
ــــــوْد* أع فـــلـــن  األوان  ــــــات     *ف

ــل بــالــوعــودْ* ــف        *مـــا عـــدت أح

ـــاد يــغــريــنــي الـــشـــذى الــــ* ـــا ع *م

ـــدود* ـــخ ال ورد  ـــن  م ــــــواح  *ف         

ــــني تــبـــ* *مــــــا عــــــاد قـــلـــبـــي ح

ـــد* ـــوري ال يف  يـــغـــرق  ــني  ــم ــس ــت *ـ    

ــــ* ـــري ـــاظ ـــن ـــــــــان-الح ب ـــــــــّي *-ِس

الــصــدود* لــفــح  أو  الــشــوق  ـــك  *ـ    

ــــــــي ُشـــغـــلـــت بـــمـــوطـــنـــي* *إن

ــى الــقــصــيــد* ــظ ــه ل ــي ــت ف ــخ ــف     *ون

ـــــ*  ـــــه وقــــْفــــُت مـــشـــاعـــري ال *ول

ــنــشــيــد* ال *ـــــحــــرّى وأنــــغــــام          

ـــي* ـــف ـــت ـــأق ـــــــــراه س ـــــــــىل ث *وع

الشهيد* خــطــو  ـــٰىل  الـــُع ــو  ــح *ن      

ــــ* ال فــــدى  ـــت  ـــذلَ ُب إن  *فــــالــــروح 

ــود* ــل ــخ ــال ب ــم  ــع ــن ت           *أوطـــــــان 

ــــا أهـــــوائـــــهـــــا* ــــف ـــــــــىل ش *وع

ـــد* ـــدي امل الـــعـــمـــر  ـــدد  ـــب ـــت *ي             

ـــي* ـــت ــــــا جـــــــارة الـــــســـــوء ال *ي

ــن الــســعــيــد* ــم ــي ـــــارت عـــىل ال    *ج

ــــ* ــا ال ــه ــف ــل ـــد ح ـــرب ـــت وع ـــغ *وط

ــف املـــريـــد* ــص ــع ــال        *مـــأجـــور ب

ــا الـــــ* ــه ــك ــي ــل *عــــاثــــت وعــــــاث م

ــوب «ســلــمــان» الــبــلــيــد* ــل ــس     *م

ــــ*  ـــن ــــــــدت قـــــــرون الــــــرش ت *وب

ــود* ــج ــن ــان ال ــط ــي ــد ش ــق ــث ح ــف     *ـ

ـــاً* ـــب ـــائ ـــاً ص ـــم ـــه *قــــــد كــــــان س

ــود* ــه ــي ال ــر  ــح ن يف  ــــان  ك ــــو  *ل         

ــــا رغــــــــم الـــــجـــــرا* ــــن ــــن ــــك *ل

ــود* ــق ــح ال املــــوت  وعـــاصـــف  *ح     

ــــا* ــــرك ــــُضّ مـــــن بـــــني ال ــــق ــــن *ن

ـــود* ـــوج ال ـــاق  ـــم أع ــز  ــه ن *م           

ــــم وكــــأنــــنــــا* ــــه ــــاح ــــت ــــج *ن

ــد* ــدي ـــن ج ــث م ــع ــب       *بـــاملـــوت ُن

ـــــــ* ــــــب ال ــــــائ ــــــت ـــــه در-ك ـــــل *ل

الـــعـــهـــود* ـــــوّيف  ـــــار-م ـــــص *أن         

*الــــــبــــــاذلــــــني نـــفـــوســـهـــم*

بــــالحــــدود*  الـــعـــطـــاء  ـــــل          *أه

ــــ* ـــل ــــــرش ُي ـــــــــا تـــــداعـــــى ال *ملَّ

ــد* ــي ــوع ــال   *ـــقــي املــــوت يــرعــد ب

ـــف إفـــكـــهـــم-* ـــق ـــل ـــت ــــت -ل ــــب *ه

الـــجـــنـــود*  ـــن  *بــالــغــالــبــني م       

ـــروة الـــــ* ـــع ـــال *إســـتـــمـــَســـكـــوا ب

ــود* ــش ــح ال يف  فــجــاســوا  ـــى  ـــق *وث

ــــدى* ــــه *ودلـــيـــلـــهـــم-عـــلـــم ال

ــد* ــدي ــس    *والــــبــــدر-ذو الـــقـــول ال

*أرواحـــــــــهـــــــــم بـــأكـــفـــهـــم*

ــد* ــي ــن ــع ال ركــــب  يف  ــــرص  ــــن *وال      

ــــو* ــــل ــــوك ــــت *قــــــــد أفـــــلـــــح امل

ــود* ــق ــن       *ـــــن وخـــــاب ُعـــّبـــاد ال

ــــا* ــــون ي ــــي ــــان ــــم ــــي *نـــــحـــــن ال

ــد-* ــدي ــح ــل الــخــنــا-ُزَبــر ال ــف     *ط

ـــ* ــب ن ـــي  ـــرب ـــغ ال ـــل  ـــاح ـــس ال *يف 

   *ـــنــي مـــن جــمــاجــمــكــم ســـدود*

*ونـــخـــوضـــهـــا عــــرضــــا وطــــو*

ــود* ــج ــن ال ويف  الــســهــول  يف  *الً 

ـــا الـــــــذل يـــتــــ* ـــن *هــــيــــهــــات م

ــد* ــدي ــش ــــو الـــبـــأس ال     *لـــوهـــا أول

ــــــو الــنــهــى* ـــــــوف أول ـــــم األن *ش

ــد* ــي ــب ــع ال دنـــيـــا  يف  *أحـــــــرار           

ـــن فـــتـــى-الــــ* ـــــض األنــــامــــل م *ُع

ــــــود* االس ــــاد  ــــي ــــز-ص ــــرام *إب        

*والــــــعــــــق حــــــــذاء مـــجـــاهـــٍد*

ــود* ــع ــــا س ـــم –ي ـــّل      *نـــــــاداك -س
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َمْحَسِن امَساِحِل امَغربي وقد َباِت َمَرشق
ِللَمَعاِني الذي ما َسااااااااَبَقتها َمَعاِني

ق وامُصَور ِذي ِتِعلِّم يف َجَناِح املَِطوَّ
، ِوَشلِّ امَصوِت ِينرُث أَغاااِني ال ِتَنىشَّ

ُكلِّ َمعَنى ِيِشدِّ الَقلِب َال َحيِث ِيعَشق
ِمن ُذرَى أَرَضَنا اليل َما َشَجاها َشَجاِني

ُكلِّ ُصَورة ِتِحرِّك ِبالنََّغم ، ال ِترَقَرق
َما ِيَديلِّ ُقُطوِف املَجِد َبنِي امَدَواِني

ق ُموِخ املَُحقِّ الِفَدا.. ِواملُُروَّة.. ِوالشُّ
ِوالِقَيم ِذي ِتَجىلَّ ُحسَنها َغِري َفاِني

ِيف َمَحاِجي الِحَجا ِوالُجوِد، ما ِجيِد ِتشَهق
ُروَحِه، االَّ ِوَفاَحت ِمن َشَذاَها املََغاِني

ِت األرِض أقَداَمه، ِبإِقَداِم ُمطَلق رَسَّ
ِوانَدَحق ِتحِتها َمن َضلََّلتِه األََماِني.

ُمهَجِة امَساِحِل امَغرِبي َغَدت *ُكلِِّه* الَحق
* الَبَواِطل، ِمن َقَواِيص ِوَداِني ِضدِّ *ُكلِّ

ق َبخِت َمن ِيف َمَساِقيَها اسَتَقى، أو ِتَنشَّ
ِمن َنَساِيم َتَهاِيم، َسهَلها َوعِر.. َقاِني!

اَخة، ِبَها الَربِّ ِيغَرق َجبهِة الَبحِر َشمَّ
ِفيِه َمن َجاِه ِيتَسلَّق َبَحبِل الَعَواِني

ر ِبَواااِهم ِتَعلَّق ُكلِّ ُمحَتلِّ ِمتَخفِّ

باألَضاِليِل ِذي َفاَقت وََنى ُكلِّ َواِني..
َساِحِل امَغرِب َشاِهد َعدِل، ِله َثغِر ِينُطق

ِبالَحِقيَقة؛ وَال ِيعِدل ِبَها َيشِّ َثاِني
َكم َكَتاِيب ِوَضاَعت ِفيِه؛ َكم َفسِل ُيزَهق

ِبالِكرَى ِذي اْلَتَصْق ِبه، َضاِع ِكنِّه ُدَخاِن
ِوانَدَفن ِفيِه َغاِزي، َجنِب َخاِزي ِتَرزَّق

َواِني ِمن َدِم النَّاِس، َساِير ِفيِه َسِري السَّ
َواصَبِح الَعاِر ِله َمثَوى، ِوَمأَوى ِتَغلَّق

، أَو َغرَّر ِبه الَفقَر َعاني َعى الَحقِّ َال ادَّ
َحوِه ِيف َحوِه َيا اهِل الِعزِّ ِذي َباِت أبَلق..

ة وِخزِي الزََّماِن؟! َكيِف ِيصِبح َعَىل الِخسَّ

َص الله َمن ِيرَخص؛ ِوَغىلَّ ِوَوفَّق رَخَّ
ُكلِّ َغاِيل ِبَنفَسه، رَغِم َجدِب املََكاِن

َما ِتِبع (آِل َنهَياِن الَخَنا)، َغِري أَخَرق
أو (ُسُعوِد الِخَياَنة)، َغِري َخاِين ِوَجاِني

َمن ُرصُف َالجُلُهم ِيف َموِطَنه، َماِت أَحَمق
ِفدِو.. ِتهناِه َرصَفتُهم؛ ِوِدرِع الَهَواِن!

َجبَهِة امَساِحِل امَغرِبي! ِوَقلِبي ِتَفرَّق
َبنِي أطرَاَفها، ِمن َحيِث ِخيلِّ َدَعاِني

ِواسَتَجاَبت ُشُجوِني، َيوِم َكوِني ُموَثَّق
أمَسِك الَيدِّ َمحُبوِبي.. ِوأََرَسل ِلَساِني.

صنعاء، 3يونيو2018.
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ــجل تطلعات وهموم  يظل الفن هو مرآة صادقة تس
ــع مجاالتها  ــة، ويربز جمي ــات البرشي ــاة املجتمع وحي
بصورة تحمل رؤى الفنان ونظرته تجاه محيطه والفن 
ــعوب وآمالها وتطلعاتها. ــكييل هو املعرب عن الش التش
ــوره  حض ــكييل  التش ــن  الف ــق  حق ــا  بالدن ويف 
ــجيل  تس يف  ــام  اله دوره  ــه  ل وكان  ــل  والفاع ــوي  الق
ــا  وم ــوالت  تح ــن  م ــن  الوط ــه  يعيش ــا  م ــراز  وإب
ــوام. أع ــة  ثالث ــذ  من ــم  غاش ــدوان  ع ــن  م ــه  يواجه
ومع يتابع الحركة التشكيلية يف بالدنا يجد أنها حافلة 
ــوم  ــداث وهم ــع أح ــل م ــور والتفاع ــاز والحض باإلنج
ــك من خالل األعمال الفنية  وقضايا الوطن وعكس ذل
املبهرة التي ستظل وثيقة فنية خالدة يف ذاكرة الوطن.
ــم عىل بالدنا  ــعودي األمريكي الغاش ــدوان الس إن الع
ــتطع أن ينال  ــم يس ــته ل ــم حقده ورشاس ــعبنا رغ وش
ــوة  ــع ق ــا زاد الجمي ــعبنا وإنم ــاء ش ــة أبن ــن عزيم م
ــا وجعلهم يتصدون  ــة وإرصارا وصالبة وتحدي وعزيم
ــم. الغاش ــدوان  الع ــك  لذل ــة  املختلف ــم  مواقعه ــن  م
ــا  ــة كان له ــة والفني ــاحة الثقافي ــد أن الس ــك نج ولذل
ــدوان وذلك  ــارز يف مواجهة الع ــوي والب حضورها الق
ــت  ــي عكس ــربة الت ــة املع ــا الفني ــالل انتاجاته ــن خ م
ــعبنا اليمني وما  اللوحة الحقيقية لصمود وبطولة ش
ــجله من مالحم أمجاد وبطولة وكذلك توثيق ذلك  يس
ــببه العدوان الغاشم لبالدنا. الخراب والدمار الذي س
ــاة والصمود  ــة بألوان الحي ــة صادقة.. ملون ــا لوح إنه
ــواد  الس ــون  ل ــم  رغ واإلرصار،  ــم  واألل ــة  والبطول
ــدوان أن يجعله  ــاول الع ــار الذي يح ــراب والدم والخ
ــة عىل  ــاة العصي ــاهد الحي ــد يف مش ــون الوحي ــو الل ه

ــون الحياة واملجد  ــد.. ولكن ل ــك العدد الحاق أوهام ذل
ــرشق  امل ــون  الل ــو  ه ــيظل  كان وس ــرص واإلرصار  والن
ــوت واأللم واألىس والدمار. والطاغي عىل كل ألوان امل
ــي  الت ــة  الفني ــكيلية  التش ــال  األعم ــع  يتاب ــن  وم
ــني  ــكيليني اليمني ــني التش ــن الفنان ــري م ــا الكث ينجزه
ــمون وينجزون  ــم يرس ــريى أنه ــرى س ــرتة وأخ بني ف
ــي  ــزة الت ــربة واملمي ــة املع ــال الفني ــن األعم ــد م العدي

ــا  ــربز م ــا ت ــم ,كم ــعب العظي ــذا الش ــود ه ــس صم تعك
ــف وحيش طال  ــدوان همجي وقص ــن ع ــرض له م يتع
ــاة الناس. ــة بحي ــة املرتبط ــى التحتي ــن البن ــري م الكث
ــع تعكس  ــم واألىس والوج ــة باألل ــات ناطق ــا لوح إنه
ــذي  ــي ال ــدوان الهمج ــراب والع ــار والخ ــم الدم حج
ــي  الهمج ــدوان  الع ــراء  ــان واألرض ج باإلنس ــق  لح
ــلحة  األس ــف  وبمختل ــي  األمريك ــعودي  الس
ــه  ــالل قصف ــن خ ــا م ــتعملها وألقاه ــي اس ــذرة الت الق
. ــلة  الفاش ــه  طائرات ــل  وقناب ــخ  بالصواري ــري  الربب
ــة  ناطق ــات  لوح ــة  الفني ــال  األعم ــك  تل أن  ــا  كم
ــة  وبطول ــود  صم ــة  روع ــن  ع ــري  التعب يف  ــة  وبليغ
ــدوان  الع ــوى  لق ــه  ومواجهت ــي  اليمن ــعب  الش
ــه  ومرتزقت ــه  جحافل ــكل  ل ــويل  البط ــدي  والتص

ــحقه. وس ــه  علي ــار  واالنتص ــرسه  وك ــه  وتحطيم
ــاك منها  ــد التعبري وهن ــربة أش ــات فنية مع ــا لوح انه
ــان  ــم يف وجدان كل إنس ــعل األل ــا يدمي القلب ويش م
ــدق وعمق  ــت بص ــي وثق ــات الت ــك اللوح ــة تل وخاص
ــواق  ــف الوحيش عىل املدارس واألس ــري من القص للكث
ــكنية وذهب ضحيتها  ــفيات والتجمعات الس واملستش
الكثري من املواطنني وخاصة األطفال وطالب املدارس.

ــا القتيل  ــل طفله ــا األم تحم ــة فيه ــاهد لوح ــك تش ان
ــرات العدوان  ــة طائ ــماء متحدي ــي تنظر نحو الس وه
ــدارس وأطفال  ــدن والقرى وامل ــي قامت بقصف امل الت
ــع والتضحيات  ــود رغم املواج ــدي والصم ــه التح .. ان

الجسيمة .
تصوير/ حامد فؤاد
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