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 حملات من حياة احملتفى به
 .م بالضالع١٩٢٤ -هـ ١٣٤٢من مواليد عام  •
 .نشأ بصنعاء وخترج يف مدارسها االبتدائية ومعاهدها العلمية •
 .قرض الشعر وهو يف اخلامسة عشرة من عمره •
صالح، وأمضى عدة سنوات يف املعتقل السياسي إثر فشل حركة           اة اإلِ كان رابع أربعة من دع     •

 .م١٩٤٨ -هـ ١٣٦٧
 :أهم املناصب اليت توالها •

 .م١٩٤٨ -هـ ١٣٦٧سكرتري جملس الوزراء اليمين عام  *
 .هـ١٣٧٥ -م ١٩٥٥قائم بأعمال املفوضية اليمنية بالقاهرة عام  *
* هـ١٣٧٩ - ١٩٥٨عام ) يا واليمنمصر وسور(ية وزير يف جملس احتاد الدول العرب. 
 .هـ١٣٨١ - ١٩٦١وزير مفوض لليمن يف لندن عام  *
املصاحلة "هـ إىل أن قامت     ١٣٨٢  –م  ١٩٦٢وزير خارجية امللكيني أثناء احلرب منذ سنة           *

 .م١٩٦٩سنة " الوطنية
 .م١٩٧٠م ـ ١٩٦٩عضو الس اجلمهوري أثناء عام  *
* م١٩٧١يف لندن عام ربية اليمنية سفري للجمهورية الع. 
* م١٩٧٢ربية اليمنية يف باريس عام سفري للجمهورية الع. 
د تقاعد وتفرغ للكتابة والتأليف منذ سنة        ـوق..  سفري متجول للجمهورية العربية اليمنية       *

 .م١٩٧٤
 .تزوج مرتني، وله ولدان وبنت •
مع العصافري  "  "اد العمر صح"  "أحلان الشوق "  "عاللة املغترب "  "من اليمن "  :أشهر دواوينه الشعرية   •

مصارع "  :مسرحية"  املوؤدات"  "..من صنعاء ..  إلياذة"  "أطياف"  "ألف باء اللزورميات  "  "يف بروملي 
 ".األحرار

: املتنيب"  "مع الشعر املعاصر يف اليمن    ""  من األدب اليمين    ""قصة األدب يف اليمن   :"أشهر مؤلفاته  •
 )..جملدان(  "السوانح والبوارح "  " اهلمداين جناية األكوع على ذخائر   "  "شاعر مكارم األخالق  

حماكمة يف جنة   "  ..يف ثالثة أسفار  "  ذكريات الشامي "  "..سالمشعراء اليمن يف اجلاهلية واإلِ     "
 ).مسرحية( "الشعراء

السياسي، والشاعر واملؤرخ واألديب قد ال يعرفون أنه ابتدأ فناناً           "  د الشامي أمح"الذين يعرفون    •
 .من مبعظم شعر الغناء الصنعاينيعزف على العود ويتر

• • •



 حفل التكريم
  ))االفتتاح كلمة(( 

 :افتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد عليه وعلى آله           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 .أفضل الصالة وأمت التسليم
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، ومرحباً بكم وجبمعكم الطيب الذي          .  .خوة األفاضل  أيها اإلِ  -

يضم هذه الكوكبة من رجال الفكر والعلم، والثقافة واألدب، وعلى واسطة هذا العقد الثمني الطيب                
عالَّمة فاضل، وأديب مشهود، ومؤرخ حاضر نعشق ما يكتب، ونتابع ما يقول ألنه أهل للثقة وحمل                 

 .التقدير
نا الذي حنتفي به يف هذه األمسية هو من اليمن السعيد البلد الشقيق، ولذا نعتربه يف بلده                  ضيف -

. الثاين اململكة العربية السعودية، وقد جتشم عناء السفر ليليب دعوة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه              
فاضل األستاذ أمحد حممد    ويتحفنا ذه اللحظات الثمينة والسعيدة يف هذه األمسية، ضيفنا هو العالمة ال           

الشك أن حياته مليئة بالتجارب، ومليئة بالعرب اليت وقف عليها ومليئة أيضاً بالثقافات اليت               .  الشامي
ويسعدنا يف هذه األمسية أن نسمع منه الكثري دون أن نقيده مبوضوع معني، كما أن                .  عب من معينها  

. ية ما يعطينا شيئاً من النور يف معرفة اجلهد الذي         لنا العشم أن نسمع يف تاريخ رحلته الفكرية والتعليم        
 .أمد اهللا يف عمره.. بذله يف صباه ويف شبابه

ثنني القادم إن شاء اهللا سيكون يوماً       اال وقبل أن أعطيه الكلمة أود أن أنوه أيضاً إىل أن يوم              -
 هلذا اجلهد املبارك    نقف فيه معاً حول الطرح اجلديد ملوضوع االثنينية اليت نرجو أن تكون استمراراً             

طار الذي ترونه   وأراد أن تشاركوه الرأي يف وضع اإلِ      ..  الطيب الذي بدأه األستاذ عبد املقصود خوجه      
وهذا التنويه إمنا هو طلب خاص من كل منكم أن حيضر تصوره ليكون             .  كفيالً باستمرار هذه االثنينية   

ثنني  وأما بالنسبة لال   ...ذه االثنينية االستمرار  الطرح موضوعياً، وخنرج منه إن شاء اهللا بفائدة تكفل هل         
ثنينية معلقة نظراً ألنه يسبقها يوم واحد تكرم        ابعد القادم الواقع يف التاسع من شهر شعبان فستكون          

ثنني الذي يليه وهو الواقع يف السادس       الفيه الدولة رواد الثقافة واألدب هلذا العام، وسيكون اللقاء يف ا          
 .عشر من شهر شعبان



ثنني السادس عشر من شعبان      أخرى وبضيفنا يف هذه الليلة، أما يوم اال          مرحباً بكم مرةً   -
مرة أخرى أرحب بكم    .   لتكرمي الذين فازوا جبائزة الدولة التقديرية لألدب يف هذا العام          فسيكون لقاءً 

 . وبضيفنا يف هذه األمسية، وأهالً به وسهالً على الرحب والسعة

  )) معايل الشيخ أمحد حممد الشاميكلمة احملتفى به(( 
 :مث أعطيت الكلمة للمحتفى به فقال

ال أستطيع أن أجد أداة تصف الغبطة واالنشراح واالعتزاز ذا           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
وأن يغمرين  .  اللقاء الذي مسحت يل األيام بأن أقف بني فطاحل املعرفة والعلم، يف هذه األمسية الكرمية              

خوان املستمعني من فضل وكرم      جنار باأللقاب اليت ال أستحقها لوال ما حباه اهللا وحبا اإلِ            األخ حسني 
عندما دخلت إىل هذه احلفلة ثار يف خاطري سؤال قد ال خيطر يف بال أحد منكم أن يثور مثله                    .  ونبل

 كيف يكرم التلميذ حبضور شيخه؟: والسؤال هو
ذ حبضور أستاذه وشيخه هو تكرمي لذلك الشيخ         وسرعان ما وجدت اجلواب، إن تكرمي التلمي       -

أما التلميذ فهو حمسوبكم، وأما الشيخ فهو األستاذ واملعلم، العامل األديب الشاعر              ..  لذلك األستاذ 
. السيد عبد الكرمي بن إبراهيم األمري الذي رعى توجهي األديب قبل أن أبلغ أو أجتاوز السابعة عشرة                 

ه، ويف البالغة، ويف املعاين والبيان، وتدارست معه معظم دواوين الشعر           وقرأت عليه يف النحو، ويف الفق     
ولعلي أجد من الواجب علي يف ليلة تكرميي أن أحتدث عن           .  العريب، وأمهات وأصول األدب والتاريخ    
 وقرأ ودرس على علماء صنعاء حىت نال        ١٣٣٢ولد سنة   :  هذا األستاذ، األستاذ عبد الكرمي األمري     

ل السالم حممد بن إمساعيل األمري، كان       مام العامل الكبري صاحب سب    ، وهو من ذرية اإلِ    املكان املرموق 
ألن التلميذ سافر مع    .   عاماً ٤٢هـ، أي قبل    ١٣٦٣آخر لقاء بيين وبينه يف تدريسه مع تالميذه عام          

، الرياح، وتشرد ومترد، ودخل املعتقالت، مث ساح يف األرض وظل الشيخ حليف جملس تدريسه وكتبه              
الشاعر الربدوين، والدكتور عبد    :  وخترج على يديه أكابر وعلماء وأدباء اليمن الذين قد تسمعون منهم          

وكل أدباء اجليل خترجوا على يد السيد عبد الكرمي بن إبراهيم األمري، هذه البداية بداييت               .  العزيز القاحل 
ئي باملدرسة العلمية بقيت أدرس يف      كتلميذ يدرس العلوم العربية بالطريقة القدمية، وعندما التحق زمال        

 .املسجد كما كان يدرس آباؤنا
 

 هذه هي بداييت تلميذ يف جامع صنعاء يف املسجد الفرحيي، أدرس ما يدرسه القدماء وال أدري                 -
توجد منه نسخ   "  رياح التغيري "، وكتايب   "رياح التغيري "إىل أين أجته ألين ذكرت حيايت كلها يف كتايب           

أن أكررها وأعيدها وأثنيها ففي ذلك شيء من امللل، ورمبا معظمكم قد قرأ هذا                 هنا، وال أحب    



 فلتأذنوا يل أن أقرأ عليكم أبياتاً       جابة وإالَّ فإذا كان هناك ما حتبون أن تسألوا فأنا مستعد لإلِ         ..  الكتاب
 .قلتها ذه املناسبة

قامة والنبل صديقي    وقبل كل ذلك ال أنسى أن أذكر أن الفضل األكرب كان لرجل االست               -
الشيخ عبد املقصود خوجه، الذي ظل يرعى صداقة عزيزة عمرها ممكن أكثر من عشرين عاماً، ظل                 
يراعي فيها النبل واحلب والوفاء الذي مجع بيننا، فجزاه اهللا عين خرياً، وجزاه عن األدب خرياً، وهو إن                  

 ر اليمن، مين العلم، مين األدب، مين اخلري، مين          شيئاً فإمنا يكرم كما قال األستاذ حسني جنا        م يفّ كان يكر
 .األنصار وااهدين

واآلن إىل  ..  وال زال مثاالً ملكارم األخالق    ..   فجزى اهللا خرياً األخ األستاذ عبد املقصود        -
 :عنواا أو امسها.. القصيدة

 )١( ))�شيد اإلياب (( 
يـاب شـراعي  ونشـرت يف حبـر اإلِ  

. 

إقالعي  وىـالن  طـش  نـع  أزمعت 
. 

ــراع   ــرن ص ــار وق ــالح أخط م
. 

دـم أع ـاح فل ـا ري ـرفقاً بفلكي ي   
. 

اعـل شج ـحن ك ـك ل ـعزم  أوتار
. 

لىـدو ع ـوى أش ـوأنا رفيقك يف الن    
. 

 ألكـــتم جهشـــة لوداعـــيإالَّ
. 

ت مسلِّماً ـا وقف ـاً م ـون عام ـمخس 
. 

ــياع  ــري ض ــب أو مس ــب ح أو ص
. 

وىـس الن ـس أو حل  ـإما رهني احلب   
. 

ومغـــرباً ومصـــاوالً ومراعـــي
. 

اًـع اخلطوب مشرق  ــولقد ظللت م   
. 

ــاع  ــربياء مط ــيع بك ــنت املط ك
. 

حــىت إذا انتصــر الســالم بفيصــل 
. 

ــى ع ــنه استعص ــاعلك ــى األطم ل
. 

ــيفه   ــراع حل ــل الص ــا م ــاهللا م ت
. 

ــاع  ــابر منص ــيخ ص ــوع ش خبش
. 

هـل  ذىـه فاستخ ـح السالم إلي  ـجن 
. 

 .           كـالطري ترصـد ملـح كـل شعاع        

 ينتظــر الكــواكب راصــداًوأنــاخ 
. 

ــزماع   ــدت ب ــق ش ــا فل أوراقه
. 

ــا   ــنإن راعه ــفق تغ ــبةش ت ره
. 

ــاع  ــوف واألوج ــيل اخل ــزيح ل لي
. 

ــا  ــد إذازه ــق اجلدي تســتنهض األل
. 

ــبة اإلِ  ــراود رغ ــت ت ــاعظل مج
. 

بــني الترصــد والــزماع قصــائدي 
. 

اعـري قن ـت بغ ـم اهلدى مجح  ـرح
. 

ــا     ــتفت ــنعة وإن ه ــناً مق حي
. 

يـو الداع ـوم يدع ـا شعاري ي  ـومه
. 

حســان يهـتف صــوا للعـدل واإلِ  
. 

                                                           
 .١٣١٤وردت هذه القصيدة باموعة الشعرية الكاملة للشاعر باجلزء الثالث صفحة  )١(



ــتاع     ــفقة املب ــى ص ــرغبات أخش ــت بال ــكوك وقف ــاورت الش وإذا تع
. 

ــاد واألضــداد واألشــياع  ح س
. 

ـم ال ـم كل مزاع  ـرغم الفراق ورغ   
. 

ــي  ــاين الناع ــد نع ــا ق ــن إذا م مث
. 

أنـا مل أقـل مـا يف هـوادجكم لنا           
. 

وعــروبيت وأصــون عهــد طباعــي
. 

يتـدس مل ـري أق ـبل ظلت يف وك    
. 

د خيط يراعي  ـا ق ـي م ـجهري وف 
. 

ــدل واِإل  ــري ويفللع ــان يف س حس
. 

ــولة الكــ   ــع ق ــن اهلواج ــول ع ــن أق ــي نال ل ــتعيت ومتاع ــيها م دي فف
. 

اع ضياعي ـي برملي حيث ض   ـيل ف 
. 

رىـا ج ـورك م ـلوال املروءة قلت ب    
. 

ــاء واِإل ــة الفقهـ ــداعوأئمـ بـ            . 

يـق أرباب النه  ــد لبثت رفي  ـفلق 
. 

ــداع   ــاورهم ودون خ ــذر أح ح
. 

ي شوق بال  ـوات ف ـن السن ـعشراً م  
. 

ـ      ا ثــار أي نــزاع حــرية الــتفكري حترســنا مــن البغضــاء إمـ
. 

ــرأي شــجاع  ــرازي ب ــى ال ــقه رم ــدرت شقاش ــالق إن ه واجلــاحظ العم
. 

غــرب إذا طهــروا مــن األطمــاع
. 

ــرق ويفا  ــاء يف شــ هللا للعلمــ
. 

ــاع  ــرابه اللم ــأس س ــرت ك عاق
. 

يـــاب ووردهوإذا ظمـــئت إىل اِإل 
. 

ــي   ــد ذراع ــاً أم ــاحها زمع وبس
. 

ق صارمي ـي موكب األوهام أمش   ـف 
. 

ــراع  ــدون ص ــرعاً ب ــر ومنص نص
. 

ــال  وأصــارع األشــباح منتصــراً ب
. 

ــاع  ــن أوج ــم وم ــن نع ــياه م دن
. 

ــرء يف   ــنال امل ــا ي ــة م ــيان غاي س
. 

ــتاع  ــق املل ــم العاش ــوات حل غف
. 

ولعــل بعــض عــرائس األحــالم يف 
. 

ــداع    ــع خ ــق واق ــن متل أو م
. 

ـ أَ  حا وأكـرم مـن تـوجس يقظة       ن
. 

ــباع  ــيب ال ــا ره  ــيم إن احلك
. 

اـس حكيمه ـا فلي ـمن ضاق بالدني   
. 

 الراعــيأكــرم ــم شــعباً ونعــم
. 

ــه    ــه ورجال ــد وآل ــك فه كاملل
. 

ــِب ــي م ــناك دواع ــه ه دحيكم فل
. 

ــويل   ــرمن مق ــاز إذا ت ــل احلج أه
. 

ــاعي   ــتهل الس ــرتان ومس واجلم
. 

ــزم   ــيق وزم ــيت العت ــر والب احلج
. 

ــواع  ــه املط ــيل وجنل ــرق اخلل ع
. 

دبــوغاً علــىأرض ثــراها ســيط م 
. 

ــرياع    ــم ب ــل معل ــيف وك س
. 

ل ذي ـن أنبياء وك  ـم م ـه، ك نيـوب 
. 

ــاع   ــدة ويف ــن وه ــاا م عرص
. 

بلـد هـي الـبلد األمـني تقدست         
. 

ــاع   ــاعر وبق ــس ومش ــن أنف م
. 

ي الورى ـا خلق املهيمن ف   ـل م ـوأج 
. 



 
ياب على كل حال كما قلت      يف رياح التغيري هي اليت جرت وهذه هي اخلامتة نشيد اإلِ          فالرحلة  

 . جابةفأنا على استعداد لِإل. إذا كان هناك من يريد أن يستفسر عن شيء
 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
امي مث ألقى الشيخ أبو تراب الظاهري قصيدة مشاركة منه يف تكرمي معايل الشيخ أمحد الش              

 :فقال
ــا   ــرمق حلظ ــيك ت ــاين إل واملع

. 

سلســل الشــعر فالقــوايف يقظــى 
. 

ــا  ــاً ووعظ ــة محاس ــزالً حكم غ
. 

ــرياً     ــذباً من ــياً وع ــه حال هات
. 

صــانه القلــب يف حــناياه حفظــا
. 

ــدميٍ    ــد ق ــيه وج ــوقي إل إن ش
. 

ــ ــه الدهــر ق ــرى يف ظالل يظاال ن
. 

وأفـض مـن مشـاعر احلـب راً         
. 

ــا ــر حظ ــريض أوف وعــذارى الق
. 

ــىن   ــذب مع ــعور أع ــنات الش فب
. 

ــى   ــذلك حنظ ــل ب ــدياً فه أمح
. 

وكفانــا أن نســمع اللــيل شــعراً 
. 

ــا  ــناً ولفظ ــلوب مت ــريب األس ع
. 

ــدى رشــيق احلوا  شــيميــين الص
. 

هـن مـن دون لطفـه كـن غلظى         
. 

مــا األزاهــري غضــة وهــي نــري 
. 

ىـه جحظ ـوغدت عني نرجس في               . 

ــداها    ــتديه ن ــورد يف ــمة ال بس
. 

مل يكـن مـا مسـوت طفـراً وظا         
. 

أمحــد الشــامي يــا ســليل قــروم 
. 

ــظ  ــاد تش ــوفها تك ــي يف ج ىه
. 

إمنــا أنــت مــنجم لكــنوز    
. 

ــى   ــعلة تتلظ ــيه ش ــلء جنب م
. 

ــر أيب   ــري ح ــت غ ــا أن ــت م أن
. 

ــا  ــك عكظ ــاً ل ــنكت رافض وحت
. 

ــداد   ــي ش ــنون وه ــتك الس أكل
. 

ــا   ــط فظ ــن ق ــا هللا مل تك حاش
. 

ك ائتناس ـاب من ـاً فط ـطبت نفس  
. 

ــا  ــن ملظ ــف الف ــنهايات ترش لل
. 

ــبوق    ــد وس ــالع أجم ــت ط أن
. 

ــيظا   ــر غ ــرك الغم ــى بقه يتقل
. 

ــزاد فضــلك ــراً  زدت علمــاً ف
. 

جـــدع يف مســـريه يتكظـــى
. 

ــيق   ــكر عم ــود ش ــبد املقص ولع
. 

اـوم قرظ ـب الي ـمن خالل تستوج  
. 

 امتدحـنا بغـري مـا هـو فيه         مـا  
. 

 



وبعد أن انتهى الشيخ أبو تراب من إلقاء قصيدته، طلب األستاذ حسني جنار من احملتفى به                
 :ويرد األستاذ أمحد الشامي قائالً. العودة إىل مائدة الشعر فيسمع احلاضرين بعض قصائده

فمنهم .  عارهم، وأعرف منهم كثرياً    أنا يف الواقع أغبط الكثري من الشعراء الذين حيفظون أش           -
كذلك كان إبراهيم   ..  الشاعر الكبري عمر أبو ريشة، واألستاذ الزبريي، وأخي عبد الوهاب الشامي           

 .احلضراين وأنا كما يعرف أستاذي عبد الكرمي األمري أحفظ املعاين أكثر مما أحفظ األلفاظ
 أدري ما فعل اهللا بذلك الديوان، وهو         بالرغم من أين مجعت ديوانه وأنا يف السابعة عشرة، وال          -

خبطي هلذا احتطت، وكنت أختيل وجود أيب تراب العامل اللغوي الكبري الذي عرفته وأنا شاب، عرفته                 
عن شيخنا مجيعاً السيد حممد زيارة اهللا يرمحه، حدثنا يف صنعاء عن والده، وأن هناك شيخاً عاملاً كبرياً،                   

ولقد قرأنا الزخمشري وحنن صغار، وقرأنا للعواد،        .  جاز وأدبائها كما حدثنا عن كثري من علماء احل       
ولقد كرمتين يا أبا تراب     .  للكثريين األفذاذ يف صوت احلجاز ويف املدينة القدمية آل حافظ آل هاشم            

ذه القافية اليت يبدو أا تلك القصيدة الشينية اليت كرمت ا القاضي أمحد احلضراين، ألنه هو العامل                  
هذا أبو  :  وي الكبري كان يسألين عن كثري من معاين كلماا أثناء إنشائك، وسألين عنك فقلت له               اللغ

هذه من آخر ما قلته من القصائد قبل نشيد         .  تراب فقال هذا سيبويه العصر جزاك اهللا خرياً يا أبا تراب          
 :ياب عنواااِإل

 )١( ))الشعر والغربة(( 
أيــام ال نعــرف األحــزان واألرقــا

. 

ي عمرنا وسقى  ـى عهود اهلوى ف   ـرع 
. 

اـن لق ـاً وحل ـه حب ـكرى ونرقص س
. 

ــية   ــر قاف ــين العم ــنا نغ ــام ك أي
. 

ا مخر املىن عبقا   ـأس أحالمن ـن ك ـم
. 

أيـام بـل ولــيايل الشـعر ترشــفها    
. 

 .           نالـته وهـي تناجـي اللـيل مغتبقا        

إن فاـا نـيل مـا ـواه مصطحبا          
. 

رقاًـعاً ش ـأهاب والطرف يرنو خاش   
. 

     ـرعى العهود اليت ولت صلِ دٍهـى و
. 

د صدقا ـيف فقلت احللم ق   ـفقال ك 
. 

هـن؟ قال صوت قلت أعرف    ـفقلت م  
. 

ن غريي له عشقا   ـت م ـقال اهلوى قل  
. 

ت القلب كابدها  ـة قل ـال الصباب ـق 
. 

د وثقا ـام ق ـري وباألوه ـام عم ـأي
. 

تـد خضع ـأنا الذي لليايل احلب ق     
. 

                                                           
ومطلعها البيت  "  صالة الغربة " بعنوان   ١١٣٢وردت هذه القصيدة بصفحة     "  اجلزء الثاين "يف اموعة الشعرية الكاملة للمحتفى به        )١(

 : وهوالثاين عشر من هذه القصيدة،
ــا   ــزن واألرق ــيك احل ــكو إل ــات يش وب

. 

 ــه ــذيل دمعـ ــرقا إن ال تعـ ــار أو شـ غـ
. 

 



ا طرقا ـا كله ـي إليه ــصارت حيات             . 

دـم وق ـت جمنوناً أهي  ـيا من ا كن    
. 

م والغسقا ـون احلل ـوت تك ـوإن غف 
. 

ش واأللقا ـوت تكون العي  ـإذا صح  
. 

اـا سبق ـا يأيت وم  ـه وم ـا أرجتي ـم
. 

يتـل معرف ـرت كانت ك  ـوإن تذك  
. 

و إليك احلزن واألرقا   ـات يشك ـأو ب 
. 

ــه إن ذاب منســجماً  ــذيل دمع ال تع
. 

ااب والرفق ـد األحب ـن فق ـأشجان م 
. 

رفـيقة العمـر رفقـاً إن بكـى فله          
. 

ســيان يف القــيد أو حــراً ومــنطلقا
. 

هـن واسى شبيبت  ـدك م ـت وح ـوأن 
. 

ظـنونه ذدت عـنه اخلـوف والقلقا       
. 

تـال حتنانا وإن شطح   ـتصغني إن ق   
. 

ــزقا ــراراً وال ن ــنه تك مل تســأمي م
. 

ــررة    ــعاراً مك ــردد أش ــراً ي ده
. 

اـم احلبق ـصحا ابتسمِت بلطف يرح   
. 

ــا وإذا    ــاين إن غف ــدين األم ده
. 

ب مال وال خوفاً وال ملقا     ـي كس ـف
. 

اًـاً وال طمع  ـنن تغرب ال جب   ــيا م  
. 

ــرقا  ــنعا ذاب واحت ــر ص إذا تذك
. 

هـلكن هوى يف عذاب الشوق يلسع       
. 

اـه الطرق ـوا ل ـن سن ـام وم ـوللهي
. 

د خلقوا ـن للحب ق  ـوتلك شرعة م   
. 

ى ابن زريق بل قضى صعقا     ـا بك ـكم
. 

دي مدكراً ـب الكن ـوقد بكى صاح   
. 

اـوى فرق ـدا وانط ـمتلمل الليل وج  
. 

ــتجع   ــناه من ــنني إذا غ ــعر احل ش
. 

د افترقا ـن عنهم ق  ـث م ـينثو أحادي 
. 

اً مثالً ـى خاشع ـر يسع ـل الفج ـوأقب 
. 

ر حتدو للسرى الغسقا   ـشوقاً إىل الفج  
. 

)١()راً قصائده ـدت ده ـأنا الذي عرب  ( 
. 

قان ومهي الفل  ـ هلا م  )٣(م نسجت ـوك
. 

 هلــا وزنــاً وقافــية)٢(وكــم أرقــت 
. 

ــرقفا عــبقا يســقيه راح القــوايف ق
. 

    ــم غــه ن راض ــم ــرد وه إذا مت
. 

ــنطلقا ــزماً والشــعر م بالشــعر ملت
. 

" مراوغيت )٤(ناجته"أس  ـى الي ـوإن طغ  
. 

اـدى نطق ـب باهل ـفيه أحاسيس ص  
. 

تـراب إذا خشع  ـللحب واحلسن حم   
. 

ن أبقا ـن واىل وم  ـى وم ـن تغاب ـوم
. 

دقاـن ص ـن حاىب وم  ـحب الربية م   
. 

ــتلقا أو يف ســنا قمــر يســيب إذا ائ
. 

رـي شذا زه  ـواحلسن يف نظرة أو ف     
. 

                                                           
 .           . ذا النص١١٣٥ هذا الصدر ورد يف القصيدة املثبتة، باموعة الشعرية الكاملة للمحتفى به يف مطلع صفحة )١(

ــائدنا  " ــت قصـ ــر إذ كانـ ــي أتذكـ "أخـ
. 

          . 

 

 ".ارقت"بدالً عن كلمة " أرقنا" كذلك وردت كلمة )٢(
 ".نسجت"بدالً عن كلمة " نسجنا" ووردت كلمة )٣(
 "ناجته مراوغيت"بدالً عن مجلة " مزقنا جحافله" يف اموعة الشعرية وردت مجلة )٤(



ر إن عتقا  ـى اخلم ـصفت كما يتصف  
. 

ــدمت   ــان إذا ق ــودة إنس أو يف م
. 

ــا  ــر نعق ــري آخ ــزار وط ــىن ه غ
. 

 صدحت من علم الطري نوح الورق إنْ      
. 

ن خلقا ـر منهم بعض م   ـواختار للشع 
. 

مـي أم ـنسان ف ق اإلِ ـهو الذي خل   
. 

 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 : الكلمة لألستاذ األديب حممد حسني زيدان فقالمث أعطيت

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى                -
 .آله وصحبه أمجعني

 أما بعد فإنه يطيب يل احلديث ال عن الصديق أمحد حممد الشامي، فقد حتدثت أعماله عن آماله                  -
الليلة هو أحد   .  مل يكن لطلب املادة، وإمنا كان طبعاً يهتديه       .   به من كرب كارب    وعن كل ما ابتاله اهللا    

ال أريد أن أتكلم عن الشامي، ومن عجب أن يكون الشامي مينياً، إمنا أريد أن أحتدث                 .  صناع الكلمة 
 ال أقول اليمن السعيد بل أقول اليمن السعيدة، فاالنتماء إىل األرض أحب إيل من                 أنا.  عن اليمن 

انتبهوا إىل هذا البيت الذي قاله كرمي الوجه        .  االنتماء إىل التراب، فهي اليمن السعيدة اليمن اخلضراء       
 :علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وأرضاه

ــوا بســالم لقلــت هلمــدان ادخل
. 

ةـى باب جن  ـاً عل ـولو كنت بواب   
. 

تان يف سبأ،   إرم ذات العماد، اجلن   .  يمن قحطان  احلديث عن اليمن حديث عن العرب مجيعاً فال        -
املصعب بن احلارث، ذو القرنني الذي وصل إىل الصني ووصل إىل مغرب الشمس وأبقى لنا الرببر                  

 .محري
 ال أريد أن أتكلم عن اليمن القدمية، وإمنا عن الشعب العريب كله فإذا أردنا أن نفخر بشيء                   -

سالم، فإن فخرنا م قمة     ن قمة، وإن جاء دور العدنانيني يف اإلِ       سالم، كان فخرنا بقحطا   فيما قبل اإلِ  
 أتدرون ملاذا قال علي بن أيب طالب هذا البيت؟. أخرى

ــوا بســالم لقلــت هلمــدان ادخل
. 

ةـى باب جن  ـاً عل ـولو كنت بواب   
. 

 

-    ... ة، وانتصرت به أعمال    اً حينما مسه الضيم أضامته الدنيا بينما هو نصر اآلخر          ألن علي
مام كانت مهدان نصرية له، نصرته يف حروبه فكان الوفاء من طبيعة هذا اإلِ            .  اآلخرة رضي اهللا تعاىل عنه    

اليمن اليت    ..يريد أن يفتح هلم باب اجلنة يدخلهم فيها، لكن من احلسرة أن اليمن احلكمة واحلكمة مينية               
. ارة، لقيت من بعض السلطان شيئاً من العذاب        أسلمت بالرسالة، اليمن اليت شع منها نور احلض        



بكى .  سالمأتعرفون ماذا جرى هلمدان؟ حارم بشر بن أرطأة فساق نساءهم سبايا، أول سيب يف اإلِ               
 .منه عبد اهللا بن عمر وال زالت الدنيا تبكي أن تسىب مسلمة

أقول العرب مجيعاً، بل إن      اليمن أعطتنا الكثري، وما زلنا نبخل عليها بالقليل، ال أقول حنن إمنا              -
اليمنيني قد خبلوا على أنفسهم أن يسريوا يف وحدة كاملة من األحقاف إىل حدود جزيرة العرب، ال                  

 .يضري أي شعب عدوان غريه عليه، وإمنا الضري أن يكون عدوان الشعب على نفسه من بنيه
 لكن لعلنا نعيش يف بوتقة       الكالم طويل واحلديث قاس، والدموع ال ترقع ما فتقه الواقع اآلن،           -

الصهر األمل موجود، والتفاؤل موجود ما دام يف الناس ناس كما قالت عاتكة بنت زيد، قالت ذلك                  
ال أريد أن   .  يوم كان الناس ناساً، وحنن نريد أن يكون الناس ناساً اآلن، التحية لليمن السعيدة بتارخيها              

ح يعرق جبينه يف سبيل العيش، وعامل ناجح من         اليمين رجالن رجل كاد   :  أنسى كلمة زورا من قبل    
لكن قبل ذلك عبد الرزاق الصنعاين كانت إليه         .  أئمة اليمن األمري الصنعاين، الذي ذكره الشوكاين       

 .الرحلة أتدرون من رحل إليه مرة
 لعلي إن أخطأت يصحح يل أبو تراب رحل إليه أمحد بن حنبل، وعلي بن املديين، وحيىي بن                   -
 أن  هل هناك من هو أكرب منهم يف ايدين يف ذلك الوقت؟ إالَّ            .   وما أثقلهم يف امليزان    هؤالء.  معني

فإذا عبد الرزاق وأهل احلديث دائماً فيهم        .  يكون عبد الرزاق وسفيان الثوري قبلهم وابن عيينة        
ن معني، وترك   يعين ترك حيىي ب   ..   أمحد بن حنبل   ال يدخل علي إالَّ   :  قال.  كربياء، ال تؤاخذين يا أبا تراب     

مام الصنعاين رمحة اهللا عليه قد وضع       علي بن املديين فأملى على أمحد بن حنبل ما أملى عليه، وكان اإلِ            
 .من يسرب كالمهم ويعرف ماذا يقول هؤالء، إذا ما رأوا أمحد قد رجع من عنده

 خلط  لقد.  هذا ليس يف كتاب عبد الرزاق     :   فلما اطلع حيىي على ما أملى عبد الرزاق قال          -
أخرج كتابك لترى،   :  قال..  ماذا قلت يا حيىي   :  الشيخ، مسع عبد الرزاق ذلك جاءه السابر فدعاه فقال        

فرأى فإذا حيىي معه الصحيح، فإذا هم أصفياء أحباب رضي اهللا تعاىل عن عبد الرزاق، عن أمحد عن                   
ابن عيينة، عن   حيىي بن معني، عن علي بن املديين، عن البخاري، عن سفيان الثوري، عن سفيان                  

 . الشوكاين، عن األمري الصنعاين والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة وقصيدة لألستاذ فاروق شوشة(( 
 من األستاذ فاروق شوشة أن يشارك يف االحتفاء بالسيد أمحد الشامي بأن يسمع              بمث طُلِ 

 :احلاضرين قصيدة من شعره فقال
.. لقد تتلمذت وتعلمت على أعالم الشعر اليمين      .  ال أظن ..   وهل هناك شعر بعد شعر اليمن      -

سعدت أوالً بأن أقرأ للزبريي الكبري، وأن أستمع عن كثب للحضراين الكبري، مث البنه إبراهيم                   



ويف مناسبات عدة   .  احلضراين، والليلة أسعد ونسعد مجيعاً بأن نصغي متأملني لشعر الشامي الكبري            
ليه وتابعت عن قرب وعن بعد قصائد املقاحل، وجيل املقاحل من الشعر            التقيت مع الربدوين، واستمعت إ    

والشعراء العرب مجيعاً يف مشرق الوطن ويف مغربه مدينون لليمن، مدينون            .  اليمين املتطور واملعاصر  
للقحطانية، كما تفضل األستاذ الكبري زيدان اآلن، ومدينون هلذه السمة العربية األصول، واملالمح اليت              

 فينا مجيعاً ال عرقاً وال دماء، وإمنا فكراً وانتساباً إىل لغة الضاد، وحتليقاً حيثما كنا بأجنحة من                   جتسدت
 .صفاء األصالة، واالنتساب العظيم إىل التراث العريب

ا وارثون غري    التركة، وأن   وأعتقد كغريي أن مشكلتنا مع هذا التراث العظيم أننا بعد مل حنصِ            -
ولعل ماال نعرفه   .   يبدأ بإحصاء التركة قبل أن ميارس الفعل       والوارث الرشيد عادةً  .  جديرين باالنتساب 

ضاءة والتنقيب، وأن حتيا بعيوننا وقلوبنا      من صفحات هذا التراث حباجة منا إىل املزيد من الكشف واإلِ          
ا من  صفحات عدة مطوية يف مكتبات العامل، قابعة بني املخطوطات تنتظر أن نستقبلها، وأن نسكب فيه              

 .معاناة العصر ما يعيد إليها جدة احلياة
 يف حضرة الشامي ال يكون هناك شعر غري شعره، ويف حضرة شيخ اللغويني يف جدة أيب تراب                  -

 التحية من القلب، والتهنئة لصاحب هذا        ال أملك إالَّ    وأنا.   للشعر غري شعره   ال يكون هناك إضافةً   
وما أصفى وأمجل أن يكون     .  ع لنا مجيعاً لنلتقي ونتحاب    املكان أن أوسع لنا من قلبه وصدره ما يتس         

اللقاء من حول الشعر من حول احلقيقة العربية اليت تتعمق فينا وتتأصل لتبين عندما يهدم اآلخرون،                  
حتية للضيف الكبري وحتية    .  ولتعمر عندما يهدم رجال ال عالقة هلم بالفكر وال باألدب وال بالثقافة             

 . لكم مجيعاًوشكراً.. لصاحب املكان
 وإذا كنتم مصرين على االستماع لشيء من شعري فهذه مقطوعة يسرية أقوهلا تفكهة، وهي                -

صدى ملهرجان شعري كنت أشارك فيه يف بغداد منذ أسابيع، وكانت املناسبة احتفاالت املرأة العراقية                
، ويبدو أين وصلت إىل     ودعي إليه شعراء من بقاع من الوطن العريب كان من بينهم الربدوين            .  بعيدها

بغداد قبل أن يصل سائر الشعراء، وفوجئت يف صبيحة اليوم التايل لوصويل مبحنة، وتلك هي أين                   
الرجل الوحيد يف فندق الرشيد، وبه أربعمائة امرأة، وبدأ برنامج االحتفاالت، تتحرك الوفود وممثالت              

 . وأنا بينهم ضائع وشارد ومعذب.نساء العامل، وأيضاً املرأة العربية يتحركن جيئة وذهاباً
 الرجل الوحيد يف هذه القافلة الكبرية من النساء كنت أحس بالغرق، وأحس باخلجل الشديد               -

أتقدم مائدة الطعام ألين    ..  أتقدم الصفوف ألين الضيف   .  خاصة إذا ما قدمت عليهن منهن انقلب احلال       
 .وها على أا تغيري للموقف ال أكثرالضيف، ومن وحي هذه احملنة كتبت أبياتاً أرجو أن تتقبل

ــرود واإلِ  ــي الش ــراقفكالم ط
. 

ــيونُ   ــتين الع ــداقأخرس  واألح
. 

ــتياق     ــة واش ــد وهلف ــنفس وج ــاف ال ــض انعط ــة وبع ــا هلف اخلُط
. 



ــتاق      ــحى وانع ــدى ض ــذا امل ــرقان فه ــنني ي ــن ح ــناحان م وج
. 

لــنجوم واألشــواق ومحاهــا ا
. 

ــا   ــدار محاه ــركيب ل ــوى م واهل
. 

ـ       اققــيدتين ســبيكة العصــر فارتعــت وللعطــر ســطوة ووثَـ
. 

ــناق   ــرمة وعـ ــي وكـ بابلـ
. 

واحــتوتين مفــاتن الســحر حلــظ 
. 

ــ ــا وقل ــرئب اخلط ــاقيبمش  يس
. 

فخــيايلواســتبيحت ممالكــي   
. 

ــراق مســتجري اللظــى وقلــب م
. 

ــب   ــيا فقل ــر احلم ــوى دائ واهل
. 

ــراق   ــاه احت ــن لظ ــيين م وبع
. 

ــو   ــتو فأهف ــال يع ــنفوان اجلم ع
. 

عبقــرياً وتجِهــش األعمــاق   
. 

ساًـدفء طق ـحيثما درت يسعد ال    
. 

ـ   بت األوراقمــن جديــد وتنـ
. 

ــيا  ــديب وحت ــلُ اجل ــيب املَح ويغ
. 

ــثاق     ــيون انب ــجو يف الع ــجو وللش ــتم الش ــيون أن تك ــر يف الع خفَ
. 

بـــراقويـــنأى الومـــيض واِإل
. 

ــنأين    ــافات ي ــداد إىل املس وارت
. 

ــراق  ــنا ف ــيت احتوت ــريق ال والط
. 

ــنون   ــرابالس ــنا اغت ــيت قطع ال
. 

غــراقيــا لقــب يلــذه اإلِ  
. 

غـارق يف العـيون هـيهات أطفــو    
. 

ــاق  ــتمىن وروده العشــ تــ
. 

ــيل   ــواٍد ظلـ ــتين بـ رب ألقيـ
. 

ــناق  ــبري اختـ ــتين وللعـ قتلـ
. 

ىـي رب نعم  ـما الذي اآلن أشتك    
. 

اقـف يط ـال كي ـل هذا اجلم  ـك
. 

نــرداً ولك ـال ف ـقد يطاق اجلم   
. 

 

  ))كلمة األستاذ علي العمري(( 
 :مث تعطى الكلمة لألستاذ علي العمري فقال

 ألن أستاذنا الشامي خبل     لست رجل مذياع ومل أطلب الكلمة إالَّ      .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
ن ذاته، وبصفيت من احملسوبني زوراً وتاناً على قداسته، ولست كفؤاً لذلك، وإن كان              علينا باحلديث ع  

. ال أظن أن هناك بأساً من أن أحتدث عنها قليالً          .  أعرف عنه بعض املالمح   .  يغمرين ويشملين بفضله  
 ، قبل أن أتعرف   "قصة األدب يف اليمن   "تعرفت على أستاذنا الشامي شخصياً، كنت أعرفه من كتابه           

 .عليه شخصياً
رأيته منكباً على   .   رأيته أو حملته يف و فندق اليمامة بالرياض، وعرفته من صورته           ٨٢ يف عام    -

أوراق معه، ال شك أا أوراق سياسية، فدعتين شقاويت أن أتوجه إليه، وملا وقفت أمامه سلمت عليه                  



 األديب غري السياسي، فالسياسي     أنا فالن وأريد يا سيدي أن أسلم على السيد أمحد الشامي          :  وقلت له 
األستاذ الشامي رغم   .  وأنا واهللا متعب منها، فكانت هذه بداية املعرفة       :  قال يل .  على العموم ال يهمين   

اجلدية الكاملة والوقار، وهذا ما يتطلبه مناصبه اليت تقلب فيها، فهو يتمتع بروح الدعابة بشكل غريب                
 عقب  ولقد كتبت عنه مرةً   .   مناذج تدل على روح الفكاهة لديه      "قصة األدب يف اليمن   "جداً، ويف كتابه    

رجل أديب وسياسي فيعيش يف األدب      .  إن هذا الرجل غريب أمره متاماً     :  اجتماعي به ألول مرة، وقلت    
وقد قال هو عن نفسه بعد ذلك أنه أفلس سياسياً          .  بروح السياسة، ويعيش يف السياسة بروح األدب      

ؤكد ذلك أن إحدى االت السعودية أظنها جملة أهالً وسهالً اليت تصدرها             ي.  وجنح شاعراً أو أديباً   
اخلطوط السعودية أجرت معه مقابلة بعد أن ترك السياسة وعافها، وأراد مندوب الة أن يتطرق معه                 

 :يف حديث سياسي فقال متمثالً
ا كل أخالقي  ــد رددت عليه  ـوق

. 

ـاـا أمل   ـىت م ـعشت السياسة ح   
. 

 
 وهذا البيت متروك لكم تفسريه، أي معرفة كيف كلفته السياسة فوق أخالقه، وكيف أن                 -

 .ي من معرفة ذلكوأنا سذاجيت املعهودة مل متكن. السياسة تكلف كثرياً من الناس فوق أخالقهم
كتبه عنه،   وأعترف أنين سببت له كثرياً من املشاكل مع حكومة مجهورية اليمن من خالل ما أ               -

        إحساناً يتلو إحساناً حىت أنه فاجأين ذات      منه إالَّ  ولكنه مع ذلك يقابل أعمايل باحللم والسماحة، ومل ألق 
 أن أعيد طباعة كتابه     مرة بزيارته يل يف دار العمري للنشر، ودار حديث بيننا عن األدب، وطلبت يومئذٍ             

 على أن يقدم أي كتاب آخر لتقوم الدار          فأبدى موافقته وأبدى استعداداً   "  قصة األدب يف اليمن   "
بطباعته، وعندما باشرت عملية طباعة الكتابة، وجاء إىل جدة ليقضي إجازة مع أهله استعنت به بل                  

 .أشغلته بتصحيح مناذج الطباعة وإبداء امللحوظات
 والواقع أن السيد أمحد الشامي قد أرضى غروري، وال يزال يرضيه ولعله فعل أكثر من ذلك                 -
، وهذا مل حيصل    "قصة األدب يف اليمن   " لغروري أن طلب مين كتابة مقدمة للطبعة الثانية لكتابه           إرضاًء

 مع الدكتور طه حسني، والشيخ عبد العزيز البشري، عندما طلب الدكتور            يف تاريخ األدب إطالقاً إالَّ    
ىب الشيخ البشري ألن    فتأ"  املختار"طه حسني من الشيخ عبد العزيز البشري أن يكتب مقدمة لكتابه             

العادة جرت أن يطلب الصغري الناشئ من األديب الكبري أن يكتب لكتابه حىت يروج يف السوق، لكن                 
العكس هو الذي حدث بني الدكتور طه حسني، والشيخ عبد العزيز البشري، وبني معايل السيد أمحد                 

 .الشامي، وعلي العمري
ة، وأوضحت فيها وجهة نظري مبيناً أن عهد          على إحلاحه وإصراره كتبت املقدم      اً وبناء -

 .وأنين أعتربها جمرد تقرير يف غري حمله. املقدمات قد انتهى



 يف اخلتام أنا سعيد جداً أنين شاركت يف تكرمي أستاذنا الشامي باحلديث عن جانب من جوانب             -
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. حياته املشرقة اليت ال أستطيع أن أستقصيها

 

  ))كلمة أحد احلضور(( 
مث حتدث أحد احلاضرين مل يذع عن امسه عند بداية كلمته ومل تتبني مالمح وجهه عند إلقائه             

 :كلمته فقال
 الواقع أن كل السادة حتدثوا كثرياً عن قلم السيد أمحد الشامي             ... السالم عليكم ورمحة اهللا    -

 ولكن نقاطاً تارخيية حيسن أن تذكر يف مثل هذا املقام،           ى ا، وأدبه وكرمه، واألخالق اجلميلة اليت يتحلّ     
وعندما أسردها أرجو من السيد الشامي أن يصحح خطئي ألن التاريخ معرض للخطأ، إما بسبب                 

 .النقل، أو بسبب تقادم الزمن
ضافة إىل أنه بيت علم عريق يف اليمن، فهو ينتمي إىل السادة               بيت الشامي باإلِ    أقول إنَّ  -
السيد الشامي ولد يف الضالع، وكان والده عامالً على         .   وكذلك هو أيضاً من مشايخ خوالن      احلسينية،

. داريخوة اليمنيني هو احلاكم اإلِ    والعامل يف اصطالح اإلِ   .  الضالع، وكان هو أيضاً عامالً على الضالع      
. عناه قاضي تعز  وإذا أطلقوا كلمة احلاكم فإمنا يعنون القاضي، فهم عندما يقولون مثالً حاكم تعز فم              

 .فالسيد الشامي من عائلة كرمية جداً غنية عن التعريف ا
خوة اليمنيون أو أهايل خوالن مثلهم مثل سكان صنعاء وذمار، وكوكيان ورداع أصحاب              اإلِ -

 .علم، وحيبون أهل البيت حباً مجاً
 أعالم اليمن، ومن     هذا ما أحببت أن أحتدث به يف هذه الليلة املباركة اليت يكرم فيها علم من               -

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. وأرجو املعذرة إذا أخطأت أو أطلت احلديث. سادا وعلمائها
 

  ))قصيدة األستاذ مصطفى زقزوق(( 
 :مث قرأ األستاذ حسني جنار قصيدة شعرية نيابة عن الشاعر مصطفى زقزوق فقال

ــق   ــبة يوث ــبة باحمل ــد األح عه
. 

هـد وشيخ ـن السعي ـعر اليم يا شا  
. 

ــتحذلق  ــمات ال ت ــية النس قدس
. 

مـــين إلـــيك حتـــية مكـــية 
. 

ــق  ــارم يعم ــك باملك ــيل فعل ومج
. 

ــورق   ــبة ت ــك باحمل ــار دوح أزه
. 

ــنفق   ــى وداد ي ــافقني عل يف اخل
. 

ــارم  ــار حــب ع ــه آث نطقــت ب
. 

 علـى شـيم الـنفوس حيلق       أسـىن 
. 

بـال ككوك ـستظل تذكرك الرج   
. 



حتــت الضــلوع ومهجــة تتحــرق
. 

ــرة   ــب زف ــيه تعاق ــاتين ف ــد ف ق
. 

ــتعلق ــري يـ ــه يف خاطـ وبأنـ
. 

أو أنــه وهــم متاثــل رمبــا    
. 

ــر علــى مهــج الرضــا يــتدفق
. 

ــتا  ــه أش ــيس وأن ــك األن ق نادي
. 

وكسـاه مـن حلـل العـناية رونق        
. 

ــ  ــنهال غيـ ــامة بيـ ر اهللا الوسـ
. 

روف ويرفق ـى بعض الظ  ـيأسو عل 
. 

ــه   ــالق يف قحطان ــاعر العم والش
. 

ــوال شــعره ال يعشــق والقلــب ل
. 

فــيه العــروبة تزدهــي يف مهــدها 
. 

ــق   ــبة يوث ــبة باحمل ــد األح عه
. 

هـد وشيخ ـر اليمن السعي  ـيا شاع  
. 

ــدق   ــده أتش ــظ بع ــأي لف وب
. 

فاحلـــب ال أدري إذا خاصـــمته 
. 

ــتحذلق  ــمات ال ت ــية النس قدس
. 

مـــين إلـــيك حتـــية مكـــية 
. 

ــنطق   ــمتها ال ت ــا يف ص  وإذا
. 

ودعــت نومــي فاملهاجــع تفــرق 
. 

مـا بـال دمـع العـني ال يترقرق         
. 

وىـة واهل ـأن أحالم الصباب  ـما ش  
. 

ــفق  ــيها مش ــا عل ــتجور يب وأن  .           ف

وهواجســي بــني الســهاد مقــيمة 
. 

ــق   ــتوجع خيف ــم ال ــنه رغ لك
. 

ــق يف  ــوانح خاف ــن اجل ــهوم  يأس
. 

ــزق   ــه يتم ــيه وإن ــذراً عل ح
. 

ىنـه بني امل  ـي ب ـت أن أمض  ـحاول 
. 

رقـا يذوب ويغ  ـه فيه ـي ب ـحسب
. 

ت خطواته ـوف تسابق ـوعلى الزع  
. 

ــتخلق ــتهلل مـ ــر مـ مستبشـ
. 

ــه     ــفاء وإن ــام الص ــين ألي غ
. 

ــداً ويف ــتألق أبـ ــه يـ  آالمـ
. 

ا اشتكى ـى عبوسات الزمان فم   جافَ 
. 

ــق  ــرهم يستنش ــن عط ــه م فكأن
. 

خجــل ألربــاب اجلــراح بــبوحه 
. 

ــتملق  ــدى اآلالم ال ي ــى ص وعل
. 

وعلـى هديـر املـوج يلهو راضياً        
. 

ورقــاء تبكــي بالدمــوع وتشــهق
. 

ــزفها  ــوداع ي ــناقات ال ــى ع وعل
. 

ــزهق  ــة تـ إين أرى روح املاللـ
. 

يــا قلــيب الباكــي علــى أحــزاا 
. 

ــرق  ــنا حت ــزان في ــة األح وغالل
. 

ــواهد   ــراح ش ــيب ذايت واجل فأج
. 

مــتجهم مــتوحش مســتغرق  
. 

ــه   ــقاء وإن ــيدي الش ــزين جل ح
. 

قـاب حىت يزه  ـه األسب ـارت ب ط
. 

ــقٍ   ــا عاش ــقم إلف ــه والس فكأن
. 

اً يصدق ـن حين ـحو الردى والظ  ـن
. 

ىت شارفت ـتون الروض ح  ـجفت ف  
. 

قـر عطر يعب  ـي صفوف الزه  ـأنا ف 
. 

أنــا يف مســاء احلــب طــري نــازح 
. 



ــ تغــدقي روحــاً ومحلــت يف كفّ
. 

داعـبت يف ثغـر اجلـراح سنابلي        
. 

 .           حـىت أهـيم علـى الـربا وأحلق        

ــواجد آمث  ــيب م ــن قل ــزعت م ون
. 

ــيلة تشــرق ــراه اجلم ــتعود ذك ف
. 

ــئاً     ــبح هان ــته ليص ــإىل اي ف
. 

ــبق  ــية تس ــري واملن ــر جي فالعم
. 

ــي  ــن الدن ــلإين ع ــنها راح ا وم
. 

إين مــن الذكــرى كحــي يــرزق
. 

ويــزيدين رزء احلــياة تبســما   
. 

ــتحقق   ــرى ي ــد يف أم الق واخلل
. 

ــياي إالَّ  ــا العمــر يف دن ــةم  هجع
. 

وى أتصدق ـي اهل ـي ف ـفلمن بروح 
. 

ــامل   ــي س ــل ح ــلمت فك وإذا س
. 

  
 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث خيتتم السيد حسني جنار األمسية بالكلمة املوجزة التالية

 ذه األبيات الشعرية التكرميية أضم صويت إىل أصوات احلاضرين بأننا قضينا حلظات ماتعة               -
مسعنا منها القليل من فيض الكثري مما حواه ضيفنا يف حياته الفكرية واألدبية، سائلني اهللا له التوفيق                   
والسداد وعمراً مديداً يف حياته، وأن يعود من غربته إىل وطنه، وأن يكون إن شاء اهللا عوناً لبالده فيما                   

 .بامسكم مجيعاً أحيي ضيفنا وشاعرنا وأديبنا األستاذ أمحد حممد الشامي. تطمح إليه من تقدم وازدهار
سيكون لنا وقفة نتأمل فيها     ثنني القادم إن شاء اهللا       أخرى بأن اال    ولعلي أعيد وأذكركم مرةً    -

ثنني الذي يقع يف    وأما اال .  األسلوب الذي خنرج به معاً لتستمر هذه االثنينية يف عطائها األديب والفكري           
السادس عشر من شهر شعبان فسيكون إن شاء اهللا يوماً لتكرمي الفائزين جبائزة األدب التقديرية هلذا                 

 .يكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عل..  أخرىشكراً لكم مرةً. العام

* * * 
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