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 حفل التكريم
  ))افتتاح األمسية(( 

 :افتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية
ا خوة مرحباً بكم يف هذه األمسية الشاعرية، اليت جندد فيها لقاء موصوالً مع شاعرن               أيها اإلِ  -

              منه ما   العريب فاروق جويدة، والفرصة هي اليت أتاحت هذا اللقاء لنستمتع بشعره اجلميل، ولنعب 
وبال شك فمنذ التقينا به أول مرة، واآلن قد         .  استطعنا باألذن، وبالقلب وباجلوارح األخرى من املشاعر      

يف ساحته الشعرية اجلديد، وقد كتب من املعاناة الشيء الكثري، فنرجو            جد   أن ي شف آذاننا مبا لديه،    ن
جه أكرر الترحيب باألستاذ الشاعر      ووباسم صاحب هذه الدعوة الكرمية األستاذ عبد املقصود خ          

 . فاروق جويدة، وبالضيوف الكرام الذين شرفونا حبضورهم يف هذه األمسية الطيبة، فأهالً وسهالً
 

  ))كلمة احملتفى به الشاعر فاروق جويدة(( 
لمة للمحتفى به، فألقى كلمة مقتضبة شكر فيها مضيفه واحلاضرين، مث أتبع            مث أعطيت الك  

 :ذلك بإلقاء جمموعة من قصائده الشعرية اليت طرب هلا السامعون فقال
أشكر األخ الفاضل األستاذ عبد املقصود خوجه الذي شرفين مرة          ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

شكر هذه الصدفة اليت مجعتين ألول مرة مع أستاذنا          أخرى ذا التكرمي، وأشكر لكم تشريفكم، وأ       
 .الشاعر الكبري األستاذ عمر أبو ريشة

 فال شك أن األستاذ عمر رائد من رواد الشعر العريب، وعالمة بارزة نعتز ا مجيعاً، وأنا                    -
 .شخصياً أحد حمبيه وتالميذه وعشاقه

سلوان ال  :"ة كتبتها البنيت سلوان بعنوان     أما اآلن فتعالوا نبحر معاً يف حبور الشعر، فهذه قصيد          -
 ".حتزين



  ))سلوان ال حتز�ي(( 
رح ينبت األمل  ـا بني جرح وج   ـم

. 

لــسلوان ال حتزين لو خانين األج       
. 

ر تغتسل هـع الط ــإن اخلطايا بدم  
. 

ينـا ابنيت إن ضاق يب زم     ـال حتزين ي   
. 

لــوتدمينا وال نص  ري  ـجتري وجن 
. 

ر أحالماً نطاردها  ـح العم ـقد يصب  
. 

مـاذا فعلـنا ومـاذا وحيهـم فعلوا        
. 

اـن حكايتن ـوان ال تسأليين ع   ـسل 
. 

* * * 

لـه خب ـن ب ـاة وأفىت م  ـمنا احلي 
. 

د ضيعوا العمر يا للعمر لو جنحت      ـق 
. 

 احليل ـااهت بن د ت  اهلروب وق  كيف
. 

زن جرعنا ـكأس احل ـل ب ـعمر ثقي  
. 

لـجرح يندم ـيأس طويل فكيف ال
. 

ي العني يف األعماق يف دمنا     ـاحلزن ف  
. 

لـن اخلوف يطوينا وحنتم   ـر م ـقب
. 

ــنا   ــوهم ختدع ــزل بال ــنا مل ت أيام
. 

ه السبل ـ احلزن هل ضاقت ب    ولتسأيل
. 

ــاذا احلــزن ضــيعنا  ال تســأليين مل
. 

* * * 

ي األفق ضوء احللم يكتمل    ـما زال ف  
. 

إن ضاقت األرض باألحالم يف وطين       
. 

ن رحلوا ــعمر جديد ملن عاشوا وم    
. 

ار سيحملها ـم أزه ـذي اجلماج ـه 
. 

لـر عنواين وال أص   ـقد خيطئ الده  
. 

ا أمالً ـاء ستروي أرضن  ـهذي الدم  
. 

   ـهل يعشق السفح مأحالمه اجلبل؟  ن 
. 

ن أعاتبه ــاين ل ـين زم ـإن ضاق م   
. 

وء عينيك ال يأس وال ملل     ضـي  ـف
. 

ي األرض حتملين  ـة ف ـسلوان يا فرح   
. 

إن ضاقت األرض وانسابت بنا املقل     
. 

هـوق أعانق ـيت ش ـا واح ـعيناك ي  
. 

حب واألمل ـه ال ــشيئان ماتا علي              . 

نـضيعت عمري أغين احلب يف زم       
. 

ه الزيف والدجل  ــشيئان عاشا علي  
. 

نـضيعت عمري أبيع احللم يف وط       
. 

ل؟ـف أحتم ـاداً كي ـال أستطيع بع  
. 

ي خجل ـار البعد ف  ـكم راودتين حب   
. 

مـا أمجـل الـنار ختـبو مث تشتعل         
. 

ي ضمائرنا ـت ف ـما زال للحب بي    
. 

حلـح يرت ـكم طال ليل وعند الصب            . 

ي أبداً ـا ابنيت ولتضحك  ـال تفزعي ي   
. 

ار والغزل ـع الصبح واألطي  ـأن يرج 
. 

م يراودين ــما زال يف خاطري حل     
. 

* * * 

ر تكتحل ـوء الفج ـور بض ـيطإن ال 
. 

داًـزين أب ـا طفليت ال حت   ـوان ي ـسل 
. 

لـح األج ـا ال مين  ـقد مينح احللم م   
. 

لـي أم ـين احلب ف  ـمازلت طرياً يغ   
. 

* * * 

 



 ":سيجيء زمان األحياء"مث أنشد بعد ذلك قصيدة عنواا 
 أنتزع زمانك من زمين

 ينشطر العمر
 ...ترتف يف صدري األيام
 ...تصبح طوفاناً يغرقين
 ...ينشطر العامل من حويل
 ...وجه األيام بال عينني

 ...رأس التاريخ بال قدمني
 ...صفنيتنقسم الشمس إىل ن

 ...يذوب الضوء وراء األفق
 ...تصري الشمس بغري شعاع
 ...ينقسم الليل إىل لونني
 ...األسود يعصف باأللوان
 ...األبيض يسقط حىت القاع
 ...ويقول الناس دموع وداع
 ...أنتزع زمانك من زمين
 ...تتراجع كل األشياء

عناأذكر تارخياً مج 
 أذكر تارخياً فرقنا

 ...أحالماً عشناها بني األحزانأذكر 
 ...أتلون بعدك كاأليام

 يف الصبح أصري بلون الليل
 يف الليل أصري بال ألوان
 أفقد ذاكريت رغم الوهم

 ...نسانبأين أحيا كاِإل
* * * 

 ماذا يتبقى من قلب؟
لو وع يوماً يف جسدينز.. 



 ماذا يتبقى من وجه؟
 ينشطر أمامي يف وجهني

 وقاً يف قلبنتوحد ش
 يشطرنا البعد إىل قلبني
 جنتمع زمناً يف حلم

 والدهر يصر على حلمني
 نتالقى كالصبح ضياًء

 يشطرنا الليل إىل نصفني
* * * 

 كل األشياء تفرقنا يف زمن اخلوف
 رب أحياناً يف دمنا
 رب يف حزن يهزمنا

 :ما زلت أقول
 ...إن األشجار وإن ذبلت يف زمن اخلوف

 سيعود ربيع يوقظها بني األطالل
  األار وإن جبنت يف زمن الزيفإنَّ

 ...سيجيء زمان حيييها رغم األغالل
 :ما زلت أقول

 لو ماتت كل األشياء
 سيجيء زمان يشعرنا أنا أحياء

 وتثور قبور سئمتنا
 وتصيح عليها األشالء

 وميوت اخلوف ميوت الزيف ميوت القهر
 ويسقط كل السفهاء
 لن يبقى سيف الضعفاء

 سيموت اخلوف وجتمعنا كل األشياء
 ذراتك تعرب أوطاناً

 وتدور تبحث عن قليب يف كل مكان



 ويعود رمادك لرمادي
 يشتعل حريقاً

 حيملنا خلف األزمان
 وأدور أدور وراء األفق كأين نار يف بركان
 ألقي أيامي بني يديك مهوم الرحلة واألحزان

 اليانلتئم خاليا وخ
 نتالقى نبضاً وحنايا
 تتجمع كل الذرات
 تصبح أشجاراً وخنيالً
 وزمان نقاء جيمعنا

 وسيصرخ صمت األموات
 تنبت يف األرض مخائل ضوء أاراً

 وحقول أماين يف الطرقات
 نتوحد يف الكون ظالالً
 نتوحد هدياً وضالالً
 نتوحد قبحاً ومجاالً
 نتوحد حساً وخياالً

 كل األشياءنتوحد يف 
 وميوت العامل كي نبقى

 حنن األحياء
 

  ))مرثية حلم(( 
د النبض حييينا؟  ـان يعي ـل من زم  ـه

. 

اـت أمانين ـد خاب ـدعين وجرحي فق   
. 

ي روابينا ـجري ف ـحزن ي ـر من ال  
. 

ي وطين ـيا ساقي احلزن ال تعجب فف 
. 

رح يدمينا ــس اجل وم عدنا ونف  ـوالي
. 

ه فرقنا ـان قبيح الوج  ـم من زم  ـك 
. 

ي وال الشكوى تعزينا   ـال اجلرح يشف  
. 

ي املداوينا ـنا ف ـق فدع ـجرحي عمي  
. 

فكـيف جئـنا بـداء كـي يداوينا        
. 

كــان الــدواء مســوماً يف ضــمائرنا 
. 



حق يهدينا؟ ـب ال ام لدر ـهل من إم  
. 

رح أمته؟ ــهل من طبيب يداوي ج     
. 

ي ويبكينا ـوم نبكي على املاض   ـوالي
. 

ــنا  ــان احلــنني إىل املاضــي يؤرق ك
. 

  يوماً بعمري ونف ماضينا ـي طي ـيح
. 

م من يبادلين  ـع العمر منك  ـمن يرج  
. 

وى صمت يواسينا  ـسق شيء   ـمل يب             . 

ــنا   ــق يبعث ــن باحل ــوت فم ــا من إن
. 

ــاً  ــى زمان ــيل ختف ــنا)١(ل   يف مآقي
. 

ام الناس يفزعنا  ــرايا أم ـا ع ـصرن 
. 

اأنــا قطعــنا بأيديــنا أياديــن   
. 

د شهدت ـصرنا عرايا وكل األرض ق     
. 

* * * 

ــناواآلن نســأل  ــم يواري ــن حل ع            . 

بنيــنا قصــور اــد شــاخمةيــوماً  
. 

فالـيأس واحلـزن كالـربكان يلقينا      
. 

ــن اِإل  ــنا؟أي ــام رســول اهللا جيمع م
. 

ــنا  ــناس يغني ــه ورب ال ــن ط ودي
. 

ني اخللق مجعنا  ـور ب ـن الن ـن م ـدي 
. 

اــا مآسين ـيتنروءة أع ـنا امل ــفي
. 

حق قد وهنت  ـيا جامع الناس حول ال 
. 

نا طينا ـي وحل ــوحنن يف العار نسق   
. 

بريوت يف اليم ماتت، قدسنا انتحرت       
. 

ات اآلن يسقينا  ـن الدم ب  ـحر م ـب
. 

بغــداد تبكــي وطهــران حتاصــرها 
. 

دل حيمينا؟ ــور الع ـهل من زمان بن   
. 

ــرقنا  ــول اهللا تغ ــا رس ــذي دمان ه
. 

ر تردينا ــام القه ـيف الليل يوماً سه   
. 

ــت إنَّ  ــها محل ــهيد كل ــدماء ش  ال
. 

ــلينا  ــكو للمص ــر يش ــع املناب دم
. 

ي من فوارسها  ـد تبك ـالقدس يف القي   
. 

ــ ــاف؟ أمل نع ــن خن ــنا؟مم رف أعادي            . 

ا ساكناً أبداً  ـخوف فين ـمايل أرى ال   
. 

وأودعــونا ســجون اللــيل تطويــنا
. 

  ن أضاعوا السيف من يدنا    ـأعداؤنا م
. 

ــنا واألرض ت ــريوت تنادي ــيب وب س
. 

    زعاًــم ف ـهأعداؤنا من توارى صوت
. 

اش يشقينا ـد ع ـا بوع ـوكم خدعن 
. 

أعــداؤنا أومهــونا آه كــم زعمــوا 
. 

ــنا؟  ــأس ميني ــل يف ي ــيف نأم فك
. 

اـاذب زمن ـح ك ـرونا بصي دد خ ـق 
. 

* * * 

حنــن اهلــوان وذل القــدس يكفيــنا
. 

 لـا جل ـروي، عارن ـ احلكايا ست  أي
. 

ــزاداً ــرابيناواألرض صــارت م  للم
. 

واـم صمت ـن باعنا خربوين كله   ـم 
. 

ى فيحيينا ــذي ول ـحيىي الشموخ ال  
. 

ي ضمائرنا ـي ف ـان نق ـن زم ـهل م  
. 

اــا بأيدين ـراً م ــاه قه ـإنا شربن              . 

ملـين إنين ث  ـحزن دع ـيا ساقي ال   
. 

                                                           
 ".زماناً"بدالً من كلمة " طويالً" يف اموعة الشعرية الكاملة للشاعر جاءت كلمة )١(



كينام سِ ـار احلل ـصر ذاب و  ـوالعم
. 

عمري مشوع على درب املىن احترقت      
. 

مث انتفضـــنا فمـــزقنا دياجيـــنا
. 

اش يغرقنا ـل ع ـن ظالم ثقي  ـكم م  
. 

)١(واألرض ضاعت وال شـيء يعزينـا    
. 

العمر فـي األرض أودعناه مـن زمن 
. 

ــزيف حصــ  ــناواآلن لل ن يف مآقي             . 

ي بصائرنا ـحق نوراً ف  ـرى ال ـكنا ن  
. 

ــنا  ــين يف روايي ــد يغ ــم جدي حل
. 

اـم عانقن ـا توارى احلل  ـا إذا م  ـكن 
. 

ــنا  ــي أغاني ــالئه متض ــوق أش وف
. 

ــه  ــرع نقطع ــنا ف ــنا إذا خان ك
. 

ينااش يطو ـيف الصبح ننسى ظالماً ع    
. 

ي دمنا ـور ف ـا استكان الن  ـكنا إذا م   
. 

ــنا  ــا منادي ــيوف ونادان ــنا الس م
. 

رتـا إذا اشتد فينا اليأس وانكس     ـكن 
. 

ــينا ــن معاص ــنه م ــل م واآلن خنج
. 

 اهللا يــرمحناعــدنا إىل اهللا عــلَّ  
. 

ا؟وف الزيف تؤوين  ـفكيف صارت كه  
. 

ي يدنا ـرجف سيف الزور ف   ـاآلن ي  
. 

ال شـيء واهللا غـري السـيف يبقينا        
. 

د السيف مشتعالً  ـل من زمان بعي   ـه 
. 

ــينا ــرآن راض ــآذن والق ــوا امل باع
. 

ي زمين ـيا خالد السيف ال تعجب فف 
. 

ثــأر طــويل هلــيب العــار يكويــنا
. 

ا ابن العاص يف دمنا    ـن ترابك ي  ـقم م  
. 

د فينا ـم يع ـان طهراً ل  ـكل الذي ك  
. 

دمــا ع ـا بالل وأذن صمتن   ـقم ي  
. 

يف القــدس يــوماً فيحيــيها وحيييــنا
. 

ناـحق جيمع ـهل من صالح بدين ال     
. 

اويطلـع الصـبح نـاراً مـن ليالين        
. 

رح أمته ـل من صالح يداوي ج    ـه 
. 

ــنا  ــلت أيادي ــد ش ــروها فق ولتبت
. 

ي يدنا ـهل من صالح يعيد السيف ف      
. 

* * * 

الشـيء بعـدك مهمـا كـان يغنينا        
. 

   حزين عنيد وجا وطين ـي أنت ي  ـحر
. 

تبكــي علــيك وأنــت اآلن تبكيــنا
. 

ي عينيك ساجدة  ـدس ف ـإين أرى الق   
. 

ــنا ِج ــأىب أن يداوي ــه ي ــنا نداوي ئ
. 

اـاش يف دمن  ـرح ع  ج  من العمرِ  آٍه 
. 

زان تنسينا ـات وال األح  ـال احللم م  
. 

 القدس جيمعنا   طيف ي العنيِ ـزال ف   ما 
. 

ــنا   ــنا أماني ــوت وحتيي ــد من وق
. 

دأتـال القدس عادت وال أحالمنا ه      
. 

ــنا   ــيف ليحمي ــان وال س وال أم
. 

نــم وال وط  ـما أثقل العمر ال حل     
. 

 
                                                           

  يف اموعة الشعرية الكاملة للمحتفى به جاء البيت على النحو التايل)١(
ــزينـا ـــيء يع ــاع وال ش ــم ض واحلل

. 

ــن  ـــن زم ــناه م ــم أودع ــر يف احلل العم
. 

 



 :وهذه قصيدة صغرية امسها

 ))ةلقيط األحب((  
يســامر قلــبك حيــنو علــيه   

. 

ــيك    ــغرياً إل ــباً ص ــديت قل وأه
. 

وحصـــنت ســـريف مقلتـــيهي 
. 

ــيالً    ــاً مج ــيه زمان ــت ف وأودع
. 

ــفتيه  ــى ض ــريباً عل ــرت غ وص
. 

اًــحت طيف ـاً وأصب ـفإن جاء يوم   
. 

س ذكرى لديه  ــت كاألم ـوأصبح
. 

دــف جدي ـك ضي ـاء لقلب ـوج 
. 

ــيه   ــى راحت ــاين عل ــام األم حط
. 

ــباً   ــمتاً رهي ــاين ص ــحى مك وأض
. 

ــيه   ــي عل ــت دمائ ــا رأي إذا م
. 

ــغري     ــذا الص ــيب ه ــرفقاً بقل ف
. 

ــتهيه   ــا أش ــبك م ــي لقل ليحك
. 

ــيك    ــغرياً إل ــباً ص ــديت قل وأه
. 

ــأميه  ــال تس ــويت ف ــتاق ص ويش
. 

ــريه    ــال تزج ــين ف ــأل ع سيس
. 

ــريه   ــال تنه ــيك ف ــك ف وميس
. 

ــرحيل  ــفع يل إن أردت الـ سيشـ
. 

ــمعيه ــن تس ــعري ول ويشــدو بش
. 

ــيك  ــثرياً عل ــي ك ــردد امس ي
. 

ــرمحيه   ــن ت ــزن ول ــكو حب ويش
. 

ويرسـم وجهـي علـى كـل شيء         
. 

ــريه   ــال تنك ــري ف ــاءك جي وج
. 

ــرقت  ــياةوإن فــ نا دروب احلــ
. 

إذا ضـــاع مـــنك ومل حتفظـــيه
. 

ــيالً   ــراً مج ــيبكيك عم ــوماً س وي
. 

ــتريه؟   ــن يش ــبة م ــيط األح لق
. 

ــيم   ــل يت ــناس طف ــرخ يف ال سيص
. 

 
 :وهذه قصيدة عنواا

  ))يف عينيك عنوا�ي(( 
ــاين  ــوف تنس ــت س وقال

. 

ــوف ت   ــت س ــاينوقال نس
. 

ــداين  ــبض وج ــتك ن وهب
. 

وتنســـى أنـــين يـــوماً 
. 

ــطآين  ــر دفء شـ وجـ
. 

ــرى   ــوجة أخ ــق م وتعش
. 

لتســمع بعــض أحلــاين  
. 

وجتلـــس مـــثلما كـــنا 
. 

ــنواين   ــتوه ع ــوف ي وس
. 

ــي    ــاملىن امس ــقط ك ويس
. 

كـــنت ـــواينبأنـــك 
. 

تــرى ســتقول يــا عمــري 
. 

ومغفــــريت وعصــــياين
. 

فقلـــت هـــواك إميـــاين 
. 



بقايـــا بـــني أحضـــاين
. 

أتيــتك واملــىن عــندي   
. 

علــى أنقــاض بســتاين  
. 

ــره  ربـــيع مـــات طائـ
. 

ــرخ ــداين)١(وتص ــني وج  ب
. 

ــرين  ــزن تعص ــاح احل ري
. 

علـــيها كـــل أحـــزاين
. 

 ــب ــدأت أح ــةً ه ك واح
. 

ــاين   ــناس أحل ــمت ال لص
. 

 ك نســمة تــروي أحــب
. 

وتشــعل نــار بــركاين  
. 

ــري    ــوة تس ــبك نش أح
. 

ــاين  ــبح يلق ــوء الص كض
. 

ــالً   ــا أم ــت ي ــبك أن أح
. 

ك أنــِت أحــياين بوحــ
. 

أمــات احلــب عشــاقاً   
. 

ــاين   ــواك أوط ــت ه لقل
. 

ــن    ــريت يف وط ــو خ فل
. 

ــاين   ــب تنس ــنايا القل ح
. 

ــري  ــا عم ــاك ي ــو أنس ول
. 

ففــي عينــيك عــنواين  
. 

إذا مـــا ضـــعت يف درب 
. 

 
 :لقى الشاعر قصيدة عنواامث أ

  ))ال أ�ت أ�ت وال الزمان هو الزمان(( 
 أنفاسنا يف األفق حائرة

 تفتش عن مكان
 جثث السنني تنام بني ضلوعنا

 فأشم رائحة
 لشيء مات يف قليب

 دمعتان.. وتسقط
 فالعطر عطرك واملكان هو املكان

 لكن شيئاً قد تكسر بيننا
 و الزمانال أنت أنِت وال الزمان ه
 عيناك هاربتان من ثأر قدمي

                                                           
 : يف اموعة الشعرية الكاملة جاء هذا البيت على النحو التايل)١(

وتســــخر بــــني وجــــداين
. 

اح احلــــزن تعصــــرينريــــ 
. 

 



 ..يف الوجه سرداب عميق
 وتالل أحزان وحلم زائف

 ودموع قنديل تفتش عن بريق
 عيناك كالتمثال يروي قصة عربت

 وال يدري الكالم
 وعلى شواطئها بقايا من حطام

سافر من سننيفاحللم  
  املسكني ينتظر املسافر أن يعودوالشاطئُ

 حالم قد سئمت كهوف االنتظاروشواطئ األ
 ...الشاطئ املسكني يشعر بالدوار

* * * 
 ..ال تسأليين كيف ضاع احلب منا يف الطريق

 ...يأيت إلينا احلب ال ندري ملاذا جاء
 ...قد ميضي ويتركنا رماداً من حريق
 فاحلب أمواج وشطآن وأعشاب

 ورائحة تفوح من الغريق
 كانالعطر عطرك واملكان هو امل

 واللحن نفس اللحن
 أسكرنا وعربد يف جواحننا

 فذابت مهجتان
 لكن شيئاً من رحيق األمس ضاع
ماتحلم تراجع، توبة فسدت ضمري  

 ..ليل يف دروب اليأس يلتهم الشعاع
 ...احلب يف أعماقنا طفل تشرد كالضياع

 حنب الوداع ومل تكن
 يوماً ما نفكر يف الوداع

 ماذا يفيد
 ينا العمر أغراباًإذا قض



 حياصرنا املكان؟
 مل ال نقول أمام كل الناس ضل الراهبان
 ...مل ال نقول حبيبيت قد مات فينا العاشقان

 ...فالعطر عطرك واملكان هو املكان
 ...ما عدت أشعر يف ربوعك باألمان... لكنين
  تكسر بينناشيٌء

 ...ال أنت أنِت وال الزمان هو الزمان
 

 :حملتفى به إلقاء قصائده فيشدو بقصيدة عنوااويواصل ا

  ))�يب بال معجزات(( 
 وحيث افترقنا

 ...متنيت سوقاً يبيع السنني
 ...يعيد القلوب وحيىي احلنني
 مترد قليب وقال انتهينا

 ودعنا من العشق والعاشقني
 ...متنيت سوقاً يبيع السنني
 أبدل عمري وقليب لديه
 ديدوألقاك يوماً بقلب ج

احلياةمتنيت لو عاد ن هر 
ير فينا تالل اجلليدكس 

 متنيت قلباً قوياً جسوراً
 جييء إليك حبلم عنيد
 ...ولكن قليب ما عاد قليب

ترب عنِكغب عين، تغر 
 وما عاد يعرف ماذا يريد

* * * 
 عشقت بعينيك راً صغرياً
فيهسرى يف عروقي تالشيت .. 



  اخلطايامحلت إليه مجيع
 وبني ذنويب تطهرت فيه

 رأيتك صبحاً وبيتاً وحلماً
 رأيتك كل الذي أشتهيه

 جتاوزت عن سيئات الليايل
 وساحمت فيك الزمان السفيه

 فماذا تغري يف مقلتيك؟
 وأين األمان على شاطئيك؟
 دماء صبانا على راحتيك

 وعمري وعمرك صمت عقيم
 وأمسي وأمسك طفل يتيم

  الزمان القدمي؟فكيف نعيد
* * * 

 
 وحني افترقنا

 متنيت لو عاد صبح جديد
 ...يلملم أيامنا الساقطات
 متنيت يا مشعيت أن أعود

 كما كنت طفالً بريء السمات
 تشردت يف األرض بني الليايل
 ...فأصبحت أمحل كل الصفات
 شباب وحزن، رماد ونار
 وطري يغين بال أغنيات
 جريحأداوي اجلراح بقلب 

 أمين القلوب بال أمنيات
 وأدركت بعد فوات األوان

بال معجزاتبأين نيب  
 



وبعد أن انتهى الشاعر املبدع فاروق جويدة من قصيدته األخرية، وقبل أن يبدأ يف إنشاد                
 :القصيدة اليت تليها، قال

يب اهلول يف    سنة حطم متثال أ    ١٩ نشر يف الصحف املصرية خرب مفاده أن شاباً صغرياً عمره             -
 :سكندرية، فكتبت هذه القصيدة بعنوانمتحف اِإل

  ))وكال�ا يف الصمت سجني(( 
 ...لن أقبل صمتك بعد اليوم

 .لن أقبل صميت
 عمري قد ضاع على قدميك

 أتأمل فيك وأمسع منك
 ..وال تنطق أطاليل تصرخ بني يديك

 حرك شفتيك
 ..انطق كي أنطق

 ..كلماتما زال لساين مصلوباً بني ال
 اصرخ كي أصرخ

 ..عار أن حتيا مسجوناً فوق الطرقات
 ..عار أن تبقى متثاالً

 وصخوراً حتكي ما قد فات
 عبدوك زماناً واحتدت فيك الصلوات

 ..وغدوت مزاراً للدنيا
 خربين ماذا قد حيكي صمت األموات

* * * 
 ماذا يف رأسك خربين

 ..أزمان عربت
 وملوك سجدت
 ..وعروش سقطت

 .وأنا مسجون يف صمتك
 أطالل العمر على وجهي



 نفس األطالل على وجهك
 الكون تشكل من زمن
 يف الدنيا مويت أو أحياء
 لكنك شيء أجهله

أنت وال ميتال حي  
 ...وكالنا يف الصمت سواء

* * * 
 ..أعلن عصيانك مل أعرف لغة العصيان

 ..نسانفأنا إنسان يهزمين قهر اِإل
  احلاضر واملاضيوأراك

 ميانوأراك الكفر مع اِإل
 أهرب فأراك على وجهي

 وأراك القيد ميزقين
 ...وأراك القاضي والسجان

 انطق كي أنطق
 أصحيح أنك يف يوم طفت اآلفاق

 وأخذت تدور على الدنيا
 ...وأخذت تغوص مع األعماق

 تبحث عن سر األرض
 وسر اخللق وسر احلب
 سر الدمعة واألشواق

  ومل تنطقرعرفت السو
* * * 

 ماذا يف قلبك خربين؟
 ماذا أخفيت؟

 هل كنت مليكاً وطغيت؟
 هل كنت تقياً وعصيت؟

 ..رمجوك جهاراً



 صلبوك لتبقى تذكاراً
 ؟..قل يل من أنت

 دعين كي أدخل يف رأسك
 ويلي صميت من صمتك
 ...سأحطم رأسك كي تنطق
 ...سأهشم صمتك كي أنطق

 * ** 
يتوارىأحجارك صوت  

 يتساقط مين يف األعماق
 والدمعة يف قليب نار

 تشتعل حريقاً يف األحداق
 رجل البوليس يقيدين

 والناس تصيح
 هذا انون

 ...حطم متثال أيب اهلول
 مل أنطق شيئاً باملرة

 ماذا سأقول؟
 ! !..ماذا سأقول؟ 

 
 :رب ا سامعيه فأنشد القصيدة التالية وعنواامث تابع احملتفى به إلقاء قصائده اليت أط

  ))إىل هنر فقد مترده(( 
 ...ملاذا استكنت؟

 ...وأرضعتنا اخلوف عمراً طويالً
 ...وعلمتنا الصمت واملستحيل

 وأصبحت رب خلف السنني
 ...جتيء وتغدو كطيف هزيل

 ملاذا استكنت؟



 وقد كنت فينا مشوخ الليايل
 ...البخيلوكنت عطاء الزمان 

 تكسرت منا وكم من زمان
 ...على راحتيك تكسر يوماً
 ليبقى مشوخك فوق الزمان

 ...فكيف ارتضيت كهوف اهلوان
 .لقد كنت تأيت

 وحتمل شيئاً حبيباً علينا
 ..يغري طعم الزمان الرديء

 فينساب يف األفق فجر مضيء
 وتبدو السماء بثوب جديد
 تعانق أرضاً طواها اجلفاف

 ..يكرب كالضوء ثدي احلياةف
 ويصرخ فيها نشيد البكارة

 ..الصمت صوت الوليديف ويصرخ 
 لقد كنت تأيت

 ونشرب منك كؤوس الشموخ
 ..فنعلو ونعلو

 ...ونرفع كالشمس هاماتنا
 وتسري مع النور أحالمنا
 ...فهل قيدوك كما قيدونا؟

 وهل أسكتوك كما أسكتونا؟
* * * 

 .دمائي منك
 استكنت رأيت دمائيومنذ 

 بني العروق متيع متيع
اًوتصبح شيئاً غريباً علي 

 ...فليست دماء وال هي ماء وال هي طني



 لقد علمونا وحنن الصغار
 بأن دماءك ال تستكني

 وراح الزمان وجاء الزمان
 ...وسيفك فوق رقاب السنني

 فكيف استكنت؟
 ..وكيف ملثلك أن يستكني

* * * 
  بقايا مهومعلى وجنتيك

 ..ويف مقلتيك ايار وخوف
 ملاذا ختاف؟

 لقد كنت يوماً ختيف امللوك
 فخافوا مشوخك
 وخافوا جنونك

 ..وكان األمان بأن يعبدوك
 وراح امللوك وجاء امللوك

 ...وما زلت أنت
 ...ولن خيلعوك

فينافهل قيدوك لينهار  
 زمان الشموخ؟
وعلمنا القيداهلوان صمت  

 رنا عبيداً كما استعبدوكفص
* * * 

 ... القدمي)١(تعال لنحيي الشموخ
 ...وطهر مبائك وجهي القبيح
 وكسر قيودك، كسر قيودي

 ...شر البلية عمر كسيح
  جديداًاًوهيا لنغرس عمر

                                                           
 ".الشموخ"حمل كلمة " الربيع" يف اموعة الشعرية الكاملة للمحتفى به حلَّت كلمة )١(



 ..لينبت يف القبح وجه مجيل
 فمنذ استكنت ومنذ استكنا
 ..وعنوان بييت مشوخ ذليل

 خ القدميتعال نعيد الشمو
 ...فال أنا مصر وال أنت نيل

 
 :مث ألقى قصيدة أخرى بعنوان

  ))�ك يومإمتهل قليال ف(( 
ك يوممتهل قليالً فإن 

 ومهما أقمت وطال املزار
 ستشطرنا خلف مشس الغروب

 ...وترحل بني دموع النهار
 وتترك فينا فراغاً وصمتاً
 وتلقي بنا فوق هذا اجلدار

  ضيفاً جديداًوتشتاق كالناس
 ...وينهي الرواية صمت الستار
 ...وتنسى قلوباً رأت فيك حلماً
 فهل كل حلم ضياء ونار؟
 ترفق قليالً وال تنس أين
 ..أتيت إليك وبعضي دمار
 ألين انتظرتك عمراً طويالً
 ..وفتشت عنك خبايا البحار

 وغريت لوين وأوصاف وجهي
 لبست قناع املىن املستعار

 ليك خبوٍف قدميوجئت إ
 ...أللقاك قبل رحيل القطار

* * * 
 متهل قليالً



 ودعين أسافر يف مقلتيها
 ...وأحمو عن القلب بعض الذنوب
 لقد عشت عمراً ثقيل اخلطايا

 ..ت بعشقي وخويف أتوبئوج
 ظالل من الوهم قد ضيعتنا
 وألقت بنا فوق أرض غريبة

  طويلعلى وجنتيها عناٌء
 ..راح كئيبةوبني ضلوعي ج

 وعندي من احلب ر كبري
 ...تناثرت حزناً على راحتيه

 ويوماً صحوت رأيت الفراق
 يكبل ر اهلوى من يديه

 ..وقالوا أتى النهر حزن عجوز
 تالل من اليأس يف مقلتيه

 توارت على الشط كل الزهور
 ومات الربيع على ضفتيه

 متهل قليالً
 سيأيت احليارى مجوعاً إليك
 وقد يسألونك عن عاشقني؟

أحا كثرياً وماتا كثرياًب 
 ..وذابا مع الشوق يف دمعتني
 كأنا غدونا على األفق حبراً
 يطوف احلياة بال ضفتني

 أتيناك نسعى ورغم الظالم
 أضأنا احلياة على مشعتني

* * * 
 متهل قليالً

 .. على موعد بالرحيلناكال



 وإن خادعتنا ضفاف املىن
 ذا اجر مثل الطيور؟ملا

 ورب باحللم يف صمتنا
 يطاردنا اخلوف عند املمات

 ..ويكرب احلزن يف مهدنا
 ملاذا نطارد من كل شيء؟
 ..وننسى األمان على أرضنا
 وحيملنا اليأس خلف احلياة
 ..فنكره كاملوت أعمارنا

* * * 
 متهل قليالً فإنك يوم

 ...غداً يف الزحام ترانا بقايا
 نسبح يف الكون ذرات ضوءو

 ...وينثرنا األفق بعض الشظايا
 حنلق يف األرض روحاً ونبضاً
 ...برغم الرحيل وقهر املنايا
 أنام عبرياً على راحتيها

 ...وجتري دماها شذاً يف دمايا
 وأنساب دفئا على وجنتيها

يف خطاياومتضي خطاها صدى  
 وأشرق كالصبح فجراً عليها

 ...يل بعض احلكاياوأمحل يف الل
 وأمأل عيين منها ضياًء

 ...فتبعث عمري وحتيي صبايا
* * * 

 متهل قليالً فإنك يوم
 وأبقى لديك وخذ بعض عمري

 



 ثقيل وداعك لكننا
 ومهما ابتعدنا فإنا إليك

 سنغدو سحاباً يطوف السماء
 ..ويسقط دمعاً على وجنتيك
 ...وميضي القطار بنا والسفر

 ...ياة وننسى البشروننسى احل
 ويشطرنا البعد بني الدروب

 ..وتعبث فينا رياح القدر
 ونبقيك خلف حدود الزمان
 ....ونبكيك يوماً بكل العمر

  

  ))قصيدة األستاذ مقبل العيسى(( 
     منه يف االحتفاء بالشاعر     بل العيسى قصيدة مشاركةً   قْمث ألقى الشاعر السعودي األستاذ م 

 :لفاروق جويدة فقا
 :حيي شعب وادي النيل ذه القصيدة يف شخص الشاعر العريب فاروق جويدة أُ-

ــرباً  ــذى أزداد ق ــيا الش ــن دن وم
. 

ــباً    ــيب ح ــوي للط ــين أرت ذري
. 

ــيلةً  ــريد مخ ـ ي ــروم ِسـ بار وي
. 

   ــري ــيوم ط ــؤاد ال ــين فالف ذري
. 

وطــري النــيل نائــي الــدار غصــبا
. 

ــزهو   ــيلة يف األرض تـ وأي مخـ
. 

ــ ــبعد ه دباوقــد فقــدت ــذا ال
. 

ــيوين   ــوماً ع ــروق يل ي ــيف ت وك
. 

باذْإذا كانــت عطــور الــبعض ِكــ
. 

  ــر ــيل عط ــري ورد الن ــا يل غ فم
. 

ــتىب   ــغى لع ــام ال يص ــا ه إذا م
. 

ذريــين واملــالم فــإن قلــيب    
. 

ــرباً   ــلماً وح ــرب س ــود ليع جت
. 

فأزكـي الـورد مـا غرسـته كف         
. 

ــباً ــري الضــاد قل ــت لغ ــا كان وم
. 

ــاً   ــدين كف ــري ال ــت لغ ــا كان فم
. 

ــكباً   ــود س ــة وجي ــيض مساح يف
. 

ومــاء النــيل أعــرفه فــراتاً    
. 

ــان ــا ك ــتدي م ــر املع ــذبالثغ  ع
. 

نـذب لك ـري الع ـه النم ـال ل ـيق 
. 

دباًإذا كانــت شــغاف القلــب جــ
. 

وهــل يــزهو حلــي النــبض قلــب 
. 



باًمــىت كــان الــردى والقــتل ِطــ
. 

ــيها   ــن ف ــياة حن ــت ح ــال كان ف
. 

ــ ــا زلــت صــباًفإن  .           ي بالشــذى م

ــت   ــيا أخ ــي ف ــي بلوم اه ال توص
. 

ــهباً  ي ــد ش ــبني ا ــتق يف ج ف
. 

هــو النــيل العظــيم وروح شــعب 
. 

ــباً  ــنوز األرض ح ــنهم ك ــي م فل
. 

فأهلـــوك وإن النـــوا خلصـــم 
. 

ــيج هــ  ــاء احلج ــىبإذا ج نا ول
. 

ــراً   ــام فخ ــدى األي ــيين م ويكف
. 

 

  ))لمة معايل الشيخ عبد ا بلخريك(( 
مث حتدت معايل الشيخ عبد اهللا بلخري عن العالقات اليت تربط اململكة العربية السعودية                
مبصر، وما يكنه قادة اململكة وشعبها من حب ملصر وشعبها، وقد عرج يف حديثه على                   

سم احلج، أو يف مناسبات     االحتفاالت اليت كانت تقام احتفاًء مبقدم أدبائها وعلمائها خالل موا          
 :أخرى فقال

 هجرية وصل إىل اململكة شيخ العروبة أمحد زكي يرافقه املازين، ورمتنا مصر               ٤٩ يف سنة    -
بأفالذ أكبادها، فأقامت هلم الدولة حفالت صاخبة ومجيلة، وخطب فيها اخلطباء وأنشد الشعراء                

 لمة مصر، حىت الشوارع أصبحت تتحدث عن        ك  أسبوعان أو ثالثة ال تطرق آذاننا إالَّ       قصائدهم، ومر
 .مصر

 وعندما زار طلعت حرب باشا اململكة بصفة سرية، لكي جيلي ما تعكر من العالقات موفداً                 -
 .من قبل امللك فؤاد متظاهراً أنه جاء لكي يفتتح بنك مصر فاحتفلت به اململكة ورجاالا

يف تكرمي معايل الوزير املصري حممد       كذلك احتفلت البالد بأسرها، وشارك الكبار والصغار         -
واحتفلوا به يف مىن    .  فكان وجوده بيننا عرساً، ومومساً وعكاظاً     .  حسني هيكل، عندما جاءنا ألول مرة     

 .احتفاالً منقطع النظري
 وكان من تقاليد امللك عبد العزيز أن يقيم يف اليوم الثاين من أيام مىن مهرجاناً عظيماً حيضره                   -

ن امللوك والقادة الرؤساء، والزعماء واألمراء والسالطني والعلماء واألدباء، ويقومون          عظماء احلجاج م  
وال ينكر أحد فضلها،    .   إذا حضر الوفد املصري    غري أن املهرجان ال يفتتح وال يبدأ إالَّ       .  بالسالم عليه 

وقلبها، وتتخذهم  سالمية والعربية الذين يفدون إليها، وتفتح هلم صدرها          وأا حتتضن أبناء األمة اإلِ    
سالم لقرأنا الكثري من مفاخرها ومن إسباغ        ولو تتبعنا تاريخ مصر منذ دخوهلا يف دولة اإلِ         .  أبناءها

 .سالمية الذين اختذوا منها وطناً هلمفضلها على عدد غري قليل من أبناء األمة اِإل



ر كذلك يف    وعلى سبيل املثال ابن خلدون أحد الرجال املشهورين يف املغرب، وهو مشهو             -
 .األندلس وفد إىل القاهرة، فأحبته مصر وأحبه أهلها، فأصبح ابن خلدون أحد أبنائها

 وهذا السيد البدوي املغريب حتتضنه مصر يف اإلسكندرية، فيصج وجهاً من وجوه مصر                 -
 .املشرفة

 سالم، من قرية القلمون من     واحتضنت مصر أيضاً حممد رشيد علي رضا عاملاً من علماء اإلِ            -
ال أعتقد أنه   .  أعالم طرابلس الشام، وتعلم فيها وكان مشهوراً يف قريته وقد يكون مشهوراً يف طرابلس             

 والزم الشيخ حممد عبده، وأصبح من أشهر        هـ١٣١٥كان مشهوراً يف بريوت، ورحل إىل مصر عام         
            ِسالناس يف مصر، أصدر فيها جملة املنار وأصبح علماً من أعالم مصر ونكذلك .   من الشام   الناس أنه  ي

علم من أعالم الشام، توىل فيها حترير جريدة الرائد املصري،            )١(احتضنت مصر األستاذ حممد كردعلي    
 شاعر القطرين أي مصر     ةُتمسوجاء خليل مطران إىل مصر، فَ      .  م١٩٠٦وأنشأ جملة املقتبس عام      

 .والشام، وتوىل ا حترير جريدة األهرام
لبناين أطلق عليه شاعر القطرين، والذين أعطوه هذا اللقب هم            فخليل مطران من بعلبك      -

وكذلك الشاعر الشعيب بريم التونسي قدم من تونس، وأصبح من أبناء             .  رجال الصحافة املصريون  
 .مصر، ال عصبية وال عنصرية

سالمية، يف أشكال خمتلفة من     على العموم فإن مصر قدمت الكثري من العطاء ألبناء األمة اإلِ          و  -
 .لعلم والتعليم واخلرباتا

والسالم .   وأخرياً أقول لألستاذ فاروق مرحباً بك، وأهالً من القلب، وال شيء غري ذلك               -
 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))رد احملتفى به على كلمة معايل الشيخ عبد ا بلخري(( 
 ملعايل الشيخ بلخري    مت معايل الشيخ عبد اهللا بلخري كلمته، حتدث احملتفى به شاكراً          أبعد أن   

 :فضله وما أفاض به من حب ملصر وألبناء مصر فقال
 أنا هنا ال أعترب نفسي ضيفاً حقيقة ولكين أعترب نفسي يف بلدي، وبني أهلي، وإن شكركم يل                  -

    ة اليت تربط بني شعب اململكة الويف وبني الشعب املصري، تلك األخوة             هو يف احلقيقة شكركم لألخو
 بالتغريات السياسية اليت تطرأ بعض األحيان وإين أعتقد أن اجتماعنا هذه الليلة أكرب من               اليت ال تكترث  

                                                           
م بدمشق وتويف والده وهو     ١٨٧٦ولد عام   .   األستاذ حممد كردعلي علم من أعالم الشام، وهو مؤسس امع العلمي العريب بدمشق             )١(

 .م١٩٥٣مره، وألَّف الكثري من املؤلفات، وتويف عام يف الثانية عشرة من ع



 من هذه األشياء،    فإن الدفء يف القلوب أكرب    .  كل املتغريات السياسية سواء زادت حرارا أو قلت       
 :ولكي أبرهن على حب الشعب املصري هلذه الديار املقدسة أود أن أذكر برهاناً عملياً

قد أدى والدي ووالديت هذا العام فريضة احلج، وبعد عودما ساملني إلينا أخذ أيب يقص                  ل -
علينا سعادته، وما لقيه من عناية واحترام وتقدير، وما ملسه من اهتمام املسؤولني حبجاج بيت اهللا                   

 السنوات املاضية   وأن ما يلقاه احلاج هذه األيام خيتلف اختالفاً كبرياً عما كان يعانيه احلاج يف              .  احلرام
اليت سبقت قيام اململكة السعودية، وظل شهراً كامالً يقص علينا وعلى كل من يزوره مهنئاً بسالمة                  

ويصف حبه وحب كل مصري لتلك      .  وصوله تلك السعادة اليت غمرته منذ وطأت قدماه أرض احلجاز         
 ومسجد رسول اهللا عليه الصالة      األرض اليت تضم بيت اهللا احلرام، والكعبة املشرفة، واملشاعر املقدسة،         

والسالم، واألرض اليت تضم قربه عليه الصالة والسالم، وقبور آله وأصحابه الذين جاهدوا يف اهللا حق                
جهاده، رضوان اهللا عليهم، وسيظل اجلميع حيبوا ما دامت كلمة ال إله إال اهللا قائمة تربط بيننا وشكراً                  

 . إليكم مجيعاً

  )) حسني زيدانكلمة األستاذ حممد(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد حسني زيدان فقال

 األخ عبد اهللا    ، لست كذلك ولكن   )١( إين أمسع من يهمس، ويقول ثرثارة يف كل ناٍد خيطب           -
 .بلخري فتح شهييت للكالم، فأحببت أن أعلق عليه توضيحاً وتفسرياً بواقع من احلب

 

كنت حينئٍذ معلم   وملصرية مع بعثة األزهر املدينة املنورة،        عندما زرت ألول مرة بعثة اجلامعة ا       -
صبيان يف دار األيتام، وقد أعدت املدرسة لرتوهلم فيها واستقبلهم صديقي حممد سامل احلجيلي وكيل                

فلما رأيت السيارات أسرعت بالدخول إىل املدرسة       .  عميد املعارف حينذاك، ألن السيد أمحد صقر مبكة       
 ترتيبها بسرعة قبل أن يتوجه لزيارة        ت فضولياً فإذا يب أجد حفلة مرجتلة متَّ        من باب الفضول فدخل   

داً حيكم، وإن أُ  يإن العقيق حي  "احلرم، وكان من بني اخلطباء األستاذ ضياء الدين رجب يرمحه اهللا فقال              
طبة ال ختتلف عن سابقتها، ولكين وجدت أن هذا          ، مث خطب األستاذ سامل داغستاين خ      "يرحب بكم 

إن هذه حفلة مرجتلة فال أقل من أقول        :  املقام حيتاج إىل حديث آخر غري الترحيب فقمت خطيباً وقلت         

                                                           
 :هذا عجز بيت من الشعر، صدره" ثرثارة يف كل ناد خيطب ")١(

ثـــرثارةً يف كـــلِّ نـــاٍد خيطـــب
. 

 ــن ــت وال تك ــالم إذا نطق وِزِن الك
. 

 :وهو من قصيدة للشاعر صاحل بن عبد القدوس، مطلعها
ــ ــبالَك بع ــرمت ح ــنبص ــِلك زي د وص

. 

 



فيها كلمة مرجتلة، وإن كان االرجتال يضيق بفحول الرجال، ولكين سأكون الفحل أمامكم ألين أستمد               
 .الفحولة منكم

مود وعبد الوهاب عزام،     وكان أمحد أمني يرمحه اهللا يرأس البعثة اليت ضمت الشيخ علي حم             -
لقد تعلمنا منكم وفعلنا كذا وكذا فقام أمحد أمني يرمحه اهللا بعد            :  وعبد احلميد العباس، وقلت فيما قلت     

إن االرجتال يضيق بفحول الرجال نعم، ولكين أشكر األستاذ على الكلمة            :  أن أيت كلميت وقال   
 هو يقول   -وقال أيضاً مشرياً إيل     .  نت معلم صبيان   يف تلك األيام، مع أين ك      - ومساين أستاذاً    -املرجتلة  

إنه تعلم منا وأصبح فحالً ألنه قرأ لنا، ويف احلقيقة أننا حنن الذين استمدينا الفحولة من هذا البلد، من                    
سالم؟ أمل يكن جند هذا البلد؟ وأهل هذا البلد؟ قال ذلك وعيناه              علمنا القرآن؟ من هدانا إىل اإلِ      

 .يعرف الصالون كيف كان )١(م القبة اخلضراء، واألستاذ عزيزتسبحان بالدموع أما
 

 : وقال أيضاً-
إين ال أريد شعباً أن يكون سيداً لشعيب، أو وصيفاً لشعيب، أو أكثر علماً من                :   و أقسم باهللا   -
، وكان صديقي   ))جمذوباً((مث قام عبد الوهاب عزام وهو من ااذيب أنا أمسيه           .   شعبكم هذا  شعيب إالَّ 

سالمي، ولكين أصبحت اآلن من أول       لقد كنت من أوائل املتفائلني بالعامل اإلِ        :  رمحه اهللا فقال  ي
املتشائمني، ما دامت املدينة ومكة خربتان، هذه الكلمة القاسية نقلت، وانتقل على أثرها األستاذ حممد               

وبركاتهمت دار األيتام إىل مهدي بك والسالم عليكم ورمحة اهللاحسني زيدان إىل مكة، وض  . 
 

  ))كلمة اخلتام(( 
وبعد أن ألقى األستاذ حممد حسني زيدان كلمته، اختتمت األمسية بتكرار الشكر                

      وطاب، من طيبات ما أنعم به        ه اجلميع لتناول ما لذَّ    للمحتفى به وللحاضرين، ومن مث توج 
 أسباب اللقاء   ثنينية الذي هيأ هلم   االوبعدئذ انصرفوا وهم يلهجون بالدعاء لصاحب        .  عليهم

واالستماع إىل حسن القول واالستمتاع بالتعرف على أفاضل الرجال، وأشرافهم وعلمائهم،            
 . اللقاءوشعرائهم وأدبائهم، وهم حيلمون باألمسية القادمة اليت جيددون فيها

* * * 

                                                           
 .األستاذ عزيز ضياء:  املراد)١(
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