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 حملات من حياة احملتفى به
 .السيد حممد بن علي السنوسي: االسم والشهرة •
 .هـ جازان١٣٤٣: تاريخ ومكان امليالد •
يف املدارس السلفية األهلية على يد الشيخ حممد عبد اهللا الشماخي، مث يف مدرسة              :  املراحل التعليمية  •

 .ي أمحد عيسى، كما تعلم على يد والده القاضي الكبري السيد علي بن حممد السنوسيالشيخ عل
عمل مديراً جلمرك جازان، مث انتقل للعمل اخلاص وعمل          ):  الرمسي واخلاص (التدرج الوظيفي    •

مديراً لشركة كهرباء جازان، بعد ذلك تفرغ لألدب وعمل رئيساً لنادي جازان األديب، وعضواً يف               
 .لدي بأمارة جازان حىت توفاه اهللا سبحانهالس الب

 :املشاركات األدبية والثقافية •
شارك يف مجيع الندوات احمللية يف اململكة وحصل على          :  الندوات واحملاضرات احمللية والدولية     *

هـ، مث حاز على ميدالية     ١٣٧٥عام  )  حطم املارد القيود  (اجلائزة األوىل يف الشعر عن قصيدته       
 جامعة امللك عبد العزيز جبدة يف مؤمتر األدباء السعوديني، كما حصل على              تكرمي ذهبية من  

هـ، وكذلك حصل على درع جامعة       ١٣٩٦ميدالية املتنيب من وزارة الثقافة العراقية عام         
 .امللك سعود

كان يكتب يف الصحافة السعودية وخاصة يف البالد، والرياض، وينشر معظم           :  النشاط الصحفي   *
 .ما كانت تنشر له جملة املنهل، وجملة اهلالل املصرية، وجملة احلج السعوديةقصائده فيهما ك

 :املؤلفات املنشورة *
 .دراسات وخواطر أدبية) مع الشعراء( كتاب - ١
 . القالئد أول ديوان شعر- ٢
 . األغاريد ديوان شعر- ٣
 . األزاهري ديوان شعر- ٤
 . الينابيع ديوان شعر- ٥
 .ن شعر نفحات اجلنوب ديوا- ٦

كان يأمل يرمحه اهللا أن يصدر كتاباً حيتوي على تراجم لصحابة رسول             :  املؤلفات اليت مل تنشر     *
 .ذاعةاهللا وهو عبارة عن األحاديث اليت كان يلقيها يف اِإل

 . ولداً وبنتا١١ًمتزوج ولديه عدد من األوالد والبنات جمموعهم : احلالة االجتماعية •



د العربية وخاصة مصر، القراءة العميقة، مساع األغاين املؤثرة ألم            الرحالت إىل البال  :  اهلوايات •
 .كلثوم، وفريد األطرش، واملوسيقار حممد عبد الوهاب

 :كثريون وأذكر هنا بعضهم: زمالء الدراسة •
 . األستاذ ناصر مصطفى- ١
 . األستاذ حممد بن أمحد العقيلي- ٢
ستاذ حممد عائش، واألستاذ حممد زارع إىل        األستاذ عبده عالقي، األستاذ طاهر سالم، األ       -  ٣

جانب عدد كبري من أصدقاء األدب يف جدة والرياض مثل عبد القدوس األنصاري، أمحد عبد               
 .الغفور العطار، حممد حسن العواد، أمحد السباعي رمحهم اهللا وغريهم الكثري

ذاعة بعنوان صورة من بالدي،     ذاعي كان يقدم برناجماً يومياً لإلِ     اِإل:  ذاعي والتلفزيوين النشاط اإلِ  •
 .وأسبوعياً يف حلقات عن صحابة رسول اهللا الكرمي

 :معلومات أخرى
ألقى بعض األحاديث يف اإلذاعة املصرية وكان يشارك عندما يكون يف مصر يف الندوات الثقافية                 •

 .اليت تقام هناك

* * *



 حفل التكريم
 

 االفتتاح كلمة
 :لكلمة التاليةافتتح األستاذ حسني جنار األمسية با

بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد اهللا عليه وعلى                  -
مرحباً بكم وجبمعكم يف هذه األمسية الطيبة اليت نتنسم منها نسمة            .  آله أفضل الصالة وأمت التسليم    

 .احلب، والكثري من التقدير هلا ولرجاهلااجلنوب، جنوب هذه اململكة احلبيبة اليت نتفيأ منها الكثري من 
تعشقها منذ الصبا فترعرعت معه، ومنا يف       .  ضيف أمسيتنا يف هذه الليلة هو شاعر محل الكلمة          -
وحنن نقوهلا، ألن ما قيل يف شعره إمنا ينم عن عاطفة           .  شاعر أطلقت عليه صحافتنا شاعر اجلنوب     .  ظلها

شاعرنا األستاذ حممد علي السنوسي جتشم السفر       .  مه عطراً صادقة هي يف نسيم اجلنوب ندى، ويف نسي       
ليكون بينكم، وليهنأ بصحبتكم، ونرحب به بينكم نستمتع بذكرياته ومبا قاله من حلو القصيد يف                 

سالمي وهو اليوم   فهو سفري الكلمة اليت رحل معها وا، فجنح يف آفاق العامل العريب واإلِ            .  ميادين خمتلفة 
 .خر كواحد من أبناء هذه البالد الغاليةبيننا نزهو به ونف

الكلمة بعد الترحيب به أتركها للمحتفي األستاذ عبد املقصود خوجه لكي يقول كلمته قبل                 -
 . أن نستمع إىل ضيفنا يف هذه األمسية

 

 كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه
 :بضيفه الكرميمث يلقي األستاذ عبد املقصود خوجه الكلمة التالية مرحباً فيها 

والصالة والسالم على أشرف املرسلني     .  واحلمد هللا رب العاملني   .  بسم اهللا الرمحن الرحيم     -
أحييكم حتية طيبة مباركة من عند اهللا، وأرحب جبمعكم         .  وخامت النبيني عليه أفضل السالم وأمت التسليم      

حتفاء باألديب الشاعر األستاذ    أمسية اال .  الكرمي أمجل ترحيب شاكراً لكم مشاركتنا يف هذه األمسية        
 .السيد حممد علي

ولد شاعرنا يف مدينة جازان، وتلقى مبادئ القراءة يف كتاتيبها، ومن مث تلقى مبادئ النحو،                  -
والصرف، والبالغة، على يد العالَّمة الشيخ عقيل بن أمحد محيد وقد كان لوالده رمحة اهللا عليه القاضي                 



 العالَّمة الشيخ علي بن حممد السنوسي األثر الطيب الكبري يف حياة             الفاضل، والشاعر األديب الكبري   
شاعرنا حيث تلقى العلم على يديه ول من مناهل مكتبته الزاخرة حىت اشتد عوده واختار لنفسه                  

 .شخصيتها املستقلة
و هو عبارة عن دراسات أدبية كما له مخسة دواوين           "  مع الشعراء "لشاعرنا كتاب عنوانه      -
 مجعت وطبعها النادي األديب يف جازان عمل شاعرنا الكبري كمدير للجمارك يف مدينة جازان، مث                شعرية
نشرت جمالتنا الكثري   .   لبلديتها وكمدير عام لشركة الكهرباء حيث استقال بعدها وتفرغ لألدب          اًرئيس

 .من شعره كما نشرت بعض إنتاجه بعض الصحف العربية كمجليت األديب واهلالل وغريمها
اآلن هو رئيس للنادي األديب الثقايف ملدينة جازان، وعضو يف جملس إدارا نرحب به أمجل                  -

ترحيب ونشكر له تفضله بإعطائنا هذه الفرصة راجني منه أن يتوسع يف إعطائنا فكرة كاملة كترمجة                 
 إىل شيء من    عن حياته، وعن الرجال الذين أثروا يف حياته العلمية والعملية وبالطبع يسعدنا أن نستمع             

مع األسف لظرف طارئ    .  قصيده واحلوار مفتوح بني شاعرنا وبينكم فأهالً وسهالً ومرحباً به وبكم           
ثنينية القادمة لفترة وجيزة وبالطبع سنعاود االجتماع مع بعضنا كما اعتدنا شاكراً لكم كرمي              االسنغلق  

 . ركاتهعنايتكم ومتمنياً لكم أمسية سعيدة والسالم عليكم ورمحة اهللا وب
 

 كلمة احملتفى به األستاذ حممد على السنوسي
 :مث أعطيت الكلمة للمحتفى به الشاعر حممد بن علي السنوسي فقال

بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه                -
ثنينيته اليت تقام يف    إحتفاء يب يف    عندما تلقيت دعوة األستاذ عبد املقصود خوجه حبضوري واال        .  أمجعني

جدة كل أسبوع سررت بذلك كثرياً ألن أباه األستاذ حممد سعيد عبد املقصود خوجه كان هو املنارة                  
األوىل اليت أطل منها أدباء املنطقة يف جازان للتعرف على األدب السعودي يف احلجاز، ويف الرياض يف                 

ب عرفنا األساتذة حممد سعيد العمودي، حممد حسن         ، وعن طريق هذا الكتا    "وحي الصحراء "كتابه  
 .عواد، وعرفنا محزة شحاته، وعرفنا كل الرعيل الكبري من رجال األدب والفكر يف احلجاز

 نسخةً من كتاب تأليف عبد      ٧٤مث صدفة كان يل صديق جازاين يف جدة فبعث يل يف عام                -
 ترمجة لألستاذ الكبري حممد حسن عواد،        فيه"  الشعراء الثالثة يف احلجاز   "السالم الساسي عنوانه    

فكانت هذه نافذة جديدة    .  واألستاذ الكبري محزة شحاتة، واألستاذ الكبري أمحد قنديل رمحهم اهللا مجيعاً           
هـ نشر األستاذ   ١٣٥٦أطللْت منها على نوع من الشعر الوجداين العاطفي الرصني القوي، ويف عام             

ه اهللا يف جملة املنهل قصيدة والدي اليت قاهلا عندما مر صاحب            الكبري الشيخ عبد القدوس األنصاري رمح     
السمو امللكي األمري حممد بن عبد العزيز جبازان يف طريقه إىل اليمن، ألنه كان الشاعر الوحيد يف                    



هـ، قلت الشعر وأنا حدث صغري ونشرت أول قصيدة يل يف عام            ١٣٤٣أنا من مواليد عام     .  جازان
نظمه على والدي فكان يشجعين وكان يف مكتبته خمتارات حممود سامي             ، وكنت أعرض ما أ     ٥٩

البارودي فأشار علي أن أطالع فيها وأقرأها إىل جانب أن والدي عندما ترعرعت وبلغت السابعة عشرة             
من عمري كنت أمسعه وهو ينشد الشعر ال بالطريقة احلديثة بل ينشده إنشاداً يتغىن به تغنياً وأحببت                  

مسعت والدي إذا تال قصيدة من قصائد الشعراء القدامى كأيب متام واملتنيب والبحتري يتغىن              الشعر ألين   
ا غناًء فشدين إليها شداً كبرياً فلما عني لدينا األمري خالد بن أمحد السديري أمرياً جلازان كان من                    

شيد فيهما بأعمال   عادة والدي سنوياً يف عيد رمضان، ويف عيد احلج املبارك أن يلقي قصيدة احلفل ي               
مارة يف العيد تكون هي عيداً أدبياً       امللك عبد العزيز فكانت القصيدة بعدما يلقيها الوالد يف قصر اإلِ           

ثانياً، ألن الناس يكون ال حديث هلم يف ذلك اليوم إالَّ قصيدة السيد علي السنوسي يتحدثون عنها يف                   
عام حىت ميضي العيد فتنهال عليها الطلبات من        جمالسهم، ويف مسرهم، ويف كل أعماهلم، ويف كل اجتما        

 .مثقفي جازان، وعلمائها، وأدبائها باحلُصول على نسخ منها وهو ينسخها ويعطيها هلم
كان ذلك هو الدافع يل وللصديق األستاذ حممد أمحد العقيلي ألن نصنع كما يصنع الوالد                   -

لعقيلي فبعد أن نظمها عرضها على الوالد       علي السنوسي، وما زلت أذكر أول قصيدة قاهلا األستاذ ا          
هذه قصيدة نظمتها أللقيها يف احلفل ما رأيك        :  جاء إىل والدي يف البيت وقال له      .  وكأين أراها اآلن  

 .مارةهذه قصيدة طيبة وأنا أشجعك على أن تلقيها يف قصر اِإل: فيها؟ قرأها الوالد وشجعه وقال له
طلق السيل فكان كلما هلَّ شهر رمضان بدأ يف نظم القصيدة           مارة، ومنها ان  فألقاها يف قصر اإلِ     -

لقائها يف حفل عيد    اليت سيلقيها يف عيد رمضان مث نافسته يف ذلك وأخذنا نتسابق يف نظم القصائد وإِ               
ومما أذكره أيضاً أن    .  مارة وذلك بعد أن يلقي والدي قصائده       الفطر وحفل عيد األضحى بقصر اإلِ     

 وبينما   عيانٌ ألقى قصيدة، وقمت بعده كي ألقي قصيدة، وكان يف الس رجلٌ          الوالد يف أحد األعياد     
هذا :  هذا ابن من؟ قال له    :  كنت ألقي قصيديت سأل ذلك الرجل العيان من كان جالساً جبواره قائالً            

 إيه ابن الذلول ما يعثر فاخننقت كان      :  الشاب ابن القاضي علي السنوسي الذي ألقى القصيدة قبله فقال         
 اهللا  -واختنقت وانقبض صويت فاستدعى األمري خالد        .  هذا يف عهد األمري خالد بن أمحد السديري        

خذ منه القصيدة، فما    :  خوةامسح على صدره امسح يا شيخ وقال ألحد اإلِ        :   الرجل وقال له   -يرمحه  
 .أكملتها، وأخذا يف البيت هذا ما زلت أذكره إىل اآلن

 -حتضن األدب يف جازان جريدة صوت احلجاز، وجملة املنهل          وللتاريخ أقول إن أول من ا       -
 واألستاذ عبد القدوس األنصاري غفر اهللا له، فتح          -فقد كنا ننشر يف صوت احلجاز وجملة املنهل          

يف .  املنهل وكان كلما جاءت مين قصيدة أو من األستاذ العقيلي قصيدة نشرها وأخرجها إخراجاً حسناً              
يقي األستاذ العقيلي يف جازان والعقيلي أكرب مين سناً، ألنه من مواليد            هـ، كنت أنا وصد   ١٣٧٠عام  



أال ترى يا أخي أن جنمع قصائدنا وننشرها يف كتاب ومل           :  قال.  هـ١٣٤٣هـ، وأنا من مواليد     ١٣٣٦
يكن يف ذلك الوقت يف جازان مطابع، وال حركة أدبية وال شيء وكانت ثقافتنا قائمة على اجلرائد                   

فقمت واعتكفت يف بييت شهراً     .  بلى:  وجودة عند الوالد وعند الشيخ العقيلي فقلت له       وعلى الكتب امل  
هـ يف  ١٣٧٠وطبعنا القصائد هذه يف عام      .  وهو اعتكف يف بيته شهراً لنجمع القصائد الصاحلة للنشر        

 يف  عدن ملاذا؟ ألن األستاذ العقيلي كان له إبنا أخت مها حممد عبده حريب، وأمحد عبده حريب يعمالن                 
البيع والشراء، ويسافران من جازان إىل عدن، ومن عدن إىل جازان وكل واحد منهما يغيب ستة أشهر                 

وتوىل األستاذ العقيلي مبعرفته مسؤولية إرسال القصائد إىل عدن لطبعها كما أضفنا             .  أو سبعة أشهر  
سيد أمحد عبد   أربع قصائد من شعر والدي اختارها بنفسه واخترنا لشاعر آخر معروف اآلن هو ال               

ويعترب ذلك  .  الفتاح احلازمي، قصيدة واحدة قاهلا عندما زار األمري حممد بن أمحد السديري جبل فيفا              
الكتاب أول كتاب عن شعراء اجلنوب تأليف حممد السنوسي، وحممد العقيلي وفيه ترمجة يل وترمجة                 

 .لوالدي وترمجة لألستاذ العقيلي وترمجة ألمحد عبد الفتاح احلازمي
 :وسأل أحد احلاضرين قائالً

 وما اسم الكتاب؟ -
 :فأجاب احملتفى به

و كان هو املصدر األساسي لتاريخ انطالق الشعر، واألدب يف جازان           "  شعراء اجلنوب "امسه    -
األستاذ األنصاري رجل طيب وحمب لألدب والفن، وهو صديق األستاذ حممد            .  هـ١٣٧٠يف عام   

إنه تأليف أديبني ناشئني يف     :  أعطاه حملمد سعيد العمودي وقال له     سعيد العمودي، فأخذ الكتاب هذا و     
جازان لكن شعرمها قوي وأريد أن تكتب عنه دراسة للمنهل، فكتب عنه دراسة نشرت اآلن يف كتاب                 

 إىل جدة ألين    ١٣٨١من أوراقي الذي طبعته امة لألستاذ حممد سعيد العمودي، مث انطلقت أنا يف عام               
زان وكنت أزور الشيخ حممد نور رحيمي، فلما وصلت سألت عن األستاذ عبد              كنت مدير مجرك جا   

إن األستاذ سافر إىل القاهرة؟ مث أعطوين رقم هاتفه هناك أنا مل            :  القدوس األنصاري فقال يل بعض أهله     
كان .  يسبق يل أن غادرت مدينة جازان املدينة الصغرية الريفية املغلقة على نفسها إىل خارج اململكة               

 .منهم ياسني تركياً أصدقائي يف اجلمارك كثر
كان أحد أصدقائي يف جده األستاذ حسن محدي وكان يف ذاك الوقت يعمل مدير األرصفة يف                  -

يف .  القاهرة:  أين؟ قلت :  قال.  ميناء جدة وهو صديق محيم ذهبت إليه وأخربته أنين أرغب أن أسافر            
طيب إن األستاذ ياسني تركي له      :  ع الريفي فقال يل   حني مل يسبق يل السفر من جازان، من هذا اتم         

رغبة يف أن يسافر إىل القاهرة إذا كان ما زال عازماً على أن يسافر فسافر معه، فذهبت لألستاذ ياسني                   
تركي وأبديت له رغبيت يف السفر بصحبته إىل القاهرة فرحب بذلك وسافرت معه يف طائرة واحدة،                 



وأرى أن ترتل فيه    )  جراند أوتيل ( يا أستاذ إن السعوديني موجودون يف        :وبعد أن وصلنا املطار قال يل     
أرين الفندق مث دعين وشأين، وبعد أن أوصلين إىل          :  فقلت له .  ألنين مستأجر شقة يف نفس القاهرة      

و أخذت قسطاً من الراحة اتصلت هاتفياً بعبد القدوس األنصاري وكان يف ذاك             "  جراند أوتيل "الفندق  
 عائلته، وعلى أثر مكامليت له طلب مين االنتظار يف الفندق فجاءين بعد ربع ساعة إىل                  الوقت بصحبة 

الفندق، فآنسين وجوده معي، مث عاد إىل شقته وأرسل إيل ابنه نبيهاً ليصطحبين إىل شقة كبرية يسكنون                 
: قال يل فيها كي أقيم معهم، وقد عرضت عليه خالل إقاميت بالقاهرة فكرة طبع ديوان مستقل بامسي ف               

وهو كذلك فهنا األساتذة الكبار اجلامعيون الذين إذا قرأوا شعرك سوف يثنون عليه، ويف اليوم التايل                 
هذا :   وقال له  – اهللا يرمحه    –حملادثيت معه توجهنا معاً إىل مطبعة دار الكتاب العريب حملمد حلمي املنياوي             

 عند حممد   ٨١وطبعت ديوان القالئد عام     .  اًاألستاذ السنوسي من شعراء اململكة وأثىن علي ثناًء كبري        
حلمي املنياوي ويف ذلك الوقت كان األستاذ عبد اهللا بن إدريس رئيس نادي الرياض األديب يراجع                  

فاتفقنا على أن خيصص لنا املنياوي اهللا يرمحه غرفة          "  شعراء جند املعاصرون  "املطبعة لطبع كتاب امسه     
و مت ذلك فاستأنسنا مع بعض، وبعد أن        "  عد أمنوذجاً للطبعة احلقيقية   الطبعة األوىل اليت ت   "خاصة ملراجعة   

 . خالف- يرمحه اهللا -صدر الديوان حصل بيين وبني األستاذ حممد حسن العواد 
ويرجع سبب ذلك إىل أن رجالً من أيب عريش حيب األدب والشعر يدعى إبراهيم العماري                  -

لماً كبرياً، فأخذ هذا الشاب ديواين واتصل مهاتفة        كان يعيش يف جدة وكان العواد يف ذلك الوقت ع         
إن شعر السنوسي كالسيكي،    :  يا أستاذ ما رأيك يف شعر السنوسي؟ فقال له        :  باألستاذ العواد وقال له   

 !.اتباعي) القالئد(واتباعي حىت اسم ديوانه 
 :ويواصل احملتفى به حديثه بقوله

و كتب هذا الكالم، فلما قرأته      "  يوميات"كان العواد يكتب يف جريدة البالد حتت عنوان            -
إن األستاذ العواد ال يقرأ الكتاب وإمنا نقد الغالف فقط، وأنا رجل ذو              :  رددت عليه مبقال جاء فيه    

 التيارات اليت رآها سواء يف البالد العربية، أو يف غري البالد العربية،              اًنزعة عربية إسالمية ال زين أبد     
سالم دين احلياة، دين البشرية وأنه مجع كل مصاحل البشر وكل ما ينبغي              ألن عندي عقيدة هي أن اإلِ     

، فاملنحرفون  "تركتم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها     ":   قال نسانية أن متشي عليه وألن الرسول       لِإل
إن هذا  :  عن هذه الطريقة أبغضهم بل أعتزهلم، فعندما كتب ينقد القالئد ذا النقد رددت عليه وقلت              

النقد للغالف فما يريد مين العواد؟ هل يريدين أن أمسي كتايب شظايا رماد؟ هذا ال يصح أن يكون اسم                   
حسيب من القالدة ما أحاط بالعنق،      :  ملاذا ال تطيل قصائدك؟ فقال هلم     :  لقد سئل أحد الشعراء   .  ديوان

مر ينشر وأنا أرد عليه     وقد نشر هذا يف جريدة الندوة واست      .  فالشعر هو قالئد وليس شظايا، أو رماداً      
إنه يدور اآلن نقاش بني     :  حىت أن األستاذ لقمان يونس كتب يومية يف الندوة وتعرض هلذا الكالم وقال            



أديبني كبريين شاعر اجلنوب السنوسي يف جازان، واألستاذ الكبري حممد حسن العواد وأعتقد أن                 
 .ماألستاذ العواد نشب مع شاعر اجلنوب مث انتهت املعركة بسال

مث بقليب الصايف النظيف نشر يف اجلريدة أن األستاذ العواد اختري ألن يكون عضواً يف جملس                   -
فرد علي بقصيدة   .  رعاية الفنون واآلداب والعلوم، فربوح األديب هنأته فأكرب هذه الروح عندي            

 .يشكر فيها الروح األدبية اليت أمتتع ا
إنه ساكن عند   :   عين وسأل عن مقر سكين فقيل له       املهم عندما جئت مرة أخرى إىل جدة مسع         -

صديق له قدمي من موظفي اجلمارك امسه حسن مشهور، وكان موظفاً جبمرك جازان عندما كنت مديراً                
فما شعرت ذات يوم إالَّ وطارق يطرق الباب وعندما فتح األستاذ حسن مشهور الباب سأله                  .  له

أريد مقابلته، فقابلته ومن هنا     :  نعم فقال له  :   عندك؟ فأجابه  هل األستاذ السنوسي  :   قائالً داألستاذ العوا 
 .نشأت بيننا صداقة محيمة ال يشوا أية شائبة

 :ويعلق األستاذ زيدان بقوله
- ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم. 

 :ويواصل احملتفى به حديثه قائالً
وعندما مات العواد حز يف     .   زرت جدة حيتفي يب احتفاًء كبرياً      وقويت صداقتنا لدرجة أنين إذا      -

١٣٤٥يف عام   "  خواطر مصرحة "نفسي كثرياً ألن العواد كان من طبيعته الصراحة، ولقد كتب كتابه            
هـ رمحه اهللا رمحة    ١٣٤٥هـ وكتابه صدر عام     ١٣٤٣هـ، بعد مولدي بعامني حيث أنين مولود عام         

 .واسعة وغفر له
يات اليت اختزنتها الذاكرة أنه كان عندنا رجل من أهل جدة امسه سليمان اللبان               ومن الذكر   -

جاء إىل جازان عندما أُسست أول كنداسة، ألن جازان كانت تعاين من قلة املاء، واملطر يف كل البلدان                  
ة رمحة لكنه يف جازان عذاب السبخة تظل رغوة، والسقيا باجلمال، وآبار املاء تبعد عن جازان عشر                 

أكيال إذا اجتازها اجلمل دخل املاء املدينة، فإذا جاء املطر مل يستطع اجلمل السري يف السبخة فيطيح                   
. كل ذي حظ عظيم    وتقع صفائح املاء من على ظهره فتصل تنكة املاء إىل ثالثة رياالت وال يظفر ا إالَّ               

أحب الشيخ محزة،   :  يجيبين بقوله من حتب من الشعراء؟ ف    :  وكان سليمان اللبان ذا ذوق أديب فإذا سألته       
السنوسي أنا أقرأ شعره، وأحبه، وإذا سئل       :  خوة عين فيجيبهم  وأنا مثلك ويسأله بعض اإلِ    :  فأقول له 

أنا ال أعرف العقيلي وال أحبه ومرد ذلك أن العقيلي عنده اعتداد بنفسه إذ جعل                :  عن العقيلي جييب  
 .بينه وبني الناس شبه انعزال

 يف األعياد   ذي أسسه والدي علي بن حممد السنوسي وهو أالَّ نقول القصائد إالَّ           ومن املنطلق ال    -
و صدر ديواين القالئد، بدأت أنشر شعري يف جملة         "  شعراء اجلنوب "فقط، بدأ انطالقنا وبعد أن صدر       



اهلالل، كما أرسلت بعض أشعاري إىل جملة األديب يف بريوت، واعتربت قيام الة بنشر قصائدي                 
هـ كانت تصدر يف جدة جملة      ١٣٧٤ يل ألن هذه الة ال تنشر إالَّ لكبار األدباء، ويف عام              شهادة

ذاعة تتوىل وزارة اإلعالم إصدارها، ومن األبواب الثابتة فيها باب يعىن بأخبار األدب يف                امسها اإلِ 
ء من البالد العربية    أن جملة إيطالية اختارت ستة أدبا     :  القاهرة ويف بريوت، ولقد قرأت يف أحد أعدادها       

وقامت الة  .  ألبري أديب من لبنان وحممد بن علي السنوسي من السعودية ودرية شفيق من مصر             :  منهم
 .يطاليةيطالية بترمجة بعض قصائد هؤالء املختارين إىل اللغة اِإلاِإل

، ثارت صحوة يف البالد العربية، حملاربة االستعمار ويف ذلك            ١٣٧٥ أو   ١٣٧٤يف عام     -
لوقت طلب األستاذ أمحد عبيد اشتراك الشعراء يف قصائد تعرب عن هذه الصحوة، فنظمت قصيدة                 ا

 وأرسلتها مشاركة مين، وبعد إرساهلا بشهر أو شهرين قرأت خرباً             )١("حطم املارد القيود  "عنواا  
سابقة اليت  منشوراً يف جملة الرياض مفاده أنه شكلت جلنة لتحديد أمساء الشعراء الفائزين جبوائز امل               

أعلنت عنها جملة الرياض يف جدة، وعندما قرأت أمساء الفائزين وجدتين الفائز باجلائزة األوىل، وكان                
الفائز باجلائزة الثانية شاعراً أردنياً غاب عين امسه أما احلائز على اجلائزة الثالثة فهو سعيد فياض وكان                  

عواد وأمساء ال أذكرها اآلن وعندئذ قلت        ذاعة وكانت اللجنة مشكلة من حممد حسن         موظفاً باإلِ 
إن شعري  :  لقد حكمت يل اليوم باجلائزة األوىل يف املسابقة يف حني قلت عين باألمس            :  لألستاذ العواد 
 .اتباعي قدمي

ختاماً أحب أن أكرر شكري لألستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه على تكرميه هذا التكرمي                
لدنيا يف حياته وبعد موته إال األعمال الصاحلة، وهذا من األعمال الصاحلة            الكبري ألنه ال يبقى للمرء يف ا      

 .اليت تسجل يف حسناته وشكراً لكم جزيالً
 :وبعد أن انتهى احملتفى به من إلقاء كلمته حتدث األستاذ حسني جنار فقال

 .ناسبةحبذا لو مسعنا من األستاذ حممد علي السنوسي بعض القصائد اليت حيفظها يف هذه امل -
 :ويرد احملتفى به قائالً

 .بكل سرور غري أنين ال أحفظ شعري لكنين أستطيع أن أقرأ لكم بعض قصائدي -
 .وأعتقد أن قراءيت ال بأس ا وسأبدأ بالغزل -

                                                           
 :، ومطلعها"القالئد" وردت هذه القصيدة يف ديوان احملتفى به املوسوم بـ ) ١(

ــباح ــاَء الص ــد أض ــرد فق ــك غ يو
. 

  ــعور روح ــتفت والشـــ  وراحهـــ
. 

 



 )١("إغراء احلب"عنوان القصيدة 
مىت عـلمت أين صريـع شـذاهـا     

. 

سـلوا راح عينيهـا وورد لـماهـا      
. 

ورقة جنـواهـا وحلـو جنـاهـا     
. 

فقـد حرمـتين نفحهـا وابتسامهـا     
. 

وتـأسـرين أطيـافـهـا ورؤاها    
. 

وبـات يعنيـين هـواهـا ودهلــا     
. 

طروباً كمـا هـز الغصـون صباها     
. 

وقـد كنـت آتيهـا فيهتـز فرعها      
. 

اديثهــا رفـافـة ولغاهـا    أحـ
. 

وتصـدح عيناهـا حلـوناً وتنتشي      
. 

ومتنحـين أنـفـاسهـا ونداهـا    
. 

وتضفي علي السحر والعطر واملىن       
. 

أحـب وأنـي ال أحـب سواهـا      
. 

فـأصبح يغريهـا بـي احلـب أنين      
. 

 رخيـم صداهـا   ومتنعـين حـىت 
. 

تصـد إذا أقبلـت زهـواً وتنثنـي      
. 

ملا احتجبت عن فجرها وضحاهـا      
. 

ولو علمت أين ضحاهـا وفجرها        
. 

و لوال أناهيدي لـجف صبـاهـا      
. 

فلوال أغاريدي ملـا رف حسنهـا       
. 

ـ       القد ظمئت نفسي وأنـت حياه
. 

فيا واحة الصـادي حنانـاً ورقـة       
. 

 

جابة عنه األستاذ حممد    فتوىل اإلِ .  وسئل الشاعر عن املناسبة اليت قيلت فيها هذه القصيدة        
 .وال مناسبة وال شيء، الشعراء يقولون ما ال يفعلون: حسني زيدان فقال

 

 :)٢("كيف أسلوك"وهذه قصيدة عنواا 
ــ ة مـــن جفــوينوعلــى كــل رفَّ

. 

لء عيـوين ـي خـاطري وم  ـِت ف نأ 
. 

علــى كــل مــوجة مــن شــجوين كــيف أســلوك واهلــوى يدفــع القلــب
. 

ــمس  ــرت إىل الش ــي إذا نظ ــت مشس ــوين  أن ــرت دج ــدري إذا اكفه وب
. 

ــن حلــوين  ــة م ــل نغم ــت يف ك أن
. 

أنــِت يف كــل خفقــة مــن فــؤادي 
. 

عــن مشــايل طــيوفها وميــيين   
. 

ــاين  ــرؤى واألم كــيف أســلوك وال
. 

ــب   ــتف بالقل  ــيك ــات إل ــفنيِ   شاخص ــرى الس ــه كمج ــري ب وجت
. 

ــنني   ــوى واحل ــى اهل ــتجىن عل ي
. 

ــب    ــنني لقل ــي احل ــت نفس محل
. 

ــيامسني   ــة ال ــين يف نفح ــو م وه
. 

ــيأس صــاٍل  ــنه يف لفحــة ال ــا م أن
. 

                                                           
 .٣٤٥ويف اموعة الشعرية الكاملة له صفحة " األغاريد" هذه القصيدة وردت يف ديوان احملتفى به املوسوم بـ )١(
 .٦٤٥ويف جمموعته الشعرية الكاملة له بصفحة " الينابيع" هذه القصيدة وردت يف ديوان احملتفى به املوسوم بـ )٢(



ــيين ــدق يقـ ــديقه بصـ رق تصـ
. 

ــؤادي  ــواه فـ ــا رق يف هـ كلمـ
. 

أم أنــا مفــرد ــذا الفــتون   
. 

أكــذاك اهلــوى بكــل فــؤاد    
. 

)١(جفوينِت ملء   ـوك أن ـت أسل ـلس
. 

ييب فإين بيا ح   تـشئ  اــكم  نــك 
. 

 

وبعد أن انتهى احملتفى به من إلقاء قصيدته طلب األستاذ حسني جنار أن يلقي نيابة عنه                  
 : فأذن له فألقاها وهي)٢("ليلة الرابية"قصيدته اليت حتمل عنوان 

ــي ــى ســويعايت وآنائ أمضــيت أحل
. 

 بــني الــرمل واملــاءعلــى الطبــيعة 
. 

ــواِء ــرة يف أدمي األرض زهـ وخضـ
. 

ــافية   ــق ص ــة يف األف ــو إىل زرق أرن
. 

ــواء   ــيد وأط ــن جتاع ــرائق م ط
. 

علــى كثــيب ألذيــاِل الــرياح بــه 
. 

روحـي بـروح مـن العلـياء علياءِ        
. 

ه فاتصلت ـى جنبي ـوضعت جنيب عل   
. 

يف موجٍة من خضيل الروض خضراءِ       
. 

داراً وأغسلُه ـن القلب أك  ـو ع ـأنض 
. 

ــطاءِ   ــنه وأش ــة م ــوض يف جل أخ
. 

هــي بروعت ـرط إحساس ـأكاد من ف   
. 

ــاءِ   ــنها وبطح ــوة م ــز يف رب ت
. 

ــت   ــا األرض وانطلق ــزينت حباله ت
. 

ــ ــداءِ مف ــياالت وأص ــن خ اتن م
. 

هـض ب ـاً تفي ـرؤى من احلسن مصبوب    
. 

ــاءِ   ــنوار وامل ــنور وال ــرائس ال ع
. 

ــره  ــن تغم ــري الف ــوكب عبق يف م
. 

ــداءِ  ــواء وأنـ ــتحم بأضـ وتسـ
. 

ترفــرف الــروح يف أرجائــه جــذالً 
. 

ــراءِ   ــر غ ــبني الفج ــفيفة كج ش
. 

يف لــيلة مــن لــيايل العمــر ناعمــة 
. 

يغـــازل الزهـــر يف دل وإغـــراِء
. 

ــرى   ــا وس ــبدر يف آفاقه ــق ال تأل
. 

ــوراً وأســىن ومــض ألالِء أشــف ن
. 

ــله    ــياناً ويرس ــيم أح ــمه الغ يض
. 

ــراءِ   ــد وس ــن أغاري ــوانة م نش
. 

وان أجنحة ـه النش ـئي ضو ـللقلب ف  
. 

حتــرراً مــن تقالــيٍد وأزيــاءِ   
. 

ــتها   ــن أعن ــالق م ــنفوس انط ولل
. 

ــذراءِ  ــب يف آذان ع ــة احل كهمس
. 

وللنســائم واألزهــار وشوشــة    
. 

وعــرفها مــلء أنفاســي وأحشــائي
. 

ــيت ذهــبت  هللا تلــك الســويعات ال
. 

ــي  ــبابايت وأهوائ ــبت ص ــاً وه راح
. 

ــا    ــفت ــا رش ــيلت رؤياه إذا خت
. 

ــراِء ــا أرق اهلــوى يف ضــوء قم وم
. 

مـا أبـدع اللـيل يف أكـناف رابية          
. 

                                                           
 ".جفوين"بدالً من كلمة " عيوين"ردت كلمة  يف ديوان الشاعر و )١(
 .٢٣٠ومبجموعته الشعرية الكاملة له بصفحة " القالئد" هذه القصيدة وردت يف ديوان احملتفى به املوسوم بـ  )٢(



 كلمة األستاذ حممد حسني زيدان 
 :مث تعطى الكلمة لصاحب الكلمة األستاذ حممد حسني زيدان فيقول

سم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد نيب                ب  -
 .الرمحة

ليس عندي خلفيات وال ظواهر لألستاذ حممد علي السنوسي إال ظاهرة واحدة؛ وهي أن                  -
لوال الشظف ملا كان هذا الترف، دائماً أنا مولع بالشظف، فالشظف قوة لعضالت النفس وإن                :  أقول
عبت عضالت اجلسم، إن الذين عاشوا الشظف استطاعوا أن ينهضوا بنا واستطاعوا أن يكونوا لنا،                ت

فهل كان املتنيب مترفاً ال بل كان يعيش وعاش الشظف، فإذاً حنن نعيش يف ترف الشعر وهذا السنوسي                  
اً هلا ألا قطعة من     نشأ يف عدم العدم شظفاً يف قرية امسها جيزان ما أحبها إلينا وما أحرانا أن نكون حب                

أرضنا، ولكن مل يكن أهل جيزان هم الذين أرادوا أن يعيشوا الشظف وال الدولة حني ذلك ألن األمور                  
كانت تسري بالتطور فللَّه احلمد أن وصلت الكهرباء بعد أن كانت لكل حملة يوماً أصبحت عامة،                  

ره بني أيدينا جيفوه حسن عواد      السنوسي هذا الشظف الذي عاش يف هذه املدينة أصبح ال يشرك شع            
                  دألول مرة، مث يصطفيه حينما كان السنوسي رفيقاً به صادقاً معه تعامل معه باملودة فأصبح صاحب و

 .له، السنوسي ما كنت أعرف أنه نشرت له جملة األديب، وجملة اهلالل أوالً
 باألمس القريب كان يف     قد يكون ذلك قصوراً مين يف املراجعة، واملطالعة، والنسيان، ولكين           -

النادي األديب يف ليلة من ليايل صوت العرب احتفلوا به يف مصر، فكان مشرقاً يف ذلك النادي، ومصر                  
احلبيبة كثرياً ما تعمد كثري من أدبائها اجلفوة لغريهم، فهم قد ال يرون غريهم أديباً وال يرون غريهم                    

حمدت للسنوسي أن يكون صاحب صلة بالنادي        كاتباً ذلك النقطاع الصلة، وانقطاع املواصلة، ف       
املصري وصاحب شهرة يف ذلك النادي ألين أحب لبلدي أن يكون فيه رجال يذكرون يف أمصارنا كما                 
كان الزخمشري عافاه اهللا واسطة عقد واسطة صلة يف تونس أيضاً، السنوسي وصلنا مبصر عن طريق ما                 

 جتتمع فيه خصلتان الضعف والقوة فهو ضعيف         نشر له، وعن طريق هذا النادي األديب، السنوسي        
ولكن املساكني أقوياء   .  املسالك قوي االتصال، يسلك الطريق بأسلوب ضعيف بأسلوب املساكني          

عندما يرون هذه القوة يف شعر املسكني يرون أن هذا الشعر قوي، أغلب شعراء العرب كانوا مساكني                 
اً، عندما أصبح هلم سلطان امتد من عكاظ، امتد من           ولكنهم كانوا أهل الثراء فنياً، أهل الغىن فني        

. أصحاب املعلقات، امتد إىل املشرق، إىل املغرب، هلذا أنكرت دائماً حىت اسم وحي الصحراء أنكرته               
إذا كان احنيازاً إىل أدب الصحراء، ولكن الصحراء هي األم ألدب العرب فلهذا أنكر إنكاري عليهم                 

لعربية، أدب األمة العربية، فاألدب والشعر أول ما نشأ يف جند يف             حيثما كنت ألن األدب هو أدب ا      



عكاظ، مث أصبح حجازياً بابن ربيعة وحبسان وبغريهم، مث أصبح عراقياً، مث أصبح شامياً، مث أصبح                  
 .أندلسياً

قد تقول هناك أدباء أندلسيون، أدباء مصريون، وأدباء عراقيون، وأدباء شاميون، أدباء                -
ء سودانيون، أدباء مغاربة ولكن األدب عريب واحد من يوم نشأ يف وادي عبقر يف صحراء                مينيون، أدبا 

جند إىل أن مشخ وارتفع يف وادي آش يف األندلس وعلى وادي النيل، وعلى ضفيت الفرات، وعلى                   
روج شعرنا شعر عريب والكالسيكية اليت المها العواد هي دليل األصالة، أما التقليد واخل            .  األعايل يف سبأ  

عن الشعر العمودي فليس بشعر؛ فما كان موزوناً بتفاعيله ويعطي معىن فهو شعر؛ أما قوهلم أنا حنش                  
أنا عقرب أقرص أعدائي عندما أمترغ يف التراب آكل الندى؛ فهذا ليس شعراً؛ أنا أحيي السنوسي أن                  

 .م عليكمزادين معرفة به وأشكركم مجيعاً ودعوين فإن صويت مبحوح وسلمكم اهللا والسال
 

 مث يسأل األستاذ حسني جنار احملتفى به عن صحوة الشعر يف جازان اآلن كيف يراها؟
 :فريد احملتفى به قائالً

يف جازان اآلن صحوة شعرية، ولكنها ممتزجة ببعض عقدة اخلواجة عندنا، املؤسف أن الشعر                -
باب جازان اآلن إىل أن     احلديث الذي حتاول بعض اجلرائد إخراجه بشكل يشد الشباب إليه دفع ش            

وأنا يل موقف   .  ليس حبر وليس بعبد   :  حياولوا تقليده وهذا النوع من الشعر قال عنه عباس العقاد          
 ".الشعر احلر"بعنوان . معروف عن هذا الشعر عربت عنه يف قصيدة منشورة يف ديواين الينابيع

 :مث يقرأ األستاذ حسني جنار القصيدة وهي
ياريوال أغاريــدكم مــن شــدو أطــ

. 

ال العود عودي وال األوتار أوتاري        
. 

ال الريش ريشي وال املنقار منقاري       
. 

          ذا الطري وحيكم من أين جئتم
. 

ــيوت ال ســيماء  )بشــاِر(مســات أل
. 

إين أرى يف جناحـــيه وســـحنته  
. 

ــارِ  ــان جن ــامري يف دك ــرق املس ط
. 

ــة    ــاً مقلقل ــع ألفاظ ــرت أمس وص
. 

كأـا فـوق جسـمي حـبل قصارِ        
. 

ألبســـتموين ثـــياباً ال تشـــرفين 
. 

كرسم بيكاس يعي فهمه القاري       
. 

اـام هل ـر ال انسج  ـسود ومحر وصف   
. 

ــرثارِ   ــذار وث ــل مه ــامها ك وس
. 

تـد هزل ــون جتديد لق  ـولماذا؟ تق  
. 

ي النسخ واللفظ منه روح فرجارِ     ــف
. 

رىـاد ت ـة كربى تك  ـر هندس ـالشع 
. 

جاِرـس كأح ـال ح ـى مجاالً ب  ـأضح
. 

والوزن للشعر روح وهي إن فقدت        
. 

كاِرـان أب ـي سيق ـوالشعر كالرقص ف  
. 

دةــل املشي جام  ـثر مث ـصيدة الن ق 
. 



ــثارِ   ــرنيم قي ــاعر يف ت ــن املش حل
. 

هـأن يرفض ـرف صغري الش  ـورب ح  
. 

من رعشة الروح يف أعماق أسرارِ        
. 

تأىب احلروف اليت صيغت مناذجها        
. 

ــيارِ  ــثاء مه ــل يف مي ــرجاء حتج ع
. 

ـ    ي معكـم يف سـبك خاطرة      أن تلتق
. 

ــارِ  ــباك وعم ــني س ــا ب ــتان م ش
. 

ــا    ــتقل ــول يس ــن أص ــل ف لك
. 

يف الـروض مـا بـني أزهـار وأمثارِ         
. 

واـون وانطلق ـا تبغ ــتبينوا بعض م   
. 

وال رواء وال يوحــــي بأكــــباِر
. 

هــلال  ــاٍء ال مج  ـا غُث ــوجنبون 
. 

فجــددوا يف مضــامني وأفكــارِ  
. 

ــن جنــدده  ــن ف ــد م إن كــان ال ب
. 

       نا الساريكرعشة الضوء يف ملع الس
. 

ــيٍة  ــرنيم قاف ــخر يف ت ــوا الص وأنطق
. 

ــذارِ   ــو وأق ــن لغ ــاميه ع ويف تس
. 

ــراق ف  ــعر يف إش ــرية الش ــرتهح ك
. 

ــوارِ   ــري خ ــزم غ ــري وع رأي جه
. 

ــرك  ــم يف كــل معت ــون لك وأن يك
. 

نسـتورد الغـرب حـىت صبغ أظفارِ       
. 

ــة   ــرا وخممص ــنا فق ــى أن ــا كف أم
. 

ــناِر ــيكالً خبســاً بدي مــن صــنعه ن
. 

فكــيف تــبغون أن تســتوردوا أدبــاً 
. 

راشات عشق النور والنارِ     بع الف ط
. 

والشـعر نـور ونـار والـنفوس هلا         
. 

ما ليس يعطيه فيها رها اجلاري        
. 

ورب ذي قلـــم أعطـــى ألمـــته 
. 

 

 كلمة األستاذ �بيه عبد القدوس األ�صاري
 :مث ألقى األستاذ نبيه عبد القدوس األنصاري الكلمة التالية

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأرجو أال أفرض موضوعاً تطرق إليه أستاذنا الكبري رائدنا                -
شاعر اجلنوب األستاذ حممد السنوسي على هذا الس ولكنه جملس حيف بكم وبأدبه وبفضله وبشعره؛               

ما يف صباه   أشار األستاذ حممد السنوسي إىل أنه يف فترة          .  من هنا كان هذا املدخل الذي ال بد منه         
وصباي عشنا معاً يف القاهرة وأشهد صادقاً حمباً حب والدي له؛ وحب األدب له وحبه لألدب أنه أي                  
األستاذ السنوسي شاعر مبدع رائد، جملٍّ يف فنه، وعلمه وجزى اهللا والده عنه خرياً؛ غرس فيه أدبه،                  

       أننا يف تلك الفترة اليت       أذكر.  ه ملا يكون وما سيكون     وغرس فيه فضله، وغرس فيه علمه وأعد 
استعرضها األستاذ السنوسي يف مصر، وعشت معه، واستمتعت مبجلسه وبقراءته املتأنية الدائمة اليت مل              
يصرفه عنها وقت، وال حياة، وال ترف؛ يف تلك الفترة أحببت أن خيرج معي للترته أو ملشاهدة فيلم                   

ة مستمرة ورجوت األستاذ السنوسي أن       تارخيي عن لورانس كانت دور السينما توايل عرضه بصف         
إين اشتريت تذاكر من السوق السوداء ألصطحبك إىل هذا العرض فوافق، وكان            :  خيرج معي وقلت له   



ال ينقطع عن الكتاب ليل ار جبانيب يف السرير، فخرجنا وانتظرنا خارج السينما حىت يتم خروج فوج                 
سنوسي يزور مصر ألول مرة جاءها من جيزان القرية          املشاهدين الذين كانوا قبلنا، وكان األستاذ ال      

الريفية وكان متقوقعاً على نفسه، ويف لبسه، ويف خطوه ويف مهسه ونظراته وكنا واقفني على الرصيف                 
فبعثت نظري قليالً فإذا به     .  ننتظر اخلارجني لندخل والتفت فلم أجد السنوسي جبانيب فخفت عليه          

ذات لون أزرق كما    "  بليموث" راكبة يف املقعد اخللفي من سيارة         يناجي بنتاً مجيلة كالفراشة كانت    
نسان املغلق  أختيله اآلن، وعند خروجها من السيارة إىل الرصيف إذا باألستاذ السنوسي حيادثها، هذا اإلِ             

يا أستاذ وجذبته إىل    :  فخفت عليه منها ومل أخف منه عليها، فقلت له         !  حيادث هذه الفتاة اجلميلة   
ه منهمكاً يف مشاعر خاصة به هي مشاعر الشاعر عندما حيس بشوق وهوى فتنفعل به                جواري فوجدت 

غرائز الشعر وحيق يل أن أقول أنه كان يف حالة خماض فلم متض إال حلظات حىت وقف أمامي يبشرين                    
مبولد قصيدة عصماء أرجو أال أفرضها على الس، ولكن أستسمحكم مساعها وأرجو من زميلي وأخي               

 .خوان وهي صغرية وليست كبرية وشكراًز األستاذ حسني جنار أن يتلوها ليسمعها اِإلالعزي
 

من ديوان احملتفى به    "  باقة إىل عابرة  "ويقوم األستاذ حسني جنار بقراءة القصيدة وعنواا        
 ":األغاريد"املوسوم بـ 

ــاقة  ــة ومشـ ــادت يف خفـ وـ
. 

ــاقة   ــة ورشـ ــرت يف أناقـ خطـ
. 

ــو  ــفور(خط ــر ) عص ــى املرم ــزالقة   عل ــزة وان ــباً وه ــقول وث املص
. 

ويـــنداح رقـــة واندفاقـــة كـــل عضـــو يهتـــز فـــيها ويـــرتج
. 

ــيمه(يف  ــراقة) تقاسـ ــونٌ مـ حلـ
. 

خطـــوات مموســـقات وجســـم 
. 

ــة  ــي الطالقـ ــال مالئكـ ومجـ
. 

ِغـــيد آِســـر وذل فـــتون   
. 

ففــي كــل لفــتة إشــراقه    غــادة يف جبيــنها طلعــة الشــمس   
. 

ــه   ــل وثاق ــه وح ــيب ب ــن قل ج
. 

ــن     ــدل حبس ــرة امل ــرت نظ نظ
. 

ــه  ــتحت أوراقـ ــاعري وفـ شـ
. 

ـ    ــراعم قلـ ــت ب ــرة أيقظ بنظ
. 

واهلــوى قــد أثــاره وأشــاقه   
. 

فتأملـــتها وقلـــت لقلـــيب   
. 

ــه ــا وازرقاقـ ــه يف حلاظهـ عمقـ
. 

ويكَـــأنَّ احملـــيط أزرق فاحـــذر 
. 

ــة  ــف اخلفاقـ ــبوب العواطـ هلـ
. 

ــر     ــراه نذي ــذي ت ــجو ال والس
. 

ــنفحة ا ــا قلــيبحســبك ال ــة لشــذية ي ــروض باق وحســيب مــن ذلــك ال
. 

  



 ختام األمسية
 :مث خيتتم األستاذ حسني جنار األمسية بقوله

متاعك لنا يف هذه األمسية الطيبة أمد اهللا يف          على كل حال كان ختامها مسكاً، فشكراً إلِ          -
اهللا درراً مرصعة يف جيد اجلنوب وشكراً هلذه         عمرك، ونرجو أن نرى كل ما تقوله وتكتبه إن شاء            

 .الفرصة وشكراً جلمعكم وإىل امللتقى
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
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