإلرصار ِالـــصرب عـــىل ٌعـــام ـــــــه عـــــــىل ٍل َُمحـــــــم ِأعدائ ِ  

ْقـــــــل َشـــــــئت وإن ٌعـــــــام ِبأكملـــــــه ٌعمـــــــر ُ ْمــــن ُنفــــس ترعــــوي ال    ِ   ُمعتــــصمِ بــــاهللا َ

  ُينــــــتقم البغــــــي ِديــــــار يف ســــــعى ٌشــــــعب    ًمنتفـضا ِالقـصف ِنـار ِحتـت من َّوهب

ـــــــــا هـــــــــذا   ُتـــــضطرم ِاحلـــــرب ُونـــــار ِالقتـــــال ُليـــــث    يمنـــــــــي يف ُاألعـــــــــراب أهيـــــــــا أ

ـــــــــا هـــــــــذا   ُمنهــــــزم ِالكفــــــر ُوجــــــيش جتــــــىل ٌنــــــرص    ومنـــــــــى ٌثـــــــــورة ٍعـــــــــام َبعـــــــــد أ

ٌال يجد الشاعر من آثار العدوان بعد أن مىض عام عـىل هـذه 
الحرب العدوانية  سوى الـصمود املفتـوح عـىل الـزمن، وانتفـاض 

  .الشعب ح هب من تحت األنقاض بثورته عىل الطغاة

مـا (ٍ يف قصيدة بعنوان إبراهيم الرساجي/  وال يختلف الشاعر

ن التمــسك بالبقــاء عــىل الــصمود أث  مــن حيــ،)تفعلــه الــصحراء

ًوالثبات  يرتك أثرا يف صمود اليمنيـ ملـا يـشنه األعـداء مـن 

غاراتهم الهمجية ودون أن يكون العامل الزمني ذا جـدوى نافعـة 

  :للعدوان

  لدينا يصبح ال عندما

  لنخرسه يشء

  "مكسبا" حيدث ما كل يصبح

  القمر ضوء حتى

  العدو لدى يصبح ال وحني
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  يكسبه ما

  حيدث ما كل خيرس

   ويغضب

  القصف من هيرب من جيد مل إذا

* * *  

  الزمن يف ينافس أن عدونا شاء ولو

  "الرسدين" علبة مع سباقه فليكن

  كثريا يسبقه صنعاء يف ما ُّفكل

  اسرتاحة أخذنا وإن

  القديمة صنعاء يف نافذة تزال فام

   تسبقهم

   الباب ومفتاح

  "الزبيب َشوال" و

  صنعاء يف يسابقه ما للعدو يوجد ال

  "القاممة أكياس" سوى

  لدود خصم
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   األرض من جاء ٍملتخلف

  ٌتاريخ هلا يكون أن اهللا يرد مل حني التي

  صحراء جعلها

   احلياة كتب يف يوجد وال

   الصحراء تفعله ما

  الغبار تثري أن سوى

  يندثر لكنهً قليال يؤذينا.. الغبار

  نبقى ونحن

دى الشعراء اليمني عـىل  بنية الخطاب الشعري لوهكذا تظلُّ

ـا  صمودها من حيث التمسك بالرؤية واملبدأ والتـدفق الـشعري 

  .ثله من رسالة قوية لقوى الرش والعدوان

 

املرأة اليمنية أسطورة أخرى من الصمود والعزة واإلباء، ورائدة 
ضية والـذود عـن بدورها إىل جانـب الرجـل يف الـدفاع عـن القـ

رتقاء بالوعي املجتمعـي، الوطن والكرامة، ولها أيضا دورها يف اال
سك والـصمود، وال تختلـف لغتهـا الـشعرية عـن  وتعزيز روح الت
الرجل يف تبني خطاب التعزيز من الـصرب والـشموخ وال تختلـف 

 حيـث قـدمت ،يف الكتابة عن واقع صمودها بال رهبـة أو خنـوع
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ٍنا عطاء شعريا عىل قدر عال من املواءمـة ٌعدد من شاعرات بالد ً
 واستنفار املفـردات والرتاكيـب املعـربة عـن ،ب شعرية الخطاب

بدأ مواجهة العدو بثبات وكرامة ال متناهية  لذلك كـان ؛التمسك 
 يف قــصيدة أحــالم رشف الــدين/ ال بــد مــن أن تــرسد الــشاعرة

ان"   :مشهدا من مشاهد صمود املرأة" جيوش من اإل

  ُّعــــــــد طاهلــــــــا مــــــــا لــــــــهأ يــــــــا الــــــــصرب مــــــــن    حكايـــــــة كانـــــــت اهللا جـــــــيش كـــــــان اهنـــــــ

  الرعــــــــــد حتــــــــــداهم أطفــــــــــال كــــــــــان هنــــــــــا    ممالكـــــــــــــــا هتـــــــــــــــز نـــــــــــــــسوان ّكـــــــــــــــن هنـــــــــــــــا

  ُّالــــــــــرد هلــــــــــا َّوحــــــــــق ًأزالمــــــــــا، مَّوحطــــــــــ    قــــــــــضية أعتــــــــــى التــــــــــاريخ زلــــــــــزل هنــــــــــا
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ُره يحمـل الـشعر يف كل فرتة زمنيـة وظـروف واقعهـا ومظـاه
صورة للغة الناس والحياة، حيث يـستطيع الـشاعر أن يتفاعـل مـع 

أي -  والتـي تعـرب عـن شـعوره وأفكـاره ،املتلقي باللغة األقرب إليه

 بطريقة مهذبة وأنيقة ومخترصة، وأك ما يجذب املتلقـي - املتلقي

ام العملية اإلبداعية لإلنتاج الشعري هو عندما يجد القـصيدة  إل

 تكون لسان حاله يف اللحظـة التـي يحتـاج فيهـا إىل وسـيلة التي

  .نوعية ليخاطب بها اآلخر

ــون  ــشعراء اليمني ــضا- ال ــة عــدوان التحــالف - ًأي  خــالل مرحل

السعودي األمري عىل اليمن كـان ال بـد أن يكتبـوا باللغـة التـي 

ي، وتعـرب عـن الـشعب، ويتـنفس  ه تنقل الخطاب الشعبي الج

ة التحــدي التــي يخــاطبون األعــداء مــن املواطنــون عــرب قــصيد

ا يف  ًخاللها، فكان البد للشاعر أن يبذل عناية فائقة وجهـدا كبـ ً

يل  ها بـنمط جـ الكتابة معتمدا عىل الخيال إلبراز الفكرة وتقد

ّجذاب، والبد كذلك من استخدام اللغة استخداما مجازيا أسـلوبيا 

هـا املنتميـة لحقـل وتركيبها تركيبا دالليا يظهـر مـن خـالل مفردات

التحدي حالة استعداد أبناء الشعب وجهـوزيتهم ملواجهـة العـدوان 

الغاشم، والـدفاع عـن الـوطن والهويـة والكرامـة اإلنـسانية بكـل 

الوسائل واإلمكانيات مه يكن حجـم العـدو، ولـن تنـىس الـيمن 
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عبدالعزيز املقالح التي أطلقها مع بدء العدوان عىل /عبارة الدكتور

لـو نزلـت : "ديم موقـف التحـدي  واملواجهـة، حيـث قـالسبيل تق

ـا الظـرف اسـتدعى ".. املالئكة لتعتدي عىل وطني لواجهتهـا ور

  .من املقالح أن يتكئ عىل املبالغة، ح رأى تخاذل بعض املثقف

، واستهانته إمكاناتهكربياء العدوان وهمجيته وغروره بضخامة 

 كان من أهـم الـدوافع ،واستضعافه للشعب اليمني األعزل الوحيد

التي حملت الشاعر اليمني عىل أن يبنـي خطـاب التحـدي والـرد 

ــة، ورفــض  ــشموخ واملواجه ــات وال ــردات الثب ف ــة صــاخبة و بلغ

ـة  االنكسار أو الرضوخ  أو االستسالم، ك أن ثقـة الـشعراء بعز

وإرادة الشعب اليمني، وبطولة أبطاله املقاتل شكلت دافعـا آخـر 

ــة بي ــدى للكتاب ــزم ل ــان الج ــا، وك ــة لن ــأن املعرك ــخ ب ــ راس ق

 كـ هـو عنـوان ،"لنا امليدان" بأن حسن عبدهللا الرشيف/الشاعر

   :إحدى قصائده الباذخة بالتحدي

ـــــــــــــاق ُلـــــــــــــن متـــــــــــــروا، ولـــــــــــــن متـــــــــــــر ال ّ ُولـــــــــــــــئن طـــــــــــــــال بالـــــــــــــــدماء املـــــــــــــــساق    ّ ِ  

ُمــــــــــــــــــن تنــــــــــــــــــادي ببأســــــــــــــــــه اآلفــــــــــــــــــاق    نحـــــــــــن للمـــــــــــوت جـــــــــــاهزون وفينـــــــــــا ْ َ  

ّلـــــــــــــــن متـــــــــــــــروا بـــــــــــــــأي حـــــــــــــــا ـــــــــــــــاّ ّل أل ُنحــــــــن واملــــــــوت مــــــــن زمــــــــان رفــــــــاق    ٍ ٍ  

ــــــــــــــة التحــــــــــــــدي وفيهــــــــــــــا ــــــــــــــا عبقري ُللـــــــــــــشموخ اجلبـــــــــــــار ســـــــــــــبع طبـــــــــــــاق    وبن ٌ  

  ُ حتـــــــــــــى حيـــــــــــــني الطـــــــــــــالقًأو كثـــــــــــــريا    ًنحـــــــــــن أدرى بنـــــــــــا، فكونـــــــــــوا قلـــــــــــيال

ــــــــــف ال، لــــــــــن متــــــــــروا ّلــــــــــن متــــــــــروا وأ ـــــــــــئن أطبقـــــــــــت وضـــــــــــاق اخلنـــــــــــاق    ّ   ُول
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تـه  وتظهـر ثق،"عبقريـة التحـدي"ّلقد خص الـشاعر شـعبه بــ

ة الشعب وقوته يف املواجهة من خالل تكراره لنفـي  بإرادة وعز

ــدوان  ــا الع ــروا"ًاالســتقبال مخاطب ــن  وهــو مــن األســاليب " ّل

ئر  ة يؤكـد " ناء املتكلمـ- نحن"اإلنشائية، واستخدامه للض بكـ

اســك الــشعب يف املواجهــة، ومــن  ــة يف التحــدي و قــوة العز

 - ببأسه - جاهزون"  األبيات مفردات حقل التحدي التي وردت يف

  ".الجبار - الشموخ  - التحدي

وبــ الجديــة والــسخرية واالعتــزاز بــالنفس وهجــاء الخونــة 

ًا، ولـ يـربر ظـتخاذل يتنوع خطاب التحدي ليزيد العدو غيامل

 صـورة تحديـه وعـدم رضـوخه لتحـالف صـالح الـدكّاك/ الشاعر

" ًخـذ نجـد قبلـةيلومون أن  أت" فقد أقام يف قصيدته ،العدوان

نهزام وموقف اآلخر املنبطح حسب مقارنة ب موقفه الرافض لال

   :وصف الشاعر

خـــــــــذ  مل أن يلومـــــــــون ـــــــول َّأدهـــــــن مل و    ً قبلـــــــــة"نجـــــــــد"أ ـــــــدي عـــــــىل البعـــــــري ب   ي

َأين و   ملعتــــــــديً شــــــــكرا ُتْلــــــــَّهل ال و ٍلغــــــــاز    ٍمذلـــــــــــــــــة جنــــــــــــــــاح أخفــــــــــــــــض مل ّ

َوأين ِســـــجد جـــــيش روثهـــــا يف واانبطحـــــ ِإذ    ٍمطيـــــــــة رضـــــــــوى ُطأطـــــــــأت مـــــــــا ّ َّ ُ  

ًملـــــــوىل    إننـــــــــــــــي و ٌّرافـــــــــــــــيض فـــــــــــــــإين إلـــــــــــــــيكم َ    ســـــــيدي"املغـــــــاور ُّحـــــــوثي" و،َ

ــــــــــى ــــــــــار إىلً تواقــــــــــا ُتعــــــــــش مت ّاحلــــىل" َصــــعدة "جتــــد    ٍثــــــــــورة ن ِموقــــد َخــــري هلــــا ُ ِ ُ  

ُهكذا عرى الشاعر قبح املرتهن لتحالف العدوان مـن خـالل  ّ
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ة، حيـث  يتخـذ رسده لكل مـا المـوه عليـه بـسبب رفـضه املهانـ

ً قبلة يتوجه إليها كـ –ٌوهي رمز للنظام السعودي الحاقد " نجد"

ُّ و يخفـض جنـاح الـذل للغـزاة ،"انبطحـوا"فعل املرتزقة الـذين 

املعتدين، وما طأطأ رأسه وال انحنى للطغاة ك انبطح عبيـد مـال 

ئه لكل مـا يحقـد ، النفط وبانزياح جميل أرسل رسالته بتأكيد انت

  .ً معلنا بذلك تحديه ليشعل غيظهم،يه العدوانعل

ة هي مظاهر تحـدي اليمنيـ للقـوى املتكالبـة بعـدوانها  كث

عىل اليمن أرضا وإنسانا، لـذلك كـان األسـلوب الخـربي املتوحش 

هو األسـلوب " ّني التحدي" يف نصه وليد الحسام/ لدى الشاعر

  :املناسب ليح عن مالمح ذلك التحدي

ٍيمنـــــــــــــــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــــــــــــــزة   ٍوعــــــــــــــــــىل كــــــــــــــــــل معتــــــــــــــــــد يتعــــــــــــــــــدى    ّ يتحـــــــــــــــــــــــــــــــدىٌّ

ٌبطـــــــــــل صـــــــــــامد صـــــــــــمود الـــــــــــروايس   ّلألعـــــــــــــــادي وزحفهـــــــــــــــم يتـــــــــــــــصدى    ٌ

َملــــــــــــــــس الرمــــــــــــــــل رجلــــــــــــــــه يتنــــــــــــــــدى    ًيطــــــــــــــــأ األرض حافيــــــــــــــــا فــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــا ُ  

ــــــــــــــى الغــــــــــــــزو بحــــــــــــــرا.. ٌيمنــــــــــــــي ــــــــا بحــــــــر صــــــــار جــــــــزرا ومــــــــدا    ًإذا أ ّلــــــــك ي ً  

ٍهـــــــــــــــو يف كـــــــــــــــل ذرة مـــــــــــــــن بـــــــــــــــالدي ّوطــــــــــــن شاســــــــــــع وتــــــــــــسعون حــــــــــــدا    ّ ٌ ٌ  

ٌر رسـيـــــــا قـــــــوى الـــــــشهـــــــو يف احلـــــــرب  ِ ـــــــــــــــــــــــــــــدي    ّ   ّ بنـــــــــــــــــــــــــــــرصه يتبـــــــــــــــــــــــــــــدى،ٌأ

 ،هكذا ربط الشاعر ب مبدأ التحدي من حيث مواجهة العـدو

 حتى أن ،واألرض التي تتفاعل مع األبطال األحرار املدافع عنها

ة  الرمل يتندى ح تعربه قدم الجندي الحايف، ويف أحاي كث
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قتبـاس تـربز يف  فنجـد فنيـة اال،يتأثر الخطاب بتنوعه مع بعضه

 الــشعبي يثنايــا القــصيدة حتــى عــىل مــستوى االقتبــاس الــشعر

يف قــصيدة " مــا نبــايل"  حيــث نجــد الزامــل املــشهور ،والعــامي

 إذ ؛ ملا يجد الشاعر فيه من قـوة التحـدي،إبراهيم طلحة/ للشاعر

   " :هنا اليمن العظيم" ٍيقول يف قصيدة بعنوان 

ــــــا ُالــــــيمن أ ُالــــــسعيد، َ ِ ٍبخـــــــــــري    ؟حــــــايل َوكيــــــف َّ ْ َ   "نبـــــــــــايل مـــــــــــا.. نبـــــــــــايل مـــــــــــا.. "ِ

ـــــــا ُالـــــــيمن أ ُالـــــــسعيد َ ِ ـــــــا.. َّ ّالتحـــــــدي أ ــــــــــــــايت    ،ّ ِوراي ُترفــــــــــــــرف َ ِ ْ َ   "َالعــــــــــــــاليل يف "ُ

َهنــــا ُالــــيمن ُ ُالعظــــيم ََ ِ ُشــــموخ.. َ ُيطــــــــــــــــــاول    ٍشــــعب ُ ِ ًعــــــــــــــــــزة ُ َّ َّشــــــــــــــــــم ِ ــــــــــــــــــال ُ   ِاجلب

َهنــــــــــــــا ُالتــــــــــــــاريخ ُ ِ ِيــــــــــــــروي ْإذ ّ ْ ٍبفخــــــــــــــر َ َ َمالحـــــم    ِ ْجـــــاوزت ِ َ َ ِاخليـــــال َقـــــصص َ َ َ!  

َهنـــــــــا ِالـــــــــشان ُعظـــــــــيم ٌشـــــــــعب ُ ّيغنـــــــــــــــــــــــي"    ِجـــــــــدا ّ َ ِبانفعـــــــــــــــــــــــال لألمـــــــــــــــــــــــاين ُ ِ ْ ِ"  

بإمكان  القارئ أن يجد اقتباسات الشاعر في بـ عالمـات 

ــشعبي والفــصيح تحــ  ــشعر ال ــارات مــن ال التنــصيص مــن عب

ا وجد الشاعر منها متكـأ ،ًمضامينها تاريخا من التحدي  لذلك ر

ويؤكد للعا أن تحدي اليمن للعدوان له جـذور ليعرب عن تحديه، 

أصولية تغنى بها السابقون، وتظهر احرتافية امللكة الـشعرية لديـه 

ٍمن خالل براعتـه يف استحـضار االقتبـاس ومزجـه بتناسـب مـع 
سكا ًنفسه الشعري ليص قالبا واحدا مت ِ.  

عــن ســياقات القــصيدة وذهنيــة )  التحــدي( تغــب مفــردة 

اهم، فمن خالل قراءة عناوين قـصائدهم ومطالعهـا الشعراء ورؤ
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ّوجزالة األلفـاظ وحـدتها  يـدرك املتلقـي أنـه أمـام وقوة قوافيها  ِ

 بلغة تتسق فيها األلفـاظ  ،ة مبدعيها وتحديهمَفََننصوص شامخة بأ

كـن  سـكة، وال  ًوالرتكيب مع الفكرة لتكون وحدًة موضوعية مت ً ّ
توى الحــضور يف التجــارب ًاإلنكــار بــأن هنــاك تفاوتــا  يف مــس

ٍالشعرية ب شاعر وآخر من حيث اإلنتـاج والغـزارة خـالل فـرتة 
مجابهة العدوان وتحالفاته،  وببـذخ شـعري متـدفق كـان حـضور 

 ، يف كـل املحـاور  ويف موضـوع التحـديمعـاذ الجنيـد/ الشاعر

ـن (والوقوف عىل منصة الشموخ الي  ك هو يف قصيدته 

  :هلها بالالم املوطئة للقسمالتي است) التحدي

ْلــــــــــــئن ـــــــــدعمو    ُالعقــــــــــــود أو ُالــــــــــــشهور متــــــــــــيض ِ ُحلفكـــــــــم ُي َ ٌحلـــــــــف ،ِ ـــــــــد ِ   ُجدي

ــــــــــــف فينــــــــــــا الــــــــــــصرب ُفعمــــــــــــر   ُحـــــــــــــدود العـــــــــــــايت لـــــــــــــصمودنا ومـــــــــــــا    ٍعــــــــــــام ُأ

ُشــــــــــــــعبه وهــــــــــــــذا    ِّوالتــــــــــــصدي ،اإلرادة ) ُيمـــــــــــن ( ُهنـــــــــــا   ُالعنيــــــــــــــد ُالــــــــــــــصلب ُ

ُحيـــــــرك ِّ قـــــــــــــاض ويف    ًجيــــــــشا القــــــــصف نــــــــار حتــــــــت ُ ُتلـــــــــــــتحم األ   ُاحلـــــــــــــشود ِ

ُوذاك تراهبـــــــــــــــــــــا األمـــــــــــــــــــــل البعيـــــــــــــــــــــد    التحـــــــدي ) ُيمـــــــن ( هـــــــذه َهـــــــي نعـــــــم ُ َ  

ْهنــــــــ اإلعــــــــالم عــــــــىل ــــــــــــــــــدان ختــــــــــــــــــشانا األســــــــــــــــــود    ُشــــــــئتم كيــــــــف ُمَزُ   ُويف املي

  ُاحلديــــــــــــد ُلـــــــــــه ُيلـــــــــــني ٍشـــــــــــعب عـــــــــــىل    !!ٌســــــــــيوف أو ٌســــــــــهم ُّيــــــــــشتد وهــــــــــل

ُبكـــــــــــــــم ُاإل َشـــــــــــــــاء لقـــــــــــــــد ُيريــــــــــــــــد ــــــــــــــــا الفــــــــــــــــاعلون ُونحــــــــــــــــن    ًهالكـــــــــــــــا ِ ُ  

ـــــــــــــأس ُالعـــــــــــــزم جتـــــــــــــىل    ٍشــــــــــــعب ُُمجــــــــــــوع ُهْتََدســــــــــــان ٍبجــــــــــــيش   ُالـــــــــــــشديد ُوالب
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ُاملزلــــــــــــــــزل ُّالــــــــــــــــرد لنــــــــــــــــا    ًدومــــــــــــــــا اإلجــــــــــــــــرام ُحريــــــــــــــــة ُلكــــــــــــــــم ِ   ُوالرشــــــــــــــــيد ،ُ

  ُواخللــــــــــــــــــــود ،ُالكرامــــــــــــــــــــة وللــــــــــــــــــــيمن    ويـــــــــــــــبىل ،يفنـــــــــــــــى أن الكـــــــــــــــون هلـــــــــــــــذا

ن التحدي  برتابهـا الطـاهر وشـعبها العنيـد .. نعم هي هذه 

ة وا إلرادة سـالح التـصدي لقـوى العـدوان حيث الصالبة والعز

ٍالباغي، ففي امليدان يفعـل اليمنيـون مـا يريـدون ببـسالة وبـأس  ٍ

  .شديد، لتبقى كرامة اليمن خالدة

عـن )  طاعتنا( يف قصيدته أحمد درهم املؤيد/ ح الشاعرِصْفُوي

 ويف - سـبحانه-  حيـث يجـسده يف تأييـد هللا ،ِّرس قوة هذا التحـدي

  :عطاء يف سبيل هللا وسبيل عزة وكرامة الوطنالدماء باعتبارها 

  ـرسننتــــــــــــــــــــــــــــــــص  إنــــــــــــــــــــــــــــــــا  رببنــــــــــــــــــــــــــــــــاف   اَنــــــــــــــــــَعِكُِْرتل بنــــــــــــــــــا َتْلــــــــــــــــــِمَع مهــــــــــــــــــام

  انكـــــــــــــــرسوا قـــــــــــــــد جنـــــــــــــــودكم أمـــــــــــــــا      جــــــــــــرائمكم - هنــــــــــــا– غــــــــــــري يشءال 

  والظفـــــــــــــر الـــــــــــــساحات يف  والنـــــــــــــرص    قوتنــــــــــــــــــــــــــا ُّرس هــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــدماؤنا

  ٌومقتــــــــــــــــــــــــــــــدر ٌوقيــــــــــــــــــــــــــــــوم ٌحــــــــــــــــــــــــــــــي    طاعتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسواه ال هللا

ـــــــــــــــــه احـــــــــــــــــسبن هـــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــأمره    ُوجهتنـــــــــــــــــا وإلي ــــــــــــــــــــــــــــأمتر نمــــــــــــــــــــــــــــيض وب   ُون

َّسنــــــــــــــــة هـــــــــــــــي    ُســــــــــــــــــــــــــــــــــيئة األرشار وعواقــــــــــــــــــــــــــــــــــب   فـــــــــــــــاعتربوا الـــــــــــــــرمحن ُ

ٍبسهولة املمتنع، وببـساطة الرتاكيـب، ودون تكلـف يف صـياغة  ّ

 ، حذف الشاعر فكرة تركيع شعبنا مـن قـواميس اليمنيـ،األفكار

ن االنتــصار يف تأييــد  وة ُ وليــربز الــشاعر قــ،"ربنــا"ويــرى ضــ
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التحدي فقـد اشـتغل عـىل املحـاذاة بـ ثنائيـة جـرائم العـدوان 

وانهزامه، ومادام هنا من يتبع أمر هللا ويتجه إليه يف الدفاع عن 

 ولـو أن ،ّالحق  فله النرص والظفر، والعاقبة الوخيمة للـرش وقـواه

/ العدوان وتحالفاته استوعبوا درس التحدي بحسب رؤيـة الـشاعر

ن  مـا تجـرأ العـدو عـىل ) لن ننىس( صيدته يف قضيف هللا سل

  :املخاطرة ليجد املواجهة األبدية

  ننــــــــــــــسى لــــــــــــــن العــــــــــــــدوان أهيــــــــــــــايــــــــــــــا     اليأســــــــــــــــــــــــا ُتعــــــــــــــــــــــــرف ال ٍبعــــــــــــــــــــــــزائم

  ونــــــــــــــــــــسا أطفالنــــــــــــــــــــا واســــــــــــــــــــتهدفت    منازلنــــــــــــــــــــــــــا طالــــــــــــــــــــــــــت وحــــــــــــــــــــــــــشية

  والبأســـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــرضاء يف هبـــــــــــــــــــــــداه    ٌمعتــــــــــــــــــــصم اهللا بحبــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــعبي

ُموعـــــــــــــــدنا ُوالنـــــــــــــــرص   فليخـــــــــــــــــــسا ُفرعـــــــــــــــــــونال فليخـــــــــــــــــــسأ    ٍريـــــــــــــــب ِبـــــــــــــــال ِ

ُّســــــــــــتظل    وطغــــــــــــــى أرضــــــــــــــنا يف عــــــــــــــال مهــــــــــــــام   موســــــــــــى عــــــــــــىص ِيــــــــــــدنا يف َ

  ..واإلنـــــــسا َّاجلـــــــن - شـــــــعبي ِلقتـــــــال-     حـــــــــــــــــــشدوا ولـــــــــــــــــــو ُنارصنـــــــــــــــــــا ُواهللا

ُلكنـــــــــــــــه    ٌمنهـــــــــــــــــــــار ِاألعـــــــــــــــــــــراب ُوحتـــــــــــــــــــــالف   الدرســـــــــــــــا مـــــــــــــــا اســـــــــــــــتوعب َّ

 ،تظهر وحشية العدوان باسـتهداف املنـازل واألطفـال والنـساء

ـةيقابله كل هذا التحـدي  فلقـد حـشد الـشاعر مفـردات ، والعز

ٍالشدة والبأس ومزجها بروح صوفية متمـردة عـىل الطغـاة، وكـان  ٍ
ً جرسـا موسـيقيا ،وهو من حروف الصف"  الس"للقافية حرف  ً

)  مـوىس–فرعـون ( ًمطلقا، واستحـرض  شخـصيت تـاريخيت 

ًليجعل مـنه معـادال موضـوعيا ترمـز األوىل إىل البغـي والظلـم 
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  .)عنوان التحدي( ويبقى الوطن هو ،الثانية إىل الحقو

ـا عبدالقوي الجنيـد/ ك جعل الشاعر   مـن هـذا الرتكيـب 

ًيحمــل مــن دالالت الخــصوصية  املكانيــة عنوانــا لقــصيدته التــي 

أوردنا منهـا األبيـات التاليـة، التـي يخاطـب  الـشاعر وطنـه مـن 

  :خاللها

  احلــــــــــروب جوانحــــــــــك أدمــــــــــت إنو    تــــــــــــــــــــــــــــــــسمو  -  إالك وال أرى -  أراك

ــــــــــــــت فإنــــــــــــــك   الــــــــشعوب بــــــــه تستــــــــيضء صــــــــمودك    التحــــــــــــــدي عنــــــــــــــوان أ

  وبُثـــــــــَالو الـــــــــسامي كُعزمـــــــــ تبـــــــــارك    ٌنــــــــــــد احلــــــــــــرب يف مــــــــــــوطني فاملــــــــــــك

 للتحـدي، ًنـااالحق مـع الـشاعر يف أن يجعـل مـن الـيمن عنو

  .ًورمزا للبطولة، ومثالً أعىل للشعوب  تهتدي به إىل االنتصار

ـــسو ـــصوت الن ـــر ال ـــار  ويظه ـــذا اإلط ـــدي (ي يف ه التح

 فالـشاعرة اليمنيـة ،بذات الزخم الذي يظهـر بـه الرجـل  )واإلباء

 وإمكانياتها الشعرية ،مع جرح اإلنسان بكل جوارحهاً أيضا تتفاعل

سـورة (لرتسل خطابها بـشجاعة بنـت الـيمن وبأسـها يف قـصيدة 

  :نبيلة الشيخ/ تقول الشاعرة) القصف

َه جنـــــــــــــــود، فناظروهـــــــــــــــا الـــــــــــــــسامءـ    ًأهيـــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــادرون مهـــــــــــــــــــال فللــــــــــــــــــــ ٌ  

ونا   َال نقبـــــــــــــــــــل األوصـــــــــــــــــــياء: فأجبنـــــــــــــــــــا     َمل اجلنـــــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــــيكم: ســـــــــــــــــــــأ

ــــــــــــارا ــــــــــــدوه ن ــــــــــــا وزي َواحــــــــــــــــــــــــــسبونا مآمتــــــــــــــــــــــــــا وبكــــــــــــــــــــــــــاء    ًاقــــــــــــصفوا جرحن ً  
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َكــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــرح مهابــــــــــــــــــــة وإبــــــــــــــــــــاء    ًإيــــــــــــــه يــــــــــــــا بغــــــــــــــيهم ســــــــــــــيغدو قويــــــــــــــا ً ٍ ُّ  

  َقــــــــــد مجعنــــــــــا مــــــــــن عزمنــــــــــا األشــــــــــالء    ٍاقــــــــــــــــــصفوا إننــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــل اعتــــــــــــــــــداء

ـــف خـــطنحـــن شـــعب اإل   َ ال نقـــــــــــــــــــــــدس األمـــــــــــــــــــــــراء،حتتهـــــــــــــــــــــــا    ٍبـــاء ضـــع أ

ًهــة  تحــديها إىل األعــداء ِّبعنفوانهــا اليمنــي تــتكلم املــرأة موج

 وقـد أبـدت ،"مهـالً"ٍ وبكـل ثقـة تحـذرهم مـن الجـرح ،الغادرين

كنها وبراعتها الـرسدية مـن خـالل تكثيفهـا لألسـاليب  الشاعرة 

ئراإلنشائية، واالسرتسال يف الحوار، والتنقل ب   . الض

 كـريم الحـن/ وعىل سـبيل التحـذير والوعيـد ينـذر الـشاعر

مؤكـدا يف أبيـات  تحديـه  عجـز قـوى  الـرش ) عروش العاصفة(

ة اليمني وثباتهم   :والعدوان عن أن ينالوا من عز

  وهنـــــــــــــــار ،علينـــــــــــــــاً لـــــــــــــــيال واعتـــــــــــــــدي    ْهالعاصـــــــــــــــــف ديـــــــــــــــــار يـــــــــــــــــا اقـــــــــــــــــصفينا

ّكـــــــــــــــل تأذهلـــــــــــــــ ٍبرجـــــــــــــــال    ْهواقفـــــــــــــــٍ بـــــــــــــــالد مـــــــــــــــن تنـــــــــــــــايل لـــــــــــــــن   ّالـــــــــــــــديار ُ

ًعروشــــــــــا يــــــــــا ،ّتقــــــــــري لــــــــــن ُ   قــــــــــرار ،ُبعــــــــــد مــــــــــن ،ُالــــــــــيمن ديــــــــــار يف    ْهقاصــــــــــف ُ

ـــــــــــــــــت ُّاحلـــــــــــــــــق؛ ُدمنـــــــــــــــــا ــــــك يمــــــيض فهــــــو    ْهّالزائفـــــــــــــــــ وأ ــــــاراال صــــــوب ب   هني

 لـتح إبـراهيم الـديلمي/ للـشاعر) الغـالبون( تأ قـصيدة 

ًحديث التحـدي ورفـض االنكـسار أو الركـوع أو الخـضوع نظـرا 

  :موخ والعزة  ب اليمني وأعدائهللفروق يف الش

   اليمني أهيا سرتكع : قالوا
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  ومهكم من استيقظوا : قال

ا   ِالقديم برشايش أطاردكم من أ

   أشبهكم ولست

  نكسار لال هامتي لرتكع

  

   ستخضع : قالوا

   أفهمكم : قال

  ُاألوساخ أهيا ما خضعتمً كثريا

  املقدس للعجل

  أين غري 

  العريب بطبعي أحب ال

  ..نحداراال هذا

ّبأسلوب حكا قصيص رسدي قدم الشاعر نفسه وعـرف بهـا 
" األوسـاخ"ًوباإلنسان اليمني املتحدي للعـدوان مـتهك مـن تلـك 

  .رافع الهامة ال يقبل االنكسار

ــة  ــتهم وأيقون ــؤرة رؤي ــن التحــدي ب ــل شــعراؤنا م ــن يجع بي

أن يكـون " التحـدي" لكنهم  يسمحوا لحضور مفردة ،نصوصهم
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 جودة الكتابة، لذلك فقد تنوعت أسـاليبهم يف تنـاول عىل حساب

 ووجه كل شاعر خطابه املشحون بلغـة التحـدي ،أبعاد هذه املفردة

بطريقته الخاصة، ومع عدم حضور املصطلح يف بعض النـصوص 

كـن ألي قـارئ أن يـدرك  لكن أبعاده بتعددها حـارضة بقـوة، و

لـشموخ واملواجهـة زة عـىل مظـاهر اإلبـاء والعـزة وادالالتها املركَّـ

كن تناولها يف األبعاد التالية   :واإلرادة، و

  الشموخ والعزة واإلرادة

  بيانات شعرية بحق الرد عىل العدوان

  الرتحيب بالغزاة  إىل اجلحيم

  النزوح وحكايا البقاء

ٍبإيحاءات رمزية وإشـارات  وتـضم أطلـق الـشعراء قـصائد  ٍ

ابقة، وفــي يــيل تحــديهم للعــدوان يف فــضاءات املرتكــزات الــس

ــاذج مــ جــادت بــه القريحــة اليمنيــة يف إطــار تلــك  نتنــاول 

  .املسارات

 

ة هي املفـردات التـي تنتمـي إىل حقـل  التـي "  التحـدي" كث

ا تحمله مـن دالالت ذات  وردت يف ثنايا  قصائد شعراء اليمن  

يف تراكيـب " الـيمن"اري، وحتـى ورود اسـم امتداد تاريخي حض

 للـشموخ والعـزة ًسطورياأًشعرية متعددة يجعل منها الشعراء  رمزا 
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واإلرادة عىل خلفية القراءة التاريخية لهـذا البلـد، ويعيـد الـشعراء 

قراءة ذلك التاريخ لتذك تحالف العدوان بأصالة تحدي وشـموخ 

  .هذه األرض

ُوتأ الشعرية بعرض م  لفقدان العدوان والدول الرئيـسية ٍَقبْسٍ

 ،)جارة الـسوء(املشاركة فيه لبعض  هذا اإلرث يف قصيدة بعنوان 

ــسعودية ــ رمــزا لل ــدى اليمني  إذ يقــول ،ًوقــد أصــبح الرتكيــب ل

   :عباس الديلمي/الشاعر

ِعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون رش مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستطريو    ِجــــــــــــــــــــاءت بمــــــــــــــــــــدفون الــــــــــــــــــــصدور ٍ ِ  

  ِ وتــــــــــــــــــــــــــــنفخ يف النفــــــــــــــــــــــــــــري،ءهتــــــــــــــــــــــــــــا    تبـــــــــــــــــــــــــــــدي عـــــــــــــــــــــــــــــداوهتا كـــــــــــــــــــــــــــــسو

ِتــــــــــــــــــشقى بحبــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــعري    هــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــارة الــــــــــــــــــــسوء التــــــــــــــــــــي ٍ  

ــــــــــــــــــــــــــــاء الطهــــــــــــــــــــــــــــور    ّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعورة إن مل تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ِتبــــــــــــــــــــــــــــول يف ا ِ  

ِ وعـــــــــــــــــــــــــــــزة احلـــــــــــــــــــــــــــــر الغيـــــــــــــــــــــــــــــور،ء    ّقــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــاءها منــــــــــــــــــــــــا اإلبــــــــــــــــــــــــا ّ  

  ِ يف الـــــــــــــــــــشواطئ والثغـــــــــــــــــــور،مـــــــــــــــــــخ    وشـــــــــــــــــــــــــموخنا فـــــــــــــــــــــــــوق الـــــــــــــــــــــــــشوا

م ز بهـا للنظـاَمـُْربعد أن أبرز الـشاعر سـوءات الجـارة التـي ي

ِالسعودي الذي يوغ ْ الرتكاب أبشع الجرائم يف حـق ل يف اجتهاده ُ

األرض اليمنيــة وإنــسانها، وأوضــح الــشاعر أســباب ذلــك الحقــد 

الحـر " يف انزعاج األعـداء مـن حجـم إبـاء وعـزة شـعبنا ظوالغي

ل الفنـي بـشكل بـارز يف اسـتخدام الفعـل ،"الغيور  ويظهر الجـ

ة ليؤكد استمرارية فجور العدوان عىل الرغم  من أنه املضارع بك
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  .ٍاستهل القصيدة باستهاللية خربية فعلها ماض

، فقد أكدت ذلك الشموخ من خالل هدى أبالن/ وأما الشاعرة

فـردة ) ني الكب(عنوان قصيدتها  بيـاء " نـي"حيـث أتـت 

 و تقل وطنـي الكبـ لتخـصيص الـشعب بهـذه الـصفة ،النسب

  :وبهذا الحجم  يف التحدي والصمود الذي يفوق سواه

ياهبــــــــــا    يــــــــــا مــــــــــن ختــــــــــون تراهبــــــــــا وســــــــــحاهبا   ّقــــــــــد كــــــــــرشت يف وجهكــــــــــم أ

  ُكــــــــــــــال، ومل تــــــــــــــذر الريــــــــــــــاح شــــــــــــــباهبا    ٌهـــــــذي الـــــــبالد  عـــــــصية هـــــــي مل متـــــــت

ـــــــــــــوار يف أهـــــــــــــداهبا    هـــــــــــي قـــــــــــصة التـــــــــــاريخ يف إرشاقهـــــــــــا   هـــــــــــــي مجـــــــــــــرة األ

ٌيمــــــــــــــــــن كبــــــــــــــــــري باتــــــــــــــــــساع حمبتــــــــــــــــــي ٌوجــــــــــــــــع صــــــــــــــــغري قــــــــــــــــابع يف باهبــــــــــــــــا    ٌ ٌٌ  

اء وهو أسلوب  إنشا لتقدم بـه ّاستهلت الشاعرة أبياتها بالند
 واختتمتها بأسلوب خـربي يـستلهم ،"َيا من"رسالتها إىل املخاطب 

القارئ منـه اإلقنـاع، وتـربز مفـردات التحـدي والـشموخ واإلبـاء 
عصية - أنيابها–كرشت (بشكل ملفت بجزالة ألفاظها وقوة معانيها 

  ). عنفوان شموخ - جمرة -  شباب –

 فلـم ،)ودوأبـو دا(نـرصهللا  عبـدهللا عبداملجيـد/ وأما الشاعر
 حيـث أشـار ،يرتك  للمتلقي مجـاال للـسؤال عـن مكانيـة الـشموخ

ق منه كل َّإىل املنبع الذي يتدف) ن الشموخ(الشاعر يف قصيدته 
  :هذا الشموخ واإلباء

ْتالقــــــــت هنــــــــا، ُالعظــــــــيم ُالــــــــيمن ُهنــــــــا ُســـــــــــيول    َ ُ ِاملجـــــــــــد ُ ْ ُالعطـــــــــــاء َواجتمـــــــــــع َ َ َ  
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َولـــــــــــد هنـــــــــــا ِ ُلـــــــــــشموخا ُ ْ ُ َّتربـــــــــــى هنـــــــــــا، ُّ َ ْومـــــــــــــــن    َ ِإقـــــــــــــــدامنا ِ َعـــــــــــــــرف ْ ِ ُالفـــــــــــــــداء ُ ِ  

ِتكــــــــــــــــــون َوقبــــــــــــــــــل ُّ َ ّكنــــــــــــــــــا ِالتــــــــــــــــــاريخ َ ُبتــــــــــــــــــداءاال كــــــــــــــــــان ُنحــــــــــــــــــن ّومنــــــــــــــــــا    ُ ِ ْ  

َأمــــــــا َطــــــــاف َ ُالــــــــصمود َ ًطــــــــرا َاألرض ُّ َفـــــــــــــــــــراق    ُّ ُالبقـــــــــــــــــــاء ِالـــــــــــــــــــيمن َيف ُلـــــــــــــــــــه ََ َ َ  

ٍفيه تحد آخر  من حيث يتفاخر بإبـاء " هنا"تكرار اسم اإلشارة 

ء اإلشـارة مـن "الـيمن"موخ املهد املشار إليـه وش ، ومـا بـ أسـ

ُمساحة جعلها الشاعر حقالً ملفردات  الشموخ الذي يع ً مظهـرا تـربٍ

 – الـشموخ – العطـاء – املجـد –العظـيم (من مظاهر التحـدي 
ِ و يــأت ،) البقــاء – الــصمود – التــاريخ – الفــداء –إقــدامنا 

 البيــت الثالــث، وهنــا يؤكــد الــضم  املعــرب عــن الــشعب  إال يف

  .  أسباب العزة واملجد- بدرجة أوىل- الشاعر  امتالك الوطن 

ــشاعر ــن ال ــساملي/ لك ــاد ال ــوان زي ــصيدة بعن ــاوير (ٍ يف ق مغ

ليح عن إبائـه ) الشعب(ينقلنا من األرض إىل اإلنسان ) اقتحام

الحايل يف مواجهـة العـدوان وأدواتـه باعتبـار أن الحالـة  اآلنيـة 

  : من الشموخ التاريخي الذي امتلكه اليمنيونمستنسخة

ــــــــام    لن يرى الغازي سوى املوت الزؤام   فــــــــارفعوا األعنــــــــاق يــــــــا خــــــــري األ

  قـــــــــــــصفه يف الليـــــــــــــل والنـــــــــــــاس نيـــــــــــــام    ٍّشــــــــــعبنا أعــــــــــىل وأقــــــــــوى مــــــــــن عــــــــــدو

   عظـــــــــــــامًاّخلـــــــــــــدت للـــــــــــــدهر أجمـــــــــــــاد    شـــــــــــعبنا شـــــــــــعب الفتوحـــــــــــات التـــــــــــي

ٌشـــــــــــــــــــــــعبنا شـــــــــــــــــــــــعب أيب شـــــــــــــــــــــــامخ ٌّ   اجلـــــــــار احلـــــــــرامحيمــــــــل اجلـــــــــرح مــــــــن     ٌ
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ٍلــــــــــــن ينــــــــــــال الغــــــــــــزو منــــــــــــا أي شــــــــــــرب   إنــــــــــــــــــام يلقــــــــــــــــــى مغــــــــــــــــــاوير اقتحــــــــــــــــــام    ّ

ــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــضينا يف ثب   نــــــــــــنفض الــــــــــــضيم ونحيــــــــــــا النتقــــــــــــام    ٍيمني

لتأكيد شموخ اإلنسان وثباتـه " شعبنا"اعتمد الشاعر عىل تكرار 

ّ لكنـه ال يغيـب الـوطن،وإبائه وقوة صالبته واستبساله  بـل ربـط ،ُ

ا فيها من إيحـاء يؤكـد " نيون" باألرض إرادة الشعب وتحديه

  ) .األرض واإلنسان(ثنائية الشموخ 

  صــالح الــشامي/ ويف الــسياق اإلنــسا نفــسه يبنــي الــشاعر

ثـل ،خطابه عىل الحالة الفردية ً أي موجها لليمنـي الفـرد الـذي 

وذجا للطابع أو الحالة العامة، ويشكل الصورة الكلية مـن هـذه  ًإ

 كـ هـو يف ،ردة لشموخ اليمني وبطولتهم وثبـاتهمالجزئية املف

  ) :ح تخرج صنعاء من صمتها(قصيدة 

  ..وما زال ذاك اليامين

  ًحمتفظا بعراقته

  ببطولته

  برجولته

  مل يبع أرضه

  مل يساوم عىل جمده

  ....مل
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  ّمل يزل شاخما كاجلبال العصية 

  ،حتى عىل ما يراهن راعي الشياه عليه

  وعىل نفسه

  اء جمد القرون السحيقةسيظل لصنع

  سوف يظل لصنعاء جمد قرون

تتعـدد " التفعيلـة"ُنسيابية وهذا الدفق من الشعر الحر بهذه اال

 وتكـ األفعـال ، والعطف،أساليب الشاعر ما ب التكرار، والنفي

 "املضارعة التي تفيد االسـتمرارية والبقـاء والتمـسك بالـشموخ 

سان اليمني بالجبـال الـشاهقة  وقد شبه الشاعر اإلن،ً"يزل شامخا

  .نحناءالعصية ملا يراه من التقارب يف املنعة وعدم اال

 

بلغة الشعر، وبالغة القول، أصدر الشعراء بيانات بأحقية شـعبنا 

يف الرد عىل جرائم العدوان عرب قصائدهم التي زلزلـت عـروش 

 متوعـدين بـرضاوة الـرد اآل  ، تحـديهم معلن،تحالف العدوان

 بفـورة غـضب يـشعلها ،من تحت األنقـاض ومـن أشـالء األطفـال

ّأبطال شعبنا من الجـيش واللجـان الـشعبية عـىل تحالفـات الـرش 
 / فهنـا الـشاعر،جرام املتمثلة يف العدوان السعودي األمـريواإل

ي  ينقش قـصيدته التـي تحمـل عنـوان الحارث بن الفضل الشم

عىل جدار التحـدي ليكـون بيانـه بحـق الـرد عـىل ) نقش النرص(
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ًاألعداء أخذا بالثأر وتحقيقا للنرص ً:  

ُقوتــــه، الـــشعب َذاك َمـــازال ُوالـــشعب ِالـــــــــــرمحَن وعـــــــــــىلِ صـــــــــــربه يف    َُّ ْ ُيتكـــــــــــل َّ ِ َّ  

ُالرجـــــــــــل َوحـــــــــــدك َّتـــــــــــتجىل ٍملـــــــــــوث    ٍزمــــــن يف ِالتــــــأريخ َفــــــارس يــــــا واليــــــوم َّ  

َالعـــــــــرب َّأن ُيـــــــــشهد ُوالكـــــــــل   ُالبطــــــــــل ُّأهيــــــــــا ٍشــــــــــهر َبعــــــــــد تقهقــــــــــروا    ًقاطبـــــــــة ُ

ْأرجلهـــــم القـــــديس َطينـــــك ْتـــــدس ومل ُ ُالــــــــشلل َأطرافــــــــك ثــــــــرى يعطــــــــل ومل    ُ َ َّ  

  سـعلوا وجههـم يف فقط هم  ْإن حواء    بنـــــــــــــي يرعبـــــــــــــونً رجـــــــــــــاال فينـــــــــــــا َّألن

ِالــرد َّحــق ُنملــك ُونحــن   ُتـــــــــــــشتعل ِللثــــــــــــأر ُأحقادنــــــــــــا ُونحــــــــــــن    ًضــحى َذات َّ

  ُنحتفــــــــل اهللا باســــــــم ِالتحــــــــالف عــــــــىل    ٍخالــــــــصة ِبالنــــــــرصٍ نــــــــشوة يف ُونحــــــــن

ألن الشاعر يف مقام الحديث عن أسباب التحدي وتداعياتـه، 

ُومظاهره فمن املالحظ تكرار حرف العطف ليعدد املؤهالت التـي 
ّمكنت اليمني البطل من التحدي،  وبعد رسده يف قصيدته جرائم 

الــذي ) حــق الــرد(نــا العــدوان جــاء بهــذه األبيــات لتأكيــد امتالك

نيا خالصا عىل تحالف العدوان ًسنحقق به انتصارا  ً ً.  

 ويظهر تفاعل الشعراء مـع املواقـف واألحـداث يف كثـ مـن 

قصائدهم حيث تأ وقفـة شـعبية يف إطـار الجهوزيـة وإعـالن 

) أشـداء عـىل الكفـار(االستعداد للرد عـىل العـدوان تحـت شـعار 

 لتنقل الواقـع ،أحالم رشف الدين/ ًليكون عنوانا لقصيدة الشاعرة

  :بتفاصيله وتبعث من خالله بيان الرد
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ويـــــــــــــــــــــة وأســـــــــــــــــــــامء    ُأشــــــــــــــــــــداء متــــــــــــــــــــى ثرنــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــداء ُويف اهليجـــــــــــــــــــــاء أ ٌ  

ُوفـــــــــــــيض الـــــــــــــرد منهمـــــــــــــر ومـــــــــــــستاء    ٌأشـــــــــــــــــــــداء إذا اجلـــــــــــــــــــــودي مرتفـــــــــــــــــــــع ٌ  

ــــــــــــــسكب حـــــــــــــاء منعطـــــــــــــف وأجـــــــــــــواء    أشــــــــــــــداء كــــــــــــــأن الليــــــــــــــل من   ويف األ

 ،والواقع يكـون فـيض الـرد" أشداء عىل الكفار"ب االقتباس 
هـذا النمـوذج التـاريخي قـراءة أخـرى " غـزوة األحـزاب"لتكون 
 ليحا بها الحارض معلنا الـرد عـىل ،محمد يحيى بالبل/ للشاعر

  :تحالف العدو

ِبتحـــــــــــــــــــــالف حلثالـــــــــــــــــــــة األعـــــــــــــــــــــراب    ِاليـــــــــــوم عـــــــــــادت غـــــــــــزوة األحـــــــــــزاب ٍ  
  ِواليــــــــوم نفــــــــس احللــــــــف دون نقــــــــاب    بــــــاألمس كــــــان هيــــــود خيــــــرب حلفهــــــم
ِحاشـــــــــــــا يكـــــــــــــون ملفلـــــــــــــس كـــــــــــــذاب    ٍواالنتــــــــــصار حليــــــــــف كــــــــــل موحــــــــــد ّ ٍ  

  ِواحلكمــــة اتــــضحت بــــدون حجــــاب    ٌبــــــه اإليــــــامن صــــــلب شــــــامخ" ْيمنــــــي"
عـــــــــــــــــم هبـــــــــــــــــم وبفتيـــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــباب    بــــــه خــــــري الرجــــــال لــــــصدكم" ْيمنــــــي"   ِأ

  ِحلمــــــــــــني حوزتــــــــــــه مــــــــــــن األغــــــــــــراب    ُونـــــــــــــــساؤنا لـــــــــــــــو مل يكـــــــــــــــن إال هـــــــــــــــم
ُفرتاجعــــــــــــوا فــــــــــــالرد قــــــــــــاس م    مـــــــــــن املتغطـــــــــــرس املتغـــــــــــايبأقـــــــــــوى    ٌعِجــــــــــــْوٍ

ْأحـــــــــــــرقتم الـــــــــــــيمن الـــــــــــــسعيد وآن أن ــــــــــــــــ    ُ ُّوا بنــــــــــــــــار ذا أقــــــــــــــــلَلْصَت   ِ عقــــــــــــــــابٍ
بعد أن ب الشاعر حقيقة العدو وبناء قوتـه وزيفـه وهـشاشة 

موضحا أن الرد سـيكون " فرتاجعوا"أساسه أ بنصيحته للعدوان 
/ قاسيا دفاعا وذودا عن هذا الوطن الشامخ كـ وصـفه الـشاعر

وهـو ينـذر العـدو بـأن )  وطني( يف قصيدته الحميد الرجويعبد
  :الرد سيكون مضاعفا للتقرير بأن الوطن الغايل يستحق ذلك
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ِعــــــــــــــــــــز يــــــــــــــــــــسطره أعــــــــــــــــــــز رجــــــــــــــــــــال    ســــــــــــــنعيد جمــــــــــــــد األولــــــــــــــني وملؤنــــــــــــــا ُّ ٌ  

ِرصحــــــــــــــا مــــــــــــــن العليــــــــــــــاء دون زوال    ًال يشء يثنـــــــــــي هامـــــــــــة ســـــــــــكنت بنـــــــــــا ِ ً  

ٍفليــــــــــــــدع ناديــــــــــــــه ابــــــــــــــن نجــــــــــــــد إننــــــــــــــا ُ ِيف حكمـــــــــــــة ونـــــــــــــزالُيمـــــــــــــن العـــــــــــــال     ُ ٍ  

  ِبأكفنـــــــــــــــــا أو مـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــد األجيـــــــــــــــــال    ُوالــــــــصاع يف صــــــــاعني ســــــــوف نــــــــرده

وأكـد " والـصاع يف صـاع"هكذا أكد الشاعر حق الرد بأضعاف 

  .بقاء هذا الحق يف وعي األجيال، وأليديهم الحق يف أن تأخذ بالثأر

حمـود رشف / يـورد الـشاعر) رد التحيـة(ويف عنوانه الساخر 

  :ى من صور الرد عىل العدوان صورة أخرالدين

  ..والليل يشهد والصباح

  ..أن الدما أقوى وأعتى يوم حيتدم الكفاح

  ...عىل الرياض فال يرى" عاصفة الرجال"وهتب 

ْملك الرياض أمامه هدفا لعاصفة التحالف يستباح ً ُ  

نا   ..ولسوف يعلم أ

ْشعب كأطراف الرياح ٌ  

  ٍمن كل نافذة سنزحف يومها

  ُصوت احلق" نياحلرم"ُّويعم يف 

  "ْرباح"ُيصدح من مآذهنا 



 

 ٤٧  
 



ًيا أهيا الشعب العظيم حتية ُ...  

  ْاهللا يقرئك الفالح

 

تربز مالمح التجديد يف بنية الخطـاب الـشعري اليمنـي أثنـاء 

فرتة العدوان عىل اليمن من خالل  إعادة صياغة األفكار،  ونقلها 

ا فيه لتتحـرر وتنطلـق إىل آفـاق رؤى من إطارها الذي تم تقييده

ها بتقنيـة مختلفـة وغـ متوقعـة تـرتك ،جديدة  حيث يـتم تقـد

ًبذلك أثرا صادما لدى املتلقي، ومن خاللهـا يـستطيع الـشاعر أن  ً

يسهم يف بناء الوعي والتفك بأساليب فنيـة يـتخلص بهـا الـنص 

 ليكـرس حـدة امللـل الـذي طغـى عـىل ذهنيـة ،من رتابة الخطـاب

تلقي،  وتتجىل مالمح ذلك التجديد يف سياق التحدي من حيث امل

 حيـث  يعـد ذلـك املتـسق ،عكسية معنى الرتحيب بالعدو الغازي

ٍ بل تجاوز الحقيقة بإحالـة مجازيـة  إىل داللـة ،يف فكرته املألوفة

ا يحمل من مقاصد إشـارية إىل التحـدي والثقـة بقـوة  مخالفة 

/ الك والجحيم وفـق رؤيـة الـشاعراملواجهة وقدوم العدو إىل اله

  : يف إحدى قصائده املفعمة  بلغة اإلباءمعاذ الجنيد

ُوحلـــف، أمريكـــا ُزواحـــف ِبـــن ملجـــما ِ ِاملعظـــــم ِالـــــرتاب هـــــذا عـــــىل َتالشـــــت    ُ ّ ُ  

تنـــــــا ِّفـــــدكي    ٍدولـــــــة كـــــــل مـــــــن الغـــــــزو ُجيـــــــوش أ ـــــادي يـــــا األعـــــادي ُ   ِوترمجـــــي أ

ِللزحــــــــــــــوف ثرانــــــــــــــا فرشــــــــــــــنا   َّتفحمــــــــيً وســــــــهالً أهــــــــال هلــــــــا ُوقلنــــــــا    ًحرائقــــــــــــــا ُ



 

 ٤٨  
 

 
  

ِتورطـــــــــــــــت ّأم يـــــــــــــــا ّ ـــــــــــك    بحربنـــــــــــــــاِ الطغـــــــــــــــاة ُ ُلتهزمـــــــــــي إال ِحاربـــــــــــت مـــــــــــا ِكأ ِ  

ــه  ــدو وتكوين ــشكل الع ــالتعريف ب ــصيدته ب ــشاعر ق ــتهل ال اس

حلف "ٍ ثم ربط هذا العد بعدو تاريخي ،"زواحف أمريكا"وحقيقته 

 وبهـذا الرمـز ،هذه الشخصية التي ترمز إىل اإلجـرام" ابن ملجم

الشاعر حقيقة وحـشية العـدوان وحقـده، ثـم يـأ ليقـدم يجسد 

صورة ملواجهة ذلك العدو الزاحف بأجنداته من خالل اسـتقبالهم 

ــا للزحــوف حرائقــا"باملواجهــة   هــذه هــي طريقــة ،"فرشــنا ثران

لكـن إىل " أهالً وسـهالً"ًاالستقبال ملن جاء غازيا، يتم الرتحيب به 

أم "أس أفعى هذا العدوان  وأشار إىل ر،"تفحمي"الجحيم املرتقب 

  .التي لن تجد يف حربها علينا سوى االنهزام" الطغاة

وكــذلك يــربز التحــدي والتعبــ عــن الــشوق واللهفــة ملالقــاة 

 يف حسن املرتىض/ األعداء ومواجهتهم من خالل ترحيب الشاعر

املقطــع الثالــث، وهــي قــصيدة مــن الــشعر ) الهــاربون(قــصيدته 

  :املرسل

  الوصاال ْ طبنا..بكمً أهال ..بكمً أهال

  احتفاال أزمنتي ّكل ُأحشد اآلن

  مجاال ٌمزداد اآلن بأهيل فاسمي

  الكرنفاال َأقيم ْأن ُأقدر اآلن

  اجلالال تارخيي أغصان يف ُوأعيد



 

 ٤٩  
 



ا ٌيمن   ال   ال..ُكنت ما ِ ولغريه..أ

  رجاال كونوا ًمرةً رجاال كونوا 

ا إىل الـشوق  رجـال شـوق ال–ًرحب الـشاعر باألعـادي مـش

 ،"طبنــا وصــاال" إىل لقــاء األعــداء يف ســاحة املواجهــة - األبطــال

ــاريخي بتحــد  ــى الحــضاري والت ــشعبي وحت ــن االنطــالق ال ٍويعل

ٌـن "ُ ويوطن لذلك التحـدي بقولـه ،"أحشد كل أزمنتي"وشجاعة 
" كونـوا رجـاال" ثم ينتهي بتهكم وسخرية الذعة مـن األعـداء ،"أنا

  .م من املواجهة عىل األرضملعرفته ويقينه بخوفهم وهروبه

 املكـان لالسـتعداد عبدالقوي محب الـدين/ ويستدعي الشاعر

 صحن – رصواح –مأرب "الستقبال حشود العدوان بسع املكان 

ــوان ،"الجــن ــا(ٍ ففــي قــصيدة بعن ــا تحمــل املفــردة مــن ) يهن

ــة  ــة خاص عي ــاهرة اجت ــارية إىل ظ ــة واإلش ــاءات الداللي اإليح

ــضيف ــب بال ــداء إىل  لك،بالرتحي ــتقدام األع ــى اس عن ــا  ــا هن نه

  :حتوفهم وهالكهم

  ّ عنا،التاريخ  "مأرب "يا 

  ّظنا كان ما هلم ّأكد

ا   اجلود،، كتاب ّأ

فناه   ّأ



 

 ٥٠  
 

 
  

  ومتنا ًحاشية

  النفط، بحلف أهال

  "رصواح"يا  

  حضنا للضيف كن

  السيل طريق ّعبد

  للجرار،،

  ..!!متنى ما ّحقق

  دروبه امتداد وعىل

  العمياء،،

  فرنا كفي أوقد

  "اجلن صحون "وامأل

  ...ًأشالء

  ..  هبوا :وقل

  ...!!  "هينا"و
ٍبأساليب فنية ولغة شعرية متفاعلة مع صورة املشهد يف مخيلـة 

الشاعر استدعى املكـان والزمـان، وبتكـرار أفعـال األمـر اسـتثار 

ًكوامن املحيط البيئي استعدادا الستقبال العـدو الـذي أشـار إليـه 

 وهـذه االستـضافة تكـون ،"للـضيف حـضناكن "الشاعر بالضيف 



 

 ٥١  
 



ٍوبحـرب رضوس "  حلف النفط"واجهة العدوان الذي رمز له بـ 
ٍوتــصد مــستعر تــصليهم  وتخلفهــم أشــالء وتوقــد علــيهم األرض  ٍ

  ً.جحي

ليـة  وباسـتغالل أدواتهـم ،وهكذا بأساليب فنيـة تـصويرية ج

ن عـن  وبطريقة مغايرة للمعهود كتب شعراء اليم،وتفاصيل الواقع

  .تحديهم املعرب عن حالة الشعب بشكل عام

 

ًالحروب بطبيعتها عىل مر العصور تحـدث آثـارا أثنـاء نـشوبها  ُ
وبعد انتهائها، ويف كلتا الحالت يتمثل خطـر آثـاره يف تـصدع 

 وتــشتت أفرادهــا الــذين اعتــادوا أن يكــون خيــارهم ،املجتمعــات

 إذ يرتكون املوطن وينزحون إىل أمـاكن ؛نقمة الحربالهروب من 

 لكـنهم يف هـذه الحالـة يفقـدون أهـم ،أخرى بحثـا عـن األمـان

ء، وبـدوا عـاجزين مخـذول ٍعنرص من عنارص الهويـة واال نـت

 ، لعدم ثباتهم يف الدفاع عن األرض التي احتوتهم مئـات الـسن

ا البقــاء ويف واقــع اليمنيــ اختلفــت هــذه العــادة حــ اختــارو

 فكان لهـذا املبـدأ الـذي جـسده ،وتحدي العدوان، ورفض النزوح

ًاليمنيون كبـارا وصـغارا انعكـاس إنـسا مـؤثر يف روح الـشاعر  ً

ٍ الذي استلهم من الواقع حكاية صمود وثبات وتحد ،نبيل القانص/

يل يف  أكــ شــاعرية، وللقــارئ أن يستــشعر هــذا اإلبــداع الجــ

 حيــث أ بهــذا الرتكيــب لينــاقض ،"ٌنــازح يف مكــا"قــصيدته 



 

 ٥٢  
 

 
  

  : فزاد املعنى  شعرية تفوق املألوف،املعتاد

   مكاين يف ٌنازح

ِاملحارص ُليل َّهتدم    ِاحلكاية َفوق ُ

ُرتبت    التي ِاملفردات داخيل يف َّ

ْبعثرهت َ   ،ُاحلروب اَ

  …عليه وجهي ُتعابري لتبقى

ُوقفت ْ َ..  

  دهر و ٍسطر بني ٍكفاصلة وقويف كان و

  : لنفيس ُقلت و

  ُتِْدلُوً أخريا

  ِاملوت من رأيس ُأخرجت و

ُتوقعت مما َأكثر ِكالوعد َّ  

ْحكت مما َأكثر َ ِّالبن ُزهرة َ   ِللفجر ُ

   ِاملشاهد ِلعبور ٍسبب عن

   ٍسبب عن

  ْللبقاء

***  



 

 ٥٣  
 



  ِ مرايا الوجود يا

ُيزامحُني الزيف ِ   ِاخلريطة َفوق ُ

ِالتصور َفوق ُّ  

  مكاين يف ٌنازح لكنني

  ِقصفال من ُنجوت

ِحللم َأستعيد كي فاسه ِالسنابل ُ ُأ َ  

َالبندقية َأمحل ولكي َّ   واالنتامء ُُ

  ِالزمان وراء ما إىل وأميض

ُيظللني ِّ َ َشغفي ُ َ،  

  .والنشيد 

ٍعرض الشاعر مشهدا مكتمالً يحـ تفاصـيل إنـسان وشـعوره  ً

ليـل "ومالمحه عقـب قـصف منزلـه مـن قبـل طـائرات العـدوان 

ــسكه ببقايــا األنقــاض دون أن  ويــش الــشاعر ،"املحــارص إىل 

ـا تحكيـه ،يفرط فيهـا ً بـل يعيـد ترتيبهـا ليظهـر عليهـا شـامخا 

كانـه الـذي تحطـم ،"تعاب وجهي"مالمحه   ويرى يف التمسك 

ًسـببا " نجـوت مـن القـصف" وكذلك يرى يف نجاته ،"ًسببا للبقاء"

لم  أستعيد لح"الستعادة سيادة الوطن الذي توحي إليه السنابل 

 هكــذا تخلقــت فكــرة الــشاعر فأعــاد صــياغة ،"الــسنابل أنفاســه



 

 ٥٤  
 

 
  

ُاملفردات يف تراكيب منسجمة ليكون معنى جديدا ينساب شـعرية ً ّ، 

  .وهذا اإلبداع النيص بأكمله انزياح عن طبيعة الكتابة عن النزوح

 

تشكل القبيلة اليمنية الجزء األكرب من تكـوين املجتمـع اليمنـي 
ة ملواجهــة  عــىل مــدى التــاريخ، وقــد انطلقــت يف اآلونــة األخــ

 حيـث ،العدوان السعودي األمري لتستعيد تلك املكانة التاريخيـة
ا يحمـل أبناؤهـا مـن  أثبتت حضورها بقوة يف مواجهة العدوان 
املبادئ والقيم واألعراف واألسالف الوطنية واالنـسانية العظيمـة، 

ل انطالقها لتتصدر ميادين الرشف مربزة عظمة مواقفها من خال
ً ملبية نداءات النكـف ،ٍوالكرامة وساحات املواجهة بجدارة واقتدار

، متحديــة قــوى العــدوان، باذلــة العطــاء برفــد الجبهــات  ًوالنفــ ً
ً لتقـدم بـذلك دورا ؛وتسي قوافل الرجال والسالح واملال والغذاء

 والكرامة بكل ًتاريخيا يف شتى جوانب الدفاع عن الوطن والهوية
ت مجـدها يف  واقفها الفدائية تخلد بـص ٍتضحية واستبسال، و

ــر  ــصائد الفخ ــت بق ــي فاض ــشاعرهم الت ــشعراء وم ــيس ال أحاس
ٍواالعتزاز بها وبنخوتهـا يف تجـارب شـعرية صـادقة، ولغـة قويـة  ٍ

موحية بشموخ التحدي، لثقة الشعراء بعمق دالالت اسـتنفار قبائـل 
 أن وليـد الحـسام/ ازي، فكـان للـشاعراليمن ملواجهـة العـدو الغـ

مسرتسالً بقراءته يف تاريخها وحارضهـا ) أمجاد القبيلة(يتغنى بـ 
ًليلقي عليها حروفه سالما وفخرا ُ:  



 

 ٥٥  
 



ْمـــــــــــــــــــــــــا زال يف عـــــــــــــــــــــــــرف القبيلـــــــــــــــــــــــــه ْروح الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيامين األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيله    ُ ّ  

  ْيــــــــــــــــــسمو هبــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــو الفــــــــــــــــــضيله    مــــــــــــــــــــــــا زال وحــــــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــــــمريها

ـــــــــــــذي قبائلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ْ جليلـــــــــــــــــه"ٌأســـــــــــــــــالف"يف الـــــــــــــــــرشع     هــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء اهللا إذ   ْأعطـــــــــــــــــــــــــــى هلدهـــــــــــــــــــــــــــدها دليلـــــــــــــــــــــــــــه    ّلبــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــصار مــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــى األ ْمنهــــــــــــــــــــا أ   ْكـــــــــــــــــرسوا اجليـــــــــــــــــوش املـــــــــــــــــستحيله    َ

  ْعــــــــــــــــــــــربوا املــــــــــــــــــــــسافات الطويلــــــــــــــــــــــه    َالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحتون األرض مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــدت هزيلـــــــــــــه" نجـــــــــــــران"    هـــــــــــــــــذي جيـــــــــــــــــوش احللـــــــــــــــــف يـــــــــــــــــا ـــــــــــــك ب   ْفي

  ْمل يقبــــــــــــــــــــــــــــــل اللغــــــــــــــــــــــــــــــة البديلــــــــــــــــــــــــــــــه    هــــــــــــــــــــــــــــــــــذا القبــــــــــــــــــــــــــــــــــييل الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالء يف ــــــــــــــــــدي العميلــــــــــــــــــه    مل يقبــــ   ْوطنــــــــــــــــــي وال األ

ْيــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــعر إن دكــــــــــــــــــــــت هنــــــــــــــــــــــا   ..ّقـــــــــــــــــــــــــوات حكـــــــــــــــــــــــــام الرذيلـــــــــــــــــــــــــه    ُ

ْوالـــــــــــــــــق الـــــــــــــــــسالم عـــــــــــــــــىل القبيلـــــــــــــــــه    فـــــــــــــــــــاطلق حروفـــــــــــــــــــك يف املـــــــــــــــــــدى َ ِ  

يبدو أن الشاعر ملس حقيقة األمجاد التاريخية للقبيلة وبطوالت 

ــه خأبنائهــا، لــذلك بــدأ الــنص بأســلوب إ ــاري يؤكــد مــن خالل ب

 ثـم ،"ُما زال يف عرف القبيلـة" قيمها املثىل استمرارها بالتمسك ب

ًانتقل اىل الحقل التاريخي ليلـتقط صـورا مـن شـواهد إنجازاتهـا 

بطهــا بــدورها الحــايل يف مواجهــة حلــف العــدوان،  املاضــية ل

وأسس عىل حديثه عن القبيلة اليمنية إيعاز املتلقـي عـىل االعتـزاز 

ٍجـع يف عمـق العـدو  ملا تحققه برضاوة قتالها من و،والتفاخر بها
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ٍ يف قــصيدة محمــد عبدالقــدوس الــوزير/ حــسب يــرى الــشاعر

ّالتي عرض من خاللها مشاهد حيـة لفعـل القبيلـة ) قبائل(بعنوان 
  :املؤيد بالنرص اإللهي

ـــــــــل   ْصـــــــــــــــــــــــــادقه بعزمهـــــــــــــــــــــــــا عظيمـــــــــــــــــــــــــة    مـــــــــضت حـــــــــدب كـــــــــل مـــــــــن قبائ

  ْغارقــــــــــــــــــــــــــــه غاضــــــــــــــــــــــــــــبة راعــــــــــــــــــــــــــــدة    ردعــــــــــــــــــــــــه يف للجـــــــــــــــــــــــيش رافـــــــــــــــــــــــدة

  ْطارقـــــــــــــــــــــه وارفـــــــــــــــــــــة، عفـــــــــــــــــــــت وإن    أوجعـــــــــــــــــــت قاتلـــــــــــــــــــت إن كريمـــــــــــــــــــة

  ْواثقــــــــــــه يــــــــــــد مــــــــــــن  تعالــــــــــــت،هتــــــــــــزم    مل ـــــــــــــياإل النـــــــــــــرص وحيهـــــــــــــا مـــــــــــــن

ٍلقد قارب الشاعر يف اختيار األلفاظ وصياغة الرتاكيب بدقـة 

ـة ووصـفها وفـق واقعهـا  تها الدا ٍعالية ب وصف القبيلة بـس

اليوم يف تحركها ملـساندة  الجـيش ورفـده بالـدعم والتعزيـز يف 
  . اللجان الشعبية التي تخوض املعارك بقوة وانطالقإشارة إىل

َسـل (  يف قـصيدة صالح الـدكّاك/ ويف هذا النسق يذكر الشاعر

با ًاذج من القبائل التي تبـدو يف ثنايـا رسده الحكـا رمـوزا )  ي

  : وكثافة احتشادها ملواجهتهم،تاريخية لرشاسة الهجوم عىل األعداء

َّحــــــــــــــــــم   ُبعـــــــــــــــــــــــدا ُســـــــــــــــــــــــلامن يـــــــــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــــــــلو    منــــــــــــــــــاص فــــــــــــــــــال ُالقــــــــــــــــــضاء ُ

ــــــــــــــــث حلفــــــــــــــــك جتتــــــــــــــــث    الـــــــــــــــــــــــــشوى ُنازعـــــــــــــــــــــــــة جاءتـــــــــــــــــــــــــك ّمــــــــــــــــدا حي َ  

  ُومــــــــــــــــــــــــــــــــرداً وفتيانــــــــــــــــــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــــــــــــــــيبا    ِاحلجــــــــــــــــــــــــى ُمهــــــــــــــــــــــــدان جاءتــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــك ـــــــــــــــن خـــــــــــــــوالن جاءت ُوالطيـــــــــــــــــــــــــــــــــال    عـــــــــــــــامر ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ِّ   ّوجـــــــــــــــــــــــــــــــــداً أ
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  غمــــــــــــــدا الــــــــــــــسيف يــــــــــــــؤوب ولــــــــــــــن    ذا الفقـــــــــــــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــــــــــــللنا ولقـــــــــــــــــــــــــــــد

ًنادى الشاعر الخصم مستفزا لـه ليخـربه بالعاقبـة الوخيمـة  التـي َ

الـذي يفيـد الجـزم " جاءتـك" واسـتخدم الفعـل املـايض ،ّحلت عليـه

نازعـة "والتقرير بحدوث الفعل وانقضائه، ملا يـوحي باجتيـاح القبيلـة 

- همـدان ( وينبئه بـأوان اجتثاثـه، وأورد القبائـل ،أرض العدو" الشوى

باعتبـار امتـدادها التـاريخي، ثـم يلفـت )  الطيـال- خوالن بن عـامر 

  " .ذا الفقار"ٍهوية تاريخية ودينية يرمز بها للشجاعة القارئ اىل 

) هـي نهـم( من خالل قـصيدته حم العز/ وينتقل الشاعر

  :إىل بطولة هذه القبيلة

ُهنـــــــــــــم هـــــــــــــي ْ ْبـــــــــــــنهم العـــــــــــــدا تلـــــــــــــتهم ِ َ َ   ْعــــــــــــــدم الــــــــــــــزاحفني مجــــــــــــــع ُوحتيــــــــــــــل    ِ

نائهــــــــــــــــــا يف هنــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــي ْوشــــــــــــــيم ٌصــــــــــــــامد ٌشــــــــــــــعب و ٌحــــــــــــــر    ٌوطــــــــــــــــــن أ َ ِ  

ْللــــــــــــــــــــــــــضيم ٌوقبائــــــــــــــــــــــــــل َّحلــــــــــــــــت    فــــــــــــــــــــــــــضةرا َ ْونقـــــــــــــــــم بالعــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــذابا َ َ ِ  

ُّهـــــــــــــــم ُّوغم الغـــــــــــــــزاة َ ــــــــــــــــــــــم نوائــــــــــــــــــــــب و مــــــــــــــــــــــستوطن    ًوأســـــــــــــــى هـــــــــــــــمَ   ْوأ

َّخطـــــــــــــت جبهـــــــــــــة هـــــــــــــي ْوبــــــــــــــــــــــــــــدم وبــــــــــــــــــــــــــــسالة ٍببطولــــــــــــــــــــــــــــة    قـــــــــــــصيدهتا َ َ ٍ  

ــــــــــــــــــف هــــــــــــــــــي َنقـــــــــــــش    َّخملــــــــــــــــــدة ملحمــــــــــــــــــة أ َ ـــــــــــــاءاإل َ ْورســـــــــــــم فـــــــــــــصوهلا ب َ َ  

ــــــــــــــدركها التــــــــــــــاريخ ال هنــــــــــــــم هــــــــــــــي ِيفـــــــــــي ولـــــــــــيس كـــــــــــال    ُي ْقلـــــــــــم الثبـــــــــــات َ َ َ  

للداللـة عـىل املؤنـث " هـي"خدم الشاعر الـضم املؤنـث است

ا يـدل عـىل  املقصود القبيلة، وقد كرر الضم يف مواضع عدة 
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ًاعتزاز الشاعر بهذه القبيلة التي جعـل منهـا جبهـة تقـدم العطـاء 

  .وتسطر البسالة واملالحم التاريخية يف مواجهة العدوان

اليمنيــة ووفــق وباالنتقــال الجغــرايف بحــسب مــواطن القبيلــة 

عـــي  تـــأ قبيلـــة ،االســـتلهامات التاريخيـــة لحـــضورها االجت

الويـل ( يف قـصيدته أحمـد عطـاء/ عىل لسان الشاعر" الزرانيق"

  :ليح انطالق أبناء هذه القبيلة للرد عىل العدوان) التهامي

ـــــــــــــــــــــــــف يـــــــــــــــــــــــــا رضاأل    َبـــــــــــــــــــــــــصاق يـــــــــــــــــــــــــا هتامـــــــــــــــــــــــــة َّإنـــــــــــــــــــــــــا   ِالعبيـــــــــــــــــــــــــد َأ

  ِالــــــــــــــــــــــــــــــردود يف تلظــــــــــــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــــــــــــــار    وإننــــــــــــــــــــــــــــا .. الــــــــــــــــــــــــــــسالم نحــــــــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــاة الزرانيـــــــــــــــــــــــــــــــق فهنـــــــــــــــــــــــــــــــا   ِاألســــــــــــــــــــــــــــود تفاصــــــــــــــــــــــــــــيل هنــــــــــــــــــــــــــــا    األ

ِاحلديـــــــــــــــــــدي ُالويـــــــــــــــــــل هنـــــــــــــــــــا إنـــــــــــــــــــا    عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرائيلكم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعود َ ُ  

نالحظ أن الشاعر أك من استخدام االيحـاءات املكانيـة مـن 

لــيح أرض تواجــد القبيلــة " هنــا"خــالل تكــرار حــرف اإلشــارة 

 املنطقة التهاميـة  ليش إىل،التي كان له أن يفاخر بها" الزرانيق"

ا تحمله من أبعاد تاريخية، وك هاجم العدوان والغـزاة بندائـه 

الويل " يأ يف املقابل عىل األعداء بـ فإن رده،"العبيد- يا بصاق "

  .ليؤكد بذلك رشاسة املقاتل التهامي" نار تلظى- 

 

رتزقتــه الجــرارين يواجــه الــشاعر اليمنــي عمــالء العــدوان وم

ًبوبال شديد من اللغة الساخرة التـي يجعـل منهـا الـشعراء سـوطا 
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ليجلدوا من باعوا الكرامة مقابل حفنة من الريـاالت التـي يحنـي 

 من األ ٌ اللغة وقعلها ضعفاء النفوس أعناقهم، وحتى يكون لهذه

وة اللغويـة، ال بـد أن  ، فإىل جانب ال عىل نفوس أولئك املبتذل

لك الشاعر قدرة فائقة يف استخدام اللغة والتحكم بها لتشكيل ت

ٍسياجاتها بـذكاء تنـتج عنـه األفكـار املبنيـة صـياغتها عـىل إحالـة 

املتلقي إىل إدراك التهكم الالذع والسخرية املفرطة بطريقـة غـ 

/ تقتنص الـشاعرة) الحروب الذكية(مبارشة،  ففي قصيدة بعنوان 

  :بذكاء أفكارها ابتسام املتوكل

  َّالذكية احلروب يف

  الضحية تقيض

  قاتلها ُتغازل وهي

  ِّكلها ِبأفعاله َّتتغنى

ه تشكر ثم   جرأ

  يديه يف بعاصفة ُوهتيم

  له وتبيح

  وهلا

   ليلها

ُمتدحه كيف انظروا ُ :  
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ُحزمه َ   

اقة   ِأسبابه َوأ

َاملوت ينقل التي ِواللغات   معامجها بني ُ

  : انظروا

ُيعلمها احلديث ُفالسالح ِّ ُ  

  تصيل ْأن

  غاراته وقع عىل

َمتوه أن    ْالدماء يف َأوجاعها ّ

ُيعلمها احلديث والسالح ُِّ  

  ِالقصف ِموعد يف كيف

  خماوفها َّكل ُتضبط

ُّوجتن   ْالسامء ُ

  ْالعربية ِباألحرف ُتكتب كيف

  َالعدم ِعناق من ٍثانية قبل

فاسها بآخرً شيكا ُتكتب كيف   أ

  ْاألمل وبياض
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   تودعه كيف

  َدّترتد أن دون

   .أهدافه بنك يف

تجعل الشاعرة أولئك املرتزقة يتصادمون مـع ذواتهـم ليكتـشفوا 

حمقهم وغباءهم بأنفسهم دون أن تهاجمهم بهجاء مبارش ينفـرون 

نحهم صفة  لتستحثهم عىل املزيد مـن متابعـة " الضحية"منه، بل 

 فهـا هـي ،َّالنص، ليتلقوا بعد ذلك حر السياط التي تجلد ظهـورهم

 ويف هذه الجملة الفعلية ما يوحي بأن تلك  ،"تغازل قاتلها"الضحية 

تلـك كرامـة حـ  ًالضحية التي ترمز بهـا الـشاعرة للمرتزقـة ال 

 تبـيح لـه - أي الـضحية–عىل انتهاكـه لهـا، بـل إنهـا " تشكر قاتلها"

دح وقاحة وبشاعة أفعال غاصبها، ولـ تعيـد الـشاعرة  نفسها، و

اك القـصدية بـأنهم الـضحية املبتهجـة وعي أولئك العمالء إىل إدر

 فقد أعادتهم إىل واجهة مشهد النص من خالل ربـط تلـك ،بقاتلها

الحروب التي يديرها الغباء بواقع جرائم العـدوان الـذي يـستخدم 

 - عنـد تنفيـذ غاراتهـا–كالطائرات التـي تحتـاج " السالح الحديث"

يف  "حــداثيات الهــدفإألولئــك الخونــة لتقــديم املــساعدة للعــدو ب

، ليــستلموا يف املقابــل مــن "موعــد القــصف تــضبط كــل مخاوفهــا

 وهذا الرتكيـب يحـ ،"بنك األهداف"يرصفونه يف " ًشيكا"املجرم 

واقع ارتزاق العمالء ودناءة العدوان الذي يرصف املال بـال هـدف 

  .سوى قتل األطفال



 

 ٦٢  
 

 
  

كل شعراء اليمن في كتبوه بخصوص املرتزقـة العمـالء  تتفـق 

ن أولئــك الخونــة يلهثــون وراء املــال، فبــاعوا أنفــسهم رؤيــتهم بــأ

ــات  ــرامتهم وم ــدوا ك ــارق، وفق ــشيطان امل ة إلل ــالغ حــساسهم ب

ء كائنات ( يف قصيدته عبدالحفيظ الخزان/ ليقول الشاعر،واالنت

ٍساخرا منهم بهجاء حاد الذع يكشف عن  قبح ) النفط يف طغيانها ٍ ً

  :نواياهم، ويعري خسة توجههم

نــــــــــــــا كلهــــــــــــــم    وانطـــــــــــــــــوى ختـــــــــــــــــىل الكـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــإذا ــــــــــــــيهم أ   ِ"زيــــــــــــــاد "كـــــــــــــــ أ

  العـــــــــــــــــوادي األم عـــــــــــــــــىل وتعينـــــــــــــــــون    حمنـــــــــــــــــة يف أمكـــــــــــــــــم تبـــــــــــــــــدو كيـــــــــــــــــف

ـــــــــــــــوم ال   ِاحليـــــــــــاد أهـــــــــــل وال" الـــــــــــصني "أمـــــــــــة    وال والـــــــــــــــرشق َالغـــــــــــــــرب أ

  ِشـــــــداد عـــــــرب  ومـــــــن أعـــــــاجيم مـــــــن    أمتنــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــىل لــــــــــــــــــــــــومي إنــــــــــــــــــــــــام

  !؟ِ اجلـــــــــراد وإمجـــــــــاع الكلـــــــــب ُغـــــــــرية    لكـــــــــــم هـــــــــــل الـــــــــــرباري خنـــــــــــازير يـــــــــــا

تفنن الشاعر يف انتقاالته األسلوبية مـا بـ األسـاليب الخربيـة 

 ليستفز املتلقي ويث انتباهه، ،)النفي واالستفهام والنداء(واإلنشائية 

وأبدع الشاعر أيـضا يف انتقالـه عنـد توجيـه خطابـه مـن الـضم 

سك الفكـرة ،"كاف الجمع"إىل الضم املخاطب " هم"الغائب   وتت

 من خالل ترابطهـا يف مـضام األبيـات التـي تحمـل يف األبيات

نـسانية رسالة إىل املرتزقة تكشف لهم فقـدانهم الهويـة الوطنيـة واإل

 ويفـصح ،"زيـاد ابـن أبيـه"التي تخلوا عنهـا، وصـار حـالهم كحـال 

تبدو أمكـم يف "الشاعر عن مدى نذالتهم من خالل عرض الصورة 
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ـا تعانيـ،"محنة ه مـن اعتـداء عـدوا  حيث يرمز باألم ألرضـهم 

أعانوا العدوان  عليها وساندوه يف انتهاكها، ثم يرتك الشاعر سـؤاله 

ة الكلـب؟"الساخر   ليتأمـل العمـالء مـن خاللـه  يف ،"هل لكـم غـ

هيئاتهم الالإنسانية وقبح حالهم، فقد جعلهم بسؤاله يعقدون مقارنة 

  .من حيث النزعات" الكلب"ب أنفسهم و 

رية والهجاء والـتهكم لـدى الـشعراء بحـسب وتتباين لغة السخ

معـاذ / الطريقة يف تسليطها عىل  واقع العمالء املرتزقة، فالشاعر

) املرجفـون( يـصف حـالتهم النفـسية يف عنـوان قـصيدته الجنيد

  :وكأنه يفتح نافذة القصيدة للتأمل يف الواقع الحقيقي لهم

ُيميــــــــــــــــزكم ملً حــــــــــــــــصارا ُتــــــــــــــــربرون   عـــــــــصفوا ضـــــــــدكم ًغـــــــــزاة وتـــــــــشكرون    ..ُ
ــــــــــــــنام اســــــــــــــتلزمتهم ُواللعنــــــــــــــة    يعــــــــــــــرفهم اهللا كتــــــــــــــاب املرجفــــــــــــــون   ُثقفــــــــــــــوا أ

  عزفـــــــــوا، َولولـــــــــوا، ّتغنـــــــــوا حتاللبـــــــــاال    ٌواضــــحة َوهــــي حــــاموا احلقــــائق عــــىل
  ارتـــــشفوا نبعهـــــا مـــــن التـــــي الـــــبالد بـــــاعوا    موعــــــــدهم طــــــــال ــــــــا َّثــــــــم، ّتربــــــــصوا

ـــــــــــــة ُهـــــــــــــم ِّلكــــــــــل    حـــــــــــــداثتها أهبـــــــــــــى يف ُالعامل   نــــــــــسفوا ) ْيمهمإبــــــــــراه ( أقــــــــــوال ُ
ُواخللـف، ُالعهـد َبئس ) ْسلامن ( ُجريان    هلــا َقـام ) اهللا جـار ( ُاألرض َنـادت ْإن َ  

سخرية شديدة وتهكـم اسـتنكاري عنـدما  يعيـد الـشاعر عـىل 
العمالء عرض مشهد حالهم ح يربرون الحصار الذي ال يفـرق 
هم، وحـ يـشكرون غـزاًة يعـصفون بـاألرض التـي  بينهم وغـ

واجــدون عليهــا، ثــم يؤكــد الــشاعر حقيقــة إرجــافهم ونفــاقهم يت
 حيث يلفتهم إليه ،"كتاب هللا"باستناده واستدالله بالحكم الفاصل 
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ا اقرتفوه ًليذكرهم بأن اللعنة تالحقهم دينيا وتاريخيا  ً.  

 أولئـك فؤاد العريش/ وبتناوالت تفصيلية دقيقة يصنف الشاعر
 وإرهـا ، وها متطـرف،العمالء ومرتزقة العدوان إىل صنف

ــد ــدوان  ،مجن ــوى الع ــدموا ق ــال ليخ ــنه وراء امل ــٌل م ــث ك  يله
ٍوتحالفاتها، كل بطريقته، حيث يقول الـشاعر يف قـصيدة بعنـوان 

  ) :وثيقة نقشت بباب املندب(

ـــــن مـــــن ـــــاة يـــــا وجـــــه أ ــــِج األمــــس أمهــــات مــــن    ؟ املرعـــــب احلي   أب بــــال َتْئ
 »النبــــــي قــــــال« مــــــن يطــــــل سامريوالــــــ    ومــــــشائخ  قبــــــضة" نجــــــد" قــــــرن مــــــن

  املركــــــب فــــــوق النــــــوق بــــــول أحكــــــام    فقيهنـــــــا بحـــــــث كـــــــان ! نـــــــوح وفـــــــانط
ـــــن مـــــن   وخيتبـــي يلـــوح" كعـــب"  يف "حيـــي"و    وروايـــــة" عـــــصبة! جـــــاءوا؟ أ

  املكــــــسب بــــــرشع  مــــــشغول والــــــدين    "رساقـــــــــــة" ســـــــــــمإ ينتحلـــــــــــون أمـــــــــــراء
  املنــــــــــــدب ببــــــــــــاب نقــــــــــــشت ووثيقــــــــــــة    وخيانـــــــــــــــة موعـــــــــــــــد ةظـــــــــــــــقري وبنـــــــــــــــو

ــه املرتزقــة، قــدم ــدوان وأجندات ــشاعر تأصــيالً لجــذور الع  ال
ًمستمدا االستدالالت عىل األصول الخبيثة لهذا الحلـف مـن عمـق 

، ويكشف عن تصنيف أجنحة العـدوان "من أمهات األمس"التاريخ 
التـي " ٌقبـضة ومـشائخ والـسامري"من خالل استخدام املفردات 

 ،ت قـوى العـدوانًجعل كل مفردة رمزا يقابله تشكيل مـن تـشكيال
ألصــنام الحركــة " مــشائخ"للمرتزقــة و " قبــضة"حيــث يرمــز بـــ 

عات االرهابية الداعـشية، ويعيـد " السامري"الوهابية و رمز الج
ـا ،"ةظبنو قري"الشاعر أصل تحالف العدوان بكل تشكيالته إىل   

  .يوحي الرتكيب من داللة الجذر اليهودي
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لكل ظروف حياتية مظاهر إنسانية مصاحبة تنتجهـا الظـروف 

ًوفقا ملعاي واقعها وتفاصيل أحداثها إن كانت مليئـة باملـستجدات 

ٌفثمة إبداع جديد وتفك طارئ يحاذي مسارات الحياة وطبيعتها، 
ــه  ــه حرب ــه وعمــالؤه وأدوات ففــي حــ فــتح العــدوان وتحالفات

–يمنيــون معتمــدين عــىل هللا الــشيطانية عــىل الــيمن، انطلــق ال
 مــستنفرين بأســهم واستبــسالهم لــدحر حــشود - ســبحانه وتعــاىل

العدوان، فاتح جبهـات الـصمود والتحـدي واملواجهـة، ولكـرس 

أنف الغزاة املعتدين، يتسابق الرجال متلهف ملجابهة العدو الـذي 

ًيحيك لألمة املؤامرات الفاجرة ومخططات التدم خدمـة للبغـي 

ومع وجود الفارق يف العدة والعتـاد واإلمكانيـات والـدعم والرش، 

 وتحالف العـدوان إال أن املجاهـدين مـن ،ب شعبنا اليمني األ

ة  أبناء هذه األرض الطيبة عرضوا يف ميادين القتال مشاهد كثـ

ٍأغرقت العا يف الدهشة ببطوالت أسطورية تفوق الخيـال، لهـذا 

الـيمن الـذين يعيـشون واقـع فقد انعكس ذلك  عىل رؤى شـعراء 

املشهد بحضورهم يف الجبهات أو حتى يعيـشونه كتجربـة شـعرية 

مفعمة بصدق املشاعر، من خالل متابعة املشاهد التي تنقل صورة 

/ لبطوالت املجاهدين اليمني يف الجبهات، حيث يحـ الـشاعر

ً تفاعل جميع أبناء شعبنا مع أحداث الجبهات متكئا حسن املرتىض
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  :ُك عىل البعد الدينييف ذل

  .... وصاياهم لنا ويرسلون

ُتسدد وأدعية    الرامني رمية ُ

   ِاجلبهات يف

   ُمجيعهم ثم

صار يرمون   ِباأل

  َالثائرين نحو

 يتجـسد ،) يرمـون– تـسدد –يرسـلون (بتكرار الفعل املضارع 

ٍمشهد التفاعل بوضوح  ب الشعب واألبطال املقاتل يف ميادين 
كن أن يدرك القارئ من خالله أن جميع الرشف والبطولة،  وما 

أبناء الشعب يشكلون جبهة واحـدة مـن خـالل املراسـلة، ومتابعـة 

ُمجريات املعارك، ويستحـرض الـشاعر البعـد الـديني مـن خـالل 
ــردت  ــة،وصــايا(املف ويعطــي الحــق للمجاهــدين  حــ )  أدعي

ملـا يف هـذا الوصـف مـن دالالت مجابهـة " الثـائرين"وصفهم بـ

لطغــاة، وتبــدو الجبهــات وســاحات املواجهــة ومــا يعــرض فيهــا ا

ًاليمنيون من مـشاهد العـزة والبـأس والبطولـة فـضاء واسـعا يف  ً
  ضـيف هللا الـدريب/التـي كتبهـا الـشاعر) النجم الثاقب(قصيدة 

بإسهاب يرسد كل األحداث والعوامـل واألسـباب والنتـائج املتعلقـة 

  :بالجبهة
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ْنغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض ْأنِ اهللا َمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ   وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامنا ألمريكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا ْيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهبم بأ ُ ُ ِّ َ   موالنـــــــــــــــــــــــــــــا ِالـــــــــــــــــــــــــــــشأن ُعظـــــــــــــــــــــــــــــيم    ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا ْنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعهم بأ ُِّ َُ وانــــــــــــــــــــــــــــــا ِّالــــــــــــــــــــــــــــــذل َكــــــــــــــــــــــــــــــؤوس    ُ   أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْأرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلنا    ِاحلــــــــــــــــــــــــرب ُطبــــــــــــــــــــــــول ْدقــــــــــــــــــــــــت إذا   رسايان

ْتوكلنــــــــــــــــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــــــــــــــــاري عــــــــــــــــــــــــــــــــىل َّ َ ْوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددنا    َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ََّ   نوايان

ْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددناِ اهللا ِوباســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم َّ   أمزانـــــــــــــــــــــــــا ِاحلـــــــــــــــــــــــــسم َرصـــــــــــــــــــــــــاص    َ

َّكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا اللقـــــــــــــــــــــــــــــــــــا َّاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتد إذا ــــــــــــــــــــــــــــــساح    ُ   فرســــــــــــــــــــــــــــــانا ِالعــــــــــــــــــــــــــــــزم ِب

ُســـــــــــــــــــــــــــــــــلوا َميـــــــــــــــــــــــــــــــــدان َ ْ ِعزتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا َ َصــــــــــــــــــــــبيا (ســــــــــــــــــــــلوا    َِّ ْ ــــــــــــــــــــــا(و) َ   )نجران

َيمـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــلوا ـــــــــــــــــــــــا ََ ـــــــــــــــــــــــا اإلب   أعـــــــــــــــــــــــــــــــدانا ُّنـــــــــــــــــــــــــــــــدك وكيـــــــــــــــــــــــــــــــف    َّعن

يبعث الشاعر رسالة تفصيلية عن واقع الجبهـة إىل كـل العـا 

 وكأنـه ،ونتائجهـاحقائق عن شكل  املواجهـة وطبيعتهـا يح فيها 

يؤدي دور اإلعالمي الـشاعر املجاهـد، حيـث يرسـل تقريـره فيها 

ئر  ويقابلــه " أيــدينا"يف قولــه " نــاء املتكلمــ"ًمــستخدما الــض

واو "إشــارًة إىل العــدو، وضــم املخاطــب " هــم"ضــم الغائــب 

عة ، وتأ مرادفات الجبهـة واملواجهـة يف "سلوا"يف قوله " الج

)  نـدك– ميـدان –ح العـزم  سا- اللقاء - الحسم  - سددنا (األبيات 

 ،ًمحملة بدالالت ارتباط الشاعر بالجبهة ووجوده فعليا يف الحدث

ِليلفـ" سـلوا"وكرر الشاعر فعل األمـر  ت املتلقـي عـىل التأكـد مـن ُ

حقيقة الواقع وأحداثه التـي تحـ بطـوالت اليمنيـ بإيحـاءات 
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 –بأيـدينا نعـذبهم (عكسية تنتج عن تلقي العدو الويالت والعذاب 
د عىل هللا يف املواجهة،)نجرعهم كؤوس الذل   . وقد أكد االعت

ــشاعر ــرجم ال ــوان هــادي الرزامــي/ وت إىل (ٍ يف قــصيدة بعن

الحالة الشعورية العامة لدى الشعب اليمني حيـال ) ميادين الفداء

  :الجبهات وميادين القتال

 ِاحلفــــــــــــــاة للرجــــــــــــــال الــــــــــــــشوق هــــــــــــــزين    ِللجبهـــــــــــــــــــــــــات الراحلـــــــــــــــــــــــــون أهيــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــاك اىل فـــــــــــــــــــــــــــامحلوين   ِالتـــــــــــــــــضحيات بـــــــــــــــــساحة ٌلـــــــــــــــــشغوف    فـــــــــــــــــــــــــــإين هن

  ِاحليــــــــــــــــاة يف واقعــــــــــــــــا الــــــــــــــــدين محلــــــــــــــــوا    كـــــــــــم يـــــــــــا واجلـــــــــــيش اللجـــــــــــان فهنـــــــــــاك

  ونجــــــــــــايت وراحتــــــــــــي عــــــــــــزي حيــــــــــــث    أهــــــــوى حيــــــــث يــــــــا إخــــــــويت فخــــــــذوين

  ِالغـــــــــــــزاة كـــــــــــــل قـــــــــــــرب الـــــــــــــشعب فهنـــــــــــــا    ٍلغــــــــــــاز مكــــــــــــان ال   احللــــــــــــف وابلغــــــــــــوا

عـي  باللهفـة عرب الشاعر عن الحالـة النفـسية والـشعور الج

والشوق إىل الجبهة للمشاركة يف نيل رشف الـدفاع عـن القـضية 

ٍ بلغـة سـهلة وأسـلوب بـسيط،"قضية كرامة"  فقـد اسـتخدم اسـم ،ٍ

سـاحة "إىل املكان الـذي يتلهـف أن يتواجـد فيـه " هناك"اإلشارة 

" الجيش واللجان الـشعبية"، وال ينىس الشاعر أن يذكر "التضحيات

ان ويطبق قيم الـدين  اإلسـالمي عـىل النموذج الذي يجسد اإل

أرض الواقع، ويف األخ أرسل رسـالته إىل الغـزاة بـأن ال مكـان 

ــرى هــذه األرض  ــدفن يف ث ــا ســوى الهــالك وال ــم يف بالدن له

  .املقدسة
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ـا لهـا مـن داللـة   النف أو االسـتنفار  واشـتقاقات املفـردة 

عات  واألفراد وحثهم عـىل االسـتعداد والجهوزيـة استنهاض الج

واالنطالق ملواجهة الحدث الطارئ كـالحرب والثـورة ضـد الظلـم 

  تخرج داللة املصطلح يف الشعر اليمني خالل مواجهـة ،والبغي

  :العدوان عن داللته يف سياق النص القرآ ح قال هللا تعاىل

َأهيا َيا﴿ ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ْلكم َما َ ُ َقيل َذاِإ َ ُلكم ِ ُ ُانفروا َ ِ ِسبيل ِيف ْ ِ ِا َ ْاثاقلتم َّ ُ ْ َ َإىل َّ ِاألرض ِ ْ َ 
ْأرضيتم َُ ِ ِباحلياة َ َ َ ْ َالدنيا ِ ْ َمن ُّ ِاآلخرة ِ َفام َِ ُمتاع َ َ ِاحلياة َ َ َ َالدنيا ْ ْ ِاآلخرة ِيف ُّ ٌقليل ِإال َِ ِ َ﴾.  

عنى األمر الوجو امللزم لالنطالق يف  وك ورد يف القرآن 

وية مقدسـةتحقيق   فهـو كـذلك ورد بـاملعنى ذاتـه يف ،غاية سـ

دلوالته الرتكيبيـة املبنيـة عـىل حـث  أغلب نصوص شعراء اليمن 

س  ٍالــشعب اليمنــي عــىل االنطــالق واالســتنفار يف تــسابق وحــ
أحمد درهـم / للشاعر) منهج املجد(ملواجهة العدوان،وتأ قصيدة 

 يف نفـس مـسار املعنـى  بلغتها وتراكيب مفرداتها وأفكارهـااملؤيد

   :القرآ ملفردة االستنفار

  األوفـيــــــــــــــــــــــاء أهيـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــا وثقـــــــــــــــــــــاال    خفافـــــــــــــــا للجهـــــــــــــــاد اليـــــــــــــــوم انفــــــــــــــروا

  جـــــــاءو حيـــــــث مـــــــن الغـــــــزاة وأعيــــــدوا    تـــــــــــــــــستكينوا ال بـــــــــــــــــاهللا واســـــــــــــــــتعينوا

  ُوشــــــــــــــــــقاء ٌذلــــــــــــــــــة فالبخــــــــــــــــــل  َّالــــــــــــــــــرب    تنـــــــــــــالوا حتـــــــــــــى  باإلنفـــــــــــــاق بـــــــــــــادروا
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ــــــــــــــــــــــــــــاة    فـــــــــــضل شـــــــــــك ال اجلهـــــــــــاد يف ولنـــــــــــا   وعطــــــــــــــــــــــــــــــاء ورمحـــــــــــــــــــــــــــة وحيــ

ـــــــــــف ـــــــــــا دمـــــــــــوع لبيـــــــــــك أ ــــــــــــــــــــــــــت    الثكـــــــــــاىل ي ـــــــــــــــــــــــــــاء للطغــــــــــــــــــــــــــاة واهللا أ   فـن

فعل األمر استخدم بداللتـه ذاتهـا يف الـنص الـديني " انفروا"

ا له من معا الحث وإثارة االنتبـاه السـتجابة  والنص الشعري، 

ورسد " للجهـاد"نداء هللا تعاىل، حيث فرسها الشاعر هنا كوسـيلة 

-  عدم االستكانة –االستعانة با (ظاهرها وأشكالها ًعددا  من م

 ويوضح الشاعر نتيجة النف بأنها ،)تلبية نداء املظلوم - االنفاق

  .زالتهمإتتمثل يف فناء الطغاة و

ضـيف / عن معناه الديني الثابت لدى الشاعرالنف وال يخرج 

ن ـا يحكيـه هنـا إ و،)انتصارات الجـراح( يف قصيدته هللا سل

  :عىل سبيل التذك ملا يتطلبه واقع الحال

ِبــــــــــــــرش ِّ َالــــــــــــــصابرين َ َِّ ْباخللــــــــــــــد ِ ُ ًفــــــــــــــوزا ْ ْ ًونعــــــــــــــيام    َ ِ ِوظــــــــــــــال َأســــــــــــــمی َ ِظلــــــــــــــيال َ َ  

َوعــــــــــىل َالقاعــــــــــدين َ ِ ِ َ ْقــــــــــد ْ َفــــــــــضل َ َّ ُا َ ٰتعــــــــــــــاىل    َّ َ َ ْمــــــــــــــن َ ُجاهــــــــــــــدوا َ َ ِتفــــــــــــــضيال َ ْ َ  

َّإنــــــــــــام ُمنــــــــــــه ُالنــــــــــــرص ِ ٌوعــــــــــــد ِ ْ ٌقريــــــــــــب َ ِ ُختـــــــــــــافوا َال    َ َ ِوالتهـــــــــــــويال َفاإلرجـــــــــــــا َ َ  

ُوانفـــــــــــــــروا ِ ْ ْيق، َ ًَمجيعـــــــــــــــا ُالغـــــــــــــــزاة ُرَهـــــــــــــــُ ُوخــــــــــــذوا    ِ ُ َاملعتــــــــــــدين َ ًأخــــــــــــذا ُ ْ ِوبــــــــــــيال َ َ  

يف هذه األبيات بدأ الشاعر بتقديم النتيجـة املحققـة مـن النفـ 

وهي برشى الفوز والخلود والجنة، وللمزيـد مـن حـث الرجـال عـىل 

املكانـة والتفـضيل  عرض الـشاعر مقارنـة يف ، ملواجهة العدوانالنف

  .اإللهي ب من نفروا للجهاد ومن قعدوا يف البيوت يائس
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 أن بغـي الظـا وفجـوره يحـتم أحمد العجري/ ويرى الشاعر

والخروج للمجابهة برشاسة، حيث يقـول يف النف عىل املظلوم 

  ) :سلم سالحك(قصيدته 

  ِأحـــد عـــىل تبقـــي ال بالقـــصف تْمـــُرَو    قائــــــدهم اغتلــــــت الزمــــــان هــــــذا فتيــــــان

ـــــــا وفيـــــــت فعـــــــال ـــــــُت ّو ِجلـد ويلأ لكن تهمْخرجأ الكهف يف    حـــــــدأ مـــــــن ِقْب َ َ  

قظـــــــــتهم   َردي كــــــــل عنــــــــه لــــــــردوا ليــــــــهإ عــــــــادوا    ولـــــــــو الطـــــــــائرات بحنـــــــــني أ

ِاألســـــــد ثـــــــورة فثـــــــاروا اســـــــتثريوا منـــــــه    هربــــــا اســــــتهدفتهم الــــــذي اجلهــــــاد ىلإ ُ ُ  

 هــو مــن - بحــسب رؤيــة الــشاعر–جنــون طــائرات العــدوان 

  .ستث األحرار ليخرجوا كاألسود للجهاد وتحقيق النرصسي
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ك أبدع اإلنسان اليمني يف صناعة األسلحة املحليـة، وتطـوير 

ء جديدة مثـل إ و،الصواريخ  ، الـنجم الثاقـب،الزلـزال( نتاج أس

  وك تفنن كـذلك يف اسـتخدامها ورضب أهـداف،) قاهر،بركان

ٍالعدو بدقة عالية أرعبت ذلـك التحـالف اإلجرامـي الـذي امتلـك 

اله الخبيث، فكـذلك تفـنن الـشاعر اليمنـي يف  أحدث األسلحة 

كتابة القـصيدة واختيـار أوزانهـا وقوافيهـا وعناوينهـا، وأجـاد يف 

الصياغة والحبك وانتقـاء املفـردات وتركيبهـا، وتعمـق يف الخيـال 

القصيدة سـالح الـشاعر الـذي هـز لتكوين الصور الفنية، فكانت 

ــق  ــا املراف ــدة خطابه ــضاجعهم بح ــضت م ــاة، وق ــروش الطغ ّع
نجازات املقاتل والسالح، وألن اليمني  يتخاذلوا يف الدفاع إل

ًعن حقهم نظرا لفارق اإلمكانيات يف العـدة والعتـاد لـذلك كـان 

ــاىل،  ــوة هللا تع ــدين عــىل ق ــانطلقوا معتم ــدا وســندا، ف ًهللا مؤي ً

ًل من إرادتهم وعزهم سـالحا يقهـر األعـداء، وهنـا يكمـن جاع

 حيـث ،ّالرس يف قـوة حـضور الـسالح اليمنـي عـىل أرض املعركـة

أســقطت جيــوش العــدوان ومــواقعهم تحــت أقــدام املجاهــدين 

،  وح أبدعت أيدي الرجـال املـؤمن الـصادق يف  ني الي

صواريخ صناعة السالح واستهداف مواقـع العـدوان وقواعـده بالـ

 أثار ذلك مشاعر الشعراء ليكتبوا القصيدة املحاكية لكـل ،البالستية
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ــصار عــسكري ألبطــال الجــيش واللجــان  انجــاز صــاروخي وانت

ء الصواريخ يف بنيـة ،الشعبية  وكان حضور مفردات السالح وأس

الخطاب الشعري  كحضور الجندي والبندقية التي بدت أقوى من 

 يف معـاذ الجنيـد/  ويح الـشاعر،"إبرامزهم"مدرعة املعتدين و

عـــن بطــوالت كـــال الــسالح البـــرشي ) ٤زلــزال (قــصيدته 

  :ٍوالصاروخي باعتباره قوت لكل منه مهمة ودور

طالنـــــــــــــــا ومـــــــــــــــن    ُالـــــــــــسالم) زالزلنـــــــــــا (مـــــــــــن ُعلـــــــــــيكم   ُالـــــــــــــــزؤام ُاملـــــــــــــــوت أ

ُمهمتـــــــــــــــــــــــه    ٌشــــــــــــــعب عزرائيــــــــــــــل ُوكــــــــــــــالء هنــــــــــــــا ّ ُواقتحـــــــــــــــــــــــام، ٌاشـــــــــــــــــــــــتباك ُِ ِ  

ُمتلكـــــــــــــــــــه ًفتـــــــــــــــــــى عنـــــــــــــــــــاق    "ٍنجــــــــد" َجــــــــيش ُعــــــــانقُي) ِقاهرنــــــــا(و َّ َ   ُالغـــــــــــــــــــرام َ

ٌجــــــــــــــذور لنــــــــــــــا الــــــــــــــسالح بتــــــــــــــصنيع ُتنـــــــــــسب ُالبـــــــــــيض إلينـــــــــــا    ُ   ُوالـــــــــــسهام، ُ

ُّتـــــــــــــــــــــــــــدك بنادقنـــــــــــــــــــــــــــا َّمـــــــــــــــــــــــــــدر ُ ُغـــــــــــــــالم َّمنـــــــــــــــا زحفهـــــــــــــــم ُويكـــــــــــــــرس    ٍعاتُ ُ  

تزج فيه التحـدي مـع الـشموخ والفخـر واالعتـزاز  ،بأسلوب 
حـضورها معنـى  ويعطـي ل،يستحرض الشاعر كل مفردات الحـرب

ًواحدا، حيث يجـسد الـصواريخ ويـضفي عليهـا صـفات اإلنـسان، 
د جنـديا  ًفتبدو كل مفردة من مفردات الـسالح البـرشي أو الجـ

 كـل هـذه  ،) غالم– أبطالنا – بنادقنا –قاهر  –الزلزال ( ًمجاهدا 
املفردات من خالل وجودها الرتكيبـي والـداليل يف الـنص جنـود 

واجهة العدوان، ومن مثل تجـسيد الـصواريخ تتشابه يف أدوارها مل
 إذ ،"وقاهرنا يعانق جيش نجد"ومنحها صفة اإلنسان قول الشاعر 

ا استشعار اللفظ لخلق معنـى جديـد ن أ العناق صفة لإلنسان وإ
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  " .قاهر"لصاروخ 

عنـى  وعىل هـذا النـسق مـن التجـسيد  واستحـضار املفـردة 
ــاعيل ــة،تف ــ  وبواقعي ــوعي أك ــيمن ب ــعراء ال ــب ش ــانوا ، كت  وك

/ اللسان املعرب عن  الصواريخ وتحـديها، حيـث يقـول الـشاعر  هم
)  ّعامـان عـىل الـوطن املنـيس(ٍ يف قـصيدة بعنـوان وليد الحسام

  :ًمتحدثا عن صفات كل صاروخ ومهمته

ُيـرعبهم الويل جحيم ِّبكل " ُتوشكـــا" ُِ ـــــــى    ْ ـــــــه  َّكـــــــــــــأن  َّحت َظهـــــــرا ْقـــــــد  ُّاملهـــــــدي  ِب َ َ  

ُبركــــــــــــــان" ِمنـــــصات َفـــــوق " ُ َّ َ ِيمـــيس    هنـــــا ّالنفـــــري َ ْ َمنتظـــرا " مـــشيط مخـــيس"ِللحــــم  ُ ُِ َ ْ  

ِزلزلـــــــت  " ُزلـــــــزال" ــــــــاء َ ُقوتـــــــه   َاألرجـــــــــــ َأحــرق  " ُأسكــــــــود"    َُّ َ ْ   الغجــرا  ِآوت  ًأرضــا َ

َتــــــسلح  َشــــــعبي ْاجههــــــمَو  ِباإليمـــــــــــــــان  َّ ُ َ ِبقــــــــــــــــــوة    َ َّ ُ ـــــــــــــــــــدان  يف  ِاهللا  ِ   َفانتــــــــــــــــــرصا امليـــــــ

 بركان –توشكا (خص الشاعر كل اسم من مسميات الصواريخ 
يـز بهـا كـل نـوع بحـسب )  اسـكود– زلزال – ّزيـة وخاصـية 

نجازاتـه الحربيـة وارتباطـه بالـدور الـذي حققـه عـىل إحضوره و
ن وقواعدهم، ومـنح أرض املعركة من حيث استهداف قوى العدوا

ء تجسيدا وصفات حركية فعليـة  ًالشاعر كل مفردة من هذه األس
يس – زلزلت –يرعبهم ( ٌ وكـل فعـل لـه تـأث نـوعي ،) أحرق–  ٍ

عىل العدوان، وتأ كل مفردات السالح الـصاروخي يف نـصوص 
نح تراكيبها داللة الكائن الحي، ويستفيد كل  الشعراء يف صياغة 

ا عـىل نفـسيات العـدوان ومرتزقتـه ليوجـه مـن شاعر مـن أثرهـ
  .عب تحالف العدوانلخاللها خطابه الشعري 
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ٍالشهيد والشهادة أعظم رسالة، وأقدس حقيقة، وأسمى موقـف  ٍ

ا تحمله هذه الرسـالة مـن قـوة  اليقـ بـا سـبحانه  إنسا 

ـان بوعـد الـرحمن يف نيـل ال خلـود األبـدي، وتعاىل، وقـوة اإل

 فقـد نـال ،ًونظرا لقيمة العطاء الذي يقدمه الشهيد يف سبيل هللا

ًمن املكانة اإللهية ما تجعله يف مصاف األنبياء، وجعله هللا شهيدا 

  :عىل الناس حيث قال تعاىل

َوكـــذلك﴿ ِ َ َ ْجعلنـــاكم َ ُ َ ْ َ ًأمـــة َ َّ ًوســـطا ُ َ ُلتكونـــوا َ َُ َشـــهداء ِ َ َ َعـــىل ُ ِالنـــاس َ َويكـــون َّ ُ َ ُســـولَّالر َ ُ 
ْعليكم ُ ْ َ ًشهيدا َ ِ   .]١٤٣/البقرة[﴾َ

ة يف تعظـيم وتقـديس  وك أن النصوص الدينيـة الثابتـة كثـ
 فالحال كـذلك يف النـصوص ،الشهداء وإعالء مكانتهم وتفضيلهم

ا، حيث تجود قـرائح الـشعراء بقـصائد بديعـة  ًاالنسانية شعرا ون ً
ان فــي يخــص الــشهادة، ولكــن شــعراء الــيمن يف فــرتة العــدو

ّع كتـب مختلفة ٍالسعودي األمري كتبوا عن هذا املبدأ بطريقة 
 حيث تجاوز شعراؤنا  مـستوى اإلبـداع الـشعري الـذي ،السابقون

أنتجه اآلخرون إذ كتب الشاعر اليمني عن الشهادة والشهيد بفهـم 
، فلـم تعـد الـشهادة يف الـشعر اليمنـي رمـزا  ًحقيقي ووعي كبـ ٍ

ً وفعالً واقعيا يتسابق لها األبطال األحرار، ًللتأمل، بل أصبحت غاية
وأصبح الشاعر اليمني يصف مدى توقه لنيل هـذا الوسـام حيـث 
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يقارب ب نيلـه وتحقيـق النـرص مـن خـالل الـربط بيـنه مـع 
التحرك ملواجهة العدوان يف الجبهات،،  ليس من باب املبالغـة أن 

 الواقـع يعرب شعراؤنا عن عشقهم للشهادة بقدر مـا فـرض علـيهم
وية لهذا  ٍالكتابة بلغة وأفكار تناسب الوعي املجتمعي بالقيمة الس ٍ

املبدأ الذي ال يستطيع أن يطبقه سوى مـن بلغـوا مكانـة األتقيـاء، 
 التـي يفـوح منهـا عيل أحمـد جـاحز/ وح تقرأ قصيدة الشاعر

ا ) شذى دمنا( ًبإشارة يف هذا العنوان إىل أفق جديد يحتوي كثـ
نية باختالف تصوراتهامن دالالت ا   :لشهادة وفق رؤية شعرية 

  فخـــــــــــرا الـــــــــــسبت هـــــــــــذا فـــــــــــقأ َّتـــــــــــورد    نـــــــــــــرصا اليـــــــــــــوم فـــــــــــــاح الـــــــــــــشهداء دم

  هنـــــرا " الـــــسبعني " جـــــرى دمنـــــا ومـــــن    وارتقينــــــــــــــــــا عربنــــــــــــــــــا دمنــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــىل

  ونـــــــــــــــذرا خـــــــــــــــربا للعـــــــــــــــدا ويرســـــــــــــــل    جمــــــــــد بخــــــــــور يفــــــــــوح دمنــــــــــا شــــــــــذى

يـــــــــــــــــــا    شــــــــــــــعبا الــــــــــــــشهداء دم أحيــــــــــــــا  لقــــــــــــــد   مخـــــــــــــــــــرا النـــــــــــــــــــريان يعـــــــــــــــــــرص أ

ـــــــــــاكرا ويزحـــــــــــف    غـــــــــــــــيام وينـــــــــــــــوء كـــــــــــــــرصرص يثـــــــــــــــور   عـــــــــــرصا ويعـــــــــــود ب

  خــــــــــــرىأ للــــــــــــسلم فرصــــــــــــة ويمــــــــــــنح    انتقـــــــــــــــام النقـــــــــــــــع عاصـــــــــــــــف يف لـــــــــــــــه

  قــــــــــــــــدرا عــــــــــــــــاملأل يقــــــــــــــــيم ولــــــــــــــــيس    دروســـــــــــــــا الـــــــــــــــدنيا هـــــــــــــــذه ويعطـــــــــــــــي

  وفكـــــــــــــــــرا رؤى بالعقـــــــــــــــــال قفـــــــــــــــــلأو    طــــــــــــويال عامهــــــــــــمأ .. الــــــــــــنفط عبيـــــــــــد

  رسىأو ٌجيــــــــــــــــــف حوهلــــــــــــــــــا ُتنــــــــــــــــــاثر    جبـــــــــــــاال صـــــــــــــارت دماءنـــــــــــــا يـــــــــــــرون

  نــــــــــرصا فيكــــــــــون انتــــــــــرص لــــــــــه تقــــــــــول    فيــــــــــــــــــــــــه اهللا وروح يمــــــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــــا

يف مطلع النص استهاللية كنائية عن ذكرى الشهداء التـي أشـار 
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 وهنا تتجىل حداثـة فكـرة الـشهادة ،"فاح نرصا"إليها  الشاعر بقوله 
من حيث يرى الشاعر أن االنتصار هو نيل الـشهادة، وقـد اسـتخدم 

عـىل اعتبـار مـا يحلـم بـه، وكـرر " لمـنـاء املتك"الشاعر الـضم 
ليؤكد  أن يف بذلها حياة " الدماء" وكرر مفردة ،"منا"الضم للتأكيد 

ة لألمة   ويوحي شطر البيـت بـأن ،ً"لقد أحيا دم الشهداء شعبا"كر
ـار استـشهاد األحـرار، وأ الـشاعر  ـرة مـن  الحرية لإلنـسان 

مـز بـه إىل تحـ"  عبيد النفط"بالرتكيب  الف العـدوان الـسعودي ل
، ويخـتم الـشاعر أبياتـه بالتفـات  يفـصح فيـه عـن غايـة  ٍاألمري

 – روح هللا –ٌـن ..هنـا(الشهادة ح أشار إىل ثالثة أبعاد مقدسة 
  . وتحقيق النرص، والدفاع عن الوطن،، التقرب إىل هللا)نرص

أن ) أرض الـشهادة( يف قـصيدته عيل النعمـي/ ويرى الشاعر

  :ن يف االستشهاد يف سبيل هللا عىل أرض املواجهةالبقاء يكم

  ســــــــــــــــــواء والنــــــــــــــــــريات حــــــــــــــــــصباؤها    ســـــــــامء الـــــــــشموخ يف الـــــــــشهادة أرض
  واألجــــــــــــــــــواء والبحــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــاحاهتا    تنتمــــــــــــــي الــــــــــــــشهادة لعــــــــــــــشاق أرض
  وقـــــــــــاء اهلـــــــــــوان مـــــــــــن ســـــــــــواه يف مـــــــــــا    ومالذنـــــــــــــــا خيارنـــــــــــــــا اجلهـــــــــــــــاد درب

  شـــــــــــــــالءاأل تثـــــــــــــــأر القنابـــــــــــــــل ومـــــــــــــــن    دماؤنـــــــــا الركـــــــــام حتـــــــــت مـــــــــن وتثـــــــــور
ـــــــــــــث   بقـــــــــــــاء النـــــــــــــزال ســـــــــــــاح يف واملـــــــــــــوت    وكرامـــــــــــــة عـــــــــــــزة الـــــــــــــشهادة حي

  ثكــــــــــــــــــــــــالء عــــــــــــــــــــــــدونا وأم فرحــــــــــــــــــــــــا    شــــــــــــهيدها تــــــــــــزف هنــــــــــــا الــــــــــــشهيد أم
  الـــــــــــــــــــــــشهداء عنواهنـــــــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــــــضية    وقيـــــــــــــــــــادة أمـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــمونا فلقـــــــــــــــــــد

نسب الشاعر عشاق الشهادة إىل هذه األرض اليمنية الطـاهرة 
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بخيـار واحـد هـو ، ملا يجد يف أبنائها من التمسك "أرض الشهادة"

ـار الـشهادة يف أن ،"درب الجهاد خيارنا"الجهاد   وأفـصح عـن 

وتثور من "دماء الشهداء هي من تحفظ استمرارية الثورة والثائر 

، يعرض "أم الشهيد تزف شهيدها" ويف قوله ،"تحت الركام دماؤنا

ألم  تبتهج حـ تقـدم ابنهـا ًمشهدا من الواقع الذي صارت فيه ا

د الشاعر يف البيـت األخـ أن الـشهداء هـم العنـوان ، وأكًشهيدا

  .نسانية مقدسةإالذي يسمو باألمة ويعطي قضاياها قيمة دينية و

ًكتب الشعراء العرب قصائد جمة عن تكـريم الـشهداء، وغالبـا  ّ
ًما تغنوا بقصائدهم مدحا للشهداء معتربين ذلك أجّل ما يكرمـون 

مزايـاهم، أمـا الـشاعر الشهداء به، وتوقفوا عند ترميـزهم وذكـر 

 فقد قدم رؤيـة مختلفـة متجـاوزة  لهـم يف ،معاذ الجنيد/ اليمني

ء بديعة ال من حيث الجانـب  تكريم الشهداء، وكتب قصيدة عص

الفني والشكيل والتحلييل فحسب، بل مـن حيـث الفكـرة الجديـدة 

والرؤية املغايرة للقصائد السابقة التي تناولت تكريم الـشهداء يف 

، وهـذه أبيـات مختـارة مـن قـصيدة شـاعرنا التـي ملتداولامعناه 

  ) :ذكرى النف(حملت عنوان 

ا فلقــــــــــــد    نفــــــــــريا ِالــــــــــشهيد ذكــــــــــرى ُتكــــــــــن مل إن َالــــــــــــذكر أســــــــــــأ   والتــــــــــــذكريا، ِّ
ـــــــــــــشهيد أســـــــــــــبوع ُفليغـــــــــــــد ًحتركـــــــــــــا ال ُوجـــــــسدوه، ِاجلهـــــــاد نحـــــــو    ُّ   حـــــــضورا ِّ
  ويراتـــــــص كفـــــــى، ٍاحتفـــــــاالت يكفـــــــي    اإلبـــــا شـــــعب يـــــا اجلبهـــــات يف احلفـــــل
ـــــــــــأن الوفـــــــــــاء لـــــــــــيس    ذكــــــــــرهم يــــــــــواُْحلت ُمتارســــــــــهم ُزوروا ـــــــــــزور ب ـــــــــــورا َن   ُقب



 

 ٧٩  
 



ِّحرضـــــــــوا ٍّحـــــــــي كـــــــــل مـــــــــن    ً!معرضــــــــا ٍّحــــــــي كــــــــل يف تفتحــــــــوا ال   مجهـــــــــورا َ
ْخـــــــــذ ًبنـــــــــدقا ُ ٍّحـــــــــر ّكـــــــــل يـــــــــا ُ   مـــــــــسريا ِالـــــــــشهيد درب ِبـــــــــه ِواكمـــــــــل    ِوانطلـــــــــق ُ

ُاقتفــــــــــــاء َهــــــــــــو ُحتفــــــــــــاءاال ــــــــــــى    ُجهــــــــــــادهم ِ ــــــــــــشاهد حت ــــــــــــنهم ُن   منــــــــــــصورا دي
ُنعلقهـــــــــــــــــــم أن ال ِّ ًوراُصــــــــــ    جـــــــــــــــــــدراننا عـــــــــــــــــــىل ُ   ُوفتــــــــــورا، ًحــــــــــرسة ُونقعــــــــــد، َ

َنقـــــــــــيم بـــــــــــأن ُيفيـــــــــــد ذا مـــــــــــا ُونــــــــــرتك، ًحفــــــــــال    لـــــــــــذكرهم ُ   مهجــــــــــورا ُدرهبــــــــــم ُ
ُلــــــــــنكن   ُورسورا ًنظــــــــــــــــــــــــــــرة يــــــــــــــــــــــــــــسبقوهم مل    ملــــــــــن انتظــــــــــروا إذا ُبــــــــــشارهتم ِ

ِّنعــــــــــــرب مل مــــــــــــا ـــــــــرياَ أخطـــــــــأ ٌشـــــــــعب ُفـــــــــنحنء     الوفــــــــــــا عــــــــــــن ِبــــــــــــالنفري ُ    !التعب
ُّدكونـــــــــــــ ًتيمنـــــــــــــا املعتـــــــــــــدين جـــــــــــــيش ُ   شـــــــــــــــــعورا الـــــــــــــــــصادقني بـــــــــــــــــاملؤمنني    ُّ

َمتجـــــــــــسدين شـــــــــــهداءهم    بنــــــــا وجــــــــدوا وقــــــــد أهــــــــاليهم ونــــــــرى ِّ   ُحـــــــــــضورا ُ
  دســــــــــــتورا لــــــــــــشعبنا الــــــــــــشهيد اوغــــــــــــد    َّعزنــــــــــا الــــــــــشهادة درب ا غــــــــــد ولقــــــــــد

نــسف الــشاعر فكــرة االحتفــاء بالــشهداء التــي ظــل الــشعراء 
ي ممـالً، إذ يـرى شـاعرنا يكررونها حتى صار ذلك العرض الشعر

ــدوان،  ــة الع ــالنف ملواجه ــون ب ــشهيد يك ــذكرى ال ــاء ب أن االحتف
والتحرك نحو الجهاد وتجسيد الدور البطويل للـشهيد يف ميـادين 
ـه كـذلك بتجـسيد  ًالعزة وجبهات القتال، تيمنـا بـه، ويكـون تكر

 والس عىل خطاه، ومواصلة النضال والدفاع عـن ،القيم واملبادئ
 وتكريم أهايل الـشهداء كـ يـرى الـشاعر يكـون بتجـسيد الحق،

  .دورهم يف الجبهات لتحقيق العزة والنرص للحق
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  ابتسام املتوكل. د

  َّالذكية احلروب يف
  ًكلية األمر خيتلف

ْمضت ٍحروب عن َ َ  
  َاملعارك يدير ُالغباء كان حني

   ُّأمها أو
  :انظروا

  َّالذكية احلروب يف
  الضحية تقيض
  قاتلها ُتغازل وهي
  ِّكلها ِبأفعاله َّتتغنى

ه تشكر ثم   جرأ
  يديه يف بعاصفة ُوهتيم
  له وتبيح

  وهلا
   ليلها

ُمتدحه كيف انظروا ُ :  
ُحزمه َ   
اقة   ِأسبابه َوأ
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َاملوت ينقل التي ِواللغات   معامجها بني ُ
  : انظروا

ُيعلمها احلديث ُفالسالح ِّ ُ  
  تصيل ْأن

  غاراته وقع عىل
   ْالدماء يف َأوجاعها َهّمتو أن

ُيعلمها احلديث والسالح ُِّ  
  ِالقصف ِموعد يف كيف

  خماوفها َّكل ُتضبط
ُّوجتن   ْالسامء ُ
  ْالعربية ِباألحرف ُتكتب كيف

  َالعدم ِعناق من ٍثانية قبل
فاسها بآخرً شيكا ُتكتب كيف   أ

  ْاألمل وبياض
   تودعه كيف
َترتدد أن دون ّ  

   .أهدافه بنك يف
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 الهمدا محمد براهيمإ
إىل أطفال اليمن وهم : اإلهداء 

 اإلجرامييواجهون نريان العدوان 

ـــــــل هـــــــذا اليـــــــوم مـــــــن كـــــــل عـــــــام   ْ رغـــــــــــــم احلطـــــــــــــاماآلمـــــــــــــالتزهر ســـــــــــــ    يف مث

ُدم ســــــريوي املجــــــد كيــــــف انحنــــــت ْكيـــــــــف فـــــــــل احلـــــــــسام.... لـــــــــه املنايـــــــــا     ٌ َّ  

ــــــــــــــــــــــواره   ْ اللئـــــــامَّمنــــــه فــــــر.. ضــــــجت شــــــموخا     ُويف صــــــــــــــــــــــميم الليــــــــــــــــــــــل أ

ـــــــــف أحيـــــــــا املـــــــــوت هنـــــــــج األىل ُوكي   ْرصخـــــــة ال تنـــــــام.... هيهـــــــات قـــــــالوا     َ

ْطفولـــــــــــــة منــــــــــــــه احتمـــــــــــــت بالركــــــــــــــام     عطـــــــان لـــــــن ينـــــــسى هطـــــــول الـــــــردى ْ ٌ  

ْأزهقــــــت... ْقــــــضت هنــــــا أحالمهــــــم ِ عــــــــــاهبم     ُ ْفجــــــــــر طــــــــــواه الظــــــــــالم.... أ ٌ  

ْ ضــــــحكة وابتــــــسام- ً ترجــــــو عناقــــــا-      شـــــــــــفاههم كـــــــــــم رفرفـــــــــــت حوهلـــــــــــا ٌ  

  ْويلـــــــــــــثم األســـــــــــــامع عـــــــــــــزف احلـــــــــــــامم      إليقــــــــــاظهمًالنــــــــــدى شــــــــــوقاهيمــــــــــي 

  ْواملجــــــــــد فــــــــــيهم فــــــــــاق أعــــــــــىل مقــــــــــام      هلـــــــــــم ينحنـــــــــــيً إجـــــــــــالال"غـــــــــــيامن"

ْمــــــــــــــن التحــــــــــــــدي دهــــــــــــــشة ال تــــــــــــــرام     أعامرهــــــــم.... نعــــــــم هــــــــم األطفــــــــال ُ  

  ْ ال اهنــــزامًقــــالوا معــــا... مــــا استــــسلموا     لكـــــــــــنهم.... نعـــــــــــم هـــــــــــم األطفـــــــــــال

عـــــــــــا... مـــــــــــن الـــــــــــشظايا تلـــــــــــك   ْحلــن انــسجام... ومــن دوي القــصف     هبمأ



 

 

 

٨٦  
 

ـــــــــــواهنم... هنـــــــــــا دخـــــــــــان املـــــــــــوت   ْصـــــــــــاغته معنـــــــــــى حيتفـــــــــــي بالـــــــــــسالم     أ

  ْفــــــازت هبــــــا أرض ســــــام... ٌأســــــطورة     اِطفولـــــــــــــــــــــة خطـــــــــــــــــــــت بطوالهتـــــــــــــــــــــ

ْكـــــم يرعــــــب العــــــدوان طفــــــل الفطــــــام     فليقــصفوا..  نحــن"وأولــوا.. أولــوا" ُ َ  

طــــــــال   ْ فـــوق الكـــالم، الوصـــففـــوق احـــتامل     قــــــــل إهنــــــــم.... نعــــــــم هــــــــم األ
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  طلحة إبراهيم محمد

ُيمـــــــــــن ِالعروبـــــــــــة ََ ٌحـــــــــــارض َ ُموجـــــــــــود ِ ُوصـــــــــــــــموده    َ ُ ُ َالعـــــــــــــــاملني يف َ ِ   ُصـــــــــــــــمود َ
َهــــــــــو هــــــــــذا ُالــــــــــيمن ُ ُالــــــــــسعيد ََ ِ ِبأهلــــــــــه َّ ِ ٌشــــــــــــــــوافع ُثــــــــــــــــراه يفــــــــــــــــدي    ْ ُوزيــــــــــــــــود َ ُ  

ُوجيابـــــــــــــــــــه ِ َالطغيـــــــــــــــــــان ُ ِجربوتـــــــــــــــــــه يف ُّ ِ ُ َ ُواملــــــــــــــــــــأل ُواهللا    َ ُشــــــــــــــــــــهو ُالكــــــــــــــــــــرام َ   ُدُ
ُنحــــــــــن َاليامنيــــــــــون َ ُنحــــــــــن ،ُّ ُجنــــــــــوده َ ُ ْمــــــــــــــــــنِ هللا    ..ُ ِبــــــــــــــــــني ِ ْ ــــــــــــــــــام َ ِاأل َ ُجنــــــــــــــــــود َ ُُ  

َقيـــل ْإن َالنـــاس َّإن: "ِ ْلكـــم مجعـــوا قـــد َّ ُختيـــــــف ال ْإذ امجعـــــــوا؛: قلنـــــــا    "ُ ِ ُحـــــــشود ُ ُ  
ٌقوميـــــــــــــــــــــــــــــــــة ََّ ٌيمنيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ِْ َّ َِ ٌعربيـــــــــــــــــــــــــــــــــة َ َّ ِ ُالنــــــــــــــــار ال    َ   ُاألخــــــــــــــــدود وال ترهبنــــــــــــــــا َّ

ُنحـــــــــــن ُاصـــــــــــطبار َ َ ِللــــــــــصرب    َّوإنـــــــــــام َنياألكـــــــــــرم ِ ُيقــــــــــال -  ًأحيانــــــــــا َّ َ   ُحــــــــــدود - ُ
َصــــــربنا ْولــــــئن ُحتــــــذر َســــــوف َ ِالكــــــالب ُبعــــــض    َبعــــــدها َ َجتــــــوع ْبــــــأن ِ ُ ُأســــــود َ ُ  

ًصـــــــــــــــــــــربا َِيامنيـــــــــــــــــــــا َ ُيـــــــــــــــــــــدركوا ْأن إىل َ ِ َامللـــــــــــــوك َّأن    ُ ُ َثـــــــــــــراك عـــــــــــــىل ُ ُســـــــــــــجود َ ُ  
ُّاليمنـــــــــي ُّأهيـــــــــا يـــــــــا َِ ـــــــــت ،َ َأ ْملـــــــــيكهم ْ َُ ُ   ُجـــــــــدود ُدودواجلـــــــــ ٌأصـــــــــل ُاألصـــــــــل    ..ِ

َّاليمنــــــــي فليلبــــــــسوا ْرؤوســــــــهم َفــــــــوق ِ ُِ ْملكهـــــــــــــــــــــم َّوإال ،ًتاجـــــــــــــــــــــا    ِ ُُ ُ ُمفقـــــــــــــــــــــود ْ ُ  
ُنحـــــــــن ـــــــــون َ َاليامني ُّ ُنخوضـــــــــها َحـــــــــني ،ِ ُ ُفالنــــــــــــــرص    َ ُمعقــــــــــــــود َلوائنــــــــــــــا َحــــــــــــــول َّ ُ َ  

ُالعـــــــرب ُّأهيـــــــا يـــــــا ُاســـــــتفيقوا ََ ِ َ ُواعرفـــــــوا ْ ــــــــــــــــــا    ِ ْلكــــــــــــــــــم َّأ ُ ٌمــــــــــــــــــستقبل َ َ ْ َ ْ ُمنــــــــــــــــــشود ُ ُ ْ َ  
ٌعـــــــــــرب َ ُيقـــــــــــال َ َ َمـــــــــــسلمونَو ،ُ ُ ْ ـــــــــــا ُِ َبظنن ِّ َ َاملــــــــــسلمني َبعــــــــــض َّلكــــــــــن    ِ ِ ْ ُهيــــــــــود ُ ُ َ!!  

  



 

 

 

٨٨  
 

 

  إبراهيم يحيى الديلمي

 ُسيحدث؟ ماذا

 َاألرض تركنا لو

 ً غرقا نحبها تقيض

 حتفها تلقى ُالشمس وتلك

 ِالغارات أعنف يف

 ُتسري ًنازلة وهي

 ِالضوء عيون إىل

 ،لترشب العطشى نظراتنا يف

 ُدث؟سيح ماذا

ِقبلنا لو  َنعيش أن َ

  ٍمكان أو ٍزمان أوٍ حياة بال

  َمهمشني َميتني

  ِالنهوض عن وعاجزين



 

 

 

٨٩  
 

 ،املذنب حماكاة وعن

 ُسيحدث؟ ماذا

 عقولنا َنبيع أن قبلنا لو

 َالعضباء وسيوفنا وقلوبنا

 ،له العقل الذي للملك

 َالبيوت هدم الذي للملك ال قلب

 أمجعها َالبلدان وهاجم

 ًيوما ُعرشه سيسقط

 ًملعونا يموت وسوف

 ِبه هيوي ٍغد ويف

 ،املخرب البيت

 سيحدث؟ ماذا

 ...... لو

 ُالدماء ُتصفر سوف

 شعبية ثورة َالدم ترى ولن

 ُاألسامء وستلعن



 

 

 

٩٠  
 

َّاملكذب معناها َ ُ، 

 ،الريح َترتديك لن

 ُالصخر عليك حينو لن

 ُالنهر َمنك َّينصب لن

 ُالدرب َخطاك حيمي لن

 َعليك السالم يلقي لن

َـمذال احلضارات تأريخ  ،بَّهُ

 السامء ُالنجم سيغادر

 ًمطرا والً غيام ترى ولن

 ،وكوكبً قمرا وال

 ِوالرجال ِالبطولة زمن وسينتهي

اه وال َاحلسني فيه ترى ولن  أ

ُتذبح وسوف  التي بالسكاكني ُ

 .بَحْرَمـِـل ُصنعت



 

 

 

٩١  
 

 

 الرساجي مطهر ابراهيم

 لدينا ال يصبح عندما

 لنخرسه يئاش

 "مكسبا "ما حيدث كل يصبح

 القمر ضوء حتى

 العدو لدى ال يصبح وحني

 ما يكسبه

 حيدث كلام خيرس

  ويغضب

 القصف من هيرب من جيد مل إذا

*** 
  نام الذي العدو

 التاريخ نفايات عىل

 املطاف هناية يفً نفطا صارت



 

 

 

٩٢  
 

 الزمن تقدم من حيمينا أن حياول

 احلداثة سباق ومن

 ليلحقنا التاريخ يف شوطا عيقط أنً أمال

 السنني آالف ما بيننا لكن

*** 
 الزمن يف ينافس أن عدونا شاء ولو

 "الرسدين "علبة مع سباقه فليكن

 كثريا يسبقه صنعاء يف كلام أما

 اسرتاحة اخذنا وان

 القديمة صنعاء يف نافذة تزال فام

  تسبقهم

  الباب ومفتاح

 "الزبيب شوال "و

 صنعاء يف قهما يساب للعدو ال يوجد

 "القاممة أكياس "سوى

 لدود خصم

  رضاأل من جاء فِّملتخل



 

 

 

٩٣  
 

 ٌتاريخ هلا يكون أن اهللا يرد مل حني التي

 صحراء جعلها

  احلياة كتب يف وال يوجد

  الصحراء ما تفعله

 الغبار تثري أن سوى

 يندثر لكنه قليال يؤذينا

  نبقى ونحن



 

 

 

٩٤  
 

 

  الدين إبراهيم رشف أحالم

  ُالوعــــــــد صــــــــدق إذ بــــــــالتمكني وزلــــــــزل    ُاحلـشد وذا املبـني احلـق صحصحـ لقد

ــــــــت ــــــــا وخاب   ُاجلهـــــــــــــد هاَّهـــــــــــــد بعـــــــــــــدها هيـــــــــــــود وآل    هــــــــاُمجيع ٍعمــــــــرو آمــــــــال هن

ـــــــــــذال ينفـــــــــــع فـــــــــــام    مطيــــــــــــة كانــــــــــــت الــــــــــــرش فلــــــــــــول كــــــــــــأن   ُّمـــــــــــد وال جـــــــــــزر األ

  ُّاجلـــــــــــــد يـــــــــــــضحك ال اليامنـــــــــــــني أمـــــــــــــام    كليلــــــــة محقــــــــى الــــــــدار علــــــــوج وكانــــــــت

  ُالوغــد زعــزع مــا اإلنــسان يف َوجــددت    رســــــــالة أقــــــــوى األرض لكــــــــل بعثــــــــت

ِّ يطـــــــــــــوً أعناقــــــــــــا وأعليــــــــــــت    مكـــــــــــــبال وشـــــــــــــعبا أمواتـــــــــــــا وأحييـــــــــــــت   ُاملجــــــــــــد هاُقُ

  ُّحـــــــــــــد ردهـــــــــــــا مـــــــــــــا األركـــــــــــــان يامنيـــــــــــــة    ٍعقيـــــدة ابـــــن يـــــا القـــــوم َحـــــديث َتْمكثـــــ

غامــــــــه عــــــــىل ويــــــــأيت    ســـــــطوره متـــــــيل اإليـــــــامن مـــــــن جيـــــــوش ُوالــــــــسعد النــــــــرص أ ُ  

  ُّعــــــــد طاهلــــــــا مــــــــا لــــــــهأ يــــــــا الــــــــصرب مــــــــن    حكايـــــــة كانـــــــت اهللا جـــــــيش كـــــــان هنـــــــا

  الرعــــــــــد حتــــــــــداهم أطفــــــــــال كــــــــــان هنــــــــــا    ممالكـــــــــــــــا هتـــــــــــــــز نـــــــــــــــسوان ّكـــــــــــــــن هنـــــــــــــــا

  ُّالـــــــــــرد هلـــــــــــا وحـــــــــــق ،أزالمـــــــــــا وحطـــــــــــم    قــــــــــضية أعتــــــــــى التــــــــــاريخ زلــــــــــزل هنــــــــــا

  ُالرصــــــــد خيــــــــشاهم اهللا جنــــــــود وكــــــــان    عاملــــــــة طيــــــــف األجــــــــواء يف كــــــــان هنــــــــا

ق فهـــــل   ُالقــــصد يفعــــل مــــا البــــاغون أدرك وهــــل    هاَســـــْرَد الـــــشياطني ُبنـــــت ْتَنـــــَأ



 

 

 

٩٥  
 

ِتــــــــــرده ال ترجــــــــــوه الــــــــــذي فــــــــــإن    ًثابتـــــــــــا الـــــــــــنفس يف اهللا قـــــــــــول كـــــــــــان إذا ِ   ُنجــــــــــد ُ

  ُقــــــــــــرد جيبهــــــــــــا ويف احلمقــــــــــــا تلــــــــــــد وال    بنــــــرصها حــــــبىل الطــــــاغوت هامــــــة فــــــال

ــــــــــواع يقلــــــــــب    عنايــــــــــــــــــة أرقــــــــــــــــــى أوالك الــــــــــــــــــذي ألن   يبــــــــــدو كــــــــــام القلــــــــــوب أ

يــــــــــد لنــــــــــا وكــــــــــان   تــــــشدو صــــــوهتا مــــــن احلــــــق جــــــاء وآيــــــة    نــــــــــاحزب والنــــــــــرص التأ

  ُالرشــــــــد يعــــــــاوده هيــــــــذي الــــــــذي لعــــــــل    وملهــــــام درســــــا اليــــــوم هــــــذا كــــــان فهــــــل



 

 

 

٩٦  
 

 

  العجري أحمد محمد

  ِ»مـــــــــــدد وال جنـــــــــــد بـــــــــــال َتِْرشُحـــــــــــ إذا    ِغــــــد ليــــــوم هــــــذا يــــــا جوابــــــك ْدِأعــــــد«

ِبمتئــــــــــــــــد يومــــــــــــــــا تكــــــــــــــــن ملوأده  عــــــــــــــــن    بكاملـــــــه شـــــــعب عـــــــن ألْسُستـــــــ غـــــــدا ّ  

ْقتلـــــــــ وفـــــــــا مـــــــــنهم َتَ ِقت يـــــــــا أ ـــــــــُ   ِولـــــــــــــــــــــد وال أم وال بـــــــــــــــــــــشيخ ْقِترفـــــــــــــــــــــ    ومل َتْل

ِرصـد وعـن عمد عن واخلوف الرعب    ونـــــــــرش اآلمنـــــــــني ديـــــــــار هـــــــــدم أردت َ  

 غـــــــد يـــــــوم جيـــــــدي لوغـــــــد جـــــــواب وال    جــــــــبأف تــــــــستثنها مل املــــــــساجد حتــــــــى

  ِاألحــــــــد الواحــــــــد غــــــــري مــــــــشيئة هــــــــذي    ؟"هتـــــــــــدمها اهللا بيـــــــــــوت يشء يأل"

  ِمعتقـــــــــــــــــــــد رش اعتناقـــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــك أراد   ومـــــــا للعبـــــــاد هـــــــذا ظلمـــــــك شـــــــاء مـــــــا

َيقـــــــىض نأ ّوقـــــــدر قـــــــىض ــــدي زرعــــك فاحــــصد ــــتأ هَتــــْرَّقد    بـــــــام عليـــــــك ُ   األ

  ِفاتقــــــــــــد النــــــــــــريان نفــــــــــــخ مــــــــــــن وفــــــــــــوك    موقــــــــــدة والنــــــــــار أوكتــــــــــا مــــــــــن يــــــــــداك

ــــت هــــا ِرغــــــــد يف اليــــــــوم بعــــــــد هيهــــــــات تعــــــــيش    ولــــن الرغيــــد العــــيش هتنــــأ ال أ َ  

ْحــــــــارص    ْنَمـــ ِيـــةلفت واستـــسلم ســـالحك ّلمســـ   ِواحلــــــــسد احلقــــــــد بــــــــسياج مَهتَ

  ِأحـــــد عـــــىل تبقـــــي ال بالقـــــصف َتْمـــــُور    قائــــــدهم َتْاغتلــــــ الزمــــــان هــــــذا فتيــــــان

ـــــــا َتْوفيـــــــ فعـــــــال ِجلـــد ويلأ لكـــن همَتْخـــرجأ الكهـــف يف    ٍحـــــــدأ مـــــــن ِتبـــــــق ّو َ َ  



 

 

 

٩٧  
 

قظـــــــــ   َردي كــــــــــل عنــــــــــه لــــــــــردوا ليــــــــــهإ عــــــــــادوا    ولـــــــــو الطـــــــــائرات بحنـــــــــني همَتْأ

ِاألســـــــــد ثـــــــــورة فثـــــــــاروا ريواِـثُاستـــــــــ منـــــــــه    هربــــــا همَْتاســــــتهدف لــــــذيا اجلهــــــاد ىلإ ُ ُ  

ـــــــــــشد أو احـــــــــــشد أردت إن يريـــــــــــده    ــــــــــــــــا فــــــــــــــــاعلني قــــــــــــــــالوا كــــــــــــــــربأ اهللا   احت

ِجـــسد بـــالً روحـــا تعـــد ازحـــف وأً غيظـــا    فمـــــــت احلـــــــشود كـــــــل مـــــــن كـــــــربأ اهللا َ  

  



 

 

 

٩٨  
 

 

 أحمد يحيى عطاء

يـــــت يــــــــــت    بـــــداخيل ًمعنـــــى ِومـــــا للخـــــوف ُأ   وســــــــــاحيل ِألريض بــــــــــيُح ويل ُأ

ــــــــا ــــــــن ان ــــــــي ِالبحــــــــر هــــــــذا ُاب ــــــــ قلب ُرمال َ ــــــــــىأ ِموجــــــــــه ويف    ُهِ   وبــــــــــاجيل زبيــــــــــدي َق

ـــــــــة ىلإ    ٌمنافــــــذ الإ الغــــــيم يف مــــــا دمــــــي : دمــــــي   تفـــــــــاؤيل يمـــــــــيض ِالفـــــــــردوس ِجن

  لقــــــــاتيل ويــــــــل ... ِالكــــــــونِ طغــــــــاة ِلكــــــــل    ٌجهــنم الإ ِاألرض يف مــا دمــي : دمــي

ُتزغــــرد   ِلـــــــــزاميلً حبـــــــــا َالـــــــــشاي ُتـــــــــصب وأمـــــــــي    خــــالتي ِاجلثــــامني خلــــف مــــن ُ

ُطــــــــــــبلهم َاملحبــــــــــــني َّدق بابنــــــــــــا عــــــــــــىل   وكـــاحيل صـــدري التـــابوت يف ُفـــريقص    َ

  حــاميل ُوالــزف ِالبيــت ُعــريس وعطــري    ًنــــــــــاَّمكف أمــــــــــيض ِالــــــــــدار ُّأي ِأدر فــــــــــال

َصـلوا ِاخلبـت عىل ِطيــــب مــــن املــــرسور أيب ِبكــــف    وسـيفهم ًصـالة يب َ   راحــــيل ِ

ــــال ُواألهــــل ــــاأ ألريض ـــــــــى هلـــــــــا ٌحـــــــــالل    واهلــــوى ُوا ـــــــــزاز حت   ِاألرامـــــــــل اعت

ِّتـــــــــــصيل ِعليـــــــــــه    الــــذي مــــوطني يــــا َــــتأ الإ ُالعــــز مــــا و َبـــــــــــداخيل ٍنفـــــــــــس كـــــــــــل ُ ِ  

  
  
  
  



 

 

 

٩٩  
 

 

  املؤيد درهم أحمد

ْأطبـــــــــــق ِواســـــــــــــق    إطباقـــــــــــا ِالعـــــــــــدى وكـــــــــــر عـــــــــــىل َ   َّغـــــــــــــساقـا ْغـــــــــــــزت إذا الغـــــــــــــزاة ْ

ظــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــام أ ــــــــــــــــــــا اخللــــــــــــــــــــيج ُأغن ن ُّنمدَســــــــــــــــــــــ    بأ   عناقــــــــــــــــــــــاألا للمــــــــــــــــــــــستعمر ُ

  ِطباقــــــــــــــا الــــــــــــــسامء خلــــــــــــــق والــــــــــــــذي ال    ُجباهنــــــــــــــــــــــا للمــــــــــــــــــــــستبد تنحنــــــــــــــــــــــي أو

َّالفــــــــــساقا ُنحــــــــــرق ُالثواقــــــــــب نحــــــــــن"    هــــــــوت إذا ُوالنجــــــــوم ُالــــــــزالزل ُحــــــــنن ُ"  

  ونفاقـــــــــــــــــا ًمذلـــــــــــــــــة َاخلنـــــــــــــــــوع ويـــــــــــــــــرى    بعـــــــــزة عـــــــــاش عـــــــــاش مـــــــــا إذا ٌشـــــــــعب

  َّراقـــــــــــــاب ًمنهجـــــــــــــا حيمـــــــــــــل الـــــــــــــدرب يف    َمـــــــــــــــــساره َّخـــــــــــــــــط القـــــــــــــــــرآن  بثقافـــــــــــــــــة

ٍميـــــــــــــــــدان كـــــــــــــــــل يف َ ْ   سبــــــــــــــــــــــَّاقا ًمؤمنـــــــــــــــــــــا ًشـــــــــــــــــــــعبا ُلقـــــــــــــــــــــاهت    ٍفـــــــــــــــــضيلة وكـــــــــــــــــل َ

  "أخالقــــــــــــــا ُّالــــــــــــــدنا حتيــــــــــــــي ٍبمكــــــــــــــارم"    ٍعـــــــــــــــزة مـــــــــــــــوطن واإليـــــــــــــــامن للـــــــــــــــدين

  إرشاقــــــــــــــــــا وأرشقــــــــــــــــــت العــــــــــــــــــاملني يف    رفرفــــــــــــت مــــــــــــا إذا األســــــــــــمى ُوالرايــــــــــــة

  املــــــــــــــــــــــــــشتاقا ســــــــــــــــــــــــــتعانق ٌمــــــــــــــــــــــــــشتاقة    كأهنــــــــــــــــا إليــــــــــــــــه جــــــــــــــــاءت ٍموعــــــــــــــــد يف

  ومـــــــــــــذاقا ًحـــــــــــــالوة اللـــــــــــــسان تعطـــــــــــــي    ورصخـــــــــــة للمـــــــــــؤمنني ٌمـــــــــــنهج هـــــــــــي

  اإلخفاقـــــــــــــــا تواجــــــــــــــــه  ُالغـــــــــــــــزاة وهبـــــــــــــــا    ٍمكــــــــابر  ِّكــــــــل بوجــــــــه ُالــــــــسالح وهــــــــي

قظــــــــــــــــــــــــت ُأكــــــــــــــــــــــــرب ُاهللا ــــــــــــــــــــــــا أ وار   أفاقــــــــــــا القــــــــــــويم الــــــــــــنهج عــــــــــــىل ًشــــــــــــعبا    ُأ

ـــــــــــــور ومـــــــــــــىض   وشـــــــــــــــــقاقا ًمتزقـــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــيش لـــــــــــــــــن ال    ًواحـــــــــــــدا صـــــــــــــفا اهللا بن



 

 

 

١٠٠  
 

َّليــــــــدك ُ   وأراقـــــــــــــــــــــا َدماءنـــــــــــــــــــــا َّأحــــــــــــــــــــــل ـًيابغـــــــــــــــــــــ    واعتــــــــدى العروبــــــــة خــــــــان َمــــــــن ِ

  َّخفاقــــــــــــــــــا ُشــــــــــــــــــعارنا َّوظــــــــــــــــــل ُقـــــــــــــــــــتلوا    لكـــــــــــــنهم لقتلنـــــــــــــا اجلمـــــــــــــوع حـــــــــــــشدوا

  وأحــــــــــــــــــــاقا  ُعـــــــــــــــــــدواهنم هبـــــــــــــــــــم ْأودى    ْكيـــــــــــدهم مـــــــــــوهن ُاهللا فكـــــــــــان كـــــــــــادوا

َّهــــــــــــــــب إن   رفاقــــــــــــــــــا املبــــــــــــــــــني والنــــــــــــــــــرص ُفــــــــــــــــــرتاه    ًواثقــــــــــــــــا املهــــــــــــــــيمن بــــــــــــــــاهللا َ

ا إليــــــــــــه جنحــــــــــــوا إن والــــــــــــسلم َّشـــــــــــــد رباحلـــــــــــــ أعـــــــــــــادوا وإذا    ًمــــــــــــسا َوثاقـــــــــــــا َ َ  

  اآلفاقــــــــــــــــــــــــــا ُســــــــــــــــــــــــــنعانق وبنهجنــــــــــــــــــــــــــا    بــــــــــدربنا ُالــــــــــشعوب ســــــــــتلتحق ًوغــــــــــدا

  



 

 

 

١٠١
 

 

ي بن الحارث   الفضل الشم

َالــشعر َأوقــف لــن   َالوصـــــــــــفا َجـــــــــــاوز لـــــــــــبالدي تـــــــــــدمريكم    َالقــصفا توقفــوا حتــى ِّ

ُسنكـــــــــــرسه هـــــــــــذا شـــــــــــيطانكم ُوقـــــــــــرن َالـــــــــــــدين فينـــــــــــــا جتـــــــــــــاوز فقـــــــــــــد    ُ َوالعرفـــــــــــــا ِّ ُ  

ْأحــــــــرقتم ِالــــــــنفط نِمــــــــ ٌقــــــــرن ًممزقـــــــــــــــــا    ًوطنــــــــا ِبــــــــه ُ   َّالظرفــــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــــك ُوانتهــــــــــــــــــزتم َّ

ُوجئـــــــــــــتم   خيفـــــــــى ومـــــــــا يبـــــــــدو مـــــــــا َّمـــــــــنهن ِباحلقـــــــــد    ٍطخـــــــــــــةَّمل ٍأهـــــــــــــداف حتـــــــــــــت ُ

ُزفيــــــــــــــتم ْومـــــــــن الغـــــــــازي ُتلعـــــــــن ٌمةومـــــــــشؤ    ُوســــــــــــــائلهً إعالمــــــــــــــا َاملــــــــــــــوت ُ   َّزفـــــــــا ََ

  َّفـــــــــاَع حلمنـــــــــا عـــــــــن َمـــــــــن ُوتـــــــــشكرً لـــــــــيال    مواجعنـــــــــــا هتــــــــــديكم  ِاملـــــــــــوت ُوليمــــــــــة

* * *  

وا لكــــــــــــي جنينــــــــــــا مــــــــــــاذا تكم تــــــــــــأ ٍجــــــــــرم وأي    بــــــــــــآ ُيوجــــــــــب ٍجــــــــــسيم ُ َالزحفــــــــــا ِ َّ  

ُقـــــــــصفكم جـــــــــاء ألجـــــــــيل تقولـــــــــوا وال ُ   َاحللفــــــــــــا ذلــــــــــــك ُعقــــــــــــدتم ألجــــــــــــيل وال    َ

ْومـــــــــــن اهلـــــــــــادي ِلـــــــــــرشعية وال َّخفـــــــــــا ومـــــــــــا منهـــــــــــا ٰغـــــــــــىل مـــــــــــا خرياتنـــــــــــا    هنبـــــــــــوا ََ َ  

ْحـــــــــــــــــــرككمَ اهللا َّبـــــــــــــــــــأن تقولـــــــــــــــــــوا وال َُّ َ َوالـــــــــــــسنة َدينوالـــــــــــــ    َ َّ   َوالعطفـــــــــــــا َالغـــــــــــــراء ُّ

يـــــــتم حتـــــــى َالناقــــــــــــة تنحــــــــــــرون ًملعونــــــــــــة    ًعاصـــــــفة الـــــــدين وباســـــــم أ َ   العجفــــــــــــى َّ

َّواخلفــــــــــــا َالــــــــــــرأس تــــــــــــأكلون أهلنــــــــــــا يــــــــــــا    ٍعجـــــــل عـــــــىل جئـــــــتم إســـــــالمنا وباســـــــم ُ  

ــــــــــــآيس وتكثــــــــــــرون ُلـــــــــه ُاجلبـــــــــني ينـــــــــدى    ومــــــــــــا َوالــــــــــــدمار ا ُخيجـــــــــل أو َ َالطرفـــــــــا ُ َّ  



 

 

 

١٠٢  
 

ـــــــــــــتم َقتـــــــــــل    وذا َذاك لقبـــــــــــــ رعيـــــــــــــتم َمـــــــــــــن ُوأ   َواخلطفـــــــــــا واإلرهـــــــــــاب اليامنـــــــــــني َ

كـــــــــــم    ُمـــــنهجكم َاملـــــوت بـــــأن يـــــدري والكـــــل َوالعنفـــــــــــا َاحلـــــــــــرب ُيثـــــــــــري مـــــــــــن َّوأ ُ  

َبمــــــــن أدرى ُواجلــــــــرح ْومــــــــــنً لــــــــــيال    شــــــــفائفه شــــــــقوا ِ َالنزفـــــــــــا َبــــــــــارك بنيــــــــــه ِمــــــــــن ََ ْ َّ  

* * *  

ْفــــــرعنكم ِالــــــنفط ُقــــــرن ِالــــــنفط َقــــــادة يــــــا ُ َ َيتقنــــــــــــونً مــــــــــــشائخا    َ   َوالــــــــــــرصفا لنحــــــــــــوا ُ

ٍيشء كــــــل يف ِاإلســــــالم    بنــــــــي بــــــــني  َّرـُمالــــــــ َالــــــــشقاق ويزرعــــــــون ْ َالــــــسخفا ُيبعــــــث َ ُّ  

ِمــــــــدة يف َّ ثــــــــى ِاحلــــــــيض ُ ُجييـــــــز ٍدليـــــــل ِمـــــــن هــــــل    ْبلغــــــــت إذا واأل َاحللـــــــق ُ َوالنتفـــــــا َ   ؟ َّ

  َالقـــــصفا ُيـــــدعمً عمـــــدا والكـــــل َقحطـــــان    بنــــــــي ضــــــــد العــــــــدوان يــــــــدعم وكلهــــــــم

ْومــــن ِالريــــاض يف َمــــن    ٌراعيـــــــة ِللحـــــــرب اللحـــــــى تلـــــــك وكـــــــل   املنفــــى يف حييــــون ََ

ِالعملـــــــة ُمـــــــصالح   قـــــــــــــــذفا نحونـــــــــــــــا الفتـــــــــــــــاوى فيقـــــــــــــــذفون    جتمعهـــــــم اخلـــــــرضاء ُ

ــــــاحوا َمــــــن هــــــم ريــــــاء دمــــــاء أ   َّكفــــــــــــــا ٍتافــــــــــــــه ٍلــــــــــــــيشء يقطعــــــــــــــون َمــــــــــــــن    وهــــــم األ

ُجيمــــــــــع والكــــــــــل ــــــــــل أن ُ   َالوقفــــــــــــا ُيــــــــــــرفض  ًوجهــــــــــــرا ُسيــــــــــــستمر    بلــــــــــدي يف القت

ِشــعب    ْالـــــش ِأحذيــــة تحتــــ حلــــاهم وكــــل وهــــم ْ   َّصــفا زحفهــم يلقــى ســوف الــذي  َ
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 املرتىض حسن رشف الدين

  الكربى الصالة شهداء أرواح إىل إهداء

  

  ُيأســــــــــــف؟ ٌدمــــــــــــاء جتــــــــــــري إذا مــــــــــــن أو    ُيعــــــــــرف بــــــــــصنعا جيــــــــــري بــــــــــام ذا مــــــــــن

  !ُاملنـــصف عنهـــا ُويغيـــب جـــرى قـــد مـــا    تــــــرى أن الــــــضامئر وســــــع يف َكــــــان هــــــل

  يتوقـــــــــــــف ال صـــــــــــــنعاء يف والقـــــــــــــصف    حلظــــــــــة تــــــــــساءل مــــــــــا الــــــــــضامئر ُنــــــــــبض

  ُيـــــــــــسعف الـــــــــــضحية ّكـــــــــــف إىلً نبـــــــــــضا    قلوهبـــــــــــا َبـــــــــــصيص ّمـــــــــــدت أهنـــــــــــا لـــــــــــو

  تنـــــــــــــزف حزنـــــــــــــا ُاحلمـــــــــــــراء ُوالريـــــــــــــشة    نفـــــــــــــــسه ّيلـــــــــــــــون الـــــــــــــــدامي ُواملـــــــــــــــشهد

  يتخـــــــــــوف أمننـــــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــذي وهـــــــــــو    أوطاننـــــــــــــا يف اإلرهـــــــــــــاب ُلعنـــــــــــــة هـــــــــــــي

  ستقــــصف ِالعــــزاء صــــاالت فــــوق هــــل    نفــــــــــــسها ُتلعــــــــــــن احلــــــــــــرمني ُئففقــــــــــــذا

ــــــاهم ومــــــن ِالعــــــزاء قــــــصف    تعمـــــــــدت حـــــــــني اهللا َشـــــــــعار رفعـــــــــت   ُيــــــسعف أ

هم   ُأضــعف َشــعبي ِقــصف عــن دوهنــا مــن    التـــــــــــــــــي وأمريكـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــط فـــــــــــــــــإ

  ُيــــــــــــــــــــرأف ال لقتالنــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه ترمــــــــــــــــــــي    ٍبيـــــــــــــــــــــدق آخـــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــعود آل وألن

َشــــــــــهد ْوإن حتــــــــــى ِ   ُفَّيتــــــــــــــــأف ِتوصــــــــــــــــيفها عــــــــــــــــن ُلقــــــــــــــــبحا    ًجريمــــــــــة ُالوجــــــــــود َ

  حيــــــــــــذف حــــــــــــتام ُفــــــــــــاليوتيوب ُفعلــــــــــــوه    مـــــــــــا ُاإلعـــــــــــالم رأى وإن خيجلـــــــــــون ال



 

 

 

١٠٤  
 

  أرجفـــــــــــــوا قـــــــــــــد كمـــــــــــــن ُفهـــــــــــــم ًيمنيـــــــــــــة    ًمهجــــــــــــــــــــة أراقــــــــــــــــــــوا ْوإن َفالقــــــــــــــــــــاتلون

ْمــــــــــن   ّوصــــــــفوا قــــــــد العــــــــزا ِلــــــــصاالت كــــــــانوا    ِبكلهــــــــــاِ الــــــــــبالد قــــــــــصف بــــــــــرروا َ

ــــــرى ُالريــــــــــــــال َانكــــــــــــــ إذا ٌدمــــــــــــــع    هلــــــم ســــــقطوا ْمــــــن أشــــــالء عــــــىل ُأ ُيكفكــــــــــــــف ّ ُ  

ــــــــــــــا تبقــــــــــــــى مــــــــــــــاذا نــــــــــــــــــاؤه    ٍبمــــــــــــــوطن ُرمــــــــــــــاد ي َليرتفــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــبالد بــــــــــــــــــاعوا أ ْ ُ ِ  

ُيــــــذرفً دمعــــــا ِالكــــــون ِّلكــــــل أضــــــحى    ٍبراحــــــــــل َالعــــــــــزاء ّأدى الــــــــــذي وطنــــــــــي ْ ُ  

  فواَّتـــــــــــــــــــأ َكـــــــــــــــــــربالء مـــــــــــــــــــن ُأفـــــــــــــــــــراده    ًموطنــــــــــــــا يــــــــــــــا كــــــــــــــربالٍ فــــــــــــــرد ِّكــــــــــــــل يف

ــــــــــــــــدمائهم ــــــــــــــــة ب ِّســــــــــــــــط قــــــــــــــــد ٌكيفي   ُتتكيــــــــــــــف ال بــــــــــــــالقمع التــــــــــــــي وهــــــــــــــي    رتُ

فـــــــاس وبطيـــــــب   تنـــــــــــسف والتـــــــــــسعود التـــــــــــأمرك ريـــــــــــح    هبـــــــا قـــــــضوا اللـــــــذين أ

ُيـــــسقف حـــــني ِالقمـــــع َســـــقف ُســـــيزيل    ٍثــــــــــــائر ِلوحــــــــــــة ُإطــــــــــــار ِالــــــــــــشهيد ُفــــــــــــدم ّ  

ُمزيــــــــــــف القــــــــــــامعني كــــــــــــل ُســــــــــــقف ْإذ    عـــــــــــــــــزهم إال لألحـــــــــــــــــرار َســـــــــــــــــقف ال ّ  

ُفنعوشــــــــــــــــــنا ِللثـــــــــــــــــــأر    املخــــــــــــــــــا يف أو مــــــــــــــــــستبا يف ُ   ُفَّتتلهـــــــــــــــــــ أعـــــــــــــــــــدائها مـــــــــــــــــــن ّ

َحـــــــــــــزن ُاألعـــــــــــــراس ُتناســـــــــــــلت م ُ   ُيوصـــــــــــف ال مـــــــــــا ســـــــــــنبان يف َكـــــــــــان ْإذ    ٍمـــــــــــــآ

  ُيـــــــــــــــــــــــستهدف هلـــــــــــــــــــــــويتي وعزاءنـــــــــــــــــــــــا    أعراســـــــــــــــــــــنا مـــــــــــــــــــــستهدفا الـــــــــــــــــــــذي إن

ـــــــــــــــا ُالكـــــــــــــــربى ُالـــــــــــــــصالة ُتتلطـــــــــــــــــــف وال ضـــــــــــــــــــحايانا تنـــــــــــــــــــسى    ال ُســـــــــــــــنبان أ ّ  

وفـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانوا ًأ   ُســــــــــتزحف ُالطــــــــــائرات ّخلفتهــــــــــا قــــــــــد    التـــــــــــــــــي ُواجلثـــــــــــــــــامني ُ

ُيرجــــف منهــــا َســــعود ُوحلــــف ُســــرتى    ُشـــوهدت مـــا الـــذي ِالغـــضب ُفكتائـــب َ  

ٍصــــــــــــياد ِّكــــــــــــل عــــــــــــن ُتتكثـــــــــف العـــــــــدا عـــــــــىل َمكـــــــــان ال مـــــــــن    ٍضــــــــــــحية ّوكــــــــــــل َّ ّ  



 

 

 

١٠٥
 

ًموتـــــــــــــــــــا ْ ًيامنيـــــــــــــــــــا َ   أرسفــــــــــوا قــــــــــد ِقتلنــــــــــا يف مــــــــــن ُويزيــــــــــل    ًصـــــــــــــــــــعدة يـــــــــــــــــــوايس ّ

ّذل يف    بكـــــم ّحلـــــت وقـــــد) جاســـــتا (يف ُفالعـــــار ُيـــــــــــــرصف ال ٍنخاســـــــــــــة ِســـــــــــــوق ُ ُ  

ـــــــــــدان عـــــــــــىل موتـــــــــــوا ـــــــــــ ٍحـــــــــــرب ِمي ُيتنظــــــــــــــــف خزيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ُتــــــــــــــــارخيكم    امّرب ّ  

ٍبعـــــــصف ْجئـــــــتم َحتـــــــزم مـــــــا ْ ُجــــــــــــــــاءه أو    ردى عـــــــن ّ ُفلتعــــــــــــــــصفوا لــــــــــــــــذا ٌأمــــــــــــــــل َ ََ ْ ُ ْ  

َوهـــــــو ِالتحـــــــالف نعـــــــش    يف املــــــــــسامر هــــــــــي الكــــــــــربى ُفالــــــــــصالة ُمكلـــــــف ٌثـــــــأر ْ ِ ْ ُ  

  ُرفْجَتعـُمـــــــــال ليــــــــذهب ِاجلحــــــــيم فــــــــإىل    ِكقبلــــــــــه َلــــــــــيس ِاليــــــــــوم هــــــــــذا َبعــــــــــد مــــــــــا
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  الرشيف عبدهللا حسن

ــــــــــــــــــس ــــــــــــــــــار َّإال فـيـهــــــــــــــــــا لـــي ُغــب ْالـمـهــــــــــــــــــانه ُ ـــــــــــــــــــان    َ ـــــــــــــــــــوع ودخــــ ـــــــــــــــــــهواال الــخـن ْســتكـان ِ  

ُيـهــــــــــــــوذا " ُـســــــــــــــالح َّإال فـيــــــــــــــها لــيــــــــــــــس   ْالـجــــــــــــــبانه ُالـوجــــــــــــــوه إال فـيـهــــــــــــــا لــيــــــــــــــس    "َ

ــــــــــــس ــــــــــــها لـي ٰـســــــــــــوى فـي
ــــــــــــيد ِ ُرضـعــــــــوا    ٍصـغــــــــــــار ٍعـب   ْالــــــــخيانه ـُروعضـــــــ ـمــــــــن الـعــــــــار َ

ِبــهــــــــــــــــم جــــــــــــــــــاءت ثـــــــــــــــــــم ٍغــــــــــــــــــزاة نــوايــــــــــــــــا ِ ْواألـسطـوانـــــــــــــــــــه ِاـلــــــــــــــــــشـرـيط أشـــقيـــــــــــــــــــاء    ُ ُ ُ  

  ْضـــــــــامنه مـــــــــن عـــــــــندها مـــــــــا بـــــــــاعت ـثـــــــــم    كـالـــــــــــــــبغايا سـوقـــــــــــــــها ـفـــــــــــــــي ـحــــــــــــــشـرهتم

ـــــــــــــــى ـــــــــــــــة ٰوعــل ِمــل ـــــــــــــــس َِّ ـالـي َّـحطـــــــــــــــت األ َوجـهــــــــــها    َ ِّكــــــــــل فــــــــــي الـمـــــــــستعار َ   ْخــــــــــانه ُ

* * *  
ـــــــــا ـــــــــني ي ْب ِ ـــــــــغيها َ َب ِ ٌطـــــــــفل قـــــــــال ُاســـــــــتحوا َ ُـدـمــــــــــــــــــــوا    ِ ــــــــــــــــــــه بــعـــــــــــــــــــشـرين ُبــيـتــــــــــــــــــــه َّ   ْدانــ

ــــــــا ــــــــني ي ْب ِ ُاســــــــتحوا ِقــــــــبحها َ   ْاحلانــــــــــــــــه يف وال ٰامللهــــــــــــــــى يف يكــــــــــــــــن مل    ٌشـــــــيخ قـــــــال َ

ِالـمـــــــــسجد فــــــــــي ـكــــــــــان ْيــــــــــتلو الــــــــــمبارك ِ َُ ٍمــبــــــــــــــــــــارك ٍخــــــــــــــــــــــشــوع فـــــــــــــــــــــــي    ْ َ   ْقــرآنـــــــــــــــــــــه َُ

ـــــــــــــــــــم ..قــتـلـــــــــــــــــــوه  ْإيــمـانـــــــــــــــــــــــه واسـتــهدفـــــــــــــــــــــــوا .. قــتـلـــــــــــــــــــــــوه     لــمـــــــــــــــــــاذا يــقـولـــــــــــــــــــوا ولـــ ِ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه..قـــتــــل ــــــ ُأل َّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِ ٌّيـــمـــن َِ ـــــــــــــــــــــــــــا    َ ـــــــــــــــــــــــــــه ْرأوا مـــــ ُجــبـــن ْ ـــــــــــــــــــــــــــه وال َُ   ْإذعـــاـن

ْهـــــــــــم ِلـمـــــــــــا الـمـــــــــــبني ُرـفــــــــــضـه رأوا ـبـــــــــــل ــــــــــــي    ُ ــــــــــــاهلا ْمـخــــــــــــازي ـف َحـب
ِ َ ــــــــــــن ِ انـــــــــــه ـِم   ْإ

* * *  



 

 

 

١٠٧
 

  سـتـــــــــــــعانهاال ُـنطـــــــــــــلب مـعـــــــــــــاليك مـــــــــــــــن    َّإنـــــــــا ِاألمـــــــــن مـــــــــجلس يـــــــــا.. قـــــــــالوا  ثـــــــــم

ٰفــتــمطـــــــــــــــــــــى ٍحـــمـــــــــــــــــــــار ِّكــــــــــــــــــــــــأي لــــهـــــــــــــــــــــا َّ ـــــــــــــــــــــــن    ِ ِأمــثــالـــــــــــــــــــــــه بــــي ـــــــــــــــــــــــاع ِ   ْاتــزاـنـــــــــــــــــــــــه أضـــ

ـــــــــــــــصــوت ــــــــــــــــال الــيـهــــــــــــــــود وبــ َكــالمــــــــــــــــا قـــ ًـمـــــــــضـحكا    َ ِ ُّكــــــــــل ُهـصــــــــــدا ـفــــــــــي ُ   ْالــــــــــعفانه ُ

َّظــنـهــــــــــــــــــــا َّعـائـلـيــــــــــــــــــــة َ ِيـبـنــــــــــــــــــــي الــحكــــــــــــــــــــم ِ ْ ــــــــــــــــن مـعـهــــــــــــــــم    َ ِـنـــــــــــــــصـوصـه مــ ِ ُ   ْسـلــــــــــــــــطانه ُ

ــــف يف هــــاهم َّثـــــم ٍحــــيص " ِأ ٍوبــــيص َ َ ْالـعـــــــــــــــــطالنه اـلـــــــــــــــــسفينة طــيـــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــن    "َ َ  

* * *  

ـــــــــــــــــــــــــا ًعــجـــب َ ـــــــــــــــــــــــــن َ قـي ـــــــــــــــــــــــــوال َلـلـمـرا ًعــــق ـــــــــــــــف    ُ ـــــــــــــــاروا كـــي ْطـنـانـــــــــــــــه ً َـفــــــــــــــضـيـحة صــ َّ َ  

ـــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــا قـــــ ُعــرابــه َّ ـــــــــــــــــــــــــأن َ ـــــــــــــــــــــــــا َّبــــ ِّيـــقــــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــــــا    لــديــن ْرهــانــــــــــــــــــه لـلـمــــــــــــــــــعتدين ُ َ ِ  

ـــــــــــــــا    ـلديـنــــــــــــــــــا َّبــــــــــــــــــــأن لــهــــــــــــــــــم قــلـنــــــــــــــــــا ُنـــحــــــــــــــــــن ـــــــــــــــيظ ـم ُيـغ ِ ــــــــــــــشـيطان ُ ــــــــــــــشـيطانه َّاـل   ْواـل

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــوت ولــديـن ـــــــــــــــــون ٌمـــ ـــــــــــــــــشظـايا ِبــل َيـت    اـل ٰـمـنـــــــــــــــــــــىَ َّ   ْفــرسـانـــــــــــــــــــــه نــازـلـــــــــــــــــــــوا لــــــــــــــــــــــــو َ

ْاـلدواهــــــــــــي بـحــــــــــــجم ٌشـعــــــــــــب وـلديــــــــــــنا ِ َ ــــــــــــــــــم    َّ ــــــــــــــــــه يـــخــــــــــــــــــف لـــ ُبــغـي ــــــــــــــــــانه وال َ ْطـغـي ُ  

ــــــــــــــــــــزم ـــــــــــــــــــشــر ــ َالــ ِمــرتـيــــــــــــــــــــن َّ َّ ــــــــــــــــــــى َ ْـخـــــــــــــشــيت    ٰوحــت َ ُجــــــــــــــــدة ِ َّ ــــــــــــــردى َ ٰاـل ْعـنــــــــــــــفوانه َّ ُ  

ــــــــــــــــــــــــــــــا ُمـــبــارـكــــــــــــــــــــــــــــــون ولـــديـــن َ ــ ُ ــــــــــــــــــــــــــــــاَأ ًذلــــــــــــــــــــــــة    َــوهــ َّ ُـتــــــــــــــــــــسـتـبـاح ِ   ْاألمــانـــــــــــــــــــــه فــيـهـــــــــــــــــــــا ُ

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــر ولــديــن ُقــــب ـــــــــــــــــــــزاة َ ِالـــغ ـــــــــــــــــــــال ُ ـــــــــــــــــــضـا     ًطــوـي   ْمــكـانــــــــــــــــــــه ويــعــرفــــــــــــــــــــون.. ًوعــريــ

* * *  

ـــــــــــــس ـــــــــــــن ُمـجـل ـــــــــــــة ِاألـم ًدمـي ـــــــــــــا ُ ـــــــــــــا ـم ـن ــــــــــــــــي مـثـلــــــــــــــــها    رأ ــــــــــــــــسقوط فــ ْـفالنــــــــــــــــه َّإال اـل ُ  

ِّســــــــــمها ِخـــــــــــاهلا بــــــــــنا يـــــــــــا َ ــــــــــــف    ِْيل قــــــــــل ثـــــــــم، َ ــــــــــــال كــي ِالـعــــــــــــراب ُحــ َّ   ْواـلقــــــــــــهرمانه َ
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َســمـهـــــــــــــــــــــا ِّ ـــــــــــــــــــــا َ ـــــــــــــــــــــا يـــ ـــــــــــــــــــــد ،،َربـيـبـه ْوتــأـك ـــــــــــــــــن    َّ لـهـــــــــــــــــا عـنـاويـــــــــــــــــن مــ َأ ْوالــبطـــــــــــــــــانه ِ ِ  

َّربـــمــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــان خــفـايــــــــــــــــــــا تـنـجـلــــــــــــــــــــي ُ ـــــــــــع    ٍزمـــ َّضـي ـــــــــــرش َ   ْزمـــــــــــانه عـــــــــــامها فـــــــــــي الـع

َّـثـــــــــــم ــــــــــــــــــــا    الـــــــــــمعايل ُذوات قـــــــــــالت ؟؟ ذامـــــــــــا ُ ــــــــــــــــــــاع يـــ ــــــــــــــــــــشقـيقة ضــي   ْالـغـلــــــــــــــــــــبانه ِاـل

ــــــــــــاهة ـفــــــــــــي وقـعــــــــــــت ــــــــــــــــصـلـى    ٍجــــــــــــحيم ـمــــــــــــن ٍمـت ٰوســت ـــــــــــــــــا َ ُرؤوس ِبــه ْ ـــــــــــــــــانه ُ ْاـلكـن ِ  
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  الدين رشف محمد حمود

ُيقرئك َاهللا ّإن َّاليمني َشعبنا يا ِ   ِّالسالح ُ

َّرد َالتحية ُ ِالنرص َفجر ّفإنِ باجلهاد ّ   الح ّ

ُقرونه ُيلوك ُحتالفهم ومىض َ..  

ًكذبا َليوحي ِ   !االجتياح َوآن ٌممهود ِالغزو َدرب ّأن ُ

  .. ِوعرضهاِ البالد ُطول يف ِاألحرار ُمسامع َفتلك !! ًمهال

ُترصد ًعبثا ُخييف ًصوتا ّالسام يف َّ ُيسمع وليس ُ    ٌصوت ّالسام يف َُ

  ُّالنباح ِصوت سوى

  .. العصف

  ! فواَعص ما

  ..واحلزم

  ! حزموا ما

  .. ّوالصباح ُيشهد ُوالليل

َالدما ّأن ُحيتدم َيوم وأعتى أقوى ِّ    .. ِالكفاح ِ
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ُّوهتب ُ ِالرجال ُعاصفة (َ ِالرياض (عىل) ّ   .. َيرى فال) ّ

ُملك ِ ِالرياض َ ُأمامه ّ ِالتحالف ِلعاصفة ًهدفا َ   ُيستباح  ّ

َولسوف نا ُيعلم َ   .. ّأ

  ّالرياح ِكأطراف ٌشعب

   َيومها ُسنزحفٍ نافذة ّكل ِمن

ِاحلرمني" يف ُّويعم   "َرباح" ِمآذهنا من ُيصدع.. ِّاحلق ُصوت "َ

ُالشعب ّأهيا يا " ًحتية ُالعظيم ّ   ؛ ّ

ُيقرئك ُاهللا ِ   الفالح ُ

ِكعبته َحول ُطف   ِالشهداء عن ِ   ..ُوطف ،واجلرحى ُّ

  .. ِصمودهم َحول ِاألرض يف ِمثلهم عن

َاألسنة) األقىص (يفِ اهللا ِلذكر ِوأقم  ّ ْوالرماح ِ َ ِّ  
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   محمد العز حم

ُهنــــــــــــــم هــــــــــــــي ْ ْبــــــــــــــنهم العــــــــــــــدا تلــــــــــــــتهم ِ َ َ   ْعــــــــــــــــدم الــــــــــــــــزاحفني مجــــــــــــــــع ُوحتيــــــــــــــــل    ِ
نائهــــــــــــــــــــا يف هنــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــي ْوشــــــــــــــــيم ٌصــــــــــــــــامد ٌشــــــــــــــــعب و ٌحــــــــــــــــر    ٌوطــــــــــــــــــــن أ َ ِ  

ْللــــــــــــــــــــــــــــضيم ٌوقبائــــــــــــــــــــــــــــل َّحلـــــــــــــــــــت    رافــــــــــــــــــــــــــــضة َ ْونقـــــــــــــــــــم بالعـــــــــــــــــــدا عـــــــــــــــــــذابا َ َ ِ  
ُّهـــــــــــــــــم ّوغمهـــــــــــــــــم الغـــــــــــــــــزاة َ ــــــــــــــــــــــــم نوائــــــــــــــــــــــــب و مــــــــــــــــــــــــستوطن    ًوأســـــــــــــــــى َ   ْوأ

  ْونــــــــــــــــــــــــــــدم وفواجــــــــــــــــــــــــــــع ومــــــــــــــــــــــــــــرارة    وشــــــــــــــــــقا خيبــــــــــــــــــة وبــــــــــــــــــؤس يــــــــــــــــــأس
َّخطـــــــــــــــت جبهـــــــــــــــة هـــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــسالة ببطولـــــــــــــــــــــــــــــــة    قـــــــــــــــصيدهتا َ ـــــــــــــــــــــــــــــــدم وب ْوب َ  
ْقـــــــــــــــيم الـــــــــــــــصامدين تـــــــــــــــروي بـــــــــــــــالعز    عــــــــــــــــــامرة جمــــــــــــــــــاداأل ســــــــــــــــــاحة هــــــــــــــــــي َ ِ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــدة    معاركهــــــــــــــا ُرســــــــــــــمت لوحــــــــــــــة هــــــــــــــي ْوعلـــــــــــــــــــــــــــــــم وثقافـــــــــــــــــــــــــــــــة بعقي َ َ  

َتليــــــــــــــــــــــت آياهتـــــــــــــــــــــا ُســــــــــــــــــــــورة هـــــــــــــــــــــي ِ ف خـــــــــسفت ٍبنـــــــــدق مـــــــــن    ُ   ْصـــــــــنم بـــــــــأ
ٌمهـــــــــــــــج فردوســـــــــــــــها    عـــــــــــشقت جنـــــــــــة مـــــــــــن روضـــــــــــة هـــــــــــي َ ْشـــــــــــــــمم تفـــــــــــــــوح ُ َ َ  
َقدســـــــــــــــــها املنـــــــــــــــــافق وطـــــــــــــــــئ    مــــــــــا الزواحــــــــــف ســــــــــاحقة هنــــــــــم هــــــــــي ْ ْبقـــــــــــــــــدم ُ َ َ ِ  

ْهــــــــــــــــــدم الغــــــــــــــــــزاة حــــــــــــــــــالمأل ٌفجــــــــــــــــــر    نتائجهـــــــــــــــــــــــــــا نكـــــــــــــــــــــــــــرى وهزيمـــــــــــــــــــــــــــة َ َ  
ــــــــــــــــــــف هــــــــــــــــــــي َنقـــــــــــــــش    َّخملــــــــــــــــــــدة ملحمــــــــــــــــــــة أ َ ْورســـــــــــــــم فـــــــــــــــصوهلا ُبـــــــــــــــاءاإل َ َ َ  

ـــــــــــضحية كـــــــــــل هـــــــــــي َنمـــــــــــت ت َنبتـــــــــــــــــت جمومجـــــــــــــــــا    جـــــــــــبال َ ْقمـــــــــــــــــم هنـــــــــــــــــاك ََ َ ِ  
ــــــــــــــــدركها التــــــــــــــــاريخ ال هنــــــــــــــــم هــــــــــــــــي ِيفــــــــــــي ولــــــــــــيس كــــــــــــال    ُي ْقلــــــــــــم الثبــــــــــــات َ َ َ  



 

 

 

١١٢  
 

 

  زياد حمود الساملي

ــــــــــت املجــــــــــد لــــــــــن نــــــــــرتددا   عـــــــــن رفـــــــــع ذكـــــــــرك يف الـــــــــسامء جمـــــــــددا    وطنــــــــــي وأ

ــــــــت الــــــــشأو مــــــــن أحالمنــــــــا   ســـــــــنموت كـــــــــي حتيـــــــــا كـــــــــريام ســـــــــؤددا    وطنــــــــي وأ

  بــــــــاع الــــــــبالد وخــــــــاف مــــــــن أن نــــــــشهدا    ال لــــــــــــــن نــــــــــــــساوم يف ترابــــــــــــــك خائنــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــدون بقــــــــــــــــــــــوة ــــــــــــــــــــــا ذائ   قـــــــــــــسام بمـــــــــــــن رفـــــــــــــع البنـــــــــــــاء وشـــــــــــــيدا    قــــــــــــــــــــــسام بأ

  أهــــــــــل هلــــــــــا والكــــــــــل يــــــــــسعى للفــــــــــدى    عنـــــــــك العـــــــــدو ومـــــــــن ســـــــــوانا حينهـــــــــا

ـــــــــــــــصارا   نفـــــــــــــــديك شـــــــــــــــعبا واحـــــــــــــــدا متعبـــــــــــــــدا     كلنـــــــــــــــاً وجيـــــــــــــــشاًنفـــــــــــــــديك أ

ــــــدأت كــــــام   هــــــــــا نحــــــــــن أعــــــــــددنا لغازينــــــــــا الــــــــــردى    هــــــذي غــــــامر احلــــــرب قــــــد ب

  فــــيهم عــــروبتهم ومــــا اعتــــصم الــــصدى     فلـــــــسطني التـــــــي كـــــــم ناشـــــــدتتركـــــــوا

  اهــــــــــــــــذا ليغــــــــــــــــزوا بأســــــــــــــــك املتجلــــــــــــــــد    أي حتــــــــــــــالف.. وغــــــــــــــزوك وا أســــــــــــــفاه 

  نـــــــــــه عـــــــــــني العـــــــــــدىإضـــــــــــيام لعمـــــــــــرك     مــــــن بعــــــدما قــــــد حــــــارصوك وشــــــددوا

  مــــــــــــا دمــــــــــــت أول مــــــــــــن عليــــــــــــه خملــــــــــــدا    آمنــــــــــــــــت بالتــــــــــــــــاريخ ظــــــــــــــــل حقيقــــــــــــــــة

ــــــــرشى الرســــــــالة يف إضــــــــاءة صــــــــخرة   باهبـــــــــا لـــــــــن يوصـــــــــدا.. ح صـــــــــنعاء تفـــــــــت    ب

  هتـــــــــــف الرســـــــــــول مكـــــــــــربا ومـــــــــــشهدا    مـــــــــــــددا ونـــــــــــــرصا يـــــــــــــا اكـــــــــــــتامل نبـــــــــــــوءة



 

 

 

١١٣
 

ـــــــــــــال حممـــــــــــــدا    بيـــــــــــنام.. فـــــــــــسعت قـــــــــــريش للخالفـــــــــــة  ـــــــــــــؤاثر كـــــــــــــي نن   عـــــــــــــشنا ن

  مــــــــن أجــــــــل ذلــــــــك ســــــــيفنا لــــــــن يغمــــــــدا    أمـــــــــــــــــا وأن تغـــــــــــــــــزى بـــــــــــــــــدون مـــــــــــــــــربر

  هيهـــــــــات مـــــــــن نجـــــــــد تـــــــــصري املنجـــــــــدا    هيهــــــــــــات يــــــــــــا وطــــــــــــن العروبــــــــــــة ذلــــــــــــة

  لــــــك حينهــــــا أن حتــــــسدا.. لــــــك حافــــــل     مـــــــــــــــة ماضـــــــــــــــياتقتـــــــــــــــات ذنبـــــــــــــــك أن ث



 

 

 

١١٤  
 

 

  صالح الدكاك

ــــــــــــــــصار أخلــــــــــــــــف هــــــــــــــــل    نجــــــــــــــــــدا واســــــــــــــــــتفتً يثربــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــل   وعــــــــــــــــدا األ

  ِوردا العــــــــــــــــــــــــــــــــز ُمــــــــــــــــــــــــــــــــاء َّعــــــــــــــــــــــــــــــــز إن    الــــــــــــــــــردى غــــــــــــــــــري ارتــــــــــــــــــضوا وهــــــــــــــــــل

  ِرفــــــــــــــــــــــدا األكبــــــــــــــــــــــاد لــــــــــــــــــــــه نحــــــــــــــــــــــروا    احلمـــــــــــــــــــــــــى استـــــــــــــــــــــــــسقى إذا ٌقـــــــــــــــــــــــــوم

ـــــــــــــــــــردا الـــــــــــــــــــشمس أهـــــــــــــــــــالواً بـــــــــــــــــــردا    حرماتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكت وإذا   ُب

  جنـــــــــــــــــــــــــــــــدا اهللا ِجنـــــــــــــــــــــــــــــــد ُّوأعـــــــــــــــــــــــــــــــز    ًهـــــــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــــــدنيا بنـــــــــــــــــــــي أهـــــــــــــــــــــدى

  قـــــــــــــــــــــــــــــــصدا ُّوأجـــــــــــــــــــــــــــــــلً ســـــــــــــــــــــــــــــــاعدا    ُوأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلب ًأفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ُّوأرق

ِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوملوا إن
ُضـــــــــــــــيموا    وإن النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ُ   ّحـــــــــــــــدا النـــــــــــــــاس فأمـــــــــــــــىض ِ

  اســـــــــــــــــــــــتبدا وقـــــــــــــــــــــــد طغـــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــد    ٍنجــــــــــــــــــــــد َشــــــــــــــــــــــيطان ٍمبلــــــــــــــــــــــغ مــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــا   ّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردا وال َّمفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ال    ُحتفـــــــــــــــــــــــــــــــك اهللا ِّوحـــــــــــــــــــــــــــــــق َّأ

ْذد راجلبــــــــــــــــــــــــــــا    ُيــــــــــــــــــــــــد هبــــــــــــــــــــــــا رمتــــــــــــــــــــــــك ٌشــــــــــــــــــــــــهب   َّتــــــــــــــــــــــــــــصدى أو هــــــــــــــــــــــــــــاُ

ـــــــــــــــــــى ًرصــــــــــــــــــــــــــــــدا عقاهبــــــــــــــــــــــــــــــا    شـــــــــــــــــــواظ ْدِجتـــــــــــــــــــ َتْأَالتجـــــــــــــــــــ َّأ َ   فــــــــــــــــــــــــــــــرتدى َ

وجربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أردى ُيمنــــــــــــــــــــــــــــاه الــــــــــــــــــــــــــــردى ِتــــــــــــــــــــــــــــرم    إن أ

ـــــــــــــــــــــــدى ــــــــــــــــــــــأى    هنـــــــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــــــمىً يـــــــــــــــــــــــدا أ ــــــــــــــــــــــر ًمــــــــــــــــــــــدى أ   عهــــــــــــــــــــــدا ُّوأ



 

 

 

١١٥
 

  أجـــــــــــــــــــــــــدى ِحـــــــــــــــــــــــــذار ِحـــــــــــــــــــــــــذار وال    عـــــــــــــــــــــــــــــامك أجـــــــــــــــــــــــــــــىل ُنـــــــــــــــــــــــــــــصحه ال

َّحــــــــــــــــــــم   ُبعـــــــــــــــــــــــــدا ُســـــــــــــــــــــــــلامن يـــــــــــــــــــــــــا وقيـــــــــــــــــــــــــل    منــــــــــــــــــــاص فــــــــــــــــــــال ُالقــــــــــــــــــــضاء ُ

ــــــــــــــــــ    وىَّالــــــــــــــــــــــــــــش ُنازعــــــــــــــــــــــــــــة ءتــــــــــــــــــــــــــــكجا ــــــــــــــــــث حلفــــــــــــــــــك ُّثَجتت ّمــــــــــــــــــدا حي َ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــــــــــــــــــيبا    ِاحلجــــــــــــــــــــــــــى ُمهــــــــــــــــــــــــــدان جاءتــــــــــــــــــــــــــك   ُومـــــــــــــــــــــــــــــــــــرداً وفتيان

ُوالطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    عـــــــــــــــــامر بـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــوالن جاءتـــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِّ   ّوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً أ

  غمـــــــــــــــــدا الــــــــــــــــسيف يــــــــــــــــؤوب ولــــــــــــــــن    ذاالفقــــــــــــــــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــــــــــــــــللنا ولقــــــــــــــــــــــــــــــــد



 

 

 

١١٦  
 

 

  الشامي صالح محمد

  ْالـــــــــــــــــــــــــــــــسالم ِانونلقـــــــــــــــــــــــــــــــ ْواثـــــــــــــــــــــــــــــــأر    ِالعنــــــــــــــــــــــــــــــــاد َدســــــــــــــــــــــــــــــــاتري ْالــــــــــــــــــــــــــــــــبس

ــــــــــــــــــــــــت ْواخلــــــــــــــــــــــــع   ْالظـــــــــــــــــــــــــــــالم َديـــــــــــــــــــــــــــــاجري ْأشـــــــــــــــــــــــــــــعل    ِالفــــــــــــــــــــــــساد َطواغي

ْواخمـــــــــــــــــــــــــــــر ِحميطـــــــــــــــــــــــــــــات ُ ْاحلــــــــــــــــامم َكــــــــــــــــأس ِالعــــــــــــــــدى ِواســــــــــــــــق    ِاجلهـــــــــــــــــــــــــــــاد ُ ِ  

ـــــــــــا ُّشـــــــــــــــــــــــــــــــــم وقنـــــــــــــــــــــــــــــــــاعتي    الضـــــــــــطهادي ُأخـــــــــــضع ُلـــــــــــست أ   ْالغـــــــــــــــــــــــــــــــــامم ُ

ـــــــــــــــــــــــادي َاخلرســـــــــــــــــــــــى يف ُّســـــــــــــــــــــــأظل ِّكـــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــىل ويـــــــــــــــــــدي    أ ْاحلـــــــــــــــــــسام َ ُ  

ُّالعــــــــــــــــــــــــــدو َجــــــــــــــــــــــــــاء   ْالــــــــــــــــــــــــــــــزؤام ِواملــــــــــــــــــــــــــــــوت ،ِبالنــــــــــــــــــــــــــــــار    زادي ِلنهــــــــــــــــــــــــــب َ

ًفتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدي يف يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرع َوأراد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــام ِلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــشتيت ََ   ْاأل

ام    جهـــــــــــــــــــــــــــادي عـــــــــــــــــــــــــــن ّأين ُّويظـــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــام لــــــــــــــــــن .. كــــــــــــــــــال !!.. ُســــــــــــــــــأ   ْأ

د   ْانعـــــــــــــــــــــــــــــدام إىل َيـــــــــــــــــــــــــــــصري حتـــــــــــــــــــــــــــــى    ُاملعـــــــــــــــــــــــــــادي َاحللـــــــــــــــــــــــــــف ُدِّســـــــــــــــــــــــــــأ



 

 

 

١١٧
 

       

ن ضيف   هللا أحمد سل

َيطغـــــــى يـــــــزل مل   ُالعقــــــــال؟ ِللبغــــــــي َالعقــــــــل ادقــــــــ كيــــــــف    ُالـــــــسؤال ِالنـــــــاس َعـــــــىل َ

ًربـــــــا؟ ِلألعـــــــراب ُالـــــــنفط صـــــــار كيـــــــف َّ ُوصـــال(و) ٌســـجاح(ُقـــادهتم كيـــف    َ   !؟)ِ

َللضــــــ   ُواحــــــــــــــتالل ٌغــــــــــــــزو ِالعــــــــــــــدوان ُغايــــــــــــــة    تــــــدري َوهــــــيً عقــــــوال ُالزيــــــف َّ

ِالعـــــرب َمـــــوطن خـــــانوا كيـــــف ٌجفـــــاة؟ ُ ُوهـــــــــــــم    ُ ُ ُبغـــــــــــــال ِالـــــــــــــرشق يف ِللغـــــــــــــرب َ ِ  

ــــــــوا قـــــــد ِحــــــــضن مـــــــن َأ ُنعـــــــــال ألمريكـــــــــا لكـــــــــن ...ٌعـــــــــرب    ًغــــــــزاة أمريكـــــــا ِ   !؟ ِ

ُفجبـــــــــــــاه    أوهــــــــــى َاليــــــــــوم العاصــــــــــفات َّأن غــــــــــري ِ ـــــــــــــال شـــــــــــــعبي يف ِالنـــــــــــــاس َ ُجب ِ  

  ُرجـــــــــــــــــــال ٍميـــــــــــــــــــدان ِّكـــــــــــــــــــل يف ولنـــــــــــــــــــا    ٌوســــــــــــــــــــــالح ،ٌمــــــــــــــــــــــال للخليجيــــــــــــــــــــــني

ِعليــــــــــــهَ اهللا ُعاهـــــــــــدوا مــــــــــــا صـــــــــــدقوا( ــــــــــــــــــه ْوهلــــــــــــــــــم    )َ ــــــــــــــــــاط ِفي ــــــــــــــــــصال ٌارتب   ُوات

ِمهـــــــــــــل   ُزوال ِللبغــــــــــــــــــــي ِالــــــــــــــــــــشعب ُفــــــــــــــــــــدماء    ـىأمـــــــــــــض َّاحلـــــــــــــق إن َالبـــــــــــــاغني ِّ

ِعليــــــــــــــــــــــــه ُاهللا ُحــــــــــــــــــــــــسبنا    ًكيــــــــــدا ِالــــــــــنفط َيــــــــــا طغــــــــــاة تكيــــــــــدوا إن   ُتكــــــــــــــــــــــــالاال َ

َوتوشـــــــــــكا ٌزلـــــــــــزالِ باملرصـــــــــــاد نحـــــــــــن ْ ُتطــــــــــــــــــــال ال ٌســــــــــــــــــــامء ُاألرض هــــــــــــــــــــذه    ُ ُ  

ِالظــــــــــــن َبعــــــــــــض إن(ُّال تظنــــــــــــوا  ٌإثــــــــــــم َّ ُحمـــــــــــــــــــــال أريض يف ِالغـــــــــــــــــــــزو ُفبقـــــــــــــــــــــاء    )ِ َ ُ  

ٍريـــــــــــــــــــــــــــــب َدون ٍآتِ اهللا َنـــــــــــــــــــــــــــــرص إن ُســــــــــــــجال ُواحلــــــــــــــربِ اهللا ُوعــــــــــــــد َذاك    َ ِ  



 

 

 

١١٨  
 

ــــــــــــى إن    ٌكـــــــــــــــــــــــريم ٌيـــــــــــــــــــــــامين ٌشـــــــــــــــــــــــعب إننــــــــــــــــــــــا ُالــــــــــــسلم أ   ُالقتــــــــــــال َحــــــــــــان وإن ِّ

ــــــــــــــــــــــــدينا    ٌوبــــــــــــــــــــأس ٌوإيــــــــــــــــــــامن ٌصــــــــــــــــــــرب ولنــــــــــــــــــــا ِوبأ   ُالــــــــــــــــــــــــضالل ُســــــــــــــــــــــــينهار ْ

ـــــــــــه عجـــــــــــزت    أقــــــــــــــــوىِ بــــــــــــــــاهللا ُإيامننــــــــــــــــا الــــــــــــــــوغى يف ُعن   ُالثقـــــــــــال ُالـــــــــــصواريخ َ

ًحفـــــــــــــــاة دســـــــــــــــناها ِاإلبرامـــــــــــــــز ُهامـــــــــــــــة   "ُالطـــــــــــوال" أمريكـــــــــــا َآمـــــــــــال وطـــــــــــوت    ُ

ٍســـــــــــــــــعود َآل ِبأســــــــــــــــنا مــــــــــــــــن ِّبــــــــــــــــرشوا ُووبــــــــــــــــــال ٌخــــــــــــــــــزي فيــــــــــــــــــه ٍبعــــــــــــــــــذاب    ُ َ َ  

ِأمريكـــــــــــــــــا َتقـــــــــــــــــدر ْولـــــــــــــــــنْ مل َحـــــــــــــــــني    ٍيءـلـــــــــــــــــش َ يهم ِ ـــــــــــــــــدينا يـــــــــــــــــأ ُالنكـــــــــــــــــال ِبأ َّ  

ُنحــــــــــن ُوعــــــــــد َ ِاإلرساء"يف ِ اهللا َ ْ َبنــــــــــا َاألقــــــــــىص ِوإىل    َحقــــــــــا" ِ ِيمــــــــــيض ِ ُالرحــــــــــال َ َ ِّ  



 

 

 

١١٩
 

 

  ضيف هللا حس الدريب

طا ـــــــــــــــــــــاأ ـــــــــــــــــــــسلون لن ْصـــــــــــــــــوالهتم يف ُوالبـــــــــــــــــأس    مواَّتقـــــــــــــــــــــد املستب ُرمـيتـــــــــــــــــض ِ َّ  

ُوثقـــــــــــوا ِ ُجنـــــــــــده وصـــــــــــاروا ْبخـــــــــــالقهم َ َُ َومــــــــــــضوا    ْ ُيــــــــــــتجهم َّوالــــــــــــردى ًكرامــــــــــــا َ َّ  

ْقلــــــــــــوهبمِ الوجــــــــــــوه بــــــــــــيض ْكفعــــــــــــاهلم ُ ِ ِ ْأوداجهـــــــــــــــــــم يف ُوالـــــــــــــــــــشوق    َ ُيـــــــــــــــــــرتنم ِ َّ  

ْمـــــن    ْهلــــــــم ويــــــــا احلــــــــسنيني إلحــــــــدى ًشــــــــوقا ٍمعـــــرش ِ َ ْ   َّوكرمـــــوا َالـــــرؤوس رفعـــــوا َ

ْلبـــــــــــــــــــــــــــوا َّ ٍتـــــــــــــــــــــــــــردد َدونِ اهللا َنـــــــــــــــــــــــــــداء َ ُّ َ   َّوســــــــــلموا صــــــــــادقني اســــــــــتجابوا ولــــــــــه    َ

ُّاملـــــــــــــــدهلم ِاحلتـــــــــــــــوف ُليـــــــــــــــل    ســــــجى إذا َاألســــــود ُينتــــــاب َخــــــوف ال ِ َ ْ ُاملظلـــــــــــــــم ُ ْ ُ  

ًأعــــــــزة ِالقــــــــويم ِالــــــــدرب عــــــــىل ســــــــاروا ُالفــــــــضل ُحيــــــــدوهم    َّ ْ   ُاألعظــــــــم ُاجلزيــــــــل َ

م ُوشــــــــــــــعبنا َالقعــــــــــــــود فــــــــــــــضوار    ٌســـــــــطوة ِوللمعـــــــــارك َالنفـــــــــوس بـــــــــذلوا ــــــــــــــأ   ُيت

ْيــــــــــــــــذكي    ٍبقــــــــــوةِ اليهــــــــــود َحلــــــــــف واجهــــــــــوا قــــــــــد ِملهــــــــــــــــ ٌفــــــــــــــــؤاد شــــــــــــــــظاياها ُ ْ   ُمُ

  َّوحطمـــــــــوا اليهـــــــــود بأذنـــــــــاب عـــــــــصفوا    َنرياهنـــــــــــــــــــا ْأشـــــــــــــــــــعلت املعـــــــــــــــــــارك وإذا

  َّتكلمــــــــــــــــوا ِوبالرصــــــــــــــــاص ِللنائبــــــــــــــــات    َّشــــــــــمروا ٍشــــــــــديد ٍبــــــــــأس أولــــــــــو ٌقــــــــــوم

  تـــــــــرشذموا ُوالغـــــــــزاة َأســـــــــفر ُلـــــــــصبحوا    ُّالــــدجى َفانكــــشف ِّالعــــز َزنــــاد ضــــغطوا

ْمــــــــن ُيــــــــرشق والنــــــــرص ْدمــــــــاهم ِ ُ ْمــــــــــــــن ُوالبــــــــــــــأس    ًباســــــــام ِ ُيــــــــــــــتعلم ْســــــــــــــطواهتم ِ َّ  



 

 

 

١٢٠  
 

ُيتـــــــــــــــــــــــــــــــوهم ٌتائـــــــــــــــــــــــــــــــه املنـــــــــــــــــــــــــــــــافق َّإن    ٍوجماهـــــــــــــــــــد ٍمنـــــــــــــــــــافق بـــــــــــــــــــني شـــــــــــــــــــتان َّ  

ِقلبـــــــــــــــــه يف   ُخيــــــــــــــــــــدم ِالعاملــــــــــــــــــــة ِّذل يف ُويعــــــــــــــــــــيش    ًدنـــــــــــــــــاءة ُيفـــــــــــــــــوح ٌمـــــــــــــــــرض ِ

  ُأقـــــــــــــــوم هـــــــــــــــي للتـــــــــــــــي ٌورنـــــــــــــــ هيديـــــــــــــــه    ُضــــــــــــــــياؤه ُفــــــــــــــــاليقني ُاملجاهــــــــــــــــد أمــــــــــــــــا

ِصــــــــــمت يف والعــــــــــيش    ٌســــــــــــــعادةِ اجلهــــــــــــــاد ِســــــــــــــاح يف ُالقتــــــــــــــل ْ ِاملذلــــــــــة َ َّ َ ُعلقــــــــــم َ َ ْ َ  

ِبكفــــــــه ِالفقــــــــار وذو َاســــــــتجاب شـــــــعبي   أقــــــــــــــسموا شــــــــــــــعبي َّإن َخليــــــــــــــرب ٌويــــــــــــــل    ِّ

  أجرمـــــــــــوا قـــــــــــد ْألهنـــــــــــمِ اليهـــــــــــود َّكـــــــــــل    ويطــــــــردوا ِاحلــــــــصون َّكــــــــل يفتحــــــــوا ْأن

ْمـــن ُحيـــــــــــرق فلـــــــــــسوف    بأرضـــنا َالـــرضوس َاحلـــرب َأشـــعل َ َ ْ   ُجهـــــــــــنم ُواملـــــــــــصري ُ

ْمـــــــن ِيمـــــــن يف َالعـــــــدوان َســـــــاند َ َ َاهلـــــــدى َ   ُوينـــــــــدم ِالنكـــــــــال يف ُيـــــــــسقط َفلـــــــــسوف    ُ

َيكــــــــوى ولــــــــسوف ُأظلــــــــــــــم شــــــــــــــعبي ِبقتــــــــــــــل والبــــــــــــــادئون    ْبنــــــــارهم املعتــــــــدون ُْ ْ  

ــــــــــــوان كــــــــــــل يف    بأرضــــــــــــناِ والفــــــــــــساد ِالعاملــــــــــــة ُحــــــــــــزب   أســــــــــــهموا ِاجلريمــــــــــــة ِأ

وابــــــــــه وأوصــــــــــدوا َاحلــــــــــوار رفــــــــــضوا ُأ رمــــــــــــــــــوا ٍّمــــــــــــــــــستبد ٍمكــــــــــــــــــر ِّولكــــــــــــــــــل    َ   أ

ًعـــــــــــــراة رقـــــــــــــصوا ْوشـــــــــــــعبهم ِللريـــــــــــــال ُ ُ ٌممــــــــــــــزق ِاحلــــــــــــــصار َحتــــــــــــــت    ُ ُومقــــــــــــــسم َّ َّ  

ِبـــــــرضبهِ اليهـــــــود َحلـــــــف شـــــــاركوا بـــــــل ُيقـــــــــــصف ُفالطفـــــــــــل    ِ َ ُتـــــــــــتفحم والنـــــــــــسا ُْ َّ  

ُهـــــددوا كـــــم ـــــالزحف َّ ْإعالمهـــــم "يف ِب ِ   أحجمـــــــــــــوا التالقـــــــــــــي عنـــــــــــــد ْلكـــــــــــــنهم    "ِ

ُيمــــــــــن    :ًحاســـام ًقـــوال َلقـــا" توشـــكا "ُصـــاروخ ِالغــــــــــزاة عــــــــــىلِ الــــــــــصمود ََ ُحمــــــــــرم ُ َّ َ ُ  

ْمــــــــــــــصريهم والقــــــــــــــاتلون    ٍبخيبــــــــــــــــةِ اليهــــــــــــــــود ُمــــــــــــــــؤامرة ْبــــــــــــــــاءت َيعــــــــــــــدموا أن ُ ْ ُ  

ْمــــــــن َصــــــــاغ ٍلــــــــشعب طــــــــوبى ُيتبـــــــــــــــــــسم ُالعـــــــــــــــــــال ِبآفـــــــــــــــــــاق ًنـــــــــــــــــــرصا    ِأشــــــــالئه ِ َّ  



 

 

 

١٢١
 

ِيــــــــــــــــريس    ٌمـــــــــــــــــــــــنهج إال َاإلنـــــــــــــــــــــــسان ُينقـــــــــــــــــــــــذ ال ْ ُويــــــــــــــــرتجم اإلبــــــــــــــــا َتعــــــــــــــــاليم ُ ِ ْ َ ُ  

ِخلواتـــــــــــــــــــــه يف َالقـــــــــــــــــــــرآن ُفحويـــــــــــــــــــــصا ِ َ ُيــــــــــــــــــــتفهم للهــــــــــــــــــــدى ًقلبــــــــــــــــــــا ُحيبــــــــــــــــــــوه    َ َّ  

  ُيـــــــــرحم ال الـــــــــذي عزتنـــــــــا بـــــــــأس مـــــــــن    ًرســـــــــــــالة إليـــــــــــــك  الغـــــــــــــازي أهيـــــــــــــا يـــــــــــــا

ُويعيــــــــــــــــــده    الفنـــــــــــــــــا ُصـــــــــــــــــواريخ ُتـــــــــــــــــردده ًقـــــــــــــــــسام   ُاملــــــــــــــــــسلم ُّاأليب ُالــــــــــــــــــشعب ُ

  ُاألكــــــــــــــــرم العزيــــــــــــــــز موالنــــــــــــــــا ُفــــــــــــــــاهللا    ٍجمــــــــــــــرم ٍغــــــــــــــاز َّكــــــــــــــل ُســــــــــــــنحرق إنــــــــــــــا

  ُعرمــــــــــرم اجلهــــــــــاد ســــــــــاح يف واجلــــــــــيش    الــــــــــــــــردى رام ملــــــــــــــــن قــــــــــــــــرب وبالدنــــــــــــــــا

ْورؤوســـــــــــــــــهم    ْهلــــــــــم مــــــــــوىل ال الغــــــــــزو عجــــــــــول أمــــــــــا   ُتتهـــــــــــــــــشم ِبرصاصـــــــــــــــــنا ُ

ــــــــــــن ــــــــــــاب ينفــــــــــــع ل ْدينــــــــــــــــــــارهم وال كــــــــــــــــــــال    ِالعــــــــــــدا ُدوالر َاألذن   ُوالــــــــــــــــــــدرهم ُ



 

 

 

١٢٢  
 

 

  الديلمي عباس عيل 

ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستطري ٍَرش ِوعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون    ِالـــــــــــــــــــــــصدور ِبمـــــــــــــــــــــــدفون جـــــــــــــــــــــــاءت ْ ُ  

ِتبــــــــــــــــــــــــــــــــدي ْ ُوتــــــــــــــــــــــــــــــــنفخِءهتــــــــــــــــــــــــــــــــا     كــــــــــــــــــــــــــــــــسو عــــــــــــــــــــــــــــــــداوهتا ُ   ِالنفــــــــــــــــــــــــــــــــري يف ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـْذر     ـُوتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ٌجمنون ُـــ ِ ِبالنكــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــ ِوبــــــــــــــــــــــــــــــــالثبور َّ ُ َ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ٌخممــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة ُغـــــــــــــــــــــل     ُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــو با   ِالفجــــــــــــــــــــــور ويف ِاحلـــــــــــــــــــــرام يفِ

ــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــسوء ُجــــــــــــــــــــــارة هــــــــــــــــــــــي   ِســــــــــــــــــــعري مــــــــــــــــــــن ٍبحبــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــشقى    الت

ــــــــــــــــــــــــــــــول    تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض مل إن ٌمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعورة ــــــــــــــــــــــــــــــاء يف ُتب ِالطهــــــــــــــــــــــــــــــور ا ُ  

فــــــــــــــــــــــــــــــاس ٌمــــــــــــــــــــــــــــــسمومة ـ     هيـــــــــــــــــــــــــــــــاأل ـــــــــــــــــــــريي تنفـــــــــــــــــــــسها مـــــــــــــــــــــن ربـــــــــــــــــــــــ   أ

ٌأكالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ناءهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َّ   القبــــــــــــــــــــــــــــــــور يف مــــــــــــــــــــــــــــــــن ٌهناشــــــــــــــــــــــــــــــــة    أ

ـــــــــــــــــــــ    ـيــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ٌوقــــــــــــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــــــــمعها يف   ِريرـالـــــــــــــــــــــض ُليـــــــــــــــــــــل جفوهنـــــــــــــــــــــان ـ

ُتبـــــــــــــــــــصق ثـــــــــــــــــــمُكـــــــــــــــــــل     تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ اخلنزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور   ِالقـــــــــــــــــــدور يف ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــالوالء ـاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيت أن ُوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروم ـــــــــــــــــــــــــــــــذور ،ب ِوبالن ُ  

ُونغــــــــــــــــــــــض ـبث     تعـــــــــــــــــــــــ حــــــــــــــــــــــنيً طرفــــــــــــــــــــــا ُ ُــ   ِوروبــــــــــــــــــــــــــــالبخ بــــــــــــــــــــــــــــالعقيقــــــــــــــــــــــــــــ

ِاحلـــــــــــــــــــــــــــــــــر ُوعـــــــــــــــــــــــــــــــــزة ُء    اإلبــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــاءها قــــــــــــــــــــــــــد   ِالغيـــــــــــــــــــــــــــــــــور ُ



 

 

 

١٢٣
 

  ِوالثغـــــــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــــــشواطئ يف مـــــــــــــــــــــــخ    الــــــــــــــــــــــــــــشوا فــــــــــــــــــــــــــــوق وشــــــــــــــــــــــــــــموخنا

ـــــــــــــــــكي     لتحــــــــــــــــــــــــ انتفخـــــــــــــــــــــــت هبـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــإذا   ِاهلــــــــــــــــصور األســــــــــــــــد صــــــــــــــــولةـ

ِمرضـــــــــــــــــــــــعة ومكـــــــــــــــــــــــر م    تقـــــــــــــــــــــاان جهـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن لعقـــــــــــــــــــــاب   ِالــــــــــــــــــــــــرشور ُ

ِوغــــــــــــــــــــــــــدة ر    الـــــــــــــــــــــــــــــــدما ِبـــــــــــــــــــــــــــــــآالت جـــــــــــــــــــــــــــــــاءت   ِاألجــــــــــــــــــــــــــري اجلــــــــــــــــــــــــــيش ّ

  ِحــــــــــــــــــــــصري مــــــــــــــــــــــنً وبيتــــــــــــــــــــــا ،رعــــــــــــــــــــــة    ومــــــــــــــــــــــــــــــــــز ،مدرســــــــــــــــــــــــــــــــــة لتــــــــــــــــــــــــــــــــــدك
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  الخزان حسن عبدالحفيظ

ــــــــا ــــــــرمحن لن   جيـــــــازي األخـــــــرى ويف ســـــــيخذلكم    املخــــــــازي َيــــــــا عــــــــرب ْال

  "ِاحلجــــــاز "و" ٍنجــــــد "ِملــــــوك دمــــــار    ونرجـــــــــــــــو شـــــــــــــــكوانا نبـــــــــــــــث إليـــــــــــــــه

ـــــــذنا األرض ُرحـــــــاب ضـــــــاقت إذا   ِاحلـــــــــــــــواز ُتفـــــــــــــــريج بيديـــــــــــــــه بمـــــــــــــــن    ُل

  ِبامتيــــــــــــــــــــاز العروبــــــــــــــــــــة يف ٍصــــــــــــــــــــيلأ    ٍعظـــــــــــــــــيم بلـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــىل حتـــــــــــــــــالفتم

  يِانتهــــــــــــــــاز وغــــــــــــــــد َّوكــــــــــــــــل إليــــــــــــــــه    ٍعميــــــــــــــل ٍمرتــــــــــــــزق َّكــــــــــــــل ُوقــــــــــــــدتم

ـــــــــــــوازع وأشـــــــــــــعلتم    العــــــــــــوادي شــــــــــــتى بــــــــــــه ومارســــــــــــتم ـــــــــــــاز ِّكـــــــــــــل َن   يِن

ــــــــــــوا    جـــــــــرم أهـــــــــل الـــــــــسعيدة بنـــــــــي كـــــــــأن   واملخــــــــــــازي الفظــــــــــــائع كــــــــــــل أ

  "قحـــــــــازي "ٌأصـــــــــل لـــــــــه وصـــــــــهيونا    ٌســـليب" صـــنعا "يف" القـــدس "كـــأن

  يِغــــــــــاز كــــــــــل مــــــــــن أهلــــــــــه ُويــــــــــذبح    يــــــشكو" القــــــدس" و ًســــــبعة عقــــــودا

ن   ِاعتـــــــــــــــــــزاز دون نـــــــــــــــــــسبة زعمـــــــــــــــــــتم    فــــــــــــــيكم العــــــــــــــريب ُشــــــــــــــهامة فــــــــــــــأ

ِّتــــــــــــــــــــــــــشوه    عروشـــــــــــــــا شـــــــــــــــيدتم باإلســـــــــــــــالم و َهديــــــــــــــــــــــــــه ُ   ِبتزازبــــــــــــــــــــــــــاال ْ

  ِانحيــــــــــــاز عــــــــــــىل منــــــــــــه هــــــــــــداه فــــــــــــإن    "طـــــه "لعـــــرض اهلـــــوان ريض ومـــــن

  "ِبـــــــــاز بـــــــــابن "النبـــــــــوة جعـــــــــل وقـــــــــد    حـــــــــظ اإلســـــــــالم مـــــــــن لـــــــــه وكيـــــــــف



 

 

 

١٢٥
 

ــــــــــي واّفــــــــــشد ــــــــــا بن ــــــــــامن ي   ِطـــــــــــراز أقـــــــــــوى مـــــــــــن ّرـالـــــــــــش فـــــــــــإن    عزمــــــــــا اإلي

  ِارجتـــاز يف" خيـــرب "يـــوم" َمرحـــب"ـكـــ    الــــصحاري ِحقــــد يف ُاألعــــراب هنــــا

  ِبـــــــــــــــاجلواز الـــــــــــــــضامئر بـــــــــــــــاعوا لنـــــــــــــــا    ٌأهــــــل األعــــــراب جحافــــــل وخلــــــف

ـــــــــــابوا    وقـــــــــــوم" أمريكــــــــــا "الكــــــــــل وفــــــــــوق   "ِاإلشـــــــــــكناز "هيـــــــــــود عـــــــــــن أ

ـــــــ ترســـــــانة هلـــــــم   املــــــوازي الطــــــرف يف زياخلــــــ وكــــــل    ومـــــــال ىعظم

  ِرتكــــــــــــــازاال يف نقطــــــــــــــة وأضــــــــــــــعف    عرفنـــــــــا مـــــــــن ُوأظلـــــــــم أوهـــــــــى مهـــــــــو

ــــــــــــــالظلم مهــــــــــــــو   هتـــــــــــــــــــزازاال يف قلـــــــــــــــــــوهبم وكـــــــــــــــــــل    كــــــــــــــربا ونئــــــــــــــيمتل ب

  "ِغــــــــــاز "و" بــــــــــرتول "أحفــــــــــاد ويــــــــــا    مـــــــــــسوخ أغبـــــــــــى يـــــــــــا الـــــــــــرمحن لنـــــــــــا
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  ناجي الرجوي الحميد عبد

ِّفــــــــــــــــــــــــــج عــــــــــــــــــــــــــىل َعطــــــــــــــــــــــــــان َ َّ   الطـــــــــــــــــــــــاهرة أرواحنـــــــــــــــــــــــا كرامـــــــــــــــــــــــات    أرى إين َ

ُتــــــــــــــــــــــــــيضء ُســـــــــــــــــــــــبحته و ٍوشـــــــــــــــــــــــيخ    ٍطفلــــــــــــــــــــــــــة يف ُالــــــــــــــــــــــــــشهادة ُ َُ   حـــــــــــــــــــــــارضة ُ

ـــــــــــــــسالم ِألرض َصـــــــــــــــعدة عـــــــــــــــىلً ســـــــــــــــالما    َالـــــــــــــــسالم ُقـــــــــــــــرأت ِال َ ْ   الـــــــــــــــصابرة َ

ُوغــــــــــــسلت َّتعــــــــــــز عينــــــــــــي ِمــــــــــــاء ِمــــــــــــن ّ ِ َألمـــــــــــــــسح    َ   الغـــــــــــــــابرة وجههـــــــــــــــا عـــــــــــــــن َ

ٍعـــــــــــــــــــــدن ويف َ   الغــــــــــــــــــــــــــائرة ُجراحاهتــــــــــــــــــــــــــا بقلبــــــــــــــــــــــــــي    تنتهـــــــــــــــــــــي ال ُجئـــــــــــــــــــــت، َ

ٍشــــــــــــــــــــرب ّكــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــىل وإين ـــــــــــــــــــــــوع    عـــــــــــــــــــــىل ِ   حـــــــــــــــــــــــارسة يبِ الـــــــــــــــــــــــسعيدة ِرب

ـــــــــــــــــــــــــــــآذن ّكـــــــــــــــــــــــــــــأن ْكـــــــــــــــــــــــــــــربت إن َا َ   باحلـــــــــــــافرة َجـــــــــــــيء »عـــــــــــــىل ّحـــــــــــــيـ«بـــــــــــــ    ّ

ْأمـــــــــــــــــــن ِقبلـــــــــــــــــــة ِ   ؟  النـــــــــــــــارصة ُهـــــــــــــــم ٍقـــــــــــــــومِ ألحفـــــــــــــــاد    ّالـــــــــــــــــــردي يـــــــــــــــــــأيتِ اهللا َِ

َهنــــــــــــا َجــــــــــــرد ُ ِغمــــــــــــده مــــــــــــن ُالــــــــــــسيف ُّ ِ   اخلــــــــــــــــــــــــارصة يف َالعروبــــــــــــــــــــــــة َفنـــــــــــــــــــــــال    ِ

رهــــــــــــــــــــــــــــــــة َأل َ ٌبارجــــــــــــــــــــــــــــــــة َاليــــــــــــــــــــــــــــــــوم َ   بالطــــــــــــــــــــــــــــــــائرة ُزجمــــــــــــــــــــــــــــــــرُي ٌوفيــــــــــــــــــــــــــــــــل    َ

ــــــــــــــــا ًوبغي ــــــــــــــــن َ ِاحلــــــــــــــــرم ِم ْاحتــــــــــــــــشدت َ َ ِلقليــــــــــــــــــــــــــسه ٌجيــــــــــــــــــــــــــوش    َ ِّ   العــــــــــــــــــــــــــاهرة ُ

ــــــــــــــــــــــــى ٍلزمــــــــــــــــــــــــان َفــــــــــــــــــــــــوا عجبــــــــــــــــــــــــا ْغــــــــــــــــــدت ُالبتــــــــــــــــــول ِوفيــــــــــــــــــه    أ   فــــــــــــــــــاجرة َ

ِللــــــــــــــرجس كــــــــــــــان متــــــــــــــى ٌرشعيــــــــــــــة ّ َهنــــــــــــــــــا ٍّلــــــــــــــــــشقي وهــــــــــــــــــل    ؟ ّ   ؟ شــــــــــــــــــاكرة ُ



 

 

 

١٢٧
 

ُيــــــــــــــــــــــــــــــسبح    الثــــــــــــــــــــــرى وهــــــــــــــــــــــذا ّإنــــــــــــــــــــــا يامنــــــــــــــــــــــون ِّ   الزاخــــــــــــــــــــــــــــــرة َأجمادنــــــــــــــــــــــــــــــا َُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــد    ُّالــــــــــــــــــــــذرى َبلغنــــــــــــــــــــــا ٌلقــــــــــــــــــــــوم ّوإنــــــــــــــــــــــا   قــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة ُعروبتهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ٍبأ

َغـــــــــــــرة ْوســـــــــــــل ّ ِالـــــــــــــدهر ُ َّشــــــــــــــع وقــــــــــــــد    َبرقنـــــــــــــا عـــــــــــــن ّ ًعــــــــــــــزا َ   الــــــــــــــذاكرة عــــــــــــــىل ّ

ُّهتــــــــــــــــــــب    ًعاصــــــــــــــــــــــــــفة َاليــــــــــــــــــــــــــوم أرى كــــــــــــــــــــــــــأين ُ فــــــــــــــــــــس هبــــــــــــــــــــا َ   صــــــــــــــــــــاغرة ُأ

ّالــــــــــذل مــــــــــن ٌنفــــــــــوس ْأر قــــــــــد ُ ْعتِضــــــــــُ   القـــــــــــــــــاهرة ِقلعـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــىل ســـــــــــــــــتهوي    َ

ُّجتــــــــــــــــــــــــر ُ ِاهلــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــن َ
  بـــــــــــــــــــارسة هبـــــــــــــــــــا ُالوجـــــــــــــــــــوه وتلـــــــــــــــــــك    َأذياهلــــــــــــــــــــــــا ُ

ْفمـــــــــــــن َاألســـــــــــــد َباغـــــــــــــت َ ُتــــــــــــــــــــــدور    َوكرهـــــــــــــا يف ْ   الــــــــــــــــــــــدائرة ِمثلــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــىل َ

َثلــــــــــــــــــة فيــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــال ُّ ٌيامنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ٌيــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذي ِا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاترة ِللعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ّ   ِب

  ظــــــــــــــــــــــــافرة لنــــــــــــــــــــــــا َالــــــــــــــــــــــــسامء ّفــــــــــــــــــــــــإن    ِاحلمـــــــــــــــــى تـــــــــــــــــستبيحوا وال فعـــــــــــــــــودوا

ُعـــــــــــــــــــــــــــــــدتم ْوإن ُ ٌعـــــــــــــــــــــــــــــــودة فلنـــــــــــــــــــــــــــــــا ُ ٌكـــــــــــــــــــــــــــــرة ًإذا وتلــــــــــــــــــــــــــــك    َ َّ   خـــــــــــــــــــــــــــــارسة َ



 

 

 

١٢٨  
 

 

  مراد عبدالرحمن أحمد

ٌجنـــــــات.. العــــــرش هـــــــدهد يــــــا ُوتفـــــــاح َّ ُبحـــاح «و »ٌدنبـــوع «َالـــرصح غـــادر قـــد    ّ َّ«  

ُحماســـــــــنه تاهـــــــــت مـــــــــن النـــــــــذل اخلـــــــــائن ُوذبــــــاح ســـــكني.. ّالـــــشعب حـــــارض يف    ِ َّ  

ُدره بــــــوا ختــــــشى ال ِالــــــدرب عــــــىل ٌقــــــوم ُوصـــــــــداح ٌقـــــــــوال.. احلـــــــــق مـــــــــن نـــــــــور    ِ َّ  

  ُحوإصـــــــال ٌإخـــــــوان اليـــــــوم َّضـــــــمها قـــــــد    مبعثــــــــرة أشــــــــجار.. العــــــــامالت جــــــــرح

  ُوفـــــــــــــــــــــالح ٌبنـــــــــــــــــــــاء َّذل وال.. ًشـــــــــــــــــــــعبا    مروءتنـــــــــا خانـــــــــت مـــــــــا اليامنـــــــــني نحـــــــــن

ٌقـــــــــــوال.. ّاحلـــــــــــق غـــــــــــادر مـــــــــــا    نبطــــــشها حــــــني ونــــــدري املنايــــــا نغــــــشى ُومـــــــــــداح ّ َّ  

  ُمــــــالح الوقــــــت فهــــــذا.. ًانتظــــــارا كونــــــوا    ٍبطــــــــــائرة جابــــــــــت وقــــــــــد ٌنجــــــــــد تقــــــــــول

ــــــــــــــــــام وكــــــــــــــــــانوا َّكنــــــــــــــــــا   ُأشــــــــــباحو ٌأشـــــــــجان.. ِاملــــــــــدائن ترقـــــــــى    ٌفلــــــــــــــــــسفة َّولأل

طــــــــــال ِالقــــــــــصف صــــــــــولة يف    ِتــــــــــسائلها ٍنجــــــــــد عــــــــــىل تطــــــــــوفً غــــــــــدا   ٌوأرواح ٌأ

ــــــــــهً صلــــــــــصاال احلــــــــــقُ يبــــــــــدأ قــــــــــد   ُراح وال ٌمـــــــــــــــــــــــــال ال .. اهللا ُمـــــــــــــــــــــــــشيئة    تكون

ُوســــــــجاح ّكــــــــذاب اليــــــــوم خاهنــــــــا قــــــــد    رجفتهـــــــا إيقـــــــاع عـــــــىل الريـــــــاض تلـــــــك ّ َ  

ُيغــــــــــــــــــادرً غــــــــــــــــــدا    مغارهبــــــــــــــا يفً رطبــــــــــــــا تــــــــــــــساقطً غــــــــــــــدا ٌدجــــــــــــــــــال ِ ُوســــــــــــــــــفاح َّ َّ  

ِللشعب ُاملجد ْمـن َّالـشعب يف كـم َّ   ُاآلح َّملهــــــــــــا َتعايــــــــــــت،ً نفوســــــــــــا أحيــــــــــــا    ٍأمـل ِ



 

 

 

١٢٩
 

ٌلــــــــوام.. ِالوقــــــــت ِمــــــــرسب يف    وارحتلـــوا طـــار ٍغـــراب ُريـــش" ســـلامن" ُوقــــــــداح َّ َّ  

ُنــــــضاح ِللخــــــريات.. الكرامــــــات ّجــــــم    ٌيمـــــــــــن هنـــــــــــا العـــــــــــايت للـــــــــــردى هلـــــــــــانقو َّ  

  اراحــــــــــو وال ُّشــــــــــعوا ال ّكــــــــــلال يغــــــــــادر    ٍبملحمــــــــة جاشــــــــت لــــــــو اليامنــــــــني ُروح

ـــــــــدان املجـــــــــد ُويعـــــــــرف    ُنعرفــــه العــــدوان عــــىل ّالــــصمود شــــعب ُوالـــــــــساح واملي َّ  

ُاجلمــــــــــــــع ســــــــــــــيعلم ْ ــــــــــــــا َ ُوفـــــضاح ٌمقـــــدام.. ِّاحلـــــق مـــــن ٌصـــــوت    ِحنــــــــــــــاجره يف أ ّ  



 

 

 

١٣٠  
 

 

  املقالح عبدالعزيز. د

 -١ -  

  ْينم مل ِاملدينة ُوجه

  وزجاجها أطفاهلا

  ُحهاوريا أحجارها

  تنم ّا

ا   . ْالدخان وأشجار وأ

-٢-  

  ِسجيته عىل كان القصف

   الصبح ّيدك

  الضوء خيوط من ّجتمع ما يمحو

آذن يبتلع   ا

  .ْواألذان



 

 

 

١٣١
 

 -٣ -  

  هناك زالت ما الشمس

  َاملدينة تغشى أن تريد

  َصدرها ينهش اخلوف أن بيد

  ُقذائفه مازالت والقصف

  . ْاملكان َأركان ّتدك

-٤-  

   جتري ال الشمس

   جيري ال والليل

ايض إىل عادت نفوسنا َّكأن   ا

  ًقرونا

ِّصفني "تغتذي ِ"  

  ."النهروان "دماء من ترشب

-٥-  

  ٍشمس بال ٌيوم

   ٍلون بال



 

 

 

١٣٢  
 

  امليدان ساعة وهذي

  ٌواقفة

  يسأل السن يف ٌطاعن ٌوشيخ

  ْالزمان؟ مسريته عن توقف هل

-٦-  

  ٌغيمة كانت باألمس

  ُبيضاء

  شارعنا فوق تبكي

  ِقتهأز يف وتبحث

  احلواري بعض ويف

  . ْأمان عن

-٧-  

  الكربى معشوقتي يا صنعاء
  للهول اصمدي

ِجبالك تلك   الشامء ُ
  ًأساطيال ْسحقت كم

  .أفعوان ْوداست



 

 

 

١٣٣
 

-٨-  

  !للهوان يا

  ْاجلميل األلق ُمدينة

  التاريخ ُأسطورة

  رأسها، حتني

  ًعارية القصف حتت وتبيت

  . الكنان وفاقدة

-٩-  

ن من   ًساخنة الريح تأيت أ

  أعقاهبا يف املوت ويأيت

  ٍبأذرعة ٍشيطان شكل يف

  األفق جتوب

  . ْللطعان ضحايا عنً بحثا

-١٠-  

  واألطفال األرض حزين

  محامتني حزن



 

 

 

١٣٤  
 

اد   ريشهام الليل قصف أ

  .ْاملعمعان غبار يف فتاها

-١١-  

   أحبهم الذين َذهب

   احلرب، يف

  ٍمرشد بني

ٍومعفر ّ  

   الذي كالطفل وبقيت

  .ْنواحلنا الرعاية افتقد

-١٢-  

  اجلريح الوطن مع قلبي

   سفكته الذي احللم مع دمي

  ِاخليانة ليل يف

   الغدر ُطائرات

   .ْاجلبان واحللف

  



 

 

 

١٣٥
 

  

  عبدالقوي أحمد محب الدين

ْقبـــــــــــل ِّ   ُرايـــــــــــــــات فـــــــــــــــالثرى ،ثـــــــــــــــراهم والـــــــــــــــثم    ُهامـــــــــــات ُفـــــــــــاخلطى ،،ُخطـــــــــــاهم َ

  ُاآليـــــــــــــــــات ُتتـــــــــــــــــنفس وحيهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن    ًســـورة َبقلبـــك" صـــدقوا "ملـــن وانحـــت

  ُوجهـــــــــــــــــات ،ٌطرائـــــــــــــــــق .. للطـــــــــــــــــاحمني    فهــــــــم ً،آفاقــــــــا ِالــــــــروح يف ْهبــــــــم وارســــــــم

ــــــا– هرعــــــت    هبــــــم ،،أمانينــــــا أســــــمى يف" نحــــــن "هــــــم   ُاألوقــــــات للمــــــشتهى - بن

ُاألفــــــــــواق "- برماهلــــــــــا-     ْتراكمـــــت حـــــني ،الليـــــل ســـــفوح ّشـــــقوا حــــــــــات ْ ُواأل ْ"  

ُلقــــــــــــــــــــواتا "للعــــــــــــــــــــامل ّوتكــــــــــــــــــــشفت    ًخالــــــــدا فجــــــــرا ُالنــــــــرص َفــــــــالح ،،ّشــــــــقوا ّ"  

ّتــــــــــــــــشكل ْوهبــــــــــــــــم    مــــــــــــضوا مــــــــــــن إرادة العظمــــــــــــى القــــــــــــوة   ُالغايــــــــــــــــات ذاهتــــــــــــــــا ُ

ِالنفــــــــــــاط "فــــــــــــإرادة   ُالـــــــــالءات - وجههـــــــــا يف– بنـــــــــا ْثـــــــــارت    ْتكالبــــــــــــت حــــــــــــني" ّ

  مـــــــــاتوا مـــــــــن يب جـــــــــاء... ٌّحـــــــــي ِأحيـــــــــاء    الــــــــ يف َيبـــــــق مل لـــــــو: ُّاحلـــــــر" ُالزنـــــــاد "قـــــــال

ــــــــــــــــى ٌشــــــــــــــــعب لكننــــــــــــــــا   ُقـــــــــــــــــــــاتمي وللقـــــــــــــــــــــا  َيمـــــــــــــــــــــوت أن أو    ينحنــــــــــــــــي أن أ

ُتتوقـــــــد ... حكـــــــوا إن مـــــــن    صــــــدى فأســــــكتها ..بــــــوارجهم ْقالــــــت   ُاألصـــــــوات ّ

ْقبـــــــــــل    ٌشــــــــــاهد ٍشــــــــــرب ُّوكــــــــــل،،ُالرجــــــــــال قــــــــــال ِّ   ُهامـــــــــــات ُفـــــــــــاخلطى ،،ُخطـــــــــــاهم َ



 

 

 

١٣٦  
 

 

  عبدهللا الجنيد عبدالقوي

  نقــــــــــاش حــــــــــسمي يف لــــــــــيس وحــــــــــسم    جـــــــــــــــــــــاش احلـــــــــــــــــــــرب يف ويل يـــــــــــــــــــــامين

  ارتعــــــــــــــــــاش ايعروهــــــــــــــــــ ثــــــــــــــــــم حيــــــــــــــــــاء    الرزايـــــــــــــــــــــــــــا مالحمــــــــــــــــــــــــــه يف حتــــــــــــــــــــــــــدق

  يــــــــراش النجــــــــدي اهلــــــــوى قــــــــرن عــــــــىل    ســــــــــــــــــــــــهمي اهليجــــــــــــــــــــــــاء ويف يــــــــــــــــــــــــامين

  الفـــــــــــــــــراش أريض ومـــــــــــــــــن نجـــــــــــــــــد إىل    نــــــــــــومي حلــــــــــــاف والــــــــــــسامء سأمــــــــــــيض

  املعـــــــــــــــاش واقعهـــــــــــــــا شـــــــــــــــيطان عـــــــــــــــىل    عزمــــــــــــــي بــــــــــــــشهاب قرهنــــــــــــــا لنكــــــــــــــرس

  انتعـــــــــــــــــــاش عزمـــــــــــــــــــي ويف بـــــــــــــــــــإرصار    مكـــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــل أواجـــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــامين

  شانتقـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــرص جبهـــــــــــــــــة يف لـــــــــــــــــه    ثبـــــــــــــــــــــــــــــــــات يرافقـــــــــــــــــــــــــــــــــه وإقـــــــــــــــــــــــــــــــــدام

  القــــــــــــــــامش فاحتــــــــــــــــد املجــــــــــــــــد وســــــــــــــــام    تـــــــــــــــــــــــسامى بحكمتـــــــــــــــــــــــه وإحكـــــــــــــــــــــــام

  خـــــــــــــــــرتاشاال منـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــل بحـــــــــــــــــزم    منــــــــــــــي النيــــــــــــــل األعــــــــــــــادي رام فكــــــــــــــم

ـــــــــــــــــ بــــــــــــــــأيس اهللا بعــــــــــــــــون فــــــــــــــــأرداهم   انبطــــــــــــــــــاش بلجتــــــــــــــــــه هلــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــديد    اـل

  شـــــــــــــاش عليـــــــــــــه واجلـــــــــــــريح رصيعـــــــــــــا    غــــــــــــــــــــاز َّلُكــــــــــــــــــــ ُفِّلــــــــــــــــــــَُخي وتنكيــــــــــــــــــــل

  امشانكـــــــــــــــــ الـــــــــــــــــسعودي وللحـــــــــــــــــشد    امتـــــــــــــداد يل احلـــــــــــــدود خلـــــــــــــف فكـــــــــــــم

  الكبــــــــــــــــــــــاش ختــــــــــــــــــــــيفهم بكبــــــــــــــــــــــستهم    عـــــــــــار اجلـــــــــــيش هـــــــــــذا اســـــــــــم علـــــــــــيهم



 

 

 

١٣٧
 

ـــــــــــــاجلو    ســــــــــــــالح مــــــــــــــن لــــــــــــــدهيا وكــــــــــــــم تفــــــــــــــر ـــــــــــــاتش وب   "مجـــــــــــــاش"هلـــــــــــــا  األ

  تالشـــــــــــــــوا مـــــــــــــــذ تقـــــــــــــــدمنا وعجـــــــــــــــب    غـــــــــــــــــــرور يف كثـــــــــــــــــــريا كـــــــــــــــــــانوا لقـــــــــــــــــــد

  احاشــــــــــــــو الــــــــــــــوهم قفــــــــــــــار يف وأرسى    وقــــــــــــــــــتىل خوفــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــرول فبــــــــــــــــــني

ن   اشافــــــــــــــــرت وأهنكهــــــــــــــــاً رعــــــــــــــــاذ هبــــــــــــــــم    ضــــــــــــــــاقت كيــــــــــــــــف أف اإلف فــــــــــــــــأ

  طاشـــــــــــــوا رشــــــــــــــال أهـــــــــــــل منـــــــــــــه قـــــــــــــوي    بطــــــــــــــــــــــش احلــــــــــــــــــــــرب يف ويل يــــــــــــــــــــــامين

ـــــــــــــــــُأ ـــــــــــــــــف ُغِّرَم   خفـــــــــــــــــــاش خـــــــــــــــــــستهم قـــــــــــــــــــاد لئـــــــــــــــــــام    البغايـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــالف أ

  انتفــــــــــــــاش والقتــــــــــــــل بالقــــــــــــــصف هلــــــــــــــا    متــــــــــــــــادت بعاصــــــــــــــــفة جــــــــــــــــاءوا فقــــــــــــــــد

  ارتبـــــــــــــــــــاش دقتهـــــــــــــــــــا الكفـــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــع    ســــــــــــــــحقا اإليــــــــــــــــامن مــــــــــــــــوطن تـــــــــــــــدمر

  تبـــــــــــــاشان دهـــــــــــــى الـــــــــــــدفني حلقـــــــــــــدهم    ـىحتــــــــــــــــــــــص اهللا معــــــــــــــــــــــاذ جرائمهــــــــــــــــــــــا

  عاشـــوا القـــصف رغـــم النـــصف وفـــوق    عامــــــــــــــا الــــــــــــــشعب صــــــــــــــمود فزلزهلــــــــــــــا

  والكالشــــــــــــــــو والثواقــــــــــــــــب بتوشــــــــــــــــكا    بـــــــــــــــــــــرق مثـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــرد وأردوهـــــــــــــــــــــا

  جاشـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــالبوح هلـــــــــــــــــا وبركـــــــــــــــــان    هتـــــــــــــــــــادى زلـــــــــــــــــــزال بعـــــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــــاهر

  الفـــــــــــــالش دوهنـــــــــــــا اســـــــــــــكود شـــــــــــــظايا    دكــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــدوان قواعــــــــــــــــــــــــد ودك

  نــــــــــدهاشا نــــــــــرصي مــــــــــن ولألكــــــــــوان    ســــكرى وهــــي تبكــــي نجــــد فأضــــحت

ـــــــــضحك    قطـــــــــــــــر كـــــــــــــــل يف شـــــــــــــــجوها فـــــــــــــــدوى   العـــــــــشاش هزائمهـــــــــا مـــــــــن لت

ـــــــــــــه تطـــــــــــــوف كمخمـــــــــــــور    حــــــــــريى احلقــــــــــد طــــــــــائرات وعــــــــــادت   احلنـــــــــــــاش ب

  اجلـــــــــــــراش يتلوهـــــــــــــا األطفـــــــــــــال عـــــــــــــىل    وتثنــــــــــــي مقــــــــــــصوف كــــــــــــل فتقــــــــــــصف



 

 

 

١٣٨  
 

  احتاشـــــــــــــــــــو عنـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــغارنا بـــــــــــــــــــأن    تـــــــــدري ولـــــــــيس نخـــــــــاف كـــــــــي حتلـــــــــق

  والتنــــــــــــــــــــــــاش تطــــــــــــــــــــــــري فراشــــــــــــــــــــــــات    يومـــــــــــــــــا الطفـــــــــــــــــل رآهـــــــــــــــــا إذا يقـــــــــــــــــول

  الفــــــــــراش ســــــــــتحرتق ضــــــــــوئي ومــــــــــن    ضـــــــــــــــــيائي تطفـــــــــــــــــي محاقـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــروم

  الطـــــــــــــــــــــامش قـــــــــــــــــــــرح لقـــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــامين    طهـــــــــــــر بكـــــــــــــل يقـــــــــــــول قـــــــــــــصفت وإن

  اخلــــــــــــشاش حنطــــــــــــه الــــــــــــرش وحلــــــــــــف    يـــــــــــــسمو األجمـــــــــــــاد ربـــــــــــــى يف فـــــــــــــشعبي



 

 

 

١٣٩
 

 

 )ودوأبو دا(نرصهللا  عبدهللا عبداملجيد

  

ْمن ْهنالك ِ ِ َ ُ  

ُحيث ْ ُيسج َ ِللدماء ُدَْ ِّ 

ُغر ُورُ ِتيجان ْ ْ ْاملاملك ِ ِ َ َ 

ٍيوم َّكل ْ َ  

ف َأ ْ ْسجدة َ َ ْ َ 

ُويموت ُ ُالكرب َ ْ ًمشنوقا ِ ْ َ 

  ْالشجاعة ِباب عىل

َّكل  ْساعة ُ

ُوسحاب َ ْيلقي ِّالرش َ ْحني َّكل.. ُ ِ 

ف ْشدة َأ َّ ِ 

َّثم ُينبت ال ُ ُ ٌصوت َْ ْ ْمن.. َ ني ِ ْأ ِ َ 

 ّالتفاين ِأصوات غري



 

 

 

١٤٠  
 

ْاملعارك ميادين يف ِ 

ْهنالك ِمن ِ َ ُ 

َّحط ُحيث ُاملجد َ ْ ْرحله َ َْ َ 

ْأهله ُالتاريخ ورأى َ ْ 

َّوتغنى َ  الياسمني َ

ف َّوتغنت َوردة ُأ َْ 

ِروضات بني ْاملقابر ْ ِ 

 ْاملؤمنني ِبعطاء

ّوأعز َ َجنده ُاهللا َ ْ ُ 

ْمن ْهنالك ِ ِ ُ 

 ُالنداء ُيرتفع ُحيث

َالفداء إال ترى فال ِ 

ُيفوق ُ ُاخليال ُْجيري ما َ َ َ 

ْخيالك عىل ِ َ َ 

ُالشعاب ُحيث َ ٌجهنم ِّ َّ َ 

ْاملسالك ُحيث ِ َ 



 

 

 

١٤١
 

ٌثبور فيها ما ُّكل ُ ْومهالك ُ ِ َ َ 

ٌوجبال َ  ْراسيات ٍرجال من ِ

ُدينها ْ ْالغزاة ُوإهالك النرص ِ َ ُ 

ْالتشابك ِساعات َعند ُ َ َّ 

ْمن ْهنالك ِ ِ َ ُ 

َترىض ال ُحيث ْ ٌعروس َ ْ ُ َ 

ْمن ٍعريس ِ ْبقالدة َ َ ِ 

ِإحراز غري ْ  ْالشهادة ِ

ُوغناء َ ْالوالدين ِ َ ِ 

ْفاقبل َّربنا َ ْجهاده ْ َ ِ 

ُّكل  وريد من ٍنزف ُ

ٍشلو ُّكل ْ  وشهيد ِ

 ْذلك ُيا رمحن لك

ْهنالك ِمن ِ َ ُ 

ُيْرشق ِ ًسعيدا ُالفجر ُ ْ َ 

ُوظالم ْحالك ِالليل َ ِ َ 



 

 

 

١٤٢  
 

ُّوحيق ِ ْوعده ُاهللا ُ َ ْ 

ْهنالك من ِ َ ُ 

ِبالد من ِّالبن ِ ِوالرمان ُ َّ ُّ 

ِواألحرار ِواإلرصار َ ْ 

ْصعدة َ ْ َ 
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  جاحز دأحم عيل

  فخــــــــــــرا الــــــــــــسبت هــــــــــــذا فــــــــــــقأ َّتــــــــــــورد    نـــــــــــــــرصا اليـــــــــــــــوم فـــــــــــــــاح الـــــــــــــــشهداء دم

  هنـــــــرا " الـــــــسبعني " جـــــــرى دمنـــــــا ومـــــــن    وارتقينــــــــــــــــــــا عربنــــــــــــــــــــا دمنــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــىل

  ونـــــــــــــــــذرا خـــــــــــــــــربا للعـــــــــــــــــدا ويرســـــــــــــــــل    جمــــــــــــد بخــــــــــــور يفــــــــــــوح دمنــــــــــــا شــــــــــــذى

يــــــــــــــــــــــا    شــــــــــــــــعبا الــــــــــــــــشهداء دم حيــــــــــــــــاأ لقــــــــــــــــد   مخــــــــــــــــــــــرا النــــــــــــــــــــــريان ـريعــــــــــــــــــــــص أ

ـــــــــــــا ويزحـــــــــــــف    غـــــــــــــــــيام وينـــــــــــــــــوءكـــــــــــــــــرصرص  يثـــــــــــــــــور   عـــــــــــــرصا ويعـــــــــــــود كراب

  خــــــــــــــرىأ للــــــــــــــسلم فرصــــــــــــــة ويمــــــــــــــنح    انتقـــــــــــــــــام النقـــــــــــــــــع عاصـــــــــــــــــف يف لـــــــــــــــــه

  قــــــــــــــــــدرا عــــــــــــــــــاملأل يقــــــــــــــــــيم ولــــــــــــــــــيس    دروســـــــــــــــــا الـــــــــــــــــدنيا هـــــــــــــــــذه ويعطـــــــــــــــــي

  وفكـــــــــــــــــــرا رؤى بالعقـــــــــــــــــــال قفـــــــــــــــــــلأو    طــــــــــــــويال عامهــــــــــــــمأ .. الــــــــــــــنفط عبيــــــــــــــد

ـــــــــــــــا يـــــــــــــــرون   رسىأو ٌجيـــــــــــــــــــــف حوهلـــــــــــــــــــــا ُتنـــــــــــــــــــــاثر    جبـــــــــــــــاال صـــــــــــــــارت دماءن

  نـــــــــــرصا فيكـــــــــــون نتـــــــــــرصا لـــــــــــه تقـــــــــــول    فيـــــــــــــــــــــــــــه اهللا وروح يمـــــــــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــــــــــا
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  جحاف عبدالرحمن عيل

  ْاإلثاره انتهت وال قدم للفدى ما تزحزح مرا عامان

  ْوحاره ناحية بكل السعيد اليمن يف واألطفال عامان

  ْالصداره امتلكوا به عرض يف املوت احتضان إىل يتسابقون

  ْغاره إثر يف غارة املعارك نظم به وسمت

  ْاحلضاره انحنت جلالله خلطاا عبق موكب يف

* * *  
  ْجساره يف املحدق للموت يبتسمون واألطفال عامان

  ْمناره البيضا وللحرية قنديال للحب يزرعوا كي
  ْالدعاره ليل وخيتفي الرهيب احلقد ينطفي كي

  ْالبشاره وتكتمل قيمته لإلنسان وتعود
* * *  

  ْالطهاره قرابني عن حتدث والدنيا عامان
  ْقراره ينازعهً أسلوبا الظلم بوجه ابتدعت التي باحل ثورة عن

  ْخياره ويفقده مضجعه ويقض رسيره حتت البنيان ويزلزل
* * *  
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  ْحراره يف هتتف بالزينات اخللد ضفاف عىل احلسان واحلور عامان

  ْاحلضاره أرض من البلق اخليول عىل للقادمني

  ْشاره للقمصان منه صنعوت أقراطا لآلذان منه لتنحت سيفا مهرها تطلب فاحلوريات

  ْجداره يف حازالشهادة مسلم هدية جمتمع كل يف به تزهو

  ْذماره حيمي كي ومات احلياة يف املهانة رفض ثائر من
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  النعمي محمد عيل

  ســـــــــــــــــــــواء والنـــــــــــــــــــــريات حـــــــــــــــــــــصباؤها    ســــــــــــامء الــــــــــــشموخ يف الــــــــــــشهادة أرض

  الـــــــــــــصحراء تـــــــــــــشمخ الثريـــــــــــــا وعـــــــــــــىل    ربوعهـــــــــــا الـــــــــــشهيد بتـــــــــــضحية تـــــــــــسمو

  واألجــــــــــــــــــــواء والبحــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــاحاهتا    تنتمـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــشهادة لعـــــــــــــــــشاق أرض

  واحللفــــــــــــــــــــــــاء األمريــــــــــــــــــــــــك حيتلهــــــــــــــــــــــــا    أن يــــــــسطيع التــــــــي الــــــــدنيا مــــــــن ليــــــــست

  التعــــــــــــــــــــــساء والرتســــــــــــــــــــــانة والــــــــــــــــــــــنفط    أذناهبـــــــــــــا ومــــــــــــا أمريكــــــــــــا حجــــــــــــم مــــــــــــا

  محقــــــــــــــــــــــــــاء صــــــــــــــــــــــــــهيونية وســــــــــــــــــــــــــعود    قــــــــــــــــــــــشة هــــــــــــــــــــــي إنــــــــــــــــــــــام أكــــــــــــــــــــــرب اهللا

  راءصــــــــــــــــــــــــــــــف والعــــــــــــــــــــــــــــــة جتتثهــــــــــــــــــــــــــــــا    ســــــــــــالحها وفخــــــــــــر أمريكــــــــــــا إبرامــــــــــــز

ام ـــــــــــــــــب أو ضـــــــــــــــــيغم مـــــــــــــــــن    هـــــــــــــــارب ظبـــــــــــــــي اإلبرامـــــــــــــــز وكـــــــــــــــأ   ّعـــــــــــــــــداء أرن

  هيجــــــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــــــدودهم وراء منــــــــــــــــــــــا    واحــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــرد وزنــــــــــــــــــــاد والعــــــــــــــــــــة

  الـــــــــــــــــــــــــضعفاء يتحـــــــــــــــــــــــــرك جلهـــــــــــــــــــــــــاده    عنــــــــدما يــــــــسقط الطــــــــاغوت وكــــــــذلك

  اجلوفــــــــــــــــاء واآللــــــــــــــــة القــــــــــــــــوى تلــــــــــــــــك    ال الكــــــــــــــــــــون إ العظمــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــوة

  ءرجــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــواه يف مــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــبحانه    صــــــــــــــــــــمودنا رس اجلبــــــــــــــــــــار الواحــــــــــــــــــــد

  شــــــــــــــــــــــــــــعواء وحــــــــــــــــــــــــــــشية غاراتــــــــــــــــــــــــــــه    شــــــــــــــعبنا يقتــــــــــــــل والعــــــــــــــدوان عامــــــــــــــان
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ـــــــــــــــــــــاال لـــــــــــــــــــــيس ـــــــــــــــــــــا اقتت ـــــــــــــــــــــام داخلي   غطـــــــــــــــاء عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــا أجنبـــــــــــــــي هـــــــــــــــو    إن

  شـــــــــــــــــــــــــــــــنعاء غربيـــــــــــــــــــــــــــــــة رشعيـــــــــــــــــــــــــــــــة    حـــــــــــــذائها وحتـــــــــــــت أمريكـــــــــــــا الـــــــــــــرأس

  وشـــــــــــــــقاء كلهـــــــــــــــا نحـــــــــــــــس وســـــــــــــــعود    كـــــــــــــــربه تولـــــــــــــــت إجرامـــــــــــــــا وســـــــــــــــعود

  البغـــــــــــــضاء أفكارهـــــــــــــا مـــــــــــــن وتفـــــــــــــوح    بامهلــــــــــــــا الــــــــــــــشعوب لبعثــــــــــــــرة تــــــــــــــسعى

  أعــــــــــــــــــــداء لعــــــــــــــــــــدوها فهــــــــــــــــــــم حبــــــــــــــــــــا    هبـــــــــــــا وامتزجـــــــــــــوا بإرسائيـــــــــــــل واهـــــــــــــام

  وأســـــــــــــاؤوا واعتـــــــــــــدوا واستـــــــــــــضعفونا    وتكـــــــــــــربوا وجتـــــــــــــربوا طغـــــــــــــوا ولقـــــــــــــد

  واألهـــــــــــــــــــــواء األطـــــــــــــــــــــامع ســـــــــــــــــــــاقتهم    وخــــــــــــــــضوعنا اســــــــــــــــتعبادنا اىل ســــــــــــــــعيا

نــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــبالد وضــــــــــــــــــــع    وغــــــرهم العــــــصيب الظــــــرف أغــــــراهم   فقــــــــــــــــــــراء وأ

  شــــــــــــاؤوا مــــــــــــا وىســــــــــــ لنــــــــــــا نــــــــــــشاء أال    ســــــــــــــموهم نطيــــــــــــــع أن علينــــــــــــــا وهلــــــــــــــم

  غرمــــــــــــــــاء لوجودنــــــــــــــــا فهــــــــــــــــم عــــــــــــــــنهم    قرارنـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــستقل أن وجريمـــــــــــــــــــــــة

ٌوتكــــــــــــــــــــرب زائــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــرور فــــــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــــــــزة وفينــــــــــــــــــــــــا ٍعــــــــــــــــــــــــال    ُّ   وإب

  داء واحلامقــــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــــرم واللــــــــــــــــــــــــؤم    بحــــــــــسمها واثقــــــــــني وكــــــــــانوا هجمــــــــــوا

  واســــــــــــــــــتاؤوا وتغيظــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــصمودنا    تفــــــــــاجؤوا ثــــــــــم يــــــــــومني لنــــــــــا حــــــــــسبوا

  العليــــــــــــــــــاء وحتفــــــــــــــــــه اهلــــــــــــــــــدى ُمَلــــــــــــــــــَع    يقـــــــــــوده العظـــــــــــيم الـــــــــــشعب واســـــــــــتنفر

  اســـــــــــــرتخاء وال ضـــــــــــــعف وال وهـــــــــــــن    قاموســــــــــــه يف لــــــــــــيس عظــــــــــــيم شــــــــــــعب

ـــــــــــــه يف العـــــــــــــز يعـــــــــــــيش شـــــــــــــعب   القعــــــــــــــــــساء العــــــــــــــــــزة فيــــــــــــــــــه وتــــــــــــــــــسود    جبهات

  معطـــــــــــــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــــــــــــامخ ٌّأيب ٌشـــــــــــــــــــــــــــهم    لزنـــــــــــــــــــاده قـــــــــــــــــــابض اإلرادة صـــــــــــــــــــلب



 

 

 

١٤٨  
 

  إغــــــــــــــــــــــــــــــراء وال هتديــــــــــــــــــــــــــــــد يثنيــــــــــــــــــــــــــــــه    ال بــــــــــــــــاهللا واثقــــــــــــــــا كَّرََحتــــــــــــــــ شــــــــــــــــعب

  والــــــــــــــــــــرشفاء األحــــــــــــــــــــرار يستــــــــــــــــــــسلم    ولـــــــــن ومل عاخلـــــــــضو يف رِّكـــــــــَفُي ال هـــــــــو

ى ى نـــــــــــــــــــــاؤمباد تـــــــــــــــــــــأ   الــــــــــــــــــــــــــــــشامء ونفوســــــــــــــــــــــــــــــنا ونبينــــــــــــــــــــــــــــــا    ربنـــــــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــــــأ

ــــــــــــــبض يف مــــــــــــــادام    رقابنـــــــــــــــــــــــا لألجنبـــــــــــــــــــــــي تنحنـــــــــــــــــــــــي أن   دمــــــــــــــاء القلــــــــــــــوب ن

  وقـــــــــــــاء اهلـــــــــــــوان مـــــــــــــن ســـــــــــــواه يف مـــــــــــــا    ومالذنــــــــــــــــــا خيارنــــــــــــــــــا اجلهــــــــــــــــــاد درب

  العظــــــــــــــــامء ُدَولــــــــــــــــُي الــــــــــــــــشدائد فمــــــــــــــــن    والعنــــــــا التحــــــــدي حجــــــــم يكــــــــن مهــــــــام

  رقطــــــــــــــــاء الــــــــــــــــوغى وأهــــــــــــــــوال فيهــــــــــــــــا    والــــــــــــردى نرتــــــــــــدهيا املعــــــــــــارك ســــــــــــاح

  األشـــــــــــــــــالء تثـــــــــــــــــأر القنابـــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــن    دماؤنــــــــــا الركــــــــــام حتــــــــــت مــــــــــن وتثــــــــــور

  األعـــــــــــــداء  حجمنـــــــــــــا وجيهـــــــــــــل حقـــــــــــــا    حجمهــــــا ونــــــدرك معركــــــة ونخــــــوض

  الـــــــــــــــــــــــــشهداء اُعنواهنـــــــــــــــــــــــــ ًوقـــــــــــــــــــــــــضية    ًوقيــــــــــــــــــــادة أمــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــمونا ولقــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــم القهـــــــــــــر زمـــــــــــــان وىل   احلمــــــــــــــــــــــــــراء احلريــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــعبنا يف    ترســـــــــــــخت ث

وف َحتــــــــــــــف ُومتــــــــــــــوت    الـــوغى ســـاح يف ونمـــوت العـــال هنـــوى   اجلبنــــــــــــــاء هــــــــــــــاِأ

  بقـــــــــــــــاء النـــــــــــــــزال ســـــــــــــــاح يف ُواملـــــــــــــــوت    وكرامـــــــــــــــة عـــــــــــــــزة الـــــــــــــــشهادة حيـــــــــــــــث

  واألحيـــــــــــــــاء األمـــــــــــــــوات يـــــــــــــــستوي ال    ال واجلبنـــــــــــــــاء الـــــــــــــــشهداء يـــــــــــــــستوي ال

  ونــــــــــــــــــــساء ٌخوالــــــــــــــــــــف فالقاعــــــــــــــــــــدون    حتركــــــــــــــــوا القتــــــــــــــــال ىلإ الرجــــــــــــــــال ذاإو

  ثكـــــــــــــــــــــــــــالء عـــــــــــــــــــــــــــدونا ُّوأم فرحـــــــــــــــــــــــــــا    شــــــــــــــهيدها تــــــــــــــزف هنــــــــــــــا الــــــــــــــشهيد أم

ــــــــــــو ـــــــــــارب    دعــــــــــــا إيــــــــــــامن بكــــــــــــل الــــــــــــشهيد وأ   رضـــــــــــاء فيـــــــــــه كـــــــــــان إن خـــــــــــذ ي



 

 

 

١٤٩
 

  خـــــــــــــــشناء كتائـــــــــــــــب احلـــــــــــــــدود نحـــــــــــــــو    نفريهــــــــــــــا َّهــــــــــــــب الــــــــــــــشهداء وقبائــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــداء نفـــــــــــــــــــــيس ـــــــــــــــــــــة ٍقبائ   وعطـــــــــــــــــــــــــــــاء نجـــــــــــــــــــــــــــــدة فيهـــــــــــــــــــــــــــــا هللا    ٍيمني

  الفرقـــــــــــــــــــــــاء وتلملـــــــــــــــــــــــم وجهودنـــــــــــــــــــــــا    صــــــــــفوفنا الــــــــــشهيد بــــــــــدم وتوحــــــــــدت

ــــــــــــــو وهنيــــــــــــــق   العمـــــــــــــــــــــــــــالء ومتيـــــــــــــــــــــــــــز أهـــــــــــــــــــــــــــدافهم    رتَّتبخــــــــــــــ النفــــــــــــــاق اقأ

ُدعـــــــــــــــــوا احليـــــــــــــــــاد ىلإ والنـــــــــــــــــاعقون   خرســـــــــــــــــــــــــــاء خيانــــــــــــــــــــــــــة احليــــــــــــــــــــــــــاد إن    أال ُ

  الطلقــــــــــــــــــــاء فليــــــــــــــــــــذهب اخلــــــــــــــــــــزا ىلإو    هاماتنــــــــــــــا تنحنــــــــــــــي لــــــــــــــن .. فتيأســــــــــــــوا

ـــــــا ـــــــامء منهـــــــا اخرجـــــــوا قلن   مـــــــــــاء فيهـــــــــــا لـــــــــــيس وجـــــــــــوه شـــــــــــاهت    وجـــــــوهكم ب

ــــــــى مــــــــاذا   نكـــــــــــــــــــراء ئمهـــــــــــــــــــزا عليـــــــــــــــــــه حلـــــــــــــــــــت    طغــــــــى إذ نجــــــــد شــــــــيطان جن

  ســـــــــــــــــــــــوداء اُصـــــــــــــــــــــــفحاهت ٍخيبـــــــــــــــــــــــة يف    نفــــــــــــسها لتحــــــــــــزم عواصــــــــــــفه عـــــــــــادت

  اإلغــــــــــامء مــــــــــسها وأخــــــــــرى ســــــــــقطت    مواقــــــــع احلــــــــدود خلــــــــف مــــــــن تنبيــــــــك

  بكــــــــــــــــاء غــــــــــــــــاراهتن الــــــــــــــــوغى ســــــــــــــــاح    عـــــــــــــــىل يائـــــــــــــــسة حتـــــــــــــــوم والطـــــــــــــــائرات

م قـــــــــــــــــــرص كـــــــــــــــــــل يف    ٌثواكـــــــــــل اخللـــــــــــيج أعـــــــــــراب وقـــــــــــصور   وعـــــــــــــــــــزاء مـــــــــــــــــــأ

  وإســــــــــــــــــــــــتجداء يــــــــــــــــــــــــعجتر فاحلــــــــــــــــــــــــال    هبــــــــــــــــــم تَّحلــــــــــــــــــ ماليــــــــــــــــــة ٌوخــــــــــــــــــسائر

ــــــــــــــدي عرجــــــــــــــا    وحظـــــــــــــــــوظهم منكوســـــــــــــــــة رايـــــــــــــــــاهتم   ّجــــــــــــــذاء حلفهــــــــــــــم وأ

  صــــــــــــــــنعاء مجــــــــــــــــيلكم لــــــــــــــــرد تــــــــــــــــسعى    بعـــــــــــدها مـــــــــــا وبعـــــــــــدها الريـــــــــــاض ىلإو

  فاســـــــــــــتاؤوا حـــــــــــــسناتكم فمـــــــــــــن كنـــــــــــــا    ومــــــــــــــا صــــــــــــــوارخيا صــــــــــــــنعناها ولقــــــــــــــد

مـــــــــــــــــوذج    ىلإ طيــــــــــــــــــــــار دون مــــــــــــــــــــــن وطــــــــــــــــــــــوائرا   األجـــــــــــــــــواء بـــــــــــــــــه ُحتمـــــــــــــــــى أ



 

 

 

١٥٠  
 

بـــــــــــــــــــاء هبـــــــــــــــــــا يكمتـــــــــــــــــــأ ســـــــــــــــــــتظل    لردهــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــبيل ال ومفاجئــــــــــــــــــــات   األ

  والـــــــــــــــــــــشعراء التـــــــــــــــــــــأريخ وليكتـــــــــــــــــــــب    جهادنــــــــــــــــــــا دوي الــــــــــــــــــــدنيا فلتــــــــــــــــــــسمع

نـــــــــــــــــــــــــاء فليفخـــــــــــــــــــــــــر وبمجـــــــــــــــــــــــــدنا    صـــــــــــــمودنا إرث األجيـــــــــــــال ولتأخـــــــــــــذ   األ



 

 

 

١٥١
 

 

  العريش يحيى فؤاد

ـــــــن مـــــــن   أب بــــــال جئــــــت األمــــــس أمهــــــات مــــــن    ؟ املرعـــــــب احليـــــــاة يـــــــا وجـــــــه أ

  املـــــــــذهب صـــــــــداع مـــــــــن خـــــــــوار فلهـــــــــا    صــــــــــــــــنامهاأ زينــــــــــــــــوا ترمجــــــــــــــــات مــــــــــــــــن

ـــــــسامري    ومــــــــــشائخ  قبــــــــــضة نجــــــــــد قــــــــــرن مــــــــــن ـــــــ يطـــــــل وال   »النبـــــــي قـــــــال« ْنِم

ـــــــــل فـــــــــك مـــــــــن   املنكــــــــــب بعــــــــــرض قياســــــــــات تاهــــــــــت    طولـــــــــه مـــــــــا تـــــــــرى ،قابي

ــــــــوح طوفــــــــان ــــــــا بحــــــــث كــــــــان ! ن   املركــــــــب فــــــــوق النــــــــوق بــــــــول أحكــــــــام    فقيهن

ى ــــــــاق مــــــــن الــــــــرتاث فــــــــأ   جــرباأل وجــه ُّحِصُيــ الــصحيح حــرق    بحكمــــــــة ال

ـــــــــن مـــــــــن ـــــــــة عـــــــــصبة! ؟اجـــــــــاؤ أ   وخيتبـــــي يلـــــوح" كعـــــب " يف "حيـــــي"و    ورواي

  املكــــــــسب رعـبــــــــش  مــــــــشغول والــــــــدين    "رساقـــــــــــــة" اســـــــــــــم ينتحلـــــــــــــون أمـــــــــــــراء

  املنــــــــــــــدب ببــــــــــــــاب نقــــــــــــــشت ووثيقــــــــــــــة    وخيانـــــــــــــــــة موعـــــــــــــــــد ةظـــــــــــــــــقري وبنـــــــــــــــــو



 

 

 

١٥٢  
 

.. 

  عبدالكريم سا الحن

ُالدماء ُجتيء قد الذي ُاجلنوب ْأجيده ال ،ِبه ِّ ُ ِ ُ  

ُتفاصيله ُتطيب وليست يحت ما إذا ُواحلياة ،ُ ْأ َ   ِلديه ُ

ْوأوحت   ِفيه ُاألرض هبا َ

ْوجادت ُسواحله َ َُ ِ ُوهتائمه ،َ ُوالنجود ،ُ ْوبيده ،ُّ ُْ ِ.  

ُاحلرب ِبه ُجتيء قد الذي ،ُاجلنوب ْ   ِأشتهيه ال ،َ

ْيستعيده وال ًقليال؛ حتى ُالقلب ُله ُّهيش وليس ُ  

  عجافاً وسبعاً سامناً سبعا ُدائنامل َانتظرته الذي ليس َفهو

ُحيرك َوليس ِّ َالشغافا ِفيه َ ِّ  

ِّكل سوى ُيستثري وال ِالتوجس هذا ُ ُّ َ َّ  

ِّاملستحث ِواخلطر ِ َ ُكتائبه ُ ِالرشايني يف َ َّجيف حتى ،َّ ْوريده ِ ُ ِ  

ُولكنه ُّيستخف َّ َالشباب ِ   ،َيرجعون ال ُحيث إىل َّ

ْوروده ُتستفيق وال ُ ُ  

ِفيه َونُّحيب قد ما بعض عىل ِْ  



 

 

 

١٥٣
 

َيسرتدون وال ُمنه ُّ ْ   ٍجريح ٍريح ِقبض سوى ِ

   ٍذبيح ٍوبرق

ُيصيب َاملشوق ُِ ُ َ َّاجلنويب ْ ِ ُصاعقه َ ُ ْووعيده ،ِ ْ َ َُ ِ  

ْيستزيده وال ُالفؤاد؛ ُيراه مما ُفيفزع ُ.  

ُالرياض ُجتيء قد الذي ُاجلنوب ِمريديه يا ،ِبه ِّ ِ ِ ُ  

ُطيبوا ْ ِبه ِ ْوحدكم ِ ُ َ ْ    ..ًوطنا َ

ْأريده ال َّننيإ......  ُْ ِ ُ.  



 

 

 

١٥٤  
 

 

  محمد عبدالقدوس الوزير

ــــــــــــــه يف ملــــــــــــــن مــــــــــــــدمرات   عرضـــــــوا املخـــــــا بحـــــــر عـــــــىل وبارجـــــــات    مــــــــــــــرض قلب

  فرضوا الذي نخشى أن الضعف وعادة    عـــــــــــادهتم عـــــــــــالماإل مـــــــــــن وزجمـــــــــــرات

  نقــــضوا مــــن أحــــشاء يف الــــردع مــــع صــــرب    لنــــــــــــــا اســــــــــــــتقام بــــــــــــــاهللا نحــــــــــــــن لكننــــــــــــــا

طــــــــــــــــــــال اليامنــــــــــــــــــــني ويف   انتفــــــــضوا هــــــــاهم هلــــــــذا ،اليقــــــــني صــــــــدق    متعهــــــــــــــــــــده أ

ــــــــــــإيامن اليقــــــــــــني حــــــــــــق    يعــــــــرفهم الشــــــــك هبــــــــم اليقــــــــني علــــــــم   هنــــــــــــضوا لــــــــــــذا ،ب

  ربـــــــــضوا وال مـــــــــاكلوا ،املـــــــــر فاســـــــــتعذبوا    جهــــــــــادهم يف فــــــــــرد كــــــــــل واســــــــــتنفروا

  انقضــــــــضوا برامــــــــزهإ عــــــــىل ليوثــــــــا كــــــــانوا    زحفـــــوا إذا حتـــــى املعتـــــدي وأوحـــــشوا

  غمــــضوا وال مانــــاموا الغــــزو أرهبــــوا بــــل    يــــــرهبهم ســــــطولاأل وال ال الطــــــائرات

  امتعـــــضوا قـــــد أطفـــــال الـــــصفر ســـــاعة يف    أهنــــــــــم غــــــــــري حــــــــــشودا اجلنــــــــــود تــــــــــرى

  ركــــــضوا ،ذهلــــــم مــــــأوى صــــــوب ألهنــــــم    قـــــــــــــاتلهم يـــــــــــــستهوون احلثالـــــــــــــة تـــــــــــــرى

  انبعـــــــــــــضوا آياتـــــــــــــه مـــــــــــــن ،اهللا ســـــــــــــبحانه    دمهــــم مــــن طــــالاأل مكــــن الــــذي جــــل

  خفـــــــــــــــــــضوا ســـــــــــــــــــاملوا إن اتنـــــــــــــــــــاقو وإن    دولتنــــــا تــــــدمري اخلنــــــى حلــــــف أهــــــداف

  نبــــــــــضوا بــــــــــالتقى بــــــــــل بــــــــــرزوا وباســــــــــمه    عالقــــــــــــــــة القــــــــــــــــرآن هبــــــــــــــــدى قلــــــــــــــــوهبم

ـــــــــــار    وهــــم ،الــــسالم يرجــــو ملــــن الــــسالم هــــم ـــــــــــه يف ملـــــــــــن احلطـــــــــــيم ن   مـــــــــــرض قلب



 

 

 

١٥٥
 

 

ي أحمد محمد   الشم

ُوجرحـــــــــــــــه    ُيــــــزدحم ِالـــــشعب ُوصـــــمود مـــــىض ٌعـــــام   ُيلتـــــــــــــــئم املعقـــــــــــــــود باإلبـــــــــــــــا ُ

ْمـــــــن فيـــــــه مـــــــىض ٌعـــــــام ٌوهـــــــج ارنـــــــاإرص ِ   ُيــــــــصطدم ِاحلــــــــر ِبالــــــــشجاع واملعتــــــــدي    ََ

َُمحـــــــــم ِأعدائـــــــــه عـــــــــىل ٍلـــــــــشعب طـــــــــوبى    وطنــــــي يــــــا ِواإلرصار ِالــــــصرب عــــــىل ٌعــــــام ِ  

ْقــــــــــل َشــــــــــئت وإن ٌعــــــــــام ِبأكملــــــــــه ٌعمــــــــــر ُ ْمــــــن ُنفــــــس ترعــــــوي ال    ِ   ُمعتــــــصمِ بــــــاهللا َ

ـــــــــــــات َّمـــــــــــــر ُالعـــــــــــــام ُوأ ٌهلـــــــــــــب األســـــــــــــى َّ َ َالغــــــــــــزاة تــــــــــــشوي    َ   ُوتلــــــــــــتهم ٍصــــــــــــليات ُ

  ُينـــــــتقم البغـــــــي ِديـــــــار يف ســـــــعى ٌشـــــــعب    ًمنتفــــضا ِالقــــصف ِنــــار ِحتــــت مــــن َّوهــــب

قــــاض ِبــــني مــــن   ُويبتــــــــــــسم بــــــــــــاآليت ُالــــــــــــضوء ـريستبــــــــــــش    ًمنــــدفعا ِالعهــــر ِقــــصف ِأ

ِغــــــــــــــــزاة َّكــــــــــــــــل َّألن   ُالنـــــــــــدم شـــــــــــعبنا شـــــــــــظايا مـــــــــــن ينتاهبـــــــــــا    بلــــــــــــــــدي يف ِاألرض ُ

  ُيقــــــــــتحم ِوتاملــــــــــ ِحليــــــــــاضٍ نــــــــــشوة يف    ومـىض الـردى َّصـد مـن الغـزو ُجيهـل هل

ــــــــــــا هــــــــــــذا   ُتـــــــضطرم ِاحلـــــــرب ُونـــــــار ِالقتـــــــال ُليـــــــث    يمنــــــــــــي يف ُاألعــــــــــــراب أهيــــــــــــا أ

ــــــا(   ُصــــــمم بــــــه مــــــن رصخــــــايت ْوأســــــمعت    غــــــضبي إىل )األعمــــــى َنظــــــر الــــــذي أ

ــــــــدو ْمــــــــن ُفيخــــــــضع أ   ُقـــــــــــدم العـــــــــــدا ِأعنـــــــــــاق َفـــــــــــوق يل َّكـــــــــــأن    يــــــــذكرين ِبالــــــــسوء َ

ـــــــا   ُاحلـــــرم َنحـــــوي هيفـــــو هفيـــــ مـــــا ِظلـــــم مـــــن    سأمـــــــسحها ـىاألقـــــــص دمعـــــــة الـــــــذي أ

ــــــــــــا هــــــــــــذا   ُمنهــــــــزم ِالكفــــــــر ُوجــــــــيش جتــــــــىل ـٌرنــــــــص    ومنــــــــــــى ٌثــــــــــــورة ٍعــــــــــــام َبعــــــــــــد أ



 

 

 

١٥٦  
 

 

  املنصور يحيى محمد

(١)  

  الكريم عبد

   احلرب إىل اجلميع سبقت

   كعادتك تتخلف مل

   قوله ينبغي ما قلت

       ومضيت

   احلرب ترقب

  :وتنشد اليقظتني بعينيك

  ـروينتــــــــــــص الغــــــــــــايل الــــــــــــيمن ويــــــــــــشمخ    وينــــــــــــدحر أريض يف البغــــــــــــي ســــــــــــيهزم

  الظفــــــــــر بــــــــــه معقــــــــــود اليامنيــــــــــني صــــــــــرب    يغـــــــــــركم ال مهـــــــــــال البغـــــــــــي جحافـــــــــــل

  األرش القاتـــــــــــل جنـــــــــــاه، ًدمـــــــــــارا، ًقـــــــــــتال    يــــــــده أرسفــــــــت مهــــــــام اجلمــــــــع ســــــــيهزم
 



 

 

 

١٥٧
 

( ٢ )  

   الكريم عبد

  ً شهيدا احلرب استبقت

   احلزم بعاصفة ٍآبه دون

  رتنتظ أن نتمنى كنا

  ًقليال

   الغبار ينجيل ريثام

   نتمنى كنا

   بالكعبة تطوف أن

   تنبأت كام

   تغريده ذات

( ٣ )  

ــــــــار مــــــــن ســــــــناه    ًضــــحى املعتــــدين مجــــع اجلمــــع ســــيهزم   يــــــــستعر الغــــــــيظ هــــــــذا ن

  وتنتظــــــــــــــر   ًثــــــــــــــأرا   تلتظــــــــــــــي   ٌعــــــــــــــزائم    وهنـــــــــت فـــــــــام   مُتْرَّودمـــــــــ قتلـــــــــتم مهـــــــــام

   الكريم عبد

   حربته يستل الشمر زال ما



 

 

 

١٥٨  
 

   حتزلي

   جديدةً رؤوسا

  باألمس النبي حارصت التي داعش

   اليوم تقتلنا

   نصيل ونحن

   اليوم تقتلنا

   خصيان ٌعرب يقودها بطائرات

   مأجورون ٌوعلوج

   الكريم عبد يا يقتلوننا اذا

  ؟ً يوما منهمً أحداِ نؤذ مل ونحن

   بحقدها الصحراء تقذفنا اذا

       ؟؟ بالفناء مسيلمة ويتوعدنا

( ٤ )  

   الكريم عبد

   احلرب عتمة هي ثقيلة

   السامء من هتبط التي االنفجارات



 

 

 

١٥٩
 

   األطفال يموت

   األمهات متوت

   األشجار متوت

نية البيوت تتساقط    واأل

            خالية الشوارع

   ماء  بال املدينة

   الشموع من تبقى ما نشعل

   أحالمنا نحتضن

   صوارخيهم عن البعيدة الزوايا يف

   اجلديد لصباحا بانتظار

( ٥ )  

   صامدون

   الكريم عبد يا

   بالضبط لتفعل كنت مثلام

   األعداء بوجه صورتك نشهر

   أطفالنا يعد مل



 

 

 

١٦٠  
 

   احلرب خيشون

   جدد شهداء لدينا أن صحيح

   يوم كل

  لكننا

   صامدون

   بيننا وستكون

  ً دائام

      نحتفل حني



 

 

 

١٦١
 

 

  بالبل يحيى محمد

  األعـــــــــــــــــــــــراب حلثالـــــــــــــــــــــــة بتحـــــــــــــــــــــــالف    األحـــــــــــــزاب غـــــــــــــزوة عـــــــــــــادت اليـــــــــــــوم

  الوهــــــــــــــــاب الواحــــــــــــــــد نــــــــــــــــور إطفــــــــــــــــاء    ومههـــــــــــــــم الظـــــــــــــــاملون الغـــــــــــــــزاة عـــــــــــــــاد

ــــــــــــــــــــــــا اهللا   األذنـــــــــــاب مـــــــــــن ذنـــــــــــب عـــــــــــىل ركنـــــــــــوا    ملــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــوىل وال موالن

  نقــــــــــاب دون احللــــــــــف نفــــــــــس واليــــــــــوم    حلفهــــــــم خيـــــــرب هيـــــــود كـــــــان بـــــــاألمس

  إيـــــــــــــــــاب بعـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــنفط إال ملـــــــــــــــــوك    ذهـــــــــاهبم عنـــــــــد األحـــــــــزاب مـــــــــا أشـــــــــبه

  األحــــــــــــــــــزاب زمــــــــــــــــــرة اخلالئــــــــــــــــــق رش    مرادهـــــــــا لنيـــــــــل مجعـــــــــت قـــــــــد فقـــــــــريش

  الغــــــــاب أهــــــــل بــــــــرشع العهــــــــود نكثــــــــوا    بعـــــــــــــــدما ةظـــــــــــــــقري وبنـــــــــــــــي وتعـــــــــــــــاونوا

  خـــــــــــراب كـــــــــــل دعـــــــــــاة امللـــــــــــوك فعـــــــــــل    بامهلـــــــــــــــــــــم الرجـــــــــــــــــــــال والءات ورشوا

ـــــــــــدق بفكـــــــــــرة وإذا   حــــــــراب لنــــــــصب ومــــــــضوا ماهــــــــامجوا    هلـــــــــــم ظهـــــــــــرت خن

  ألســــــــــــــــــباببا لألخــــــــــــــــــذ فتحــــــــــــــــــصنوا    مجعهـــــــــــــــم نـــــــــــــــارص اهللا بـــــــــــــــأن وثقـــــــــــــــوا

  أحبــــــــــــــــاب لرفقــــــــــــــــة املحــــــــــــــــب وهــــــــــــــــو    هبـــــــــــــا ســـــــــــــلامن دور يـــــــــــــربز والفـــــــــــــرس

  واألصــــــــــــــــــــــــــــحاب واآلل ملحمــــــــــــــــــــــــــــد    حمبـــــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــــه البيـــــــــــــــــــت آل ســـــــــــــــــــلامن

  األلقـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن تعبـــــــــــــــت وحـــــــــــــــشية    يقودهــــــــــــا الريــــــــــــاض ســــــــــــلامن واليـــــــــــوم



 

 

 

١٦٢  
 

ــــــــــــــا املجــــــــــــــرمني الطغــــــــــــــاة مجــــــــــــــع ــــــــــــــاب ودون ماســــــــــــــبب دون مــــــــــــــن    حلربن   عت

ــــــــــــــــــــــــــــا إال   اإلرهـــــــــاب عصـــــــــان هـــــــــو حـــــــــاكم مـــــــــن    وصــــــــــــــــــــــــــــاية ال نريــــــــــــــــــــــــــــد أل

  وهــــــــــــــايب مــــــــــــــذهب فكــــــــــــــرة ولــــــــــــــدحر    لــــــــــــــــــــصده األيب الــــــــــــــــــــيمن فتخنـــــــــــــــــــدق

  كـــــــــــــــذاب ملفلـــــــــــــــس يكـــــــــــــــون حاشـــــــــــــــا    ٍدِّموحــــــــــــ كــــــــــــل حليــــــــــــف واالنتــــــــــــصار

  حجــــــاب بــــــدون اتــــــضحت واحلكمــــــة    شــــــــــامخ صــــــــــلب اإليــــــــــامن بــــــــــه يمنــــــــــي

  وشـــــــــــــــــــباب وبفتيـــــــــــــــــــة هبـــــــــــــــــــم مِعـــــــــــــــــــْأ    لــــــــــصدكم الرجــــــــــال خــــــــــري بــــــــــه يمنــــــــــي

  األغــــــــــــــراب مــــــــــــــن حوزتــــــــــــــه حلمــــــــــــــني    هــــــــــــــــــم إال يكــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــومل ونــــــــــــــــــساؤنا

  املتغـــــــــــــايب املتغطـــــــــــــرس مـــــــــــــن أقـــــــــــــوى    ٌموجــــــــــــــع ٍقــــــــــــــاس فــــــــــــــالرد فرتاجعــــــــــــــوا

  األطنـــــــــــــاب حمطـــــــــــــم صـــــــــــــار والقـــــــــــــرن    فهمـــــــــيا يانجـــــــــد اإليـــــــــامن هاهنـــــــــا مـــــــــن

  ثقــــــــــاب عــــــــــود غــــــــــري يــــــــــك مل والقــــــــــرن    هنــــــا شــــــيطان قــــــرن حقيقــــــة وضــــــحت

  عقــــــــــــــــــاب ُّأقــــــــــــــــــل ذا ٍبنــــــــــــــــــار تــــــــــــــــــصلوا    أن وآن الــــــــــــــــسعيد الــــــــــــــــيمن أحــــــــــــــــرقتم



 

 

 

١٦٣
 

، 

  معاذ محمد الجنيد

  هتـــــــــــــــــــــدا مل هللا يـــــــــــــــــــــا نتـــــــــــــــــــــصاراتواال    ؟ !َاحلمـــــــداُ نبـــــــدأ ٍونـــــــرص ،ٍنـــــــرص ِّأي مـــــــن

ـــــــــــــت ٍّعــــــــــــز جبهـــــــــــــة كــــــــــــل يف ٌمنجـــــــــز بـــــــــأريض ٍشـــــــــرب كـــــــــل يف    نارصنـــــــــــــا َأ   وعـــــــــدا ُ

  وجـــدا الـــوغى أرض يف اهللا مـــع عيـــيش    ســـــــواعدنا يـــــــاً محـــــــدا الـــــــرش ُقـــــــوى ُدكـــــــي

  رعــدا واســقطي ثــوري الطواغيــت عــىل    دائننامــــــــــــــ يــــــــــــــا ،ُقرانــــــــــــــا يــــــــــــــا ِواســــــــــــــتنفري

ِّزيف ًجــــــــــــودا َالقوافــــــــــــل ُ   ِرفــــــــدا ِّحركــــــــي ٍوحــــــــني ٍحــــــــني كــــــــل يف    ًراـَبــــــــــــش ِوانفقــــــــــــي ،ُ

  اســــــتعدى َهــــــو ْإن ٌفــــــرض اجلــــــار ُزيــــــارة    قواعـــــــــــــــــدهم ُزوري صـــــــــــــــــوارخينا ويـــــــــــــــــا

َنــــدرك لــــن ِ َالــــشكر ُ   باألعـــــــــــــــــــــدا التنكيـــــــــــــــــــــل بمعركـــــــــــــــــــــة إال    ٍعمــــل عــــن َوالتــــسبيح ُ

  زنـــــــــــدا ،ًقـــــــــــوة ً،ثباتـــــــــــا ً،ســـــــــــالحا ً،درعـــــــــــا    لنــــــــا اجلهــــــــات كــــــــل يف رب يــــــــا َالزلــــــــت

ُقـــــــــــوهتم َّهـــــــــــد علينـــــــــــاً صـــــــــــربا َأفرغـــــــــــت ــــــــــــــــــدتنا    ّ ُشــــــــــــــــــاقهمٍ بــــــــــــــــــصمود ّأ َّكــــــــــــــــــدا َ َ  

  ُجنــــــــدا لــــــــه صــــــــاروا مــــــــن اهللا خيــــــــذل ال    اعتـــــصموا باملـــــصطفى مـــــن اهللا يـــــرتك ال

ــــدي نفــــسها عــــىل َجــــارت   هــــــــــــداع وال ً،دينــــــــــــا وال ً،جــــــــــــوارا َتــــــــــــرع    فلــــم اخللــــيج أ

  حقــــــــــــــــــدا ِترتــــــــــــــــــو مل صــــــــــــــــــحراءهم ألن    هلـــــــــم َأســـــــــاء مـــــــــا ٍشـــــــــعب ضـــــــــد حتـــــــــالفوا

ٍأمــــــــــم مــــــــــن َشــــــــــاء مــــــــــا نفطهــــــــــم ِفليــــــــــشرت ّاحلـــــــر فـــــــشعبنا    ُ   اســـــــتجدى مـــــــا اهللا َْريَغـــــــ ُ



 

 

 

١٦٤  
 

ّضـــــــــدا لنـــــــــا ٍطـــــــــاغوت كـــــــــل اغـــــــــد بـــــــــأن    ًمفخــــــــرة ِمنــــــــك كفانــــــــا ٍحــــــــرب كــــــــل يــــــــا ِ  

ـــــــــت ٍحـــــــــزم ُّأي ِحلفهـــــــــم يـــــــــا   ! ُرشدا ىتر الً دهرا َرصت شهرهم يا    ؟ تنـــــــــشده أ

َّوالـــــــــــــسدا َالوديـــــــــــــان ُجتـــــــــــــرف ســـــــــــــيولنا    تـــــــــــورطكم أمريكـــــــــــا الـــــــــــنفط ِصـــــــــــبية يـــــــــــا َ  

  ُخلـــــــــــدا وال ً،نـــــــــــرصا هلـــــــــــا يملكـــــــــــون ال    ضـــــحيتنا تغـــــدو كـــــي ) نجـــــد ( أوقعـــــوا مـــــن

  )نجــــدا ( ِّحــــرروا ُتنــــادي ) نجــــد ( اليــــوم    )صـــنعا( يف وهـــي ٍبـــشهر قالـــت بـــاألمس

  ْتبــــــــدأ مل َاحلــــــــرب ّبــــــــأن ُلعظــــــــيما شــــــــعبي    ُهلـــــــــم قـــــــــال التنكيـــــــــل مـــــــــن ٍعمـــــــــر وبعـــــــــد

َنــــــــــــسفت التــــــــــــي الــــــــــــصواريخ ّأن معنــــــــــــاه   !!َّردا ُتكــــــــــــــــن ملً وجيوشــــــــــــــــا ً،قواعــــــــــــــــدا    َ

  َّعــــــــــــــــــدا ثاراتنـــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن اآلنَ ولنبـــــــــــــــــدأ    ًمنــــــــاورة شــــــــعبي مــــــــن كــــــــان الــــــــذي كــــــــل

ُالقهـــــــــــــار ُالواحـــــــــــــد لنـــــــــــــا أهـــــــــــــدى ُقوتـــــــــــــه ّ َّ   ؟ ُهيــدى قــد القهــار ســوى مــن الــذي فــام    ُ

  ْتـــــــــــــصدأ لـــــــــــــن اهللا ســـــــــــــبيل يف ســـــــــــــيوفنا    انفـــــــصلت مـــــــا اهللا رســـــــول عـــــــن قلوبنـــــــا

  قــــــــــصدا يبلغــــــــــوا مل ،ًغايــــــــــة حققــــــــــوا مــــــــــا    بنــــــــــــا ُيــــــــــــصدمون ٍيــــــــــــوم كــــــــــــل أعــــــــــــداؤنا

  اشـــــــــــــــتدا بأســـــــــــــــنا ٌعـــــــــــــــام ّمـــــــــــــــر فكلـــــــــــــــام    خــــــــسائرهم مــــــــنً مزيــــــــدا يعنــــــــي الوقــــــــت

ًزمــــــــــــــــرا ُســــــــــــــــاقهم بثرانــــــــــــــــا طمــــــــــــــــوحهم َ ًوردا جهـــــــــــــــــــــــــــــــــنم إىل    ُ   ِوردا يقتفـــــــــــــــــــــــــــــــــي ِ

ُالغــــــــــزاة أضــــــــــحى   صـــــــــــلدا رملنـــــــــــا ً،نـــــــــــارا َصـــــــــــار فبحرنـــــــــــا    ســــــــــواحلنا يفً هــــــــــشيام ُ

  َّارتـــــــــــــداِ نحـــــــــــــره يف شـــــــــــــيطاهنم ُوكيـــــــــــــد    هبــــــــــم َحــــــــــاق اهللا ُومكــــــــــر ،أرادواً مكــــــــــرا

  ُتفـــــــدى هبـــــــم أمـــــــست ًبلـــــــدة هـــــــامجوا إن    ُغنائمـــــــــــه صـــــــــــاروا جيـــــــــــشنا واجهـــــــــــوا إن

ـــــــــــا إن ســـــــــــالحهم ـــــــــــدي برزن   أردى جيــشهم مــن الــوغى يف ُحديــدهم    ًخـــــــــــشبا يغت



 

 

 

١٦٥
 

َّمــــــــــــسودا عــــــــــــاد غزانــــــــــــا ٍوجــــــــــــه ُّوكــــــــــــل    ُعتهُســــــم الــــــضخم الــــــسالح كــــــل َأضــــــاع ُ  

 ُواجلهـدا َالوقـت السـتفادوا أرضـهم يف    انتحــــروا لــــو !!أريض يف يموتــــون جــــاءوا

ْنجــــــــــــــد مل لكننــــــــــــــا    ِبــــــــــــــــــــــه َّنــــــــــــــــــــــستلذ مل ،قــــــــــــــــــــــتلهم ِنبتــــــــــــــــــــــغ مل   ــــــــــــــدا قــــــــــــــتلهم مــــــــــــــن ِ ّب ُ  

زلنــــــاهم ،األرض المــــــسوا إن    ُنــــــــــساعدهم ٍإنــــــــــزال كــــــــــل يف ُنحــــــــــن هــــــــــا ُأ   اللحــــــدا ُ

ناءهـــــــــا َنعـــــــــت مـــــــــا ٍدولـــــــــة مـــــــــن    فـــــــام ،يزحفـــــــون ٍولـــــــون ٍنسِجـــــــ كـــــــل مـــــــن   فقـــــــــدا أ

م   جمـــــــــــــدا يرتقـــــــــــــي ٍيـــــــــــــوم كـــــــــــــل وشـــــــــــــعبنا    ٍعاصــــــــــمة كــــــــــل ّغطــــــــــت احلــــــــــزن ُمــــــــــآ

ــــن مــــن دهــــر يــــا ًوقــوة    ؟ !!ًغــــضبا هكــــذا ِجئنــــا أ َأخــضع ّ   ! َّصــدا الــورى جــيش ْتَ

َربيـــــــــــــــــــة    ؟!ُقبائلنــــــــــــا جـــــــــــاءت ٍمنظومــــــــــــة ِّأي مـــــــــــن ّ ِ   ْ!املبـــــــــــــــــــدأ َبالـــــــــــــــــــستية ،البـــــــــــــــــــذل ِ

ــــــــــــــــدا ُلــــــــــــــــهً يومــــــــــــــــا نتخــــــــــــــــذ مل ،عليــــــــــــــــه    توكلنــــــــا مــــــــن ،ِجئنــــــــا) اهللا ُحــــــــسبنا (مــــــــن َّن ِ  

  العبــــــــدا يرجتــــــــيً وحينــــــــا ً،حينــــــــا يرجــــــــوه    كمـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــــاهللا إيامننـــــــــــــــــــا َّألن

  الوغـــــــــــدا اخلـــــــــــائن ِّتـــــــــــستحثي ال ،بـــــــــــاهللا    واعتــــصمي األرض شــــعوب يــــا حتــــرري

َالــــــــــــــــــشعار ّإن    معهـــــــا ومـــــــن أمريكـــــــا ضـــــــد ولتـــــــرصخي   دىأهــــــــــــــــــ تركيعهــــــــــــــــــا إىل ِّ

  َّاهنــــــــــــــــدا طغياهنــــــــــــــــا أقــــــــــــــــدامنا وحتــــــــــــــــت    وقوهتــــــــــــــــــا بأمريكــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــددونا كــــــــــــــــــم

ــــــــــــاهللا كــــــــــــان مــــــــــــن ــــــــــــالقرآن ب ًمعتــــــــــــصام ب   أودى فوقهــــا مــــن يف األرض واجــــه لــــو    ُ

ــي ٍنــرص ِّأي مــن    مواقعنـــــــــــا يف هتمـــــــــــي ـرالنـــــــــــص ُســـــــــــحائب   ؟؟ !!احلمــداُ نبــدأ .. إ
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  محمد القانص نبيل

َ ملن   دينةامل ُسيزور ِ

رك    ًرمانة ُأ

ِللمحلق ًخميلة و  ِّ َ َقرب ُ    ِمواجدها ُ

ْاحرتقت التي اللغات بكلً سالما و َ َ َ..،  

  ِ السواد شظايا ِمن ِتشتك مل َهي

ْثقبت التي َ َ دية روحها َ    ..األ

ْينكرس مل َ ُنفس َ َ   .. فيهاِ اهللا َ

ِالعواصف ِبغبار ْختتنق مل و  ِ ..،   

ُيقاسمها ٌطري ثمة ِ ة ُ ًأ َّ ..   

ًغزال هلا ُّيمد و َ   ً ناعام َ

  . ِظل و ٍغيم مثل

   َاملدينة ُسيزور ملن

ِالدم من ٌحزن    ِالطني و َّ



 

 

 

١٦٧
 

ِّالدوي َبعد ِ ِاملحرم َّ َّ َ ُ ..،   

   ٍساموية ٍأرض ُقطعة

ُيطيل ٍحلضور َالتأمل ُ ُّ ..،  

  ٍمزرعة ُأطالل

ُتعرف ُمقابر و  ِ   ٍبعيد من زوارها َ

ُتعرف و    ٍلشهيد ًأرملة ِ

ُّتصب ُ َدمعهاِ قربه عىل َ َْ   

  :ُتقول و

  .. ًهنيئا

  .. ًهنيئا

َنلتها لقد ْ َّمرتني ِ َ .  

  .. ٍانتظار ُّكل و

ٍكجرح ٌعميق ُ   

  .. ٍانتظار ُّكل و

ِاملعطر ِاهلديل ُرجاء  َّ َ ُ   

  األمومي ِاحلنان ُوجه



 

 

 

١٦٨  
 

ُخيجل  ْمن َ ٍطفلة ِ   .. ِالركام يف ِ

ُتنوم ِّ َ َدميتها ُ َ   .. باألغاين ُْ

ُحتدث ِّ َ َنجمت ُ ََ    : هاْ

ْمن أيب ُسيعود ِالسياج ِوراء ِ َليحضنني ِّ ِ َ   

ُألحضنه أو َ ِ   

َّأزف و َآخر ُله ُ    .ُاألمنيات ِ



 

 

 

١٦٩
 

 

  الشيخ نبيلة

  َأســـــــــــــــاء إلينـــــــــــــــا مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل ٌخـــــــــــــــارس    ونقــــــــــــــسم اليــــــــــــــدين منهــــــــــــــا لنــــــــــــــشابك

ــــــــــــــــــــــــا ْولنوحــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــداوي قلوبن   َالـــــــــــــــــــــــشهداء بجمعهـــــــــــــــــــــــا ْولنكـــــــــــــــــــــــرم    ولن

  َالـــــــــــــــــــــــــــسامء فناظروهـــــــــــــــــــــــــــا ٌجنـــــــــــــــــــــــــــود    فللـــــــــــــــــــهً مهـــــــــــــــــــال الغـــــــــــــــــــادرون أهيـــــــــــــــــــا

كـــــــــــــــــــم تظنـــــــــــــــــــون كـــــــــــــــــــم   َالـــــــــــــــشقاء حظـــــــــــــــي َبـــــــــــــــات وتظنـــــــــــــــون    ٍنعـــــــــــــــــــيم يف أ

ـــــــض مل ِالعـــــــيش ُشـــــــظف وا    ٍعزيـــــــز مـــــــن ْعِي بيـــــــــــــــــــــــاء ُنـــــــــــــــــــــــسيتم إن واســـــــــــــــــــــــأ   َاأل

ـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــسام    ًوجــــــــــــــــــدا ًجــــــــــــــــــدا؛ املرتفــــــــــــــــــون أهيــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــاء التقـــــــــــــــــــى تقت   َواحلي

  ؟ َمـــــــــــــــساء َصـــــــــــــــبح القـــــــــــــــرآن ُوأزيـــــــــــــــز    القبلتـــــــــــــــني مــــــــــــــن ختجلـــــــــــــــوا مل كيــــــــــــــف

  َالــــــــــــــــــــرداء نــــــــــــــــــــازعوك قــــــــــــــــــــد ُوهــــــــــــــــــــم    ردائـــــــــــــــي ُالكربيـــــــــــــــاء ُرب يـــــــــــــــا َقلـــــــــــــــت

  َالــــــــــــــــــــــسمراء َالــــــــــــــــــــــسواعد وأهــــــــــــــــــــــانوا    شــــــــبابا ِالغريــــــــب أخــــــــي مــــــــن عــــــــرصوا

  َاالعتــــــــــــداء وأحكمــــــــــــوا جــــــــــــاروا ثــــــــــــم    ٌعــــــــــــــــدوان ال َّعــــــــــــــــيل موســــــــــــــــى قــــــــــــــــال

َليغنــــــــــــــــى ال    يتلظـــــــــــــــــى نجـــــــــــــــــدكم يفً غريبـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــا ْ ْيغ بــــــــــــــــل َ   َالكفــــــــــــــــالء َيِنــــــــــــــــُ

  َاإلمـــــــــــــــــــاء ُّلنبـــــــــــــــــــيا حـــــــــــــــــــرر أن بعــــــــــــــــــد    ٌجديــــــــــــــــــــــــــد ٌرق الظــــــــــــــــــــــــــاملون أهيــــــــــــــــــــــــــا

ريــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــه ُحيــــــــــــــــــيصًســــــــــــــــــجال    ـِهوللـــــــــــــــــــــــــــــــً عينـــــــــــــــــــــــــــــــا ِللتـــــــــــــــــــــــــــــــاريخ إن   َاأل



 

 

 

١٧٠  
 

ــــــــــــــــــطان    الــــــــــــــــــشـي مــــــــــــــــــع عقــــــــــــــــــدتم مــــــــــــــــــا هللا إن   َواتكــــــــــــــــــاء ًوخطــــــــــــــــــةً حلفــــــــــــــــــا ـ

ونا   َاألوصــــــــــــــــــــــــياء ُنقبــــــــــــــــــــــــل ال فأجبنــــــــــــــــــــــــا    علـــــــــــــــــــــــــيكم ُاجلنـــــــــــــــــــــــــون مل ســـــــــــــــــــــــــأ

  َوالء ِاللئـــــــــــــــــــــــيم ُغـــــــــــــــــــــــدر َّتبـــــــــــــــــــــــدى أو    ٌمــــــــــــشري للحكــــــــــــيم كــــــــــــان ىمتــــــــــــ مــــــــــــذ

هـــــــــــــــــم ـــــــــــــــا ن    اءويـــــــــــــــــش مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــوطني يف أ   َأشـــــــــــــــاء لـــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــسمون وأ

  َالــــــــــــــــــــــــــــشنعاء اجلــــــــــــــــــــــــــــرائم ِتــــــــــــــــــــــــــــدار مل    ٌوجـــــــوه شـــــــاهت حيكمـــــــون مـــــــا بـــــــئس

ــــــــــــــا اقــــــــــــــصفوا ــــــــــــــدوه جرحن ــــــــــــــارا وزي   َوبكـــــــــــــــــــــــــــــاء مآمتـــــــــــــــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــــــــــــــسبونا    ًن

  َوإبــــــــــــــــــــــاء مهابــــــــــــــــــــــة ٍجــــــــــــــــــــــرح كــــــــــــــــــــــل    ًقويــــــــــــــــا ســــــــــــــــيغدو بغــــــــــــــــيهم يــــــــــــــــا إيــــــــــــــــه

  َاألشــــــــــــالء عزمنــــــــــــا مــــــــــــن مجعنــــــــــــا قــــــــــــد    ٍاعتــــــــــــــــــــداء بكــــــــــــــــــــل إننــــــــــــــــــــا اقــــــــــــــــــــصفوا

ـــــف ضـــــع إلبـــــاءا ُشـــــعب نحـــــن   َاألمـــــــــــــــــــــــــــراء ُنقـــــــــــــــــــــــــــدس ال حتتهـــــــــــــــــــــــــــا    ٍخـــــط أ

  َالقـــــــــــــــضاء احليـــــــــــــــاة ســـــــــــــــنة واعلمـــــــــــــــوا    ٍحلـــــــــــــــيم مـــــــــــــــن ٍلغـــــــــــــــضبة فاســـــــــــــــتعدوا

  َمــــــــــــــــــــــــــاء األخــــــــــــــــــــــــــوة َّدم فجعلــــــــــــــــــــــــــتم    وصـــــــــــــــربنا جـــــــــــــــواركم رعينـــــــــــــــا كـــــــــــــــم

ــــــــــــــــذوقوا ــــــــــــــــا اآلن العواصــــــــــــــــف فلت   َالـــــــــــــــشفاء فيهـــــــــــــــا لعـــــــــــــــل وادرســـــــــــــــوها    هن
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  الرزامي حس هادي

  ِاحلفــــــــــــــاة للرجــــــــــــــال الــــــــــــــشوق هــــــــــــــزين    ِللجبهـــــــــــــــــــــــــات نالراحلـــــــــــــــــــــــــو أهيــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــاك اىل فـــــــــــــــــــــــــــامحلوين   ِالتـــــــــــــــــضحيات بـــــــــــــــــساحة ٌلـــــــــــــــــشغوف    فـــــــــــــــــــــــــــإين هن

ــــــــــاإخويت فخــــــــــذوين ــــــــــث ي   ونجــــــــــــايت وراحتــــــــــــي عــــــــــــزي حيــــــــــــث    أهــــــــــوى حي

  ِالغـــــــــــــــــــزاة دحــــــــــــــــــر يريـــــــــــــــــــد بمحــــــــــــــــــب    فامـــــــــــــــضوا اخلنـــــــــــــــادق يف العـــــــــــــــز نـــــــــــــــامإ

  حيـــــــــــــــــــايت َّاســـــــــــــــــــتثمرن فاصـــــــــــــــــــحبوين    ًعـــــــــــــــــــزا القتـــــــــــــــــــل أرى ينإ فلعمـــــــــــــــــــري

  ِاحليــــــــــــــــاة يف واقعــــــــــــــــا الــــــــــــــــدين محلــــــــــــــــوا    ًوجيـــــــــــــــــــــــــشاً جلانـــــــــــــــــــــــــا رىأ فهنـــــــــــــــــــــــــاك

  ِالثبـــــــــــــــــــــــات يف مـــــــــــــــــــــــثلهم واهللا َّقــــــــــــــــــــــل    ٍوغـــــــــــزو اقتحـــــــــــام يف النـــــــــــاس شـــــــــــجعأ

  ِالــــــــــــــــــــــصالة يف ورهبــــــــــــــــــــــة وجهــــــــــــــــــــــادا    ًوســــــــــــــلوكا منهجــــــــــــــا الــــــــــــــدين َّطبقــــــــــــــوا

  ِالطغــــــــــــــــاة كــــــــــــــــل هــــــــــــــــدير فاســــــــــــــــتهانوا    ورفيقـــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــارصا اهللا عرفــــــــــــــــــــــــوا

  ِســــــــــــتعذبوا التــــــــــــضحياتفا رضــــــــــــاه يف    فهــــــــــــــــــــــــاموا يشء كــــــــــــــــــــــــل اهللا ذاإفــــــــــــــــــــــــ

  ِالغـــــــــــــزاة كـــــــــــــل قـــــــــــــرب الـــــــــــــشعب فهنـــــــــــــا    ٍلغــــــــــاز المكــــــــــان نأ احللــــــــــف فــــــــــابلغوا
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  أبالن هدى

ياهبــــــــــــا وجهكــــــــــــم يف َّكــــــــــــرشت قــــــــــــد    وســــــــــــحاهبا تراهبــــــــــــا ختــــــــــــون مــــــــــــن يــــــــــــا   أ

  شـــــــــــباهبا الريـــــــــــاح تـــــــــــذرو ولـــــــــــن َّكـــــــــــال    متـــــــــت مل هـــــــــي ٌعـــــــــصية الـــــــــبالد هـــــــــذي

ـــــــــــــــوار ةمجـــــــــــــــر هـــــــــــــــي    إرشاقهـــــــــــــا يف  التـــــــــــــاريخ َّقـــــــــــــصة هـــــــــــــي   أهـــــــــــــــداهبا يف األ

  عـــــــــــــدائها دمـــــــــــــار فيهـــــــــــــا ٌثـــــــــــــورة هـــــــــــــي    شـــــــموخها حـــــــضور يف ٌعنفـــــــوان هـــــــي

  ذهاهبــــــــــــــــــــا بفعــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــأيت ٌعــــــــــــــــــــوادة    بنـــــــــــــــائح ُولـــــــــــــــست َّكـــــــــــــــال متـــــــــــــــت مل ال

ٌوجــــــــــــــــــع    ّحمبتــــــــــــــــــــي ِّباتــــــــــــــــــــساع ٌكبــــــــــــــــــــري ٌيمــــــــــــــــــــن   باهبــــــــــــــــــا يف ٌقــــــــــــــــــابع ٌصــــــــــــــــــغري َ



 

 

 

١٧٣
 

 
 وليد الحسام

ــــــــان ْمــــــــن    أرى ُلـــــــست رالـــــــده يف مـــــــثلهام عامــــــ َثقبــــــــك ٍّأي ِ ِ ْ َعــــــــربا  َتارخينــــــــــــــــا يــــــــا ُ   !؟ َ
ـــــــــــــان ُتــــــــــــسكنـــه ُّاملنــــــــــــيس ُوالــــــــــــوطن ِعامـــــــــ ــــــــا جعلـــــــوا َمـــــــن ُأرواح    ُ َثـــــــرى عليـــــــه منهـــــــــ َ  
ـــــــــان ــــــــو (َّظــــــــل ِعامـــــــــــ ُيــــــــشعلها) ُرسوال أ ــــــــــا    ُ ًحربــــــــ ْ َتـــــــــأمرك َ َ ْ َ ُالـــــــــنفط فيهـــــــــا َ َواألمـــــــــر ِّ َ   اُ
ــــــــــاب َحتـــــــــالفً حربـــــــــا ــــــال يكـــــرسوا ْأن    عـــــــــىل ِالريـــــــــال ُأذنـــــــــ ُحاشـــــاهً بطــــــ َانكـــــرسا مـــــا َ َ  

ـــــــــــا    ْعرضــت ْكــم األشــالء عــىل ُوالـطـــائرات ــــــــــذال  َصــــــــــور  ُغاراهتــــــــــ َواحلقــــــــــرا  َاأل َ ُ  
ًمبتـــــــــــدءا ّا  ُّعـــــــــــدو َجـــــــــــــــــــــــاء  َبـــــــــــاحلرب ْ ــــــــــان    ُ ُحيـــــــــسب  ماكــــــــــ ـــــــــا َ َاخلـــــــــربا ُنـــــــــصنع  َّأ َ  

ــــــــــــان لـــــــــــو َآمـــــــــــن كـــــ ــــــــــــرة األرض  َّأن  َ ْقلنــــــا ْإذ يــــــدخل ماكــــــــــــان    ٌمقبــــــــ َســــــقرا ادخلــــــوا ُ َ  
ْأغرتــــــه َ ْ ــــــى حــــــني ِاألمريــــــك، ُأسلحـــــــــــــة َ َليغنمهـــــــــــــاً يومـــــــــــــا    أ ْ َ ــــــــــــــال ِ طـــــــــــ َّمـــــــــــــدخرا  ُاأل ُ  
ـــــــانعامـــ    دمـي خلـف َطهـران عـن ُيبحـث ِعامــــان   اخلطــــــرا َيــــــأمن ّحتــــــى ُيقــــــصف ِـــ

ُيزحــــــف ِعامـــــــــــــــان َ ِحلبــــــــــال مــــــــــضـــىّ إال    ٌقــــــدم لــــــه َّامتــــــدت مــــــا ْ َ ِ ـــــــــــوت  ِ َحــــــــــراُمنت  ِاملــــــ ِ  
ــــــــــون ــــــــــزو،، بخيـــــــــل َالزاحفـــــ ــــــــــــا  ُاحلـــــــــــوافر َتلـــــــــــك    تلعـــــــــنهم الغـــ قـــــــــــت َّملـــــــــــ ِأ َ ْ ـــــــــــرا  َ َاأل َ َ  

ــــا( ُرعبهمُيـــ الويـــل جحـــيم ِّبكـــل) ُتوشكــ ِ ــــــــأن  َّحتـــــــى    ْ َظهـــــــرا ْقـــــــد  ّاملهـــــــدي  ِبـــــــه  َّكـــــ َ َ  
ــــــــان( ُبركــــــــ ِمنـــــــصات َفـــــــوق) ُ َّ َ ِيمــــيس    هنـــــــا ّالنفـــــــري َ ْ َمنتظــــرا) مــــشيط مخــــيس(ِللحـــــم ُ ُِ َ ْ  
ِزلزلــــــــــت)  ُزلــــــــــزال( ـــــــــــاء َ ُقوتــــــــــه   َاألرجـــــــــــ َأحــرق)  ُأسكــــــــود(    َُّ َ ْ   الغجــرا  ِآوت  ًأرضــا َ

َسلحتــــــــ  َشــــــــعبي ْواجههــــــــم  ِباإليمـــــــــــــــــان  َّ ُ َ َ ِبقــــــــوة    َ َّ ُ   َفانتــــــــرصا امليــــــــــــــــدان  يف  ِاهللا  ِ
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