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 حملات من حياة احملتفى به
 . هـ١٣٤٣ة املكرمة عام ولد مبك -١
 .أمت تعليمه حىت السنة الثانية مبدرسة حتضري البعثات مبكة -٢
 .أول وظيفة شغلها كانت وظيفة كاتب أعمال مبصلحة الطرق بوزارة املالية -٣
دارية، وتدرج حىت وصل إىل وظيفة رئيساً للشؤون         انتقل إىل وزارة الداخلية حمرراً بالشؤون اإلِ       -٤

 .داريةاِإل
 .هـ رئيساً لبلدية جدة١٣٨٣ام انتدب يف ع -٥
انتقل بعد ذلك إىل إمارة مكة املكرمة بوظيفة مستشار إداري، مث تدرج بديوان إمارة مكة املكرمة                  -٦

 .مارةحىت وصل إىل وظيفة وكيل مساعد اِإل
 : أصدر ديواين شعر -٧

 " بكاء الزهر": األول عنوانه
 " سطور على اليم: "الثاين عنوانه

 .إذاعيةله مشاركات صحفية و -٨
 .كتب عن ديواين شعره كثري من رواد األدب يف اململكة العربية السعودية -٩
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 حفل التكريم
  ))االفتتاح كلمة(( 

 : افتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد اهللا عليه وعلى                -
 .ضل الصالة وأمت التسليمآله أف

خوة األعزاء، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وطاب مساؤكم يف لقاء متجدد نلتقي              أيها اإلِ  -
فيه هذه األمسية مع واحد من أبناء مكة الذين برزوا بفكرهم وعطائهم وعملهم يف جماالت متعددة،                 

 .لمة فكانوا أهالً هلا أيضاًأنيطت م مسؤوليات فكانوا أهالً هلا، مث خاضوا غمار الك
 ضيفنا الذي حنتفي به هذه األمسية هو سعادة األديب األستاذ علي أيب العال، البد من وقفة                  -

صغرية نعطي فيها إملامة سريعة عن احملتفى به قبل ن نترك له الساحة، وال أنسى أن أزجي له ترحييب                     
 .وترحيبكم وترحيب احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه

 - وهذه أول مرة تكشف فيها األعمار        ١٣٤٣ أستاذنا األديب من مواليد مكة املكرمة عام         -
 أمت تعليمه الثانوي حىت السنة الثانية يف مدرسة حتضري البعثات يف مكة، وأول وظيفة                -غاية يف اجلرأة    

ل من وزارة   حكومية شغلها كانت وظيفة كاتب أعمال يف مصلحة الطرق بوزارة املالية آنذاك، مث انتق              
دارية، مث رئيساً للشؤون    دارية، فمساعداً لرئيس الشعبة اإلِ    املالية إىل وزارة الداخلية حمرراً بالشؤون اإلِ      

ويف عام  .   وكيل وزارة لوزارة الداخلية شغل وظيفة رئيس مكتبه اخلاص          وعندما عني أولُ  .  داريةاِإل
حيث انتقل بعدها إىل ديوان إمارة      هـ  ١٣٨٤هـ انتدب رئيساً لبلدية جدة حىت منتصف عام         ١٣٨٣

تدرج يف األعمال الوظيفية بديوان إمارة مكة املكرمة حىت مت          .  مكة املكرمة يف وظيفة مستشار إداري     
دارية العامة، مث سكرترياً للجنة احلج العليا، فمديراً عاماً للحقوق،          ترفيعه إىل وظيفة مدير الشؤون اإلِ     

 .ة املكرمة وهي الوظيفة اليت يشغلها حالياًمارة منطقة مكفوكيالً مساعداً ِإل
 شاعرنا وأديبنا من الشعراء امللتزمني يف شعرهم لقضايا جوهرية، وضعها يف اعتباره وكرس               -

واالجتماعيات اليت حظيت مكة    ..  واملواقف التارخيية النبيلة  ..  سالميةاملآثر اإلِ :  حياته يف الكتابة عنها   
 .بكثري من جوانبها املشرقة



 كانت ذكريات الدراسة    هذه األمسية يطيب لنا أن نلتقي به ونعيش معه الذكريات سواءً           يف   -
 .أو ذكريات املرافقة القوية لزمالئه صناع الكلمة، أو الرحلة العملية اليت تدرج فيها وعاش يف خضمها

ستاذ  قبل أن أعطيه الكلمة أجد أنه من الوفاء أيضاً أن نسمع ما قاله عنه أديبنا املفضال األ                   -
 . أمحد عبد الغفور عطار

 

  ))كلمة األستاذ أمحد عبد الغفور عطار(( 
مث قرأ األستاذ عبد اهللا رجب الكلمة اليت أعدها األستاذ أمحد عبد الغفور عطار مبناسبة                 

 : االحتفاء باألستاذ علي أيب العال فقال
احلفل ويف هذه االثنينية اليت      بسم اهللا الرمحن الرحيم، الواقع أنين أعددت كلمة أللقيها يف هذا             -

يكرم فيها سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه الشاعر األستاذ علي أبا العال، ويف اللحظة األخرية علمت                
سطور "برغبة األستاذ الكبري الشيخ أمحد عبد الغفور عطار أن تلقى مقدمته لديوان األستاذ أيب العال                 

 : يقول األستاذ العطار.. لكلمته وها هي ذييف هذا احملفل، فأتنازل بكلميت " على اليم
 أكتفي بالتحية لصديقي الشاعر املطبوع األستاذ علي أيب العال، ولو أسعفتين حاليت الصحية               -

الستطعت أن أكتب مقدمة كاملة حتوي الدراسة والنخل والنقد، ألن املقدم صرييف والصرييف كما نعلم               
 قبله وما مل يكن صحيحاً فرزه وحده         فما كان منها صحيحاً    ينقد ما بني يديه من الدراهم والدنانري،      

 .وهذا هو النقد الصحيح وهي مهمة الناقد الرتيه. ورده، فإذا كانت كلها صحيحة رضي وقبل
 ومن الطبيعي أن صديق الشاعر أعرف الناس به، ألن الصداقة تنفي التكليف وجتعل صورة                -

 فهو حري أن حيسن النقد، والشيء الذي أستطيع أن أقرر           .صديقه أكثر وضوحاً، وأظهر ملالحمه ومساته     
                من هذا الديوان،    من مساعي لبعض ما نظم الشاعر من قصائد وما ألقاه يف احملافل ومن قراءة ما قرأ علي 

أن شاعرنا ال يتكلف يف شعره، بل هو دقة شعوره الصادق تنبثق منه طواعية من غري اختياره، وشعر                   
مدح غري طامع، وإمنا هو يتخذ مدحيه لتكرمي من          ..   تكسب، فهو إذا مدح    املديح عنده ليس شعر   

ميدحه، وما هو يف ذلك مبجرب على غري ما يريد وال جمرب على املديح، وإمنا هو يكرم بشعره من استحق                    
تكرميه، وهلذا ال يستطيع ناقد شعر علي أيب العال إال أن يوافقه على ما خلع على ممدوحه من الربود                     

اة بالنفيس الغايل، وعندما يتفق السامعون والقارئون مع الشاعر يف مدحيه يكون هنا االتفاق شهادة               املوش
منهم على صدق الشعور الذي ينتفي معه التكلف والنفاق، ويبقى صدق التعبري الذي يقرره ويتبني                 

 والتصفيق  عجاب الذي دفع مجاهري سامعي شعره حينما ألقاه بني يدي ممدوحيه على االستعادة              اِإل
 .. املدوي؛ والسالم عليكم



  ))كلمة احملتفى به (( 
 : مث ألقى األستاذ علي أبو العال الكلمة التالية

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله                 -
قبل األخ العزيز الكرمي    خوة األكارم يف استضافيت من      إا لفرصة طيبة جتمعين باإلِ    ..  وصحبه أمجعني 

 : األستاذ عبد املقصود خوجه، وذه املناسبة حضرتين بعض أبيات للتحية
وأنـــتم مـــن يكـــرم كاجلواهـــر

. 

ــنكم   ــرمي مـ ــيل أن أرى التكـ مجـ
. 

ــر ــرنا نقتفـــي وـــم نفاخـ وسـ
                                                            . 

ــنا   ــن اقتديـ ــا حنـ ــن روادنـ فمـ
. 

ــر    ــاه باه ــب وف ــن أح ــن م ولك
. 

ــل    ــرمي أه ــذا التك ــعري ل ــا ش وم
. 

جهــوداً لــيس ينكــرها املكابــر   
. 

ــثرياً     ــوا ك ــن أعط ــل م ــرم ك يك
. 

أود أن أطوف ببعض الذكريات اليت مرت يب يف جمال احلياة، ويف جمال               ..   إخويت األعزاء  -
يل يف الشعر األديب الكبري الشاعر معايل األستاذ عبد اهللا بلخري، كنت            فلقد كان أول موجه     ..  الشعر

يف مدرسة حتضري البعثات أحاول نظم الشعر بعد أن قرأت قصائد شاعر الفالح آنذاك األستاذ عبد اهللا                 
بلخري، وكنت أحفظ الكثري منها، وما أن علمت مبجيئه من بريوت أثناء احلرب العاملية الثانية حىت                  

ىل داره وسلمت عليه وأطلعته على أول قصيدة كنت أحاول نظمها، وكان التشجيع، وكان               ذهبت إ 
كبار، وكان ما كان من دماثة خلق معايل األستاذ عبد اهللا بلخري، وهو ما عرف عنه الشيء                  إظهار اإلِ 

باب الذي دفعين إىل أن أحاول وأحاول كثرياً يف نظم الشعر ويف السري على منوال ما نظمه شاعر الش                  
 .أو شاعر الفالح أو شاعر األمة األستاذ عبد اهللا بلخري

األستاذ حممد حسني زيدان، ولعله ال يذكر أنه يف عام          ..   مث يأيت بعد ذلك دور األستاذ الكبري       -
 جاء لزيارة مدرسة حتضري البعثات عصراً مع مسو األمري عبد اهللا الفيصل،              ١٣٦٠هـ أو عام    ١٣٥٩

اضة، بني طالب املعهدين حتضري البعثات، واملعهد العلمي السعودي،           وكانت هناك مسابقات للري   
 : وألقيت قصيدة قلت فيها

زيـــن الشـــباب وخنـــبة الفتـــيان
. 

ــيان   ــنطق وبـ ــرم مـ ــيوا بأكـ حـ
. 

حــيوا ســعاة الســبق يف املــيدان   
                                                            . 

ــال    ــالب الع ــد ط ــعاة ا ــيوا س ح
. 

ــيان  ــخ البنـ ــم راسـ ــزهو بعلـ يـ
. 

حــيوهم وارجــوا هلــم مســتقبالً    
. 

للعلــياء جمــداً راســخ األركــان   
. 

مهـــالً فســـوف تـــروم يبـــنون 
. 

تبقـــى مآثـــرها لـــدى األزمـــان
. 

ــارة    ــحيح حض ــالعلم الص ــنون ب يب
. 



 شعرت باألستاذ حممد حسني زيدان وهو يشد على يدي بعد أن ألقيت هذه القصيدة وحبضور                -
وكما هو معهود فيه، ويل معه ذكريات       .  مسو األمري عبد اهللا الفيصل، وأحسست منه التوجيه الكرمي         

 .أخرى عندما كان يف وزارة املالية
كنت يف مصلحة الطرق واشتغلت ملدة عامني، وبعد        ..  ايت الوظيفية  هناك قصة مرت يب يف حي      -

ذلك اضطر عمي على أن أترك الوظيفة وأتفرغ ملهنة الطوافة، وعندما قدمت استقاليت للشيخ حممد                 
سرور الصبان وكان يشغل وظيفة مدير عام املالية شرح عليها ال داعي لالستقالة، وإذا كان املذكور                 

أصر عمي  .  رج فال مانع من منحه تذاكر إركاب وإجازة يعود بعدها ملباشرة عمله           يرغب السفر إىل اخلا   
على ترك الوظيفة فتركت الوظيفة، فكتب الشيخ حممد سرور الصبان أن تأخذ املصلحة مين تعهداً                 
بعدم االلتحاق بأي عمل يف الدوائر احلكومية، فأعطيت التعهد استجابة ملطلب عمي، وكان هذا التعهد               

 .يف حرماين من العمل احلكومي ملدة عشر سنواتسبباً 
أن يساعدين ألعود إىل مضمار العمل احلكومي،        .   ولقد حاول األستاذ حممد حسني زيدان       -

فطلب مين أن أتقدم إىل إدارة احلج أللتمس تعييين يف إحدى الوظائف، وما أن أرسل أمر تعييين إىل                    
في أنين قد أعطيت تعهداً بعدم التقدم لطلب العمل بأية          وزارة املالية حىت الحظ السيد علي عامر يف مل        

              أن  مصلحة حكومية، ولذا قرر رفض طليب، وعندما علم األستاذ حممد حسني زيدان بذلك عرض علي 
أعمل برئاسة مشايخ اجلاوة، وطلب مين أن أراجع الشيخ صدقة رمحه اهللا، فراجعته فوافق على تعييين،                

 .اجلاوة عدة سنواتوظللت أعمل يف رئاسة مشايخ 
 بعد أن قضيت ما يزيد على عشر سنوات بعيداً عن العمل احلكومي، راجعت الشيخ حممد                 -

ذاعة، فعرضت عليه حاليت وذكرته مبا سببه يل من حرمان بسبب            سرور وكان مشرفاً على احلج واإلِ     
 .التعهد الذي طلبه مين، فترك ذلك مشعة مضيئة يف ذاكرته

لمالية، وعني األمري عبد اهللا الفيصل وزيراً للداخلية، وذهب         ل  اً وزير  أسست أول وزارة وعني    -
األمري عبد اهللا الفيصل يف رحلة إىل أمريكا، وتوىل الشيخ حممد سرور بدالً عنه وزارة الداخلية، فلمحين                 

ما  السائق يدعوين إىل وزارة الداخلية، وعند       ذات يوم وهو يف طريقه إىل وزارة الداخلية فأرسل إيلَّ          
قابلته قدمين للشيخ حممد حابس والسيد أمني رضوان اللذين كانوا واقفني جبواره وطلب منهما تعييين                

 .داريةيف وظيفة يف وزارة الداخلية، فعينت حمرراً بالشؤون اِإل
م العمل الوظيفي هو هذه الوظيفة        هذه نبذة مقتضبة من سرييت العملية، وكان أول سلَّ           -

هذه بعض الذكريات عن حيايت الوظيفية وعن حيايت الشعرية، وما          .  يه اآلن وتدرجت إىل ما وصلت إل    
ليسمح يل السادة أن أستعرض بعضاً من شعري عن مكة،          .  أكثر الذكريات وما أطوهلا وما أبعد مداها      



وأفخر بأنين ألقيت قصيدة عندما كرمت مكة جاللة امللك خالد رمحه اهللا، وهذه القصيدة حتية أهايل                 
 :  أا أتت جبامعة أم القرى، فقلت له يف نفس القصيدةمكة، أفخر

لَبــى املَطَاِلــب واجلَــواب قــبولُ   
. 

   ــن م ــت ــريد فأن ــا ن ــثُّك م بــا ن إن
. 

يف قلـــب مكـــة تزدهـــي وتِنـــيل
                                                            . 

نحـــتاج جاِمعـــةً تضـــم معاهـــداً 
. 

شـــتى العلـــوم وأُســـها الـــترتيلُ
. 

ــرى   ــواحي والقُ ــة والض ــالب مك ط
. 

ِللِْعلْــِم واجلهــل البغــيض يــزول   
. 

ــناِئكُم  ِلــتكُونَ صــرحاً مــن صــروِح ِب
. 

 

لك  فما أن انتهيت من هذه األبيات حىت أمر يف نفس احلفل وأسر إىل مسو ويل العهد جاللة امل                  -
فهد أطال اهللا بقاءه، وصدر األمر يف نفس اجللسة أو يف نفس احلفل بتأسيس جامعة أم القرى، وأنا                    
أفخر ذا وأمحد اهللا على ذلك، وشعري يتضمن كثرياً مدح مكة وما فيها من روحانية وقداسات،                  

 : قلت فيها" ومض على جبال النور: " منها وعنوااوهذه قصيدة أقرأ بعضاً
ــا ــي إىل مح ــواك دم ــتهوي ه ك ويس

. 

ــيمين    ــوق يت ــري يب ش ــة اخل ــا مك ي
. 

ــدم   ــن الع ــاءت يب م ــة اهللا ج ورمح
                                                            . 

ــ  ــدريت فم ــمي ومق ــا جس ــراك من ن ث
. 

ــرم  ــهر احل ــرب األش ــة ع ــني القداس ب
. 

ــئيت    ــي وتنش ــوطن أحالم ــنت م فك
. 

نفســي وناجــت لــدى ركــن وملتــزم
. 

وحــول كعبــتك الغــراء كــم ســبحت 
. 

ــيم  ــالق والق ــي واألخ ــرتل الوح يف م
. 

ــدين اإلِ   ــم تعه ــنف وك ــالم يف ك س
. 

ــرم  ــرية احل ــراً ج ــيب فخ ــي فحس مثل
                                                            . 

ــن    ــاقه وط ــب ش ــل حم ــان ك إن ك
. 

ــي   ــيليت ندم ــويب ح ــن ذن ــإنين م ف
. 

ــربتها     ــن ت ــأين إب ــعدت ب ــئن س ل
. 

ــأم  ــال س ــي يب ب ــولة متض ــنذ الطف م
. 

ــثها   ــنك مبع ــريات ع ــوف يب ذك تط
. 

ــا يهــم  ــق ــر العصــور ومــن يعل م
. 

ىــات عل ـروي الذكري ـفليس مثلك ي   
. 

ــقم   ــداء والس ــد زوال ال ــرء بع كالب
                                                            . 

  ــس ــن حي ــرى أم ــيك أم الق ــهفف  ب
. 

 

انني بيتاً، وكانت على غرار ج الربدة تقريباً، تعرضت إىل مولد الرسول             القصيدة هذه من مث    -
   ِسراء واملعراج وحممد يف صباه، ونزول الوحي والدعوة واملناوئني هلا، اهلجرة             ، وتعرضت إىل اإل

 :النبوية إىل أن انتهت
مــن اجلــوارح مــن فعــل ومــن كلــم

. 

ــتغفر اهللا  ــتأس ــا عمل ــيب وم ــن ذن  م
. 

ــي ــوخميف س ــال وال ــذنب واألوح ئ ال
                                                            . 

ن غوايتها ــي م ـف خالص ـوالنفس كي  
. 

ــمي  ــبل اهللا معتص ــاً وح ــقت ذرع وض
. 

ل ما صنعت  ـن ك ـا ع ـت من يه  ـسئم 
. 



ــي  ــن م ــيب وم ــن ذن ــتغفر اهللا م أس
. 

ــية    ــل معص ــتين ك ــيت ألبس ــي ال فه
. 

ود والكــرم يــا ذا اجلُــكِلضــ بفَمِركْــأَ
. 

ديـت معتم ـي أن ـام خت نِسا رب أح  ـي 
. 

ــي   ــوان خمتتم ــوايب بالرض ــل ث واجع
        .                                                     

وهــب لعــبدك عفــواً مث مغفــرة    
. 

 
 : نشرا جريدة املدينة يوم عيد األضحى" مكة رحاب الوحي: " وهذه قصيدة عنواا-

 س بِ ـل التاري ـِقفنالَ ــي ع ـخ يهان ع
. 

ــا    اهبــي ر ــل الوح ــيال جل ــم ل ك
. 

ــناها  ــن س ــيض م ــون وم ــنا الك وس
                                                            . 

ــورى     ــاد ال ــاق أجم ــد ف ــدها ق جم
. 

يف محـــى الكعـــبة يـــزداد تقَاهـــا
. 

علمـــتين أنشـــد اـــد ونفســـي 
. 

ـ  ي مـــن ثَـــراهاى اُهللا كَياِنـــأن بنـ
. 

ِض وحســيبمكــةٌ يــا قــبلةَ األر   
. 

اهـــاع ـــر األكـــوان فـــازدانم
. 

ــيئاً     ــي وض ــرتل الوح ــا م ــةٌ ي مك
. 

ــا  أَ ــادت ذُراه ــاق وانقَ ــعوا اآلفَ ضخ
                                                            . 

ــةٌ  ــرى  مك ــاِد الش ــد آس ــا مه  ي
. 

ــم ِح ــد عـ ــانُ اهللا قـ ــاموأمـ اهـ
. 

 بــرها كاِملســك ِعطْــراً وعــبرياً  ت
. 

ــناها   ــر م ــن األج ــنفس م ــغ ال أبل
. 

   ــج ــن ح ــاد م ــبةُ القُص ــباًكع  مني
. 

ى وبـــناهاموِضـــع البـــيت فلبـــ
. 

ــوأَ  ــيها بــ ــراهيم ِفــ  اهللا ِإلبــ
. 

ــنا لَ ــرب بــيك ر ـ ِب ــن دعاهـ اي م
                                                            . 

ــ  ــوا ِعـ ــناس فَقَالـ ندها أذَّن يف الـ
. 

اواهـــ دوفصـــوم مزهـــا زمـــوِب
. 

ــانٌ ِمـــ   ــيس يف األرِض مكـ ثلهالـ
. 

ـ  ــن سـ ـ ى ِلعم ــه بـ ــءاً بدل فَصااه
. 

تني اســـتقبلتي املَـــروورواِبـــ 
. 

كــم روــى اآليــات تتــرى مــن ساهام
. 

ــ  ــاٌءروِحــ ــحاِب ســ هوِر يف نــ
. 

ــ ــنه الس ــيا دمحدي ــم أح ــج وك ااه
                             .                                

ــ  حــثُي اَء ضــار ــوِر الغ ــن ن ــيب م  ن
. 

ــرأْ ــاللَّادد وازإقـ ــاالَ حِظفْ بـ هـ
. 

ــأَ  ــتاريخقرشـ ــا أُ الـ ــِز ملـ تلَنـ
. 

ألجـــيال للحـــق دعاهـــايـــنذر ا
. 

ــواىل ِس  ــالًوتــ ــرآالســ  قــ
. 

اهافَ يف صـــوفْوهـــو لأليـــام صـــ
. 

    ــوكب ــيايل ك ــب الل ــي يف رك فه
. 

ــي ــرى خف ــه ذك ــر ردلَّ ــؤ الده ااه
                                                            . 

وجـــبال الـــنور تـــروي قصصـــاً 
. 

ــ ــهد اِهلشـ ــرة ثَـ ــورجـ اهاور فَـ
. 

ــن كُـــ   ــدٍيمـ ــبداء ثُ وكُـ ٍريـ
. 

هـــاالَجهو ِبز تـــيانَبـــل الِتعشـــ
. 

ــ  مــنها أَ ن الفُِطو ــحى وم ــص رقتش
. 

ــ ــناِسدهلُ ــداها ى ال ــد ه ــناراً ق  م
. 

 ــا التوحــيد أَوــضــحى مرقاًش
. 

اهــامح  واملــوىل البــيِتيف جــواِر
                                                            . 

ــاهم   ــن اهللا محـ ــد أمـ ــها قـ أهلـ
. 



فــود اِهللامــن ودعاهــا والبــيت 
. 

ــ  هــنو ز ــم ب مزــج ــم ح ــيهمم ك  إل
. 

ــيلةَ ــراِء اِإلل ــس وازدان ــت س اهام
. 

ــ  ها يف غـــبطٍةجـــواؤ أَدتِهشـ
. 

ــركب والقُــ  ــادى ال ودست ــىب اه
. 

 ــد ه ــندها ق ــع ــلَّ ــرنُول الكَ اًور س
. 

ــ ــ عاٍقرلبـ ــر اُألبـ ــقفْـ اواه ِسـ
                                                            . 

ـ حِر  يالًِثـــ م مل يشــهد الكــونُ  ةٌلَـ
. 

ااهر ســــ اُهللا بــــاركلــــرحاٍب
. 

 رالـــذي أســـرى بعـــبد   اُهللايب 
. 

ــل ن ــك ــداها ٍسفْ ــرجو ه ــنت ت  آم
. 

ـ   ناجــزا قــد حيك إنــربــنا لبـ
. 

ــداها  ــاب ص ــي ينس ــاب الوح يف رح
. 

ت لـــبتيك واألصـــواربـــنا لبـــ 
. 

لــك والنع طاهــامــى لكفــيك ع
. 

 ربـــنا لبـــيك إن احلمـــد فـــرض
. 

ــا    ــد زاد ظماه ــو ق ــعت للعف خض
              .                                               

ــنا لبـــ   ــيك لَربـ ــوبكتبـ  قلـ
. 

ــ لَّضــذنب ــقاهاها ال ــت ش ــد عاف  وق
. 

ـ   ــنا لبـ ــب رب ــد ل ــوسيك ق ت نف
. 

ــُأل ــفاها  األرضمتـ ــزدان صـ  ويـ
                                                            . 

ــ  ــنا أَربـ ــةً غِْبسـ ــنا رمحـ  عليـ
. 

 

، وكان حظي أن رافقته      من ذكريايت مع شاعر الشباب أمحد رامي أنه حضر للمملكة يف زيارة            -
بالطائرة إىل املدينة املنورة، فسلمت عليه وكانت الرحلة إىل املدينة قصرية كما هو معروف، لكننا                 

وقبل ذلك دار بيين وبينه حديث      .  اجتمعنا يف املدينة يف اليوم التايل يف ضيافة األمري عبد احملسن رمحه اهللا            
 يل قصتها وموقف أم كلثوم من أمحد شوقي، فقلت          يف الطائرة حول قصيدة سلوا كؤوس الطال، حكى       

 : قلت: لقد مخست قصيدة سلوا كؤوس الطال، فقال أمسعين يا ابين: له
ــا  ــاج احلســن حاله ــا الغصــن ت كأ

. 

بــدت كــبدر الدجــى خيــتال عطفاهــا 
. 

اهاـل المست ف  ـ ه الـو كؤوس الط  ـسل
                                                            . 

ــياها   ــيه حمـ ــدر يبهـ ــرها الـ وثغـ
. 

ــناياها   ــت ث ــل مس ــراح ه ــتخربوا ال واس
. 

 
 

  : فقلت له..  ما قلتأعد علي: عجب جداً وقال يل احلقيقة أُ-
ــاقية    ــرب س ــنا ق ــأت فجلس وأوم

. 

 ــي ــت وح ــاهية رن ــد س ــني ج ت بع
. 

ةـي بصافي ـى الروض تسقين  ـت عل ـبات
                                                            . 

ــية   ــي بداج ــد أغف ــيل ق ــىت إذا الل ح
. 

 اهــــاال للســــالف وال للــــورد ري
. 

 
 



وخصوصاً قصيدة ذكريات اليت تغنيها أم كلثوم،        ولقد أعجب بالقصيدة وتناول حديثنا الشعر        -
 : وقرأت له بعض أبيات نظمتها يف الثناء عليه جاء فيها

ــ ــباب خلَّـ ــب والشـ د احلـ
. 

 ــذاب ر ــك الِعـ ــع أحلانـ جـ
. 

ـــوصالوصـــل والعـــتابف 
. 

 ــوى و ــوق واهلـ ــف الشـ صـ
. 

ــذُ ــ الِفتأخـ ــكَـ ببار واللُـ
. 

ـ   ــت صــــ هاتغدرر أنـــ
. 

شـــدوها أعجـــبـــ العجاب
. 

 ــر ــا حناجــــ رددــــ
. 

 ــحاب ــق كالسـ ــرب األفـ تعـ
. 

   ــريات ــن ذك ــى اللح ــد كف ق
. 

 

 يف اليوم الثاين إىل     ا، فحضر إيلَّ   مث قلت له سأكمل القصيدة غداً إن شاء اهللا وسأمسعك إياه            -
نزل قصر املدينة وبصحبته األخ طاهر زخمشري أمد اهللا يف حياته، وقبل الصالة قال يل أمسعين ماذا                   

 : قلت.. أكملت
واطلـــب األجـــر والـــثواب

. 

ــنا   ــوى هـ ــديث اهلـ دع حـ
. 

ــ ــورى املهــاب  ملَ ــري ال  خ
. 

ــد ا  ــجواقصـ ــذيد املسـ لـ
. 

رية األهـــل والصـــحابِخـــ
. 

 طــــه وصــــحبهمضــــ 
. 

ــراب  ــدين باحلـ ــت الـ محـ
. 

ر مــــواقفاًقــــف تذكَّــــ 
. 

وعلـــى الســـفح واهلضـــاب
. 

حــــد وخــــندقبــــني أُ 
. 

ــرِ  ــبدر والـ ــع الـ كابطلـ
. 

ــ  ــباوتذكَّــ ــذي قُــ ر بــ
. 

ـ   ــيها الثَـ ــاح ف ــف ابرى وطَ
. 

ــنيب    ــا الـ ــوم أن جاءهـ يـ
. 

فاقصـــد البـــيت والـــرحاب
. 

 وإذا رــت ــرةًمـــ  عمـــ
. 

ـ  ضــابرب والرتفضــل الشـ
. 

ــزماً   ــأس زمـ ــرب الكـ واشـ
. 

ــاب  ــدعا اـ ــيها الـ إن فـ
. 

ــروة  ــند مــ ــئد عــ واتــ
. 

فهـــو يعفـــو ملـــن أنـــاب
. 

ــوه   ــأل اهللا عفـــ واســـ
. 

ــباب  ــاعر الشـ ــتدم شـ ولـ
. 

 ســــاملاًودولــــك العــــ 
. 

 .لمة شكر أثبتها مصورة يف الديوان وقد كتب يل خبطه ك-
 

 :  وهذه قصيدة أظن أا نشرت يف الندوة وهي-
ــد مســه الســحر ــيمان ق كأنــك كاهل

. 

ــرب   ــيمتك الص ــع ش ــي الدم أراك عص
. 

ــر  ــيك وال أم ــي عل  ــوى ــا لله أم
                                                            . 

تــناديك أشــجان صــداها هــو النكــر 
. 



ــة   ــوم وهجع ــناس ن ــيل ال ــيم ول أه
. 

ــوعة    ــندي ل ــتاق وع ــا مش ــم أن نع
. 

ــي ال يــ  ــن مثل ــر  ذاعولك ــه س ل
. 

ــة ســواي  ــه يف احلــب شــوط ورجع ل
. 

هلـــا أثـــر يف خافقـــي ومالحمـــي
. 

 ــاد ــ تتك ــي يُءِض ــني جواحن ــنار ب  ال
. 

ــر   ــبابة والفك ــتها الص ــي أذك إذا ه
                                                            . 

بــدت وهلــيب الــوجد هــز جوارحــي 
. 

  
 : فيهاقلت" أغنية حب" وهذه -

إين لعينــيك بــل للحــب أعــتذر   
. 

وال الوتر ..  ي غليلي ال  ـر يشف ـال الشع  
. 

ا الصور ـو  ـا تزه ـدت  ـا سع ـيا م 
                                  .                           

معي  الـاخلي  فاستعصى  كـوصف  حاولت 
. 

ــر   ــات ينتظ ــيب ب ــول وقل ــاذا أق م
. 

ــذبين    ــيك جت ــل يف عين ــر الكح جزائ
. 

ــدر ومل أخطـــط ــنه القـ ــه لكـ لـ
. 

 يف جســدييســافر احلــب واألســياف 
. 

 ــر ــكن القمـ ــيك يسـ ألن يف مقلتـ
. 

 فــإين ال أصــدقه ي العــذولَِعــد 
. 

ربـبو وأصط ـأص  ىـضا م ـفيم  كنت  مك
. 

ــدره   ــت مص ــب أن ــك ح ــدين ل يش
. 

   
 : عندما سافرت إىل اهلند وشاهدت قصر تاج حمل وصفته يف أبيات قلت فيهاو -

ــر  ــن حج ــر م ــيين بقص ــا رأت ع م
. 

ــرب   ــاريخ العـ ــر وتـ ــة الدهـ عظـ
. 

 وإبـــداع الصـــور الفـــنروعـــةَ
                                                            . 

ــ  ــام يف أََجـ ــقـ ــاًرا يباِهـ ي جامعـ
. 

مــر القَِءو يف ضــجــني مــاج لُكَ
. 

 ـــزفَِرختمـــن م مـــر ِحـــرانهطَي
. 

ــر  ــتجدي املط ــحب وتس ــس الس تلم
. 

ــ  ــهاراتنواملَــ ــى أركانــ  علــ
. 

ــرب  ــامت يف كـ ــرب تسـ ــبة القـ قـ
. 

ــطها  ــع يف وســ ــباب أربــ وقــ
. 

ــر    ــوء األغ ــر بالض ــتحدى الده ي
                                              .               

 إال ألقــــاًمل تــــزده الشــــمس 
. 

كـــر واحلـــب األبـــرخللـــود الِذ
. 

ــ  ــناه ت اهشـ ــيهاٍن بـ ــةً جـ حفـ
. 

ــر  ــيد األثـ ــال لتخلـ ــذل املـ بـ
. 

ــه    ــاًء زوجـ ــب وفـ ــنح احلـ مـ
. 

ــيفٍ  ــراب الح أو طـ ــربكسـ  عـ
. 

ــحية    ــال تضـ ــب بـ ــا احلـ إمنـ
. 

ــر   ــر العم ــن زه ــي م ــى وه يتناه
                                                            . 

ــندما    ــيه عـ ــرخص األرواح فـ تـ
. 

ركَــــنســــان إال بالِذخيلــــد اِإل
. 

ويهـــون املـــال للذكـــرى وهـــل 
. 

احلـــياة احلـــب والعـــيش قـــدر
. 

ســــنة اهللا ســــرت يف خلقــــه 
. 

 لــى وعمــر فــبىن القصــص وأع
. 

مجـــع الصـــناع مـــن أنصـــارهم 
. 



ــن كــ  ــر م ــرب النض ــال والت رمي امل
                                                            . 

ــبغونه    ــا يـ ــل مـ ــباهم كـ وحـ
. 

محـــل العـــبء وكـــان املقـــتدر
. 

ــنه   ــربى م ــىتفان ــارس م ف ــن ف  م
. 

ـــمل يـــزل للـــيوم مـــبهاة العصر
. 

ــاً   ــناً رائعـ ــميم فـ ــرج التصـ أخـ
. 

ــر  ــم النخ ــى العظ ــب عل ــرف احل رف
. 

ــع  ــدمجـ ــرحيني وقـ ــر ضـ  القصـ
. 

ــبٍ  ــتاز حـ ــه ممـ ــزوجـ ري وِسـ
                                                            . 

ــبه   ــيهان إىل جانــ ــاه جــ شــ
. 

رفَـــت تـــرويه احلُ املـــووجـــاللُ
. 

صـــور املاضـــي أطلـــت عـــربة 
. 

أيــنما ســرت وصــوبت النظــر   
. 

ــاً  تشـــهد الـــرهبة واملـــوت معـ
. 

ــن ــاب م ــالً ينس ــدررسلس ــيض ال  ف
. 

نقــــش القــــرآن يف جدرانــــه 
. 

ــر  ــات أخـ ــد وآيـ ــر اخللـ تذكـ
                                                            . 

ــخت   ــتابوت آي نسـ ــى الـ وعلـ
. 

ــجر    ــاء وش ــني م ــروق الع ــا ي م
. 

مـــدخل مـــن جـــنة األرض بـــه 
. 

ــر    ــري وت ــن غ ــان م ــد األحل تنش
. 

وطــــيور اهلــــند يف أشــــكاهلا 
. 

حتــتها اخلضــرة يف شــط النهـــر   
. 

ــرفة    ــيمت شـ ــرق أقـ وإىل الشـ
. 

ــر   ــيا البش ــثال يف دن ــرب األم مض
                              .                               

ــييده    ــدا تشـ ــياً غـ ــا مثالـ يـ
. 

ــر   ــى درب العم ــالً عل ــزل طف مل ت
. 

ــارفته   ــد شـ ــرابع قـ ــرنك الـ قـ
. 

ــر  ــلد احلج ــن ص ــرام م ــيدوا األه ش
. 

ــارخيهم  ــيل يف تــ ــدماء النــ قــ
. 

صــوراً تلمــح فــيها مــا غــرب    
. 

ــارهم    ــتوا آثـ ــد حنـ ــه قـ وبـ
. 

مــن قـــالع أو حصــون أو أثـــر  
                                                            . 

ــركوا   ــيما تــ ــيون فــ واملغولــ
. 

ــرب  ــاريخ العـ ــر وتـ ــة الدهـ عظـ
. 

ــى    ــا مض ــرى م ــيال ذك ــي لألج ه
. 

 
 ": نسان على دروب احلياةاِإل" و من شعري قصيدة بعنوان -

وفــــيم تعاودنــــا الذكــــريات
. 

   ــد ــن نكاب ــى م ــياة عل ــذه احل  ه
. 

ــن ــالمعاِرصـ ــاٍض أحـ  وآت مـ
                                                            . 

نـــروح صـــباحاً ونغـــدو مســـاًء 
. 

مطامـــع ال تنتهـــي للممــــات  
. 

 عطـــى املـــزيد فنبغـــي املـــزيدون
. 

ــاه واملُ  ــز واجلـ ــياتوال العـ عطـ
. 

ــالُ  ــال املـ ــنا يفـ ــبع أطماعـ شـ
. 

عطـــى البـــنني فنبغـــي البـــناتون
. 

 ونطـــى البـــنات فنبغـــي البـــننيع
. 

شــكونا الكــثري مــن الضــائقات   
                                                            . 

فــــإن خصــــنا اهللا باحلســــنيني 
. 

ـــوإن بساحلـــظ كـــنا الطغـــاةم 
. 

ــه     ــقنا ب ــر ض ــنا الده ــإن عض ف
. 



ـ  ـ علــى ِغـ باترة يف عمــيق السـ
. 

ــأة    ــنا فجـ ــياة بـ ــي احلـ ومتضـ
. 

زمــــان التشــــبث باألمنــــيات
. 

ــرنا    ــن عم ــات م ــد ف ــحو وق ونص
. 

وال يــنفع اللــوم بعــد الفــوات    
                                                            . 

ــاءة   ــيقة وضــ ــبدو احلقــ فتــ
. 

ســـعى يف احلـــياة خلـــري احلـــياة
. 

 لَتفَّـــتي مبـــنلِّـــ يف األرض ع
. 

فكـــان الـــوفاء وكانـــوا األبـــاة
. 

ــالَفَ  ــوا ِقتيقَـ ــن أخلصـ ــة مـ لـ
. 

ــاحلات   ــنهج الصـ ــاهلم مـ وأعمـ
. 

ــعوا     ــيما س ــدوقني ف ــوا الص وكان
. 

ــالة ــوته الفـ ــراباً حـ ــان سـ وكـ
                                            .                 

هـولــرين ق ــن أخ س  ــم م ــوك 
. 

ـ   اترهوكـــنت الضـــحية للتــ
. 

ــه   ــن فعلـ ــنوين مـ ــاءت ظـ فسـ
. 

ثــــراء ويلبســــين املعجــــزات
. 

ــان يل    ــدح إن كـ ــيل يل املـ يكـ
. 

 والشــــائعاتتفـــنن يف الــــذم 
. 

ـ     ثرائــيلَّوإن ضــاع جاهــي وقَـ
. 

أوالغــــدر تنفــــثه اهلاجعــــات
                                                            . 

صــالت خـــداع وزيــف نفـــاق   
. 

علـــى رنـــة احلـــزن واملبكـــيات
. 

ــنا   ــات يف يومـ ــن مـ ــودع مـ نـ
. 

ونســبح بــني األســى والعظــات   
. 

ــ  ــودعه التــ ــربهونــ رب يف قــ
. 

ــحكات   ــو واملضـ ــرجع للهـ ونـ
. 

ــره   ــي أمـ ــا ينتهـ ــرعان مـ وسـ
. 

ســـت رؤى األنفـــس الظامـــئاتألي
                                                            . 

وأيـــن الســـعادة؟ مـــا كـــنهها؟ 
. 

 د الغانـــيات عـــرائس كاخلـــر
. 

ــم   ــيالجنســ ــواا يف اخلــ ألــ
. 

وكـــيف حيـــس اجلمـــال الغفـــاة
. 

ــاة   ــن غفـ ــي وحنـ ــأيت ومتضـ وتـ
. 

فنأســى وهــل تــنفع الذكــريات   
. 

ــح  ــن مث يســ ــهاومــ رنا ظلــ
. 

ِحــــنونصــــبو آلت ملــــاٍضن 
                                                            . 

    وفــردوالــيك مــا بــني كــر 
. 

منـــياتوتشـــقى لتســـعد باأل 
. 

ــنفوس    ــيا ال ــو حت ــل احلل ــى األم عل
. 

ــياة   ــر احل ــر س ــفحة العم ــى ص عل
. 

ــيوب  ــطرته الغـ ــا سـ ولكـــن مـ
. 

ـ   ا والثــباتفكــل املــىن يف الرضـ
. 

  ــي ــش راض ــئس فع ــنفس ال تبت  ال
. 

 
 ".رحلة إىل القمر: " وهذه قصيدة عنواا-
..  فقد تصورت رحلة إىل القمر كأول إنسان يرحل إىل القمر يف الصاروخ مع رواد الفضاء                -
 : فقلت

ــرمه   ــركب ج ــى م ــر عل ــن خط م
. 

ــر   ــة للقمــ ــورا رحلــ تصــ
. 



ــرر  ــه بالشــ ــر يقذفــ وزجمــ
                                                            . 

إذا انفـــك حلـــق حنـــو الفضـــاء 
. 

تالطـــم كاملـــوج أو كالبحـــر  
. 

ب الدخان ـب سح ـه السح ـن خلف ـوم 
. 

ــر  ــاعقات املطـ ــربق أو صـ وال الـ
. 

ــ   ــي م ــري يرم ــهم ال الط ــو الس داهه
. 

ــر  ــل البشـ ــيال بعقـ ــل خـ بكـ
. 

ــاح    ــد أط ــرنا ق ــم يف عص ــو العل ه
. 

ــرب     ــيما غ ــون ف ــر الك ــن عم مل
                         .                                    

ــنها    ــت ع ــو قل ــيقة ل ــذي احلق فه
. 

ووهــم اخلــيال وكــذب الفكــر   
. 

لقالـــوا جـــنون بـــل التـــرهات 
. 

فكـــيف يصـــدق غـــزو القمـــر
. 

ــنهم   ــنجم يف ظـ ــد الـ ــا أبعـ فمـ
. 

ــفر  ــاق السـ ــأين رفـ ــيد فـ وحـ
. 

تصــــورت يف رحلــــيت أنــــين 
. 

ــو الســمر  ــدرب أوحــني حيل ــى ال عل
                                                            . 

تعــــودت صــــحبتهم دائمــــاً 
. 

ــى الضــجر ــد الصــحب الق ومــن فق
. 

فقـــبل الطـــريق حتـــرى الـــرفيق 
. 

ــأُ ــر ربصـ ــيل الوطـ ــي لنـ  نفسـ
. 

ــلوعي    ــني ض ــوف ب ــدمت واخل فأق
. 

وســـلمت والدمـــع مـــين امـــر
. 

ــحيب    ــي وص ــت يف األرض أهل وودع
. 

وعرضـــاً وحققـــت فـــيه النظـــر
                                                            . 

وشــاهدت مــن حــويل الكــون طــوالً 
. 

ــدرر   ــثل ال ــنجم م ــع األرض وال م
. 

رأيـــت اجلـــبال وكـــل الـــبحار 
. 

ــر   ــيه انتش ــيم ف ــق والغ ــى األف عل
. 

ــباب    ــت الض ــحاب رأي ــوق الس وف
. 

ــر    ــرفت البص ــد ص ــنه ق ويف حس
. 

ــماء    ــوت السـ ــت يف ملكـ تأملـ
. 

ــان غُــ    ــن مع ــتملت م ــا اش ررمب
                                                            . 

ــتاب   ــو آي الكــ ورددت يف اجلــ
. 

ــر   ــوناً نض ــى األرض ل ــفي عل ويض
. 

وكـان ســنا الشــمس يغشــى الوجــود  
. 

ــر  ــطح القم ــرم س ــس اجل ــد الم وق
. 

ــ  ــيل بأنـ ــاءوقـ ــربنا الفضـ ا عـ
. 

صـــخوراً تفـــتت فـــيها احلجـــر
. 

ــويل   ــوكب األرض ح ــرت يف الك فأبص
. 

الوتـــرعلـــى مزهـــر شـــاعري 
                                       .                      

ــدى ِخ  ــت صـ ــمسعـ ــغه نتلْـ ةًمـ
. 

كالمــاً كهمــس النســيم العطــر   
. 

 ــي ع ــوأرهفـــت مسعـ ــنيي أَلِّـ بـ
. 

ــر  ــاة البشـ ــكو طغـ ــئن وتشـ تـ
. 

ــناك  ــان صــوت األراضــي ه ــد ك وق
. 

ويف أرضـــهم كـــل شـــر ظهـــر
. 

ــداً    ــاً وحق ــألوا األرض ظلم ــم م فه
. 

وال احلـــق للضـــعفاء انتصـــر  
                                                            . 

ــاره    ــنه جـ ــار يأمـ ــال اجلـ فـ
. 

ــدر    ــيما ن ــدل ف ــبح الع ــد أص وق
. 

ــبقاع     ــل ال ــور ك ــأل اجل ــد م فق
. 



ــر  ــل نكـ ــاداً بفعـ ــوا فسـ وعاثـ
. 

فكـــيف ـــم إن أتـــوا للفضـــاء 
. 

ـ   عرتوللحـــرب باللـــهب املســ
. 

وهــم عاملــون لســفك الــدماء    
. 

ويف غـــزوهم بؤســـنا املنتظـــر  
                                                            . 

ــنهم   ــنا مـ ــى أرضـ ــاف علـ خنـ
. 

فـــإين خشـــيت املصـــري اخلطـــر
. 

فعـــدت طريقـــي إىل األرض خـــوفاً 
. 

وكـــيف يـــنام الشـــجي احلـــذر
. 

وأغمضــت عيــناي كــيما أنــام    
. 

ــرة يف الع ــا مـ ــعدت ـ ــرسـ مـ
. 

ــنام  ــة يف املــ ــورا رحلــ تصــ
. 

  
هل كانت هناك مساجالت    :   ويسأل األستاذ حسني جنار احملتفى به األستاذ علي أبا العال قائالً           -

 .شعرية بينك وبني زمالئك من الشباب يف فترة البعثات وما بعدها؟
عم لقد كانت هناك مساجالت، ومن ذلك أن األستاذ         ن:  فأجاب األستاذ علي أبو العال قائالً       -

            ال "شرت أيضاً بعنوان    حممد علي مغريب نشر قصيدة يضيق باملشيب، فنظمت على غرارها قصيدة ن
 : أقول فيها موجها حديثي لألستاذ حممد علي مغريب" تضق باملشيب

ورفـــيق الصـــبا وزهـــوة أمـــس
. 

ــرت  ــل ذك ــسه ــة أن ــبا وخلس  الص
. 

فـــريداً يســـمو بأكـــرم غـــرس
                                                            . 

ونضــري الشــباب يف ذروة احلســن    
. 

ــ ــن مع ــرس م ــيب ج ــزينها ط اين ي
. 

ــرباً   ــنفث تـ ــرياع يـ ــرمي الـ وكـ
. 

كعــذب يشــفي الغلــيل بكــأس   
. 

ــحب   ــبة الص ــديث يف حل ــال احل ومج
. 

ــاٍن ــأس وأمـ ــد يـ ــت بعـ  حتققـ
. 

ــاح   ــد كفـ ــى بكـ ــان مضـ وزمـ
. 

فـــيه ذكـــرى وحكمـــة وتـــأس
                                                            . 

ــي    ــديقي خ ــا ص ــيوم ي ــها ال الكل
. 

ــبخس ــيس يشــرى ب ــتاج ل أو هــو ال
. 

ــور    ــيب ن ــيب فالش ــق باملش ال تض
. 

باألمالـــيد منتهـــى كـــل أنـــس
. 

ــت      ــىن أطل ــل امل ــيه ك ــيمنف ب
. 

يســأومهــوا الــنفس حــني يصــدق ِح
. 

ــور   ــت أو وصــفت زه ــا قل ــم كم ه
. 

وانطــوى كانطــواء لــيلة عــرس   
                .                                             

ــبانا   ــنا ص ــاع م ــديقي إن ض ــا ص ي
. 

ــني كــد وبــني عــزم وبــأس     ب
. 

ـ    ا عــربنا زمانــا قــد كفانــا أنـ
. 

ــنع    ــه ص ــن أن ــل اجل ــسأذه إن
. 

  غــزى جبــرم وشــهدنا الفضــاء ي
. 

بسـد ع ـن عه ـب م ـن شيوخ املشي  ـم
. 

ــوانا   ــتح لسـ ــا مل يـ ــنا مـ ورأيـ
. 

هـــرباء ومـــسيف ســـناء مـــن ك
                                                            . 

ــيا   ــرة حتـ ــنا اجلزيـ ــروا قبلـ مل يـ
. 

ــس؟   ــد دم ــن بع ــوار م ــن األن وأي
. 

بل؟ن اإلِ ـن زم ـاء م ـر الفض ـن عص ـأي 
. 



ــبدمشس؟  ــافرت عـ ــتات وسـ خافـ
. 

ــاءت    ــيلة ض ــف ل ــوع ألل ــل مش ه
. 

ــاء الســـ  ــيب درسـ مار أو طـ
. 

الــتلفاز ينســجها العلــم  كلــيايل  
. 

ــس  ــس أنـ ــوة مبجلـ أو رؤى حلـ
                                                            . 

ــارةً  ــةًتـ ــثاً نغمـ ــرى حديـ  وأخـ
. 

ض مـــن اختـــراع ونفـــسبفـــي
. 

والعلـــوم العلـــوم تغمـــر دنـــيانا 
. 

ــي   ــر يرس ــدنا ويف البح ــوي ال ويط
. 

ــئت واحل  ــنطق إن ش ــديد ي ــد الش دي
. 

ــس  ــحب ومش ــني س ــا ب ــات م ناطح
. 

ــباقاً   ــيمت طـ ــه أقـ ــباين بـ واملـ
. 

ــس   ــرارة حن ــن ش ــهر األرض م يص
                                                            . 

ــو   ــديق  وه ــدمار ص ــرب لل يف احل
. 

ــأس  ــيه بكـ ــيوم حنتسـ ــنا الـ ولـ
. 

ــرى    ــذاذة ذك ــس والل ــب األم ذه
. 

ــأس    ــد ي ــىن بع ــي امل ــنا يرجت كل
. 

ــد  ــن وغ ــيب لك ــدى الغ ــه ل اً علم
. 

ــس   ــري خب ــن غ ــوق م ــى احلق وأعط
. 

ـ     ــن عـ ــعيد م ــعيد الس د اهللابوالس
. 

ــي   ــني ميسـ ــربه حـ ــباً لـ منيـ
  .                                                           

ــد    ــن احلق ــيداً ع ــومه بع ــى ي وقض
. 

ويواســي الــذي أصــيب بــبأس   
. 

يســـمع اللغـــو مث يعـــرض عـــنه 
. 

ـ  ند الكــالم كقُــس وحصــيف عـ
. 

يــا صــديقي وأنــت رب يــراع    
. 

يـي وأمس ـن يوم ــا بي ـطال فكري م  
. 

ــيب وردد    ــذا املش ــعيداً ب ــش س ع
. 

 

إذا :  تقدم األستاذ حسني جنار بسؤال آخر قائالً       وبعد أن انتهى احملتفى به من إلقاء قصيدته          -
سالمي، ومن  رجعنا إىل مكة ومواسم احلج والعمرة وزوار مكة من أفاضل األدباء يف العامل العريب واإلِ               

الشاعر موقعك كمسؤول وموقعك كإنسان ال بد أن تكون لك ذكريات على غرار ذكرياتك، مع                 
 .أمحد رامي فهل يتفضل سعادتكم بأن يقص على أمساعنا طرفا من هذه املواقف والذكريات

لقد أقام املطوفون حفالً حضره وزير احلج، وقد        :  واستجاب األستاذ علي أبو العال فقال       -
يف أقيم احلفل يف الزاهر مبكة املكرمة وكان كعملية ترشيد ملؤسسات الطوافة قبل تأسيسها، فألقيت                 

 : هذا احلفل قصيدة منها هذه األبيات عن املطوف
ــان  ــج وأركـ ــه حـ ــوف مهـ مطـ

. 

ــرهم  هــم أهــل مكــة إن فكــرت أكث
. 

جتـــري ويـــدفعها ديـــن وإميـــان
                     .                                        

ــأم    ــنذ نش ــاهم م ــائص يف دم خص
. 

ــذالن  ــو ج ــقى وه ــري ويش ــبل الفق ق
. 

ــو م    ــحي وه ــين يض ــا الغ ــبطغ ت
. 

ــيت جــ   ــن للب ــة م ــل مك ريانأله
. 

ــبت   ــد كت ــراهيم ق ــوة إب ــك دع وتل
. 

ــتان    ــو ــنه فه ــيل ع ــا ق ــل م وك
. 

ــنعته   ــد ص ــت الك ــوف قل ــوا املط قال
. 



النــل وخ ــه أه ــد حول ــجمن
                                                            . 

ــا    ــو هل ــاج وه ــة احلج ــه خدم ومه
. 

فكــرت يف أمــره فاحلــال تعــبان   
. 

ــك  ــوق ذل ــو إذاوف ــوم وه ــي الل  يلق
. 

ــ  ــوقها والفَ ــن ف ــاء م ــوانشروامل  أل
. 

أجــر املســاكن مــرهون بتعــرفةٍ    
. 

ــان؟   ــو إنس ــنه فه ــم ع ــن نعل وحن
. 

ــه    ــوق قدرت ــنه ف ــب م ــيف نطل فك
. 

 

سالمي يف مكة املكرمة ألقيت هذه القصيدة وقد ترمجتها رابطة            وعندما عقد مؤمتر القمة اإلِ     -
 : جنليزية وإىل الفرنسية، وقدمت لكل أعضاء الوفود وجاء فيهاسالمي إىل اِإلالعامل اِإل

ــماءفـــبني يـــديكم دلـــيل  السـ
. 

خــذوا بالكــتاب ولــبوا الــنداء    
. 

ــالء  ــيه العـ ــي وفـ ــيه الرقـ وفـ
                                                            . 

ــر   ــيت تـ ــياة الـ ــيه احلـ غبونففـ
. 

ــياء  ــالكنا بالضــ ــم مســ يعــ
. 

   ــد ــب ج ــنها إذا اخلط ــاموم  اعتص
. 

ــفاء  ــيها الصـ ــيد إلـ ــاء يعـ رجـ
. 

اهاوفــيه إذا الــنفس عــج صــف    
. 

ــياء  ــه األتقـ ــتنري بـ ــدى يسـ هـ
. 

وفـــيه إذا القلـــب ضـــل هـــداه 
. 

ــداء   ــوا الف ــاد وكون ــوا اجله وخوض
                    .                                         

ــتطعتم    ــا اس ــم م ــدوا هل ــيه أع وف
. 

وبــــئس التفــــرق ــــج وداء
. 

ــني    ــموا خملصـ ــيه أن اعتصـ وفـ
. 

سينصــــر أجــــناده األوفــــياء
. 

وفـــيه لـــئن تنصـــروا اهللا حقـــا 
. 

ــر ــباء؟جنــ ــيافنا يف هــ ب أســ
. 

ــريق     ــللنا الط ــد ض ــنا ق ــا بال فم
. 

ــثل الغــ  ــون م ــفحة الك ــى ص اءثَعل
                                                            . 

ــول  ــنا الرس ــال في ــا ق ــدنا كم أَع
. 

وكــيف غــدا مــوطن األنبــياء؟   
. 

ــن ا   ــدس أي ــى الق ــاذا ده ــادفم جله
. 

وهـــم زمـــرة تســـتحق اجلـــالء
. 

ــود   ــن قعـ ــيهود وحنـ ــزاه الـ غـ
. 

ــوا الفَــــ  ــديهم ألذيقــ ناءبأيــ
. 

دولـــو قـــاوم املســـلمون الـــيهو 
. 

يعـــذم اهللا مـــن حـــيث شـــاء
                                                            . 

ــوهم   ــنا قاتلـ ــال ريب لـ ــد قـ فقـ
. 

اء؟علــى أرضــها تســتباح الــدم   
. 

ــادت   ــيف ع ــبها ك ــا خط ــان م وأفغ
. 

فمـــاذا فعلـــنا أيكفـــي الـــرثاء؟
. 

وهـــم إخـــوة كلـــهم مســـلمون 
. 

ــالٌء ــو تبـ ــب ذَعـ ــنه الـ الء؟ مـ
. 

وهــل بعــد تشــريدهم يدفعــون    
. 

دهـــى املســـلمني وهـــم أبـــرياء
                                                            . 

ــرِق  ــطها  ويف ش ــناك اض ــيا ه د آس
. 

وهــم يضــرعون لــرب الســماء   
. 

ــذاب    ــوء الع ــدين س ــامون يف ال يس
. 

ــرجاء ــن ال ــر ره ــدين كاجلم ــى ال عل
. 

ــم    ــل ه ــوا ب ــم ييأس ــونفل القابض
. 

ذئـــاب وللحـــق هـــم أدعـــياء؟
. 

ــنا   ــن حولـ ــنا ومـ ــاذا فعلـ فمـ
. 

ــركب للصــعب خــيل اإلِ   بــاءون
                     .                                        

فقــد آن أن نــنفض الــذل عــنا    
. 



ويف ذاك آمالــــــنا للــــــبقاء
. 

وقــد آن أن يصــدق العــزم مــنا    
. 

وإن مل نــــثق فعليــــنا العفــــاء
. 

ــالم   ــنا الســ ــإن عليــ وإال فــ
. 

ــنداء    ــرفعون ال ــيت إذ ت ــدى الب ل
. 

ــيم  ــيوم عـــند احلطـ جتمعـــتم الـ
. 

ترفــرف تــرجو عظــيم الــرجاء   
                                                            . 

وآمــــال أقطــــاركم حــــولكم 
. 

ــواء ــاة ويعلـــي اللـ يـــذل الطغـ
. 

ــه      ــان ط ــنا ك ــربة فه ــذوا ع خ
. 

ــذُ ــل الـ ــياءجيلـــل كـ رى بالضـ
. 

ــبح    ــق صـ ــو إىل اهللا واحلـ ويدعـ
. 

وكـــم لـــيلة عاشـــها يف حـــراء
. 

ــيداً  ــة اخلـــري حـــل ولـ ويف مكـ
. 

وجـــربيل يـــأيت ـــدي الســـماء
                                                            . 

داًـداً وحي ــه سعي ـــلي اإلِ ــيناج 
. 

ــاء ــاه األمــــني وراح وجــ أتــ
. 

ــا    ــرأ ملـ ــتهل بإقـ ــدا واسـ بـ
. 

ــماء   ــيض الس ــون ف ــعر الك فاستش
. 

يلقــنه الوحــي أن أنــذر الــناس    
. 

اءـعطم ال ــه الكري ـــلور اإلِ ــبن
. 

ــاً  ــدين مسحـ ــرقت األرض بالـ فأشـ
. 

يعانقهــــا النصــــر يف كــــربياء
                                                            . 

ــارت جــ   ــري س ــة اخل ــن مك يوشوم
. 

ــناء   ــاز الث ــر ح ــف النص ــن حال وم
. 

ــقع    ــل ص ــتح يف ك ــا الف ــواىل هل ت
. 

ــناء   ــو الع ــعب وحيل ــل ص ــن ك يه
. 

ــثاهلم    ــوا كأمــ ــزةفكونــ عــ
. 

 
 : فقال" سلوا كؤوس الطال"مث سرد احملتفى به حكاية قصيدة 

" سلوا كؤوس الطال  " لقد استمعت إىل إذاعة بغداد ذات يوم ومسعت املذيع يقول عن قصيدة              -
إىل أمحد رامي يف حني     إا من شعر أمحد رامي، فبعثت رسالة إىل إذاعة بغداد وبينت خطأ نسبة القصيدة               

 .أا من شعر أمحد شوقي كما هو معروف وموجودة يف ديوانه
يا ابين هذه نظمها أمحد شوقي، ووصف يل كيف         :   ولقد سألت أمحد رامي عن ذلك فقال يل        -

دعا أمحد شوقي أم كلثوم يف كرمة ابن هاين وأحيت ليلة، ويف تلك الليلة قدم هلا كأس مخر فرمته على                     
: بت أن تشرب، فحركت تلك الواقعة وجدان أمري الشعراء أمحد شوقي، فكتب قصيدة             األرض، وأ 

 ". سلوا كؤوس الطال هل المست فاها"
 

  ))تعليق معايل الشيخ عبد ا بلخري(( 
وعلق معايل الشيخ عبد اهللا بلخري على الرواية اليت رواها األستاذ علي أبو العال عن قصيدة 

 : فقال" سلوا كؤوس الطال"



مسعتها أيضاً من الشيخ إبراهيم     "  سلوا كؤوس الطال  " الواقعة اليت تفضلت بسردها عن قصيدة        -
السليمان الذي كان عاشقاً لغناء أم كلثوم، وكان يتابع أخبارها أوالً بأول، ولقد قال يل إن شوقي                   

 القصيدة حتية هلا    دعاها وقدم هلا كأساً فاعتذرت ومل تقبل فتركها، وبعد ثالثة أو أربعة أيام كتب هذه               
ووضعها يف ظرف مث توجه بسيارته إىل بيتها وأعطاها للخادم لريسلها إىل السيدة، وطلب منها أن تغنيها                 

 .بعد تلحينها وهي قصيدة عظيمة
ال عن الشاعر الذي تأثر به يف مطلع        احملتفى به األستاذ أبا الع    :  وسأل األستاذ حسني جنار     -

 .حياته الشعرية؟
واهللا لقد تأثرت كثرياً بأمري الشعراء أمحد شوقي         :  ستاذ علي أبو العال قائالً    فأجاب األ   -

من قصيدة حملمود سامي البارودي يف الوصف        "  سطور على اليم  "والبارودي، لذلك أمسيت ديواين     
 : ويقول فيها

فـــيه وللطـــري يف أرجائـــه لغـــط
. 

ومـــربع لنســـيم الفجـــر هيـــنمة 
. 

ــتقط  ــار يل ــن صــدف األزه ــاد م يك
                                                            . 

  يف جوانـــبه كأمنـــا القطـــر در
. 

فتــرتبط تكــاد جتمــع باأليــدي    
. 

وللســماء خــيوط وهــي واهــية    
. 

ــرط  ــي تنخ ــاوى فه  ــد ــبات عق ح
. 

كأـــا وأكـــف الـــريح تضـــرا 
. 

ــيها  ــحة ف ــيم ال ص ــطيف ال  وال غل
. 

ــتها     ــطوراً مث تثب ــو س ــريح متح وال
. 

 
ألن كل قصيدة كاملوجة يأيت ا الريح من        "  سطور على اليم  " ومن هذا البيت مسيت ديواين       -

 .البحر مث تذهب وتأيت موجة أخرى مث تذهب وهكذا
 

 أقرأ ألمحد شوقي وأستمع إىل رواة أشعاره، ومن أولئك الشيخ سراج عمر شاكر أخو                وكنت -
. خطاب شاكر، وكان من مؤذين املسجد احلرام، جلأ إىل مصر أيام حرب احلسني وبقي هناك وتزوج                

فقد كنت أجلس إليه وكان يروي يل الكثري من شعر شوقي، ويقول هذا يا ابين شرح عن احلجاز وعن                   
وقد وصف أمحد شوقي طيور     .   رأي العني، وإمنا يصفها كأنه رآها       -ملقدسة اليت مل يرها     األماكن ا 

 : احلجاز وحبها للوطن فقال
ــنن  ــى فــ ــتا علــ حلَّــ

. 

ــاز   ــفورتان يف احلجــ عصــ
. 

ال نـــــٍد وال حســـــن 
. 

ــرياض   ــن الـ ــل مـ يف خامـ
. 

ســـحراً علـــى الغصـــن  
. 

بيــــــنامها تنتجــــــيان 
. 

ريـــح تـــرى مـــن الـــيمن
. 

ــا  ــى أيكهمــ ــر علــ مــ
. 



ــتهن ــاء ممــــ يف وعــــ
. 

ــان  ــيا وقــــال درتــ حــ
. 

ــدن ــل عــــ ويف ظــــ
. 

 ـــإن علـــى رى صـــنعاب
. 

 مــــن ذي يــــزنيةٌقــــب
. 

مخــــــائالً كأــــــا  
. 

ــهد ولــــنب ــاء شــ واملــ
. 

احلــــب فــــيها ســــكر 
. 

 افـــتنتيســـمع ـــا إالَّ 
. 

  وململ يـــــرها الطـــــري 
. 

يف ســـاعة مـــن الـــزمن  
. 

ــي  ــاهــ ــباين نأــ ا اركــ
. 

ــن   ــنهن الفطـ ــري مـ والطـ
. 

لــــه إحــــدامها قالــــت 
. 

ــزمن    ــا ال ــدري م ــت ت لس
. 

ــبيل   ــن الس ــت اب ــح أن ــا ري ي
. 

ــوطن  ــدل الـ ــيء يعـ ال شـ
. 

هــب جــنة اخللــد الــيمن    
. 

  
 شوقي يف قصائده مما مل يذكر يف الديوان، فالقصيدة اليت كان عنواا              وكان يشرح يل مواقف    -

 سعد زغلول ذهب مع وفد إىل بريطانيا        وغنت مقاطع منها أم كلثوم، وكانت مناسبتها أنَّ       "  السودان"
إن املفاوضة تعرضت لفصل قناة السويس       :  جنليز، وكانت الثورة يف مصر قائمة، وقيل       يفاوض اإلِ 

 وهو بشارع كلوت بك ألقيت عليه       ،، فأتى سعد زغلول يف عربته ذات اخليول       والسودان عن مصر  
 ": اعتداء"قنبلة فأخطأته، فنظم أمحد شوقي القصيدة التالية بعنوان 

ــباا ــائر ركــــ ودق البشــــ
. 

ــا  ــل رباـــ ــا ومتاثـــ جنـــ
. 

ــرب يف ا ــكااوكــ ــر ســ لبحــ
                                                            . 

ــ  ــيدومهاوهلَّــ ــو قــ ل يف اجلــ
. 

عــــباب اخلطــــوب وطــــوفاا
. 

ىنحتــــول عــــنها األذى وانــــث 
. 

ــدواا  ــل عــ ــل املقاتــ وضــ
. 

ــتدي     ــد املع ــن ي ــوحها م ــا ن جن
. 

ــا ــماء ورمحاــ ــيف الســ لطــ
. 

وقـــى األرض شـــر مقاديـــره   
. 

ــا   ــيل نرياــ ــددت النــ ــ
                                                            . 

ــنة    ــن فتـ ــنانة مـ ــى الكـ وجنـ
. 

ــا فـــال جـــرحت فـــيك أوطاـ
. 

ــرجال   ــاء ال ــرحك س ــعد ج ــيا س ف
. 

ــباا  ــريرة غضــ ــثار الســ مــ
. 

ــع    ــرة يافـ ــى غـ ــاك علـ رمـ
. 

ــلطاا  ــور وســ ــأىب األمــ وتــ
. 

ــاءها   ــا شـ ــور كمـ ــريد األمـ يـ
. 

ــداا  ــنار ولــ ــب بالــ ويلعــ
                                                            . 

أرى مصــر يلهــو حبــد الســالح    
. 

ــراا ــول عمــ ــة القــ وال مهــ
. 

ــبالد     ــيه ال ــيا عل ــتل حت ــا الق وم
. 

ــواا  ــرى وأعــ ــبل أخــ وتقــ
. 

ــة    ــي دولـ ــم أن تنقضـ وال احلكـ
. 



ــ ــا وبــ ــتد أركاــ العلم تشــ
. 

ــبالد   ــوى ال ــيش تق ــى اجل ــن عل ولك
. 

ــا؟  ــنون وإتقاــ ــن الفــ وأيــ
                                                            . 

ــ  ــأين النـ ــومفـ ــن العلـ بوغ وأيـ
. 

ــباا؟ إذا قــــتل الشــــيب شــ
. 

ــبالد     ــظ ال ــق ح ــن اخلل ــن م وأي
. 

ــوداا  ــر سـ ــن مصـ ــر مـ ويبتـ
. 

 القـــناة تقـــدولـــن ترتضـــي أن 
. 

ــياا   ــيك تبــ ــيس مبعيــ ولــ
. 

وحجتــــنا فــــيهما كالصــــباح 
. 

عــــيون الــــرياض وخلجاــــا
                      .                                       

فمصـــر الـــرياض، وســـوداا   
. 

ــرياا  ــياة وشــ ــد احلــ وريــ
. 

ومـــا هـــو مـــاء ولكـــنه    
. 

ــاا   ــني إنسـ ــم العـ ــا متـ كمـ
. 

تـــــتمم مصـــــر ينابـــــيعه 
. 

 

أين كنت أتأثر كثرياً لقصائد شوقي، لدرجة أين كنت أذهب إىل أيب اهلول كي أردد               :   فاحلقيقة -
لبحر وكانت رحالتنا يف البحر عرب ا     .  قصيدة أمحد شوقي عن أيب اهلول وأفسر ما جاء فيها من معاين            

األمحر إىل السويس يف ذهابنا إىل مصر ويف رحاليت البحرية أو الربية ويف أوقات فراغي، أجلأ إىل ديوان                  
 . ولقد تأثرت مبا قرأته عن أمحد شوقي. أمحد شوقي وكذلك ديوان علي اجلارم ألمتع نفسي بقراءما

 

  ))تعليق معايل الشيخ عبد ا بلخري(( 
 :  اهللا بلخري معلقاً فقالمث حتدث معايل الشيخ عبد

رفة أريد من إخواننا وزمالئنا وأدبائنا أن يسمعوها وأوهلم األستاذ حممد حسني زيدان              عندي طُ  -
 ...واحملتفى به واألستاذ الدكتور املنجد

 كنت أصطاف منذ مخس سنوات يف جنيف، وتعرفت على مصري عامل من األتقياء الورعني                -
داً لألمري شكيب أرسالن يف رحالته يف أوروبا ويف مؤمتر أقيم منذ مخسني              املؤرخني، كان زميالً ومساع   

سنة جلميع مسلمي أوروبا، وكان يترأسه األمري شكيب أرسالن، وكان سكرتري هذا املؤمتر أخ من                 
مصر امسه الدكتور زكي علي، وطابت بيين وبينه حمبة، فأحبين وأحببته، كنا دائماً مع بعض، قلت له                  

ه املدة الطويلة العريضة بعيداً عن مصر؟ قال يا أخي أُعلنت احلرب فانقطعنا هنا، مث                كيف قضيت هذ  
جاء اهللا يل بعباس حلمي اخلديوي هارباً من باريس ليلجأ إىل سويسرا البلد احملايد البعيدة عن احلرب                  

 ست أو   وتعرفت عليه، مث طلب مين أن أكون سكرتريه وأنا كنت حمتاجاً إىل واحد مثله، فبقيت معه                
وهنا تذكرت حاالً وقلت له واهللا يا دكتور عندنا سيل يف مكة يسمونه سيل اخلديوي،                .  سبع سنوات 

  ا سنة اخلديوي فما هي الفكرة اليت عملها اخلديوي عباس وشاعره أمحد شوقي               وعندنا سنة يسمو



اللحاق باخلديوي  الذي طلب منه اخلديوي أن يرافقه يف رحلته إىل احلج فهرب إىل الصعيد وختلف عن                
 : الذي يقول فيه أمحد شوقي.. حىت انتهت فترة احلج وفرح بذلك؟ فما هو رأيك يف اخلديوي عباس

يـظلــل اهللا عبـاســاً ويــــرعاه  
. 

ــتـه   ــداين مظل ــبـاس أه ــبـاس ع ع
. 

ختشــاهمــن كــنت يف ظلــه فالشــمس 
                                                            . 

ــبها    ــاها وأرق ــمس أخش ــايل وللش م
. 

 
 :  وأمحد شوقي هو الذي يقـول-

ــرفات  ــن عـ ـــالم اهللا م ــيك س عل
. 

ــر   ـــري زائـ ــا خ ــرفات اهللا ي إىل عـ
. 

  
هذا رجل تافه ال يفهم الكالم الذي قاله أمري الشعراء، هذا كالم لو قاله يف أي                  :   فقال يل  -

يصة يف  ملا رجع اخلديوي من مكة عملوا له ه       ..  سأروي لك حكاية  :  حجر ألصبح بشراً، مث أردف قائالً     
سكندرية، وأقيمت له األفراح والليايل املالح      مصر طويلة عريضة واحتفاالت كما تعلم، وذهب إىل اإلِ        

إىل غري ذلك، وكنت يف ذلك الوقت صغري السن ال أستطيع فهم الشعر وغريه، فرأيت صيدلياً يف أحد                  
 :  بيتاً من الشعر يقول فيهسكندرية قد وضع أمام صيدليته حتية للخديوي، وترحيباً مبقدمهميادين اِإل

ــرى ــبـاع وال يش ــي ال ي ــار دوائ فص
. 

ةـاس صح ـب الن ـوي أكس ـقدوم اخلدي  
. 

  
 وحفظته، ويف يوم من األيام      ...فصار دوائي ال يباع وال يشرى     :   فاستلطفت عجز البيت وهو    -

ماذا قلت؟  :  هل تتذكر يا سيدي شاعراً قال كذا وكذا فسألين         :  قاعد عنده نتحدث قلت له    وأنا  
فأعدت عليه شعر شوقي، وأردت أن أتفحص رد الفعل فيه، فما وجدت منه ما ينبئ عن االستحسان                  

ال ال هذا ال يعنيين، لقد قال يف        :   فقال ...إن شوقي قال فيك كذا كذا     :   قلت له  هلذه الطرفة وعندئذٍ  
وهنا مربط الفرس، فعبارة كالم كثري ونسيته كله من شاعر مثل           ..  مدحي كالماً كثرياً، ولقد نسيته كله     

أمحد شوقي العظيم الذي مأل الدنيا بصيته وبأمساعه ميجد شخصاً كاخلديوي، إنه لشيء غريب، وال                 
 . تعليق يل أكثر من ذلك

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

أما ..  والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم        ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 : بعد

 فقد أصبحت موظف كالم، واألخ علي أبو العال وال أقول أبو الِعال له من امسه نصيب، فهو                  -
ف، فالشعر امتحان لنا أهل البيان، ولكن الوظيفة        عره واستعلى بسريته كموظ    بيننا وقد استعلى بشِ    علي



 عن خلق الشاعر وطبيعته، ولكن الوظيفة تنم عن طيبة          الشعر قد ينم  .  امتحان عند أصحاب األعمال   
              سريته شاعر هو جميد     املوظف وحسن أخالقه، أي ليس هناك ما حيفظ يف الدرج أو ما شابه ذلك، فعلي 

كل من تعامل به، يكفيه ذلك فخراً له، مث هو ينتمي إىل حي يف مكة               بيننا، وسريته موظف هو محيد لدى       
 والشبيكة من جارات مكة متثل طبقة وسطى ما فيها طبقة عليا وما فيها طبقة دنيا                 ...هو حي الشبيكة  

وكلهم يعرفون بعضهم بعضاً، والسبب أم مطوفون ألبناء األقطار العربية، والعرب ال ميلكون فلوساً               
لك األيام بعكس حي الشامية يسكنه علية من الناس ألم مطوفو أبناء اجلاوة واهلنود،                كثرية يف ت  

 .واهلنود واجلاوة يف ذلك الوقت كانوا يف يسر
- نشأ هذه النشأة اليت فيها كثري من الشظف، وهلذا ورث الترف يف البيان والترف يف                  فعلي 

ر، كيف تعب يف الوظيفة، وكيف حرم من         الشعر والترف يف املعاملة، فعلي مدين للشظف كما ذك         
نسان الذي يكرم بيننا    العمل الوظيفي عشر سنوات؟ وينبغي أن حيمد هذا الشظف ألنه كون لنا هذا اإلِ             

اآلن، ولقد كرمين حينما ذكرين ببعض ما تعاملت به معه، ثقوا أين ال أذكر ذلك مع أن ذاكريت واحلمد                   
 املتلوف قد يذكره وصانع املعروف قد ينساه، ألن املتلوف فيه           هللا قوية وال أقول هذا فخراً، إن صانع       

 .تعذيب للضمري وتعذيب الضمري يبقى، ولكن صانع املعروف ال يبقى معه ألن الضمري مرتاح
-  هذه الليلة وأشكر األخ عبد املقصود وأشكركم، وأحيي أبا العال على نظافته               هلذا أشكره 

     شاعراً وعلى نظافته موظفاً مل يمنه الناس والواقع من شرف املوظف يف هذه األيام أن ال يشكو منه              ش ك
  ...الناس، والسالم عليكم ورمحة اهللا

  ))قصيدة الدكتور عباس عجالن(( 
مث ألقى الدكتور عباس عجالن قصيدة شعرية مشاركة منه يف االحتفاء باألستاذ علي أيب               

 : العال قدم هلا مبقدمة موجزة قال فيها
فبادئ ذي  ..   الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وبعد          بسم اهللا  -

بدء أحب أن أشكر سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه وأشهد أين مل أر مكاناً جيتمع فيه األدباء                    
 وظل   هذا احلفل، أدامه اهللا    والعلماء واألعيان بعد صالون أستاذنا العقاد الذي كنت أحضره صغرياً إال          

وبعد فأنا أحب الشعر القدمي وأتعصب له، وقد أهداين األستاذ علي أبو العال ديوانه              ..  قائماً إن شاء اهللا   
فكتبت هذه القصيدة، وهي نفثة وفيها نوع من التأثرية وهو مل يرها حىت هذه اللحظة وإن كان                    

 : سيسمعها اآلن
رصـــني شـــجي عمـــيق عمـــيق

. 

ــعر    ــوان ش ــيم دي ــى ال ــطور عل س
. 

ولفـــظ رخـــيم احلواشـــي أنـــيق
                                                            . 

ــات األداء  ــور رائعــ ــه صــ بــ
. 



 يف البـــيان عـــريقنوتعجـــز مـــ
. 

ــباً   ــامي حبيـ ــد تسـ ــته قـ بالغـ
. 

ــيق  ــذباً رقـ ــيلقاك عـ ــدأ فـ ويهـ
. 

ــوراً  ــباً هصـ ــزأر غضـ ــثور فيـ يـ
. 

تقطــر يف الســمع حلــناً يشــوق   
. 

ــتهي   ــذي نشـ ــيان الـ ــيه البـ ففـ
. 

ــتوق    ــيء ي ــل ش ــن يف ك إىل احلس
                                                            . 

ــ  ــب  وف ــان قل ــدو أحل ــن الش يه م
. 

وفــيه الغــروب وفــيه الشــروق   
. 

وفــيه الدمــوع وفــيه الشــموع    
. 

وفـــيه الطـــريف وفـــيه العتـــيق
. 

ــ  ــدوفـ ــيه اجلديـ ــالة فـ يه األصـ
. 

ــيق  ــالل خلـ ــاين اجلـ ــل معـ بكـ
. 

ــيل     ــعر أص ــيم ش ــن ال ــطور م س
. 

ــروق  ــنا ال املــ ــنا دينــ ثقافتــ
        .                                                     

مالحمــــنا فــــيه أذواقــــنا   
. 

ــ ــيق وِشـ ــتوي أو يضـ عرك ال يلـ
. 

تضـــيق القصـــائد باملنجـــزات   
. 

الطـــريقونعـــم املســـري ونعـــم 
. 

ــداً   ــر رائـ ــريق فسـ ــذا الطـ فهـ
. 

فكــــيف نعرضــــه للحــــريق؟
. 

ــرون   ــنا القـ ــى إليـ ــراث ختطـ تـ
. 

ــرحيق ــيها الـ ــار ميـــك فـ وأفكـ
                                                            . 

ــيق   ــأس رشـ ــك كـ ــاظ ميـ فألفـ
. 

ــيق  ــرمي يلـ ــنيب الكـ ــأرض الـ بـ
. 

وديــــوان شــــعرك فــــيما أرى 
. 

 

  ))كلمة األستاذ حممد مشهور احلداد(( 
 : مث ألقى األستاذ حممد مشهور احلداد الكلمة التالية فقال

مل أعد شيئاً، ولو أعددت شيئاً ألعددت الكثري ألنين          ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
لشيء الغريب أن األستاذ علي أبا العال بعد أن         ا.  عرفت الكثري عن سعادة الشيخ علي أيب العال كشاعر        

وعندما عزم على طبع ديوانه اجلديد كنت أحسب أن          "  بكاء الزهر "طبع ديوانه األول املسمى بـ      
الشاعر قد هيأ الديوان قبل طبعه بزمن، إمنا الشيء الذي اتضح يل أن كل ما مسعتموه أو ما سيقرؤه                    

و يف الغزل أو يف املراثي، كان متناثراً بني مئات من األوراق،            الكثري منكم سواء كان يف الوجدانيات أ      
 .وأتصور أن الكثري من شعر هذا الشاعر ال زال أيضاً متناثراً بني الكثري من األوراق

شراف على   أستاذنا الشاعر علي أبو العال كما عرفته عندما بدأت ويل الشرف أن أتابع اإلِ               -
م، كنت أحلظ فيه ما مل أكن أو ما مل يسبق يل أن أحلظه يف كثري من                 طباعة هذا الديوان الذي بني أيديك     

 .فهو شاعر يف حينه، أي أنه يقول الشعر يف ساعته.. الشعراء
 فهو كما يقول األستاذ أمحد عبد الغفور عطار شاعر بطبعه، أي أن لشعره كله سجية مل                    -

فماذا أقول  ..  الواقع الذي نعيشه  يتكلف، وكان بشعره الطبيعي أكثر قدرة على التصوير لكثري من            



فيه؟ وليتين كنت أعرف أن املناسبة تسمح لقلت الكثري ولكن يكفيين شرفاً أن خاطرة مما كنت أكتب                 
خوة من اخلواطر قد سجلت مع مقدمة ديوانه فكثر اهللا من أمثال أستاذنا وشكراً للمحتفي وشكراً لإلِ                

 . مجيعاً، والسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  )) األمسيةختام(( 
 : مث اختتم األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية

 مل يبق يل يف هذه األمسية سوى أن أشكر من األعماق بامسكم مجيعاً رحابة صدر األستاذ علي                  -
أيب العال على ما جتشمه ولىب هذه الدعوة الكرمية، وأملي كما هو أملكم مجيعاً أن يوفق يف مجع املتناثر                    

 بني طيات أوراقه لكي يتمم بقية دواوينه الشعرية لكي خترج إىل النور، وحبذا لو طلبت إليه                 من شعره 
أيضاً أن يكتب نثراً عن انطباعات كثرية عاشها يف خضم حياته العملية وخاض غمار حياته يف الطوافة،                 

 .ألن ذلك سيترك لألجيال القادمة شيئاً كثرياً يستحق القراءة
 

 أن ميد يف عمره لكي نرى بوادر وبواكري أعماله خترج إىل النور إن شاء                 ونسأل اهللا الكرمي   -
اهللا، وسدد اهللا خطاه وجعل هذا اللقاء لقاء خري وبركة يتجدد دائماً مع جتدد اآلمال واألماين، وشكراً                 
حلضوركم وتشريفكم هذه األمسية، ويطيب يل أن أذكركم بأن احملتفى به لألسبوع القادم إن شاء اهللا                
سيكون ضيفاً عزيزاً من تونس الغالية هو الدكتور عبد السالم املسدي، وهو من كبار النقاد املعاصرين                

فمرحباً به ومرحباً بكم يف لقاء متجدد، وشكراً؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا               .  يف األدب احلديث  
 . وبركاته

  ))تعليق احملتفي عبد املقصود خوجه(( 
 : خوجه على بعض ما جاء يف كلمة اخلتام فقالمث علق األستاذ عبد املقصود 

يف الواقع الدكتور املسدي سيكون ضيفاً على النادي األديب يوم األحد            ..   يا سيدي الكرمي   -
الليلة اليت قبل االثنينية، وسيلقي حماضرة عن النقد الذايت بالنادي األديب، وقد وزعت بطاقات الدعوة،               

 االثنينية، واألستاذ عبد الفتاح أبو مدين كعادته دائماً كزميل قبل أن            ويف اليوم التايل سنحتفي به هنا يف      
 .ثنينية كثرياً من الفضليكون كرئيس للنادي يسدي لال

 ويف هذه األمسية ستكون هناك حتية من نوع جديد ألول مرة يف االثنينية، فمعنا املنشد                   -
العال، وقد حضر خصيصاً ليحييه     األستاذ حممد أمان سوف ينشد شيئاً من شعر األستاذ علي أيب              

 . فليتفضل.. إنشاداً، وهذه هي املرة األوىل
 



  ))املنشد حممد أمان(( 
 : وقبل أن ينصرف املدعوون لتناول طعام العشاء قال األستاذ حممد أمان

احلقيقة أشكركم على هذا اجلميل، أنكم قبلتم أن تسمعوا شيئاً من           ..   اهللا ميسيكم باخلري مجيعاً    -
دي هذه الليلة، ما أود أن أقوله هو أن كل قصائد عقد القرآن اليت أقوم بإنشادها يف حفالت                    إنشا

ألمحد "  سلوا كؤوس الطال  "هذان بيتان من قصيدة     .  الزفاف هي من شعر األستاذ علي ولقد أكرمين ا        
 : تخميسهما األستاذ علي أبو العالبشوقي، وقد قام 

كأــا الغصــن تــاج احلســن حـالهــا
. 

دت كــبدر الدجــى خيــتال عطفاهــابــ 
. 

ل المست فاها  ـؤوس الطال ه  ـوا ك ـسل
                                                            . 

ه حمــياهــاوثغــرهــا الــدر يبهــيـ 
. 

ــناياها   ــت ث ــل مس ــراح ه ــتخربوا ال واس
. 

 

ــــاقية  ــرب س ــنا ق ــأت فجلس وأوم
. 

رنـــت وحــيت بعــني ِجــد ســـاهية 
. 

ةــى الروض تسقيين بصافي   ــباتت عل 
                                                            . 

حــىت إذا اللــيل قــد أغفــى بداجــيـة 
. 

ال للســـالف وال لـلـــورد ريـاهــــا 
. 

 

  
 :  مث أتبع ذلك بإنشاد املقطوعة التالية، وهي من نظم الشاعر علي أيب العال-

واســـعديين بالعطـــر يـــا أنســـام
. 

ــام   ــا أنغـ ــدو يـ ــعفيين بالشـ أسـ
. 

ــرام  ــوة وغـ ــنفس نشـ ــو للـ هـ
                                                            . 

ــناً    ــري حل ــة الط ــا روض ــيين ي وامسع
. 

ــتهام  ــراح مســ ــيايل األفــ بلــ
. 

ألغــــين ألحــــبايب اللــــيلة إين 
. 

حـــيث حيلـــو النشـــيد واألنغـــام
. 

ــناءاً     ــيايل غ ــب الل ــن يطل ــا م أن
. 

ــالم ــراحها أحــ ــياٍل أفــ يف لــ
. 

ــرى   ــتهاين تتـ ــن ردد الـ ــا مـ أنـ
. 

ــالم  ــرحة وسـ ــيك فـ ــنا فـ ظلـ
                                                            . 

ــناءً     ــي س ــل فيض ــيلة احلف ــا ل ي
. 

بـــوفا الصـــحب تســـعد األيـــام
. 

ــِعدنا     ــين س  ــت ــوعاً أت ــا مج ي
. 

إن تشــــريفكم مــــىن ومــــرام
. 

وبتشــــريفكم أطــــل ســــرور 
. 

 .م يلهجون بالشكر والدعاء لصاحب االثنينيةمث انصرف املدعوون لتناول طعام العشاء وه
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