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 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 .م وأمت دراسته الثانوية يف حلب١٩١٨ ولد عام - ١
 .بون درس األدب وفقه اللغة يف كلية اآلداب جبامعة السور- ٢
 . درس احلقوق يف اجلامعة السورية بدمشق- ٣
 . بعد خترجه قام بتدريس علوم النفس واالجتماع واألخالق والتاريخ واحلضارة- ٤
 .سالمي توىل إدارة املعهد العريب اِإل- ٥
 .ـه١٣٦٨ شارك يف الدفاع عن القدس عام - ٦
 .ية السعودية مثَّل سوريا وزيراً وسفرياً يف باكستان واململكة العرب- ٧
 . أسهم يف تأسيس حركة سوريا احلرة- ٨
 .سالمية اشترك يف كثري من املؤمترات العربية واِإل- ٩
سالم والتيارات املعاصرة جبامعة القرويني      أستاذ كرسي لدراسة اإلِ    ـه١٣٨٦ دعي إىل املغرب     -١٠

 .باملغرب
 .سالمية جبامعة حممد اخلامس درس احلضارة اِإل-١١
 .سالمية أستاذاً وزائراً وحماضراً يف معظم جامعات الدول العربية وبعض جامعات الدول اِإل دعي-١٢
 .سالميةسريت امع العلمي العراقي وامع امللكي لبحوث احلضارة اِإل عضو يف أُ-١٣
 :  صدر له عدة دواوين شعرية منها-١٤

 من وحي   - األقصى وفتح والقمة     - اهلزمية والفجر    - ألوان الطيف    - ملحمة اجلهاد    -مع اهللا   
 . الزحف املقدس- أذان القرآن - جناوى حممدية - أمي - أب - أشواق وإشراق -فلسطني 

 :صدر له نثراً -١٥
 يف  - خواطر وذكريات    -نسانية املعاصرة   سالم وأزمة احلضارة اإلِ    اإلِ -صفحات ونفحات   

ي املهرجان  ـ ألوان من وح   -ضاري   وأمته يف ضوء الفقه احل     ..سالم وسطية اإلِ  -رحاب القرآن   
 .سالم يف املعترك احلضاري اِإل-

• • •



 حفل الَتكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 : األمسية بالكلمة التاليةهافتتح األستاذ عبد املقصود خوج
 .. يا سيدي هذه ليست كلمة، بقدر ما هو ترحيب بك-
 عن األساتذة   أصالة عن نفسي ونيابةً   .   بسم اهللا واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا         -

يا سيدي  .  ب بضيفنا الكبري األستاذ عمر اء الدين األمريي       رحسعدين أن أُ  خوان األعزاء ي  الكبار واإلِ 
      أنت بني أهلك وإخوانك وذويك وحمب  يك، اجلمع من  م حتفبك، مملوءة بكثري من التقدير       ا قلو 

سعدنا أن نكون معك وأن نقضي هذه األمسية        ي..  داً يف سبيل اهللا   عجاب بك، خادماً للكلمة، جماه    واِإل
 .الطيبة، وليس يل أن أضيف أكثر من ذلك

 الكلمات أحياناً تتضاءل مع احلب الكبري، لك الشكر على تشريفنا ذه األمسية، والشكر               -
، والسالم عليكم    أخرى وأهالً وسهالً مرةً  .  حتفني بك لوا باحلضور م  خوان الذين تفض  لألساتذة واإلِ 

  ...مجيعاً
 

  ))كلمة األستاذ حسني جنار(( 
 : مث حتدث األستاذ حسني جنار فقال

 مرحباً بكم يف هذا اجلمع      ... بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني         -
 .اء الدين األمريياألستاذ األديب عمر .. ٍم من أعالمنا املسلمنيلَعالكبري النبيل الذي نلتقي فيه ِب

-دراسته الثانوية يف األدب والعلوم والفلسفة يف حلبم، ونشأ وأمت١٩١٨ّلد عام  و . 
 . باريسيفنسانية جبامعة السوربون  درس األدب وفقه اللغة يف كلية اآلداب والعلوم اِإل-
-      واحلقوق يف اجلامعة السورية بدمشق، د والتاريخ،  س علوم االجتماع، والنفس، واألخالق،    ر 

 .واحلضارة يف حلب ودمشق
 .سالمي املعاصرأسهم يف انطالقة العمل اِإل. سالمي يف دمشق وتولّى إدارة املعهد العريب اِإل-
 . واتصل بكثري من مراكزه وتوىل بعض مسؤولياته-



 .ـه١٣٦٨نقاذ خالل حرب فلسطني عام  شارك يف الدفاع عن القدس مع جيش اِإل-
 وسفرياً يف باكستان واململكة العربية السعودية، وكان سفرياً يف وزارة              مثّل سوريا وزيراً   -

 .اخلارجية السورية
 . أسهم يف تأسيس حركة سوريا احلرة، وكان رئيس اجلانب السياسي فيها-
سالم، واشترك يف العديد من      اهتم بقضايا الثقافة والسياسة واجلهاد يف أوطان العروبة واإلِ          -

 .ا، واتصل بكبار علمائها ورجاهلا ومؤسساامؤمتراا وموامسه
- سالم والتيارات املعاصرة يف دار      هجرية أستاذاً لكرسي اإلِ    ١٣٨٦عي إىل املغرب عام      ود

واستمر ).  الدراسات العليا للدبلوم والدكتوراه جبامعة القرويني باملغرب       .  (احلديث احلسنية بالرباط  
 .مخس عشرة سنة

-س احلضارة اِإل وكذلك دنسانية جبامعة حممد اخلامسسالمية يف كلية اآلداب والعلوم اِإلر. 
- د    مام حممد بن سعود، وامللك فيصل،      حاضراً يف جامعات الرياض، واإلِ    عي أستاذاً زائراً وم

وامللك عبد العزيز يف اململكة، وجامعات األزهر واجلزائر والكويت وصنعاء وقطر، واجلامعة األردنية يف              
سالمية يف باكستان وتركيا     مارات العربية يف العني، وعدد من اجلامعات اإلِ         ة اإلِ عمان، وجامع 
 .وأندونيسيا

سالمية  وهو عضو يف أسريت امع العلمي العراقي وامع امللكي لبحوث احلضارة اإلِ                -
 .يف األردن" مؤسسة آل البيت"

رمجت بعض قصائده   فكر، وت بع له عشرون من آثاره يف الشعر وال        شاعر منذ بواكري عمره، طُ     -
 .ولديه عدد كبري من الدواوين والبحوث واملذكرات املخطوطة. بالد إسالمية وأجنبية.. إىل لغات
رف يف األوساط األدبية بشاعر     لفت يف دراسة شعره وفكره أطروحات جامعية عدة، وع          أُ -

ديوان (مع اهللا   :  صدر له .   أخرى يتكلم التركية واألوردية والفرنسية ويلم بلغات     .  نسانية املؤمنة اِإل
سالمي والتيارات املعاصرة؛ ألوان    سالم يف املعترك احلضاري، ملحمة اجلهاد؛ اتمع اإلِ         ؛ اإلِ )شعر

 من  ؛)شعر(، األقصى وفتح والقمة     )شعر(روبة وإسالم؛ اهلزمية والفجر      ع ،)ديوان شعر وجداين  (الطيف  
؛ يف رحاب القرآن احللقة األوىل      )ة مع نقد ودراسات   طبعة ثاني (؛ مع اهللا    )شعر وفكر (وحي فلسطني   

شعر من وحي   (؛ ملحمة النصر    )احللقة الثانية (؛ يف رحاب القرآن     )شعر(الطبعة األوىل؛ أشواق وإشراق     
، )ديوان شعر وجداين  (؛ ألوان من وحي املهرجان؛ أمي        )ديوان شعر إنساين  (؛ أب   )حرب رمضان 

املعاصرة؛ صفحات ونفحات، خواطر وذكريات وجتليات؛ يف رحاب        نسانية  سالم وأزمة احلضارة اإلِ   اِإل
وأمته يف ضوء الفقه    ..  سالمة اإلِ  وسطي ؛)ديوان شعر إسالمي  (القرآن أم الكتاب؛ وأذان القرآن       

؛ والزحف  ديوان شعر يف مدح الرسول      ..  احلضاري؛ لقاءان يف طنجة؛ وله حتت الطبع جناوى حممدية        



ز فيه أديبنا احملتفى    ملامة السريعة تعرفون وتدركون مدى ما بر       من هذه اإلِ   .ديوان شعر جهادي  ..  املقدس
به يف ليلتنا هذه اليت نرجو أن نسعد فيها ببعض ما جتود به ذاكرته يف هذا اللقاء املبارك، ونتمىن أن                      

 .  أخرى أرحب به بامسكم وأهالً وسهالًمرةً. نستمتع مجيعاً بكل ما يصدر عنه
 

  ))ذ حممد حسني زيدانكلمة األستا(( 
 : مث أعطيت الكلمة لألستاذ الكبري حممد حسني زيدان، فقال

 املذيع الفطن حسني جنار أحتفنا      ... بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد         -
ذا ضام ه ضيم، وكيف ي  وأريد أن أتكلم عن هذا اد وكيف أُ       ..   الدين األمريي  ءمبجد األستاذ عمر ا   

أقارن بينه  ..  واء.  امسه عمر وما أعز االسم    .  املاجد، هذا العامل، هذا الشاعر ذو اآلثار بكلمة واحدة        
ه البهاء زهري، فالبهاء زهري شاعر وهو شاعر، وليس هذا قصديوبني مسي. 
-        رة الذي أرسى مع الذين أرسوا عرش أمية يف دمشق،           فْ البهاء زهري جده املهلب بن أيب ص

 مصر  طورد بعد ذلك وحورب فإذا أبناؤه يتبعثرون يف األمصار، وإذا البهاء زهري يف خنلة، ولكن              ولكنه  
خرج من بلده وال أقول     ..  نا أيضاً كالبهاء زهري   رمكَّوالبهاء هذا م  .  احلضانة حضنته فإذا هو الوزير فيها     

فاملغرب أرسلت غري راضية    .  قضاماً وإمنا هي املقايضة بني املغرب وبني سوريا، أو بني فاس وبني دمش            م
أريد املغرب كله ودعونا من عبد القادر اجلزائري ومن إليه وإمنا             .  أو مكرهة عبد القادر اجلزائري    

املقايضة بني العاملني هي املقايضة بني اء الدين األمريي وبني بدر الدين احلسين، فهذا بدر الدين املغريب                 
يقول جيلس  .  دثين عنه أستاذنا كامل القصاب حديثاً فائضاً معجباً به        أَم يف دمشق العلم واملعرفة، حىت ح      

أمل نشرح وطالبه من العلماء، ضمته دمشق كما ضمت فاس واملغرب كله            ..  الساعة أو أكثر يفسر لنا    
يضام يف بلده ويكرم    ..  وهذه املقايضة نعرفها بني األقاليم العربية حنيناً إىل الرجال        ..  اء الدين األمريي  

 . للمغرب له بذلك، وهنيئاًفهنيئاً..  بلد آخر، وقد أكرمته املغربيف
)١(بــرح الشــوق بــه يف الغلــس   

. 

ــاً     ــترتّى أملـ ــو يـ ــن لنضـ مـ
. 

ــدلسِ    ــن أن ــرق األرض م ــن ش أي
  .                                                           

ــا   ــى العلَمـ ــباِن وناجـ ــن للـ حـ
. 

                                           
 :هذا مطلع موشحة أندلسية ألمري الشعراء أمحد شوقي معارضاً ا موشحة ابن سهل شاعر إشبيلية واليت مطلعها  )١(

ــنكس   ــن مـ ــه عـ ــب حلــ ــب صـ قـلـ
. 

ــى    ــد محـ ــى أن قـ ــيب احلمـ ــل درى ظـ هـ
. 

لعــــبت ريـــــح الصــــبـا بـالقــــبس
                                                            . 

فهــــو يف حـــــر وخفـــــق مــــثـلما 
. 

 :واليت عارضها أيضاً لسان الدين اخلطيب مبوشحته اليت مطلعها 
يــــا زمــــان الوصـــــل باألنـــــدلس

. 

جــــادك الغــــيـث إذا الغــــيث مهــــى 
. 

ــتلس  ــة املخـــ ــرى أو خلســـ يف الكـــ
                                                            . 

ــا   ــلـك إال حـلمـــ ــن وصـــ مل يكـــ
. 

 



 إن وحدة الثقافة ووحدة العروبة ووحدة األدب، ال جتعل هناك فرقاً بني قرطبة ودمشق، وال                 -
 واحدة وإن   ةٌأم.  سالمي واألدب العريب   العلم اإلِ  بني بغداد ومكة، وال بني مكة والقاهرة، كل ذلك         

حتييت للبهاء،  .  تناثرت األقاليم بالعنعنات وبالقومية الظاملة اآلن، اليت ظلمت نفسها وظلمت إسالمها           
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة السيد علي فدعق(( 
 : مث حتدث األستاذ علي فدعق فقال

م بالشكر مرة جديدة للسيد     وقبل أن أبدأ كلميت أتقد    ..  سالم اهللا عليكم  ..   أيها احلفل الكرمي   -
 إىل لقاء    ثانيةً وعدنا مرةً ..  عدنا والعود أمحد  :   الذي ينطبق عليه املثل القائل      هعبد املقصود خوج  

 .لقاء الرجال الذين هلم مواقف وهلم أهداف كرمية يف حيام.. لقاء الفكر.. لقاء األدب.. األخوة
 هذه قصة أرويها وقد سعدت بلقاء دولة السيد أمحد نعمان، الرجل الذي أصبح حتفة من حتف                 -
 احلياة، وي        تدلّ  لطيفةً  عليكم قصةً  سعد دائماً بزياراته وقد طلب إيل وأسعدين أن أقص   مق خلق   على ع

 .األستاذ عمر اء الدين األمريي وإنسانيته أيضاً
ة، األمريي كان يسري يف إحدى       ذّمريي وإنسانيته الفَ   إن هذه القصة تدل على أخالق األ        -

شوارع باكستان والزبريي كان مطروداً من اليمن، والزبريي كما تعرفونه هو حممد حممود الزبريي                
الشاعر الفحل اليمين اجليد، واملناضل الكبري، كان الزبريي حيمل طبقاً فيه مفاتيح يبيعها ملن يشتري                 

م أنه  عراً يف اليمن ووزيراً أيضاً، فقابله األستاذ عمر األمريي ونظر إليه فتوس            ح، بعد أن كان شا    تياملفا
نعم أنا امسي حممد حممود الزبريي فأخذه األستاذ عمر األمريي وتفاهم مع معايل             :  عريب، فسأله، فقال له   

وكان رجالً   وهو الرجل الذي نعرفه مجيعاً، فقد كان أديباً          - رمحه اهللا    -سفري مصر عبد الوهاب عزام      
وبعد أن شعر الزبريي باالرتياح واطمأن على حياته، وأحس خبلق األمريي،           .  جامعياً، وكان رجالً ممتازاً   

وخلق عبد الوهاب عزام نظم هذه األبيات، وامسحوا يل أن أتلوها عليكم، وهي أبيات تدل على عمق                 
  :قال الزبريي.. نسانيةشعر الزبريي ونفثة من نفثاته املؤملة اِإل

ــريان   ــول ون ــن ه ــياي م ــي دن عل
. 

ــئت   ــد أن مل ــبت يب بع ــنة رح ــا ج ي
. 

ــي ــالين .. امس ــبايب وخ ــالدي وأح ب
                                                        .     

ــد أن جحــدت  ــا جــة وســعتين بع ي
. 

كــرمية الظــل تأســوين وتــرعاين   
. 

نـــزلت مـــنها بأرجـــاء مـــباركة 
. 

وال تقلــص عــين ظلــها احلـــاين   
. 

ي طيبها الشايف  ــما ضاق من هول جرح     
. 

ــجاين   ــي وأشـ ــي وتبارحيـ وأدمعـ
. 

آوت جراحــي وأشــواقي وكــارثيت   
. 



واعتضــت عــن وطــين مــنها بأوطــاين
                                                            . 

ــياي الــيت ذهــبت  فــنلت أضــعاف دن
. 

 والفضل يف هذا كله يعود إىل دولة السيد أمحد نعمان، وهو حيييكم وحييي األستاذ عمر                   -
 . د أن يشاركنا االحتفاء به، واالستمتاع بسماع شعره والثناء عليه؛ وشكراً جزيالًاألمريي، وكان يو

 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ عمر هباء الدين األمريي(( 
 : مث حتدث األستاذ عمر اء الدين األمريي فقال

 األجالّء  ساديت..   بسم اهللا، خري األمساء يف األرض والسماء سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته             -
 : وإخواين األعزاء

ــنا    ــر الع ــن مري ــي م ــى عنق عل
. 

ــدها    ــز أخاديــ ــبال حتــ حــ
. 

ــىن  ــتاد الضـ ــن قـ ــالكها مـ مسـ
                                              .               

ــريت   ــى زفـ ــد علـ ــوك يسـ وشـ
. 

ــجيأَ ــىن يب شــ ــبري املــ  كــ
. 

ــنوه   ــى صـ ــوب علـ ــيد يلـ وحـ
. 

ــدنا   ــني الـ ــم بـ ــوزعين اهلـ تـ
. 

 ـــِعدصمـــره ممـــدى ع غـــريب
. 

ــنا  ــريب هـ ــناك غـ ــريب هـ غـ
. 

ففـــي املشـــرقني ويف املغـــربني   
. 

كـــياين قلـــوب كخفـــق الســـنا
.                                                             

ــا   ــأن خاليـ ــىت كـ ــق حـ وأخفـ
. 

ــكنا  ــموات ال األرض يل مسـ ــوم السـ ــو كـــنت أســـكن كانـــت جنـ ولـ
. 

ــنا ــىت الفــ ــد يف اهللا حــ جياهــ
. 

ــياً   ــر إال مضـ ــى احلـ ــن أبـ ولكـ
. 

ــكاة الطّ   ــت شـ ــك كانـ ــوإن يشـ ــنا  مـ ــبه أمعـ ــز مطلـ وح إذا عـ
. 

ــىن  ــاب اجلـ ــراد وطـ ــلّ املـ وجـ
                .                                             

ــود     ــاش اخلل ــن يف اهللا ع ــن يفْ وم
. 

ــوماً وىن   ــرب يـ ــي إذا الصـ وويلـ
. 

ــين   ــابرة ال تــ ــيايت مصــ حــ
. 

ــدا ــرب اجلـ ــىنوأنـــت لـ  والغـ
. 

بـــك اهللا يف كـــل أمـــري ألـــوذ 
. 

وفيضــــك يحــــىب وال يقــــتىن
. 

ــدى     ــالب اهل ــدى يف ط ــى امل ترام
. 

ــنجد قل ــن مـ ــفَمـ ــنايِبـ  املؤمـ
                                                            . 

ــه    ــيب بألوائـ ــاء قلـ ــد نـ وقـ
. 

ــيك  ــرنو إلـ ــا زال يـ ــرأب ومـ ــي اشـ ــ.. وروحـ ــروح رنـ ــرفقاً بـ افـ
. 

ــآدم ــدنا .. بـ ــق الـ ــان خلـ ِإبـ
. 

ــت  وإنّ  ــذ نفخـ ــباً مـ ــه نسـ لـ
. 

تــــراب تســــامى وروح دنــــا
. 

ــودِ    ــذا الوج ــان ه ــو إنس ــا ه وم
. 

ــنا  ــى مذعـ ــتجٍري آتـ ــى مسـ علـ
                                                            . 

 فأقــــِبلْ بإشــــراقك األرحيــــي
. 



ــنا  ــى موِهــ ــيه األســ أحلّ علــ
. 

يب اهلـــوى مســـتحر اجلـــوى  أَ 
. 

ــنا    ــن هـ ــويةً مـ ــوامل علـ عـ
. 

ــىفإمـــ  ــيت صـــنت األسـ ا جتلـ
. 

ــنا   ــا بينـ ــبونَ مـ ــر الـ ألختصـ
. 

ـ وحلّ  وها مصـــِعداًقـــت يف جــ
. 

ــثىن    ــا ان ــده م ــن قص ــي ع وعزم
                                                            . 

ــي     من ــم ــن العظْ هــد و ــي لق إهل
. 

ــنا   ــي لـ ــا إهلـ ــن يـ وآيل فكـ
. 

 ــي وأر ــين وقومـ ــم ديـ ــين هـ قـ
. 

ــنا   ــتني الِبـ ــزاً مـ ــياناً عزيـ كـ
. 

ــهما   ــد مشلـ ــيت وأعـ ــن أُمـ أعـ
. 

ــنا   ــا األرعــ ــزم ظاملهــ وــ
. 

ــيد   ــا بالتلــ ــتدعم طارفهــ لــ
. 

ــنا  ــرآنك األعيــ ــور بقــ ونــ
                                                          .   

ــى   ــند التقـ ــرك جـ ــيء ألمـ وهـ
. 

ــنا   ــذي الذ أن يحصـ ــاُء الـ رجـ
. 

ــريت   ــل عثـ ــيدي وأقـ ــذ بـ وخـ
. 

أُذب بــك أنــت األنــا  .. وأقــبل
. 

ــجى     ــو الش ــكينة متح ــد بالس وج
. 

وجـــدت بـــك األمـــن واملأْمـــنا
. 

   ــدي ــي ل ــن روح ــد أم ــإن مل أج ف
. 

 

كأين بريب جلّ   :  قلت  . حدثت نفسي وأنا أتصاغر أمام هذا احلديث يف عني نفسي وأخجل            -
 جالله يل يب ملكاً من مالئكته يأمره، دلل عبدي املذنب اخلطاء فالناً وسارع فيما              لّلين، وكأنه وكَّ  د
 !!.يكرم قلبه
 أنا ال ميكن أن أطمح وأطمع من التكرمي يف هذه الدنيا بأكثر من هذه العواطف ومن هذه                    -

كرم بأكثر مما أكرمين به أخي احلميم        ت قلبها، وأن أُ   األرحييات، ومن هذه الوجوه املقبلة علي خبفقا       
 الذي تفرض طلعته حمبته، وخيتصر إشراق       هالكرمي الودود الرؤوم األستاذ الشيخ عبد املقصود خوج        

قلبه وثغره، خيتصر الزمن بينه وبني من يلقاه، فيتعمق الود أسرع من الزمن، واحلب يف اهللا والتآخي فيه                  
 .وتعاىل مبنابر النور يوم القيامةمقام خصه اهللا سبحانه 

 امسه ملء األمساع، يذكرين بأن لقاءات كانت بيننا مع عزيزين            ه األستاذ عبد املقصود خوج    -
غاليني، مها اآلن يف جوار اهللا، ونسأله تعاىل أن جيمعنا ما يف الفردوس األعلى حتت لواء سيد املرسلني،                  

وساقه اهللا عائداً إىل هذا البلد األمني الطيب يف         .  د املبارك مها األستاذ مصطفى السباعي؛ واألستاذ حمم     
الوقت الذي قدرت أقدار اهللا أن أكون موجوداً، ودعاين فرع اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون               
دون سابقة معرفة بيننا إىل أمسية شعرية عن طريق أخ كرمي أعرفه من قدمي وهو األستاذ عبد اهللا                     

تجبت ألنين أجد أنه ال توجد لدي بضاعة جديرة بأن يضن ا، وأنا بطبيعيت ال أتصدى                 الداري، فاس 
 .لكنين ال أمتنع



 فساقه اهللا هلذا البلد، وأكرمين وحضر هذه األمسية، وزاد يف إكرامه فلف قليب خبفقات قلبه،                -
. تدللون على رم  وتعهدين منذ ذلك الوقت، وبادر وأكرمين ذا اللقاء الذي ال يطمع بأكثر منه امل              

وقد .  فجزاه اهللا عين كل خري وأثابه، وال ميكن ألكثر من خفقات القلب أن توفيه حقه من الشكر                  
 : تكون يف الصمت بالغة، وقد يكون للصمت موسيقى، أقول يف إحدى مقطوعايت

ــهرا وعقلــــي يف قلــــيب انصــ
. 

   ــت ــد أغمض ــمت وق ــيقى الص موس
. 

ــرا     تــف الو ــد أل ــمٍع ق ــن س ع
                                                            . 

أحلـــــانٌ دقَّـــــت رقّـــــتها 
. 

ــتترا  ــا اسـ ــر مـ ــتد فأبصـ وامـ
. 

   هــت ــاوز طاقَــ ــيالٌ جــ وخــ
. 

ــالك ــع األفـ ــرحت مـ ــ.. وسـ ــرى عمـ ــيس يـ ــا لـ ــالك أرى مـ  األمـ
. 

ــدرا  ــت قَـ ــل كانـ ــد بـ مل تقصـ
. 

ــبح  ــاحبهاســ ــت ســ ات فاقَــ
. 

ــرا     ــا فَطَــ ــال اهللا ومــ ــوت مجــ ــٍق يف ملكــ ــبوبة عشــ غيــ
. 

 

، وأما أنتم يا ساديت     ه ذا الصمت وموسيقاه يشكرك قليب يا أخي الشيخ عبد املقصود خوج           -
اة، وقد تشعبت وشاكت وترامت فيها الوجائب، فقبولكم لدعوته         الذين تغلبوا على كل ظروف احلي     

ولكم مين الشكر البالغ، وثقوا أا ذكرى مستقرة يف         .  كرامي ذا اللقاء، يتوىل اهللا عنكم جزاءه      وِإل
دي، وستبقى حافزاً من حوافز مضائي، وال أقول من حوافز عطائي، ألنين ال أكاد أجد لنفسي                  لَخ

 .اًعطاء
خوة العاملني يف حقول    قدم يف جمالس اإلِ   ملا أُ ..  قيقيت واهللا شاهد على صدق ما أقول       أنا يف ح   -

كيف؟ أال تدعو؟   ..  يقولون..  سالم بالداعية، أقول هلم أنا ال أستحق أن أكون أكثر من دال الداعية            اِإل
يأخذ نفسه  أدعو وإن شاء اهللا ال أموت إال وأنا أدعو إليه، ولكن الداعية يف فهمي هو الذي                   :  أقول

وأما يف ساحة العلم، وما أدراك ما ساحة        .  اذ بالرخص أخ.  اٌءبعزائم ما يدعو إليه، وأما أنا فمقصر خطَّ       
 .العلم، فأنا واهللا حكمي على نفسي أنين جويهل، فهذا تقوميي حلقيقيت

ون اللهم اغفر يل ما ال يعلم     :  سالم أن ندعو مبا دعا به سيدنا عمر بن اخلطاب          ومن أدب اإلِ   -
واهللا سبحانه وتعاىل يستخدم من عباده من يشاء، وأسأله أن يستخدمين             .  واجعلين فوق ما يظنون   

 .عالء كلمته ونفع دينه وأمته، فأنا هذه حقيقيتوإياكم ِإل
 األخ الكرمي السيد علي فدعق حتدث عن الزبريي، واألبيات اليت رواها هي للزبريي، وقد                -

 من أمثلة العفة واجلهاد، كنت أمسع عنه        ذٌّثَلٌ فَ الزبريي م .  محة اهللا عليه  كتبها على صورة له، وأهدانيها ر     
يوم كان يف عدن أيام االنقالب األول، وأعرف مواقفه وتترامى إىل أذين بعض أشعاره، فأجد فيها شيئاً                 

 .يهز القلوب



مي كبري،  م لعقد مؤمتر إسال   ٤٦/٤٧ كنا نتذاكر مع األستاذ حسن البنا رمحة اهللا عليه يف عام             -
وكان قد  .  سالميةسالمي، وجيمع العاملني ويشد أزر الدعوات اإلِ      يوجه لتسديد وترشيد خطا العمل اإلِ     

بدأ االتصاالت اجلادة الرمسية مع الديوان امللكي يف مصر لتهيئة هذا املؤمتر، ولكن األحداث تسارعت،               
وف هلا تاريخ معروف، ولكن الذي      وقضى اهللا أن خيتار حسن البنا شهيداً، فاغتيل حسن البنا يف ظر            

هل اغتيال حسن البنا قبل نكبة فلسطني األوىل، وهل          :  نسانيدعو إىل التأمل والتدبر أن يتساءل اإلِ      
هل هذه  ..  شنق سيد قطب، حممد الفرغلي، وعبد القادر عودة وإخوام، قبل نكبة فلسطني األخرى             

 .ادر؟األحداث جاءت اتفاقاً؟ أم أا بتدبري ماكر وغدر غ
 املهم فلما استشهد حسن البنا رمحة اهللا عليه، اجته الرأي بعقد املؤمتر يف باكستان، ألن                   -

باكستان كانت قريبة العهد باالستقالل، وكانت تطغى عليها اهلند بكثرا العددية، وتتطلع باكستان              
ري أن يذهب إىل كراتشي     فكلفنا األخ سعيد رمضان ذكره اهللا باخل      .  سالميةإىل أن تشد أزرها باألمة اإلِ     

واستجابت باكستان مشكورة، وتقرر عقد املؤمتر، وذهبت أنا للمؤمتر من سورية مع             .  ليمهد السبيل 
األستاذ اجلليل أستاذ اجليل العامل الكبري العريق األستاذ مصطفى الزرقا، مد اهللا يف عمره، واألخ األستاذ                

ذهبنا إىل املؤمتر، وكان رئيس املؤمتر أحد كبار         .  طيبالعامل الفلسطيين ااهد األستاذ حممد منر اخل       
جماهدي باكستان كان صنو حممد علي جناح، وميكن أن يتفوق عليه، ولكن السياسة تقدمت بعلي                 

 من  ٩٠  ـسالم الذي كان يف عتبات ال     جناح وأبرزته العتبارات مل تتوفر لبشري أمحد عثماين شيخ اإلِ         
 .عمره

ر وملا ذهبنا قبيل عقد املؤمتر كان هناك أخ كرمي ودود ويف من أبناء هذا                فهيأ اال لعقد املؤمت    -
البلد الطيب، وهو األخ فؤاد اخلطيب ابن الشيخ عبد احلميد اخلطيب سفري اململكة يف باكستان إذ ذاك                 

فقد طالبت اليمن باكستان بتسليم الزبريي      .  وقد سبقت له يد على الزبريي أنقذ فيها رقبته من املوت          
لذي كان متوارياً فأرسلت احلكومة الباكستانية بعض قوى األمن وحبثت عنه واعتقلته لكي تسفره إىل               ا

اليمن، ويف الطريق قال هلم إن يل بعض احلوائج يف السفارة السعودية أريد أن آخذها، فمروا به إىل                    
ن أخذه وتسفريه إىل    السفارة، فطلب لقاء األخ فؤاد اخلطيب، فأخربه أن هؤالء الذين يقتادونه يريدو            

إن األستاذ  :  فخرج فؤاد اخلطيب وقابل رجال األمن، وقال هلم       .  اليمن، وأن معىن ذلك القضاء عليه     
 .عفوقَّ.. نعم: الزبريي الجىء سياسي عندنا، قالوا له أتضع توقيعك على هذا الكالم، فقال هلم

ص ا يف الدبلوماسية قبل     فأخربه مبا مت وهي إجراءات غري مرخ       ..   مث جاء والده رمحه اهللا     -
جراءات، وبقي األستاذ الزبريي    سالم جتاوزوا تلك اإلِ   ولكن اخلطيب وابنه مبروءة اإلِ    .  استئذان احلكومة 

يف الباكستان فلما جئت إىل كراتشي ال أذكر كيف التقيت به أوالً، ولكن بواسطة األخوين سيد                  
يف عشة دجاج، يف بيت شاهق لتاجر حبريين        رمضان وفؤاد اخلطيب التقينا على كل حال، وكان يسكن          



امسه حممد املرزوق أو حممد املرزوقي، وقد سلمه عشة الدجاج جماناً ليسكن فيها وكانت حياته كما                  
وهذه أشياء جيب أن تعرف وتسجل ألا مناذج         .  باءعلمت من بعد يف ذروة الشظف والزهد واإلِ        

 .موجودة يف حياتنا
ليت تفيض من الفنادق وتباع يف أسواق خاصة ألجل أن يطعم ا             كان يقتات بفضالت اخلبز ا     -

وإذا مر جبماعة من    .  كان يذهب ويشتري منها ويغسلها وينظفها ويقتات ا        .  احلمام أو احليوانات  
أصحابه يف سفارة أو يف مكان، وكانوا يتناولون الطعام يدعونه للطعام، فيعتذر ويقول لقد سبقتكم                 

ماً ناصعاً مشرقاً، كأنه كتلة من النور والنظافة والعطر، مع أنه ما عنده إال ثوب               وكان دائ .  واحلمد اهللا 
واحد كان ينقطع يف بيته بعض الوقت ليغسله، وخيرج للناس ذا الزي الذي مبجرد النظر إليه حيبب                  

ذاك وملا رأيته تعارفنا على الشعر والفكر، وكتب يل مناذج من شعره إذ              .  كل اليمن إىل كل القلوب    
 .على أوراق ما تزال حمفوظة عندي

ــا    ــن غا ــد م ــرج اُألس ــا خت كم
. 

ــرج  ــوفنخ ــم األن ــن الســجن ش ا م
. 

ونـــأيت املنـــية مـــن باـــا   
                            .                                 

منـــر علـــى شـــفرات الســـيوف 
. 

إذا اعترضــــــتنا بأوصــــــاا
. 

وحنتقــــر احلادثــــات الكــــبار 
. 

ــا ــاة وإرهاــ بعســــف الطُغــ
. 

ــياة إذا دنســــت  ــأىب احلــ ونــ
. 

ــا  ــياماً ـ ــوب هـ ــنا اخلطُـ ركبـ
. 

ــنا  ــنا أنـــ ــتعلم أمتـــ ســـ
. 

ــعاب لطُالَّ ــِذل الصــ ــاتــ ــ
                                                            . 

فـــإن حنـــن فـــزنا فـــيا طاملـــا 
. 

ــراا  ــنايا ِلشــ ــؤوس املــ كــ
. 

 متوإن نلـــق حـــتفاً فقـــد قُـــد
. 

 

 :  ومن شعره الذي كان قد كتبه يل قوله-
ــ ــري حطَّـــ ــا طـــ ــيأنـــ ــي وجناحـــ ــدور عشـــ م املقـــ

. 

ــي  ــي ونواحــ ــن دموعــ مــ
                                                           .  

ــثارٍ   ــاين يف نـــــ ورمـــــ
. 

وطــــٍن غــــِري صــــحاح   
. 

وحطـــــاٍم مـــــن بقايـــــا 
. 

ــرياح   ــوداء أدراج الـــــ ــايت الســـــ ــبت آهـــــ ذهـــــ
. 

فتطامــــــنت علــــــى نفســــــي وأَلقــــــيت ســــــالحي
. 

!!مل أجـــــد مسعـــــاً فأفـــــرغت أنـــــيين يف جراحـــــي    
. 

 

-                م أن يدعوا من يمثل اليمن،   مل يكن يف املؤمتر من ميثل اليمن، فاتصلت بإدارة املؤمتر، ورجو
: قالوا.  يوجد شخص كان وزيراً وأوصافه كذا وكذا وهو األستاذ الزبريي         :  قلت هلم ..  الوا ال يوجد  ق



 ويف تلك املرحلة ما     ؟ ال يوجد عندنا أماكن    ؟عنوانه عندي، قالوا أين سنرتله    :   قلت ؟كيف نصل إليه  
: ندنا، قالوا رتلونه يف البيت ع   ت:  فقلت هلم .  م١٩٤٩كانت توجد هناك فنادق كافية يف كراتشي سنة         

 .أما عندكم سرير إضايف؟.. يف نفس غرفيت: ليس هناك غرفة إضافية، قلت
 وهكذا جلبوا له سريراً وأقام يف غرفتنا، وانتقل من عشة الدجاج إىل غرفة رئيس وزراء                  -
 . ذرةوأقسم يل بأن نفسه ما تغريت بني املوقعني وال مبقدار. السند

 برضاه، وأن   ا أدعو اهللا سبحانه وتعاىل أن يتجلى علي        أنا أنام، أغمض عيين وأن    :   قال يل  -
 .يستخدمين خلدمة بلدي وخدمة أميت وديين وال أهتم باملكان الذي آوي إليه

 هذا هو األستاذ الزبريي وله يف حياته وجهاده صفحات، واألحاديث عنه طويلة، لو أردت أن                -
: ذكر بيننا مساجالت يف مناسبات خمتلفة منها      أستمر فيها ملا انتهيت، لكنين أذكر له مواقف عديدة وأ         

. تعرضت حلادثة اصطدام مميتة يف ليلة عيٍد يف باكستان، ونقلت إىل املستشفى يف حالة غيبوبة خطرية                
 ".احلارس ذا اللحية اجلميلة"وكان يالزمين دائماً، وكانت املمرضات يسمينه 

اثلت للشفاء كنت أرسل له السيارة       وكانت بيين وبينه مباسطات ومداعبات شعرية فبعد أن مت         -
ولكن الزبريي كان مقيماً    .  ليأيت إيلَّ، وكان حيضر معنا يومياً األستاذ عبد الوهاب عزام رمحة اهللا عليه             

عندي من الصباح إىل املساء، فأرسلت له السيارة فأعادها مع ورقة اعتذار لعدم متكنه من احلضور وأنه                 
 : فكتبت له على ظهر الورقة مرجتالً. عد ذلكمضطر للبقاء يف البيت، وسيأيت ب

 ــرر ــاء الضـ ــي وقـ ــربك منـ وقُـ
. 

ــر   ــر اخلطـ ــي نذيـ ــيابك عنـ غـ
. 

رــــي ذواِت احلَــــوق عنتفــــر
                      .                                       

ــويذةٌ   ــاح تعـ ــا صـ ــنك يـ وذقـ
. 

 ــي ــباهلن علــ ــم إقــ ــك تعلــ ــذر فإنــ ــيطٍة أو حــ ــال حــ  بــ
. 

   ــررأخــاف وحقــك هــتك الس
. 

ــإ  ــرير  ف ــرداً يف الس ــحنين مف ن ش
. 

 ــتعر ــريات اسـ ــن املغـ ــو مـ جبـ
. 

فكــيف احلــياة وكــيف الــنجاةُ    
. 

   ــرب ــا ص ــى م ــم التقَ ــي رغ ومثل
                                                            . 

وواهللا لــوال التقَــى مــا صــربت    
. 

 ــر ــريه إالّ عمـ ــان يفْـ ــا كـ ومـ
. 

    صــراع لعمــرك يفــري احلديــد
. 

 

أما اجلواب ما كتبت شيئاً، قلت      :  أين جوابك؛ قال  :   جاءين بعد ذلك صباح اليوم الثاين فقلت       -
 : ويف اليوم الثالث جاءين ذه األبيات. ال بد من جواب شعري: له

  رــو ــزات ذواِت احلَـ ــن غَمـ ومـ
. 

 ـــطَوات النظـــرمـــن س أعـــيذك
. 

   اخلَطَــر ــداوي اهلــوى وتــذودت
                                                            . 

ــديك   ــاً لـ ــين وقفـ ــرك ذقـ وأتـ
. 

ـ     رألصــل الغــراِم وترضــي الِعبـ
. 

ــالم   ــبثُّ الظـ ــٍه تـ ــالةُ وجـ رسـ
. 



الء اَألمـــروقاســـيت مـــنها الـــب
. 

حتملــت مــنها الشــقاء العضــال    
. 

ــا  ــيس هل ــيل ل ــن الل ــرم ــن بكَ  م
. 

وعـــاش ـــا الـــوجه يف ســـدفٍة 
. 

   ــر اِإلب ــئات ــنها م ــد م ــى اخل عل
                                                            . 

قبـــيل خـــٍد طفـــتإذا رمـــت ت 
. 

  ــر ــنفُذٌ ال بشــ ــبلُه قُــ !يقــ
. 

ــذي  ــب أن الــ ــيلُ للحــ يخــ
. 

 ــر ــن ثَم ــا م ــيس هل ــوك ل ــن الش م
. 

ا بـــؤس وجهـــي يف دوحـــٍةفـــي 
. 

  ــر ــلّ ش ــٍر ك ــن عم ــي ع ...بوجه
. 

  ــاردت ــا طـ ــا أـ ــدت هلـ حِمـ
. 

 . إىل آخره-
 :  وأرسل يل بعد ذلك قصيدة أخرى يقول فيها-

ــن وشــ   ــيب وذَقْ ــبوس وتقط عارب
. 

ــب   ــا خاط ــا أن ــد م ــبيل ا أال يف س
. 

ــا شــارب وتشــرب مــن كــأْس إذا أن
                                                            . 

ــي   ــى وجه ــنام عل ــائم ت ــا ن  إذا أن
. 

دخلــت ..  تــؤذيين بــه وتــراقب
. 

ــا    ــبة إن أن ــفى األح ــدخل مستش وت
. 

   ظَــيب أُداعــب فــزع مــين أيوت
. 

 عـــين أي ـــباعدصـــيد أُت هريـــت
. 

  ــب ــة راه ــي يف الكنيس ــريباً كأن غ
. 

ــهرام     ــمار يف س ــع الس ــدو م فأب
. 

  ــارب ــا س ــبٍخ أن ــلٍّ وال يف مط مص
                                                            . 

ــا     ــاجد ال أن ــران املس ــيا كفئ وأح
. 

  والعهد بيين وبني األستاذ الزبريي عهد طويل، وذكريات ومواقف تستوعب كتاباً كامالً، لو             -
خراجه قريباً  أسأل اهللا أن يوفقين إلِ    .   صفحة، وفيه شعر له ال يوجد عند سواي        )٣٠٠(طبع لكان من    

 . بعون اهللا

  ))مداخلة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 : هنا يتدخل األستاذ حممد حسني زيدان بقوله

 ال ننكر على الشامي أن يتغزل باليمين، فبينهما مودة تارخيية، امسعوا هذين البيتني املشهورين                -
 : مهاو

عمــــرك اهللا كــــيف يلتقــــيان
. 

ــهيالً   ــريا سـ ــنكح الثـ ــا املـ أيهـ
. 

ــان ــتقل ميــ ــهيل إذا اســ وســ
                                                           .  

هـــي شـــامية إذا مـــا اســـتقلت 
. 

 

 : بعد ذلك يواصل األستاذ عمر اء الدين األمريي حديثه فيقول
 جزى اهللا األخ الكرمي األستاذ النعمان الذي كان حديثه لألخ علي فدعق سبباً جرنا للحديث                -

 أبو اليمنيني األحرار، وقد أسس حزب اهللا وقاد احلركة          والزبريي.  عن الشاعر حممد الزبريي رمحه اهللا     



وكان .  اليمنية مع صفوة من قادة اليمن، وهو اليوم الرمز الوطين لليمن، الرمز الوطين الكبري الشامخ               
قد استقال ملا احنرفت احلركات اليمنية التحررية عن مبادئها اليت كانوا يؤملون ا خرياً، ويف ذلك نظم                 

 : ته السينية اليت يقول يف مطلعهاالزبريي قصيد
والــيوم مــن أمســه الرجعــي ينــبجس

. 

هــذا هــو الســيف واملــيدان والفــرس 
. 

وحنــن شــعب أيب مــارد شــرس   
                     .                                        

ــنا   ــيد لـ ــوانني العبـ ــون قـ يلفقـ
. 

ــوا  ــا درس ــعاف م ــت أض ــا درس فإ
. 

ــا    ــتهم جتار ــواريخ أعط ــيت الص ل
. 

 

، امللكيني، ومن الثوريني اجلمهوريني اليمنيني وقد       ]اليمنيني[املستأجرين من    وقد اغتاله بعض     -
 .مضوا وبقي الزبريي يف جوار ربه خالداً إن شاء اهللا يف الشهداء املنعمني، رمحه اهللا وأكرم مثواه

 هذه نقلة مينية ساقتها لنا األقدار وأظن بأا تستحق أن تأخذ بعض وقتكم، ألن الزبريي شاعر                 -
بري وإنسان كبري وجدير، جماهد عظيم، انتهى شخصياً، وقد كان إنساناً مثالياً يف أخالقه ويف صفاته،                 ك

 .رمحه اهللا سبحانه وتعاىل رمحة واسعة
أنا ..   لقد أطلت الكالم، وبودي أن أسأل األخ املذيع الكرمي ما هو املطلوب مين يف هذا املقام                -

 أنين أحب الشعر وأنين أقوله، ولكن يف الس شعراء           أنا ال أنفي  ..  قد بسطت لكم حقيقة نفسي    
عمالقة شاخمني أفذاذاً، مثل أستاذي يف الكيمياء األستاذ عمر أيب ريشة، وكثري من األساتذة األعالم                 
الذين يتغنون بالشعر وينظمون الشعر، ففي مثل هذا اال من زيادة تكرميي أن أستمع أنا إليهم، وأن                  

  أما ما عندي أنا قد ال يستحق       .  ا ويكرموا زوار األخ الشيخ عبد املقصود مبا لديهم        تحفونأرجوهم بأن ي
 . شارةأن أشغلكم به، وأنا على كل حال إذا كان يطلب مين أي شيء فأنا رهن اِإل

 

  ))كلمة األستاذ أمحد حممد مجال(( 
 : قالسالمي املعروف فمث أعطيت الكلمة لألستاذ أمحد حممد مجال وهو الداعية اِإل

وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا ونبينا       ..  احلمد هللا رب العاملني   ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
فما أسعدنا ذه الندوة اليت نلتقي      :  وبعد.  حممد، وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين         

 .يسالمي األستاذ عمر اء الدين األمريفيها بعلم من أعالم الفكر اِإل
 رمبا غلب تصوركم وتصور اآلخرين بأن األستاذ عمر اء األمريي شاعر عريب إسالمي، أو                -

هذا صحيح ولكن الواقع أن األستاذ عمر اء الدين األمريي عامل           ..  سالميمن أعالم الشعر العريب اإلِ    
 .وخطيب وأديب، إذا كتب أطرب، وإذا خطب أعجب، وإذا شعر اجتذب بشعره القلوب



تاذ عمر اء األمريي ليس جمرد شاعر عريب، ولكنه أديب كبري، مفكر إسالمي عظيم،                األس -
له ذكريات أشار إىل بعضها يف حديثه       .  سالمي قدميه وحديثه  سالمي يف التاريخ اإلِ   يهتم بقضايا العامل اإلِ   

مام فترة اإلِ .  .إليكم، ذكريات تارخيية عصرية عن فترة مرت مبصر، وما مير مبصر مير بالعامل العريب كله               
 ...فأقول ما أسعدنا ذا اللقاء ذا العلم      .  حسن البنا، وعبد القادر عودة، وسيد قطب، وحممد فرغلي        

سالمي، أدباً وتارخياً، وشعراً ونثراً، وال بد من أن حنمد اهللا أوالً على أن أتيحت               علم من أعالم الفكر اإلِ    
صود هذا التوفيق اجلميل، بأن جيمعنا ذا العلم         لنا هذه الفرصة، وعلى أن وفق األستاذ عبد املق          

 .سالمي األستاذ عمر اء الدين األمريي، وأن نلتقي به، وأن نستمع إليهالفكري اِإل
 وإن كان ال بد يل من إشارة عن ذكريايت مع هذا الصديق احلبيب فقد بدأت عندما صعدنا                   -

والذكرى األخرى عندما دعينا إىل مؤمتر الندوة       معاً إىل جبل حراء عندما كان سفرياً لسوريا يف جدة،           
وكان املشرف  .  سالمية واليت دعت إىل عقده يف باكستان، دعت إليها جامعة البنجاب يف بشاور             اِإل

 ."الطريق إىل مكة"على هذه الندوة األستاذ حممد أسد املستشرق النمساوي صاحب كتاب 
ه يف هذه الندوة مع كثري من علماء مصر          سالمية، وسعدت برفقت   دعينا إىل هذه الندوة اإلِ     -

 .وسوريا، وكانت صحبة مجيلة ورائعة أمتعنا فيها بشعره وبأدبه وبنكاته أيضاً
 األستاذ عمر اء الدين األمريي ميتاز بنكاته، ولعلكم استمتعتم يف بعض أشعاره اآلن إىل شيء                -

ي كله ال بشعره إمنا مبحاضراته وأدبياته        سالممنها، فأرجو اهللا أن ميد يف عمره، وأن ميتع العامل اإلِ            
أدعو اهللا سبحانه وتعاىل أن ميد يف عمره، وأن يسبغ عليه ثوب العافية، وأن يبقى شباباً كما                  .  ولقاءاته

 . مرحباً بك وأهالً وسهالً. ترونه، شباب الروح، وشباب الفكر، وشباب اجلسد
 

  ))رد احملتفى به على كلمة األستاذ أمحد مجال(( 
 : يرد األستاذ عمر على ذلك بقولهو
 لقد جرح األستاذ ثناءه مبا حتدث به عن عمق الود بيننا، على كل حال جزاه اهللا وجزاكم                    -
 .وأنا ال أقول متواضعاً، وإمنا أكرر ما سبق وقدمت نفسي لكم به. كل خري
 : من شعره يقول" كعبة العلم"مام الشافعي كانوا يسمونه  اِإل-

ــي  ــص عقلـــ أراين نقـــ
. 

كلمــــــا أدبــــــين ريب 
. 

ــي  ــاً جبهلـــ زادين علمـــ
. 

ــاً   ــا ازددت علمــ وإذا مــ
. 

 

 واستجابةً.   نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يتجلى علينا بستره، وأن يفتح لنا فتوح العارفني               -
 ".شاعر وجنمة" مساع شيء من شعري فسأتلو عليكم قصيدة عنواا لرغبتكم يف



 كان الشاعر الغريب يرسل زفرته يف كبد الليل يناجي ربه، ويشكو كربه، ، وكانت يف                   -
وتكونت بينهما مودة خفية وفية، فكانت تبكي لتبارحيه        .  السماء جنمة شاعرة تصغي إليه، وتتحسر عليه      

ويف ليلة تصف القصيدة أجواءها، حنت النجمة إىل         .  ما األقدار حىت فقدت بصرها، وفرقت بينه     
االشاعر، وأخذت تسائل عنه جارا. 

ــون ــة العشـ ــن نهلـ ــِدهاق مـ هـ
. 

ــده   ــى خـ ــبدر علـ ــيلُ والـ اللـ
. 

وذاك مــــرتاح علــــى زنــــده
                                                            . 

ــاعس    ــوى ن ــيد اهل ــى ج ــذا عل ه
. 

ــني ســ  ــده ب ــن قص ــلَّ ع حاٍب ض
. 

 يف تـــيه املـــدى شـــارد واألفـــق
. 

فــــق يف مــــِدِهأضــــالعه واخلَ
. 

والبحــر صــدر الكــون أمــواجه    
. 

ــِده   جــن و ــاعر ع ــن الش ــاذا ع م
. 

ــا   ــأل جاراــ ــةٌ تســ وجنمــ
. 

ــع  ــن س ــده  يع ــن رف ــبحث ع ه ي
                                                            . 

ــورى     ــم ال ــل ه ــبه حيم ــن قل ع
. 

ــده  ــى ِجـ ــد علـ ــا اجلـ أخطأهـ
. 

ــدنا     ــنها ال ــيق ع ــىن تض ــن امل ع
. 

ــده ــوان علـــى كـ والصـــرب معـ
. 

يعـــيش مـــنها العمـــر يف غُـــربٍة 
. 

ــظٌّ  ــثّه حـ ــن بـ ــن ومـ ده ومـ
. 

وتــردف الــنجمةُ كــم كــان يل    
. 

ــده   ــن مح ــر م ــكوى احل ــير فش ض
                                                            . 

 ر هللا ويشــــــكو والشــــــكُي
. 

حــىت خــوت عيــناي يف ســهده   
. 

ــبارحيه   ــي لتـ ــنت أبكـ ــم كـ كـ
. 

ــده  ــى عهـ ــا زال علـ ــرى أمـ تـ
. 

ــده     ــى عه ــت عل ــا زل ــد وم عه
. 

ــده  ــن غم ــلَّ م ــيٍف س ــها، كس الس
. 

ــا   ــت هلـ ــثن وقالـ ــن يبحـ ورحـ
. 

ــِده  ــن وقْـ ــرق مـ ــؤاده يشـ فـ
                                                            . 

ــاً  ــبحاً هائمــ ــيداً شــ أرى بعــ
. 

ــو ــوه إىل ِورِدهوالـــ رد يدعـــ
. 

جيــرع كــأس الشــوك يف غُصــةٍ    
. 

ــِده ــوعة يف مجــ ــد اللَّــ يكابــ
. 

اخللـــق مثْنـــى وهـــو يف وحـــدٍة 
. 

، إن  "نكهة الدمع " لكن دمع هذه النجمة انتقل إىل حلقي، فنظمته يف قصيدة جعلت عنواا               -
 .شاء اهللا أتذكر أكثر أبياا

ــهيقي   ــها وشـ ــريي أُحسـ يف زفـ
. 

ــةُ   ــي  نكه ــاين وريق ــع يف لس الدم
. 

ــقَّ ــني ِش ــر ب ــوا البح ــيقيحبس ي مض
                                                            . 

ِضـقت بـاألرض فهـي ليسـت قراري         
. 

قـــدري أن أعـــيش غـــري طَلـــيِق
. 

ــن    ــيق ولك ــي طل ــض كُنه ــا وم أن
. 

ــي    ــو بريق ــي وتجل ــناين تذك يف ج
. 

ــربايا    ــوم ال ــوال مه ــبو ل ــدت أخ ك
. 

فالــرباكني جــذوةٌ مــن حريقــي   
. 

ــيب     ــر قل ــربي تفج ــوال ص ــا ل أن
. 



مــن لظــى مــن ِلشــوقنا يــا صــديقي
                                           .                  

   ــوك ــك ش ــديقي دريب ودرب ــا ص ي
. 

ــي  ــن رفيق ــذرا ك ــنت يف ال ــإذا ك ف
. 

فتـــرفق وِطـــر وتابـــع عروجـــي 
. 

ــيقِ    ــيٍت عت ــن أوج ب ــي م وانطالق
. 

ــراً    ــق طُ ــق اخلل ــه خال ــيت وج وجه
. 

فأنـــا مـــنه يف انتســـايب العـــريق
. 

ــرايب    ــذاب اغتـ ــوره اجنـ وإىل نـ
. 

 

  ))الطرف وامللح(( 
تاذ حسني جنار من احملتفى به أن يسمع احلاضرين بعض الطرف وامللح، كطرفة             طلب األس 

 : حلية الشاعر حممد حممود الزبريي رمحه اهللا فاستجاب احملتفى به وقال
 هي حلية ال كاللحى، والزبريي رمحه اهللا كان يتردد علي دائماً كما ذكرت لكم يف املستشفى،                 -

إن هناك ممرضة جاءت    :  يلة، كان يراها ذروة اجلمال، فأقول له      وكانت بني املمرضات ممرضة مهذبة مج     
فلما .  تتفقد أحوايل يف أول دخويل املستشفى، تدعى رحيانة الكشمريية أمجل منها، فينكر علي ذلك               

قرب خروجي أعددت للممرضات وللزوار وللموظفني باملستشفى علب حلوى أقدمها هلم عند زيارم             
كرامية احللوى اليت قدمتها للذين خدموين مغلفات فيها شيء من اإلِ          يل مودعني، وجعلت يف علب       

 سبحانه الذي   -املالية، وكان الزبريي حاضراً، فدخلت رحيانة الكشمريية الغرفة فأضاءا حبسنها             
 فلفت نظر األستاذ الزبريي إليها ألنه مل يسبق له رؤيتها، فعرفتها به وحدثتها عنه وقلت هلا                  -خلقها  

اآلن آمنت كيف   :  غزل كبري جليل، وقلت له هذه رحيانة اليت كنت تتمىن رؤيتها، قال يل             هذا شاعر   
ومن الطرف أيضاً أن بعض املمثالت الباكستانيات يزرنين دون         .  ميحو احلقائق الكربى احلقائق الصغرى    

ي يف  سالم الشيخ سليمان الندو   سابق معرفة يل بأكثرهن، وقد تأيت زيارة بعضهن خالل وجود شيخ اإلِ           
سالم إذهيب وقبلي يده، وأطيلي يف إمساكك ا حىت         زياريت، فأهتف يف أذن إحداهن إن هذا شيخ اإلِ        

يدعو لك وحتفك الربكات، وتصل منه إليك، فتذهب إىل الشيخ اجلليل األستاذ سليمان الندوي                 
 .ومتسك بيده تقبلها، وهو حياول أن جيتذا فتزداد متسكاً ا

النكت قبل أن أكون سفرياً وقبل حادث االصطدام ذهبنا للمؤمتر الذي            ومن هذه الطرائف و    -
شارة إليه، وحضره ممثلون عن علماء      دعت إليه جامعة البنجاب، وعقد يف بشاور، والذي سبقت اإلِ          

سالمي، ودارت فيه مناقشات حادة حول املبادئ اليت سينبثق منها الدستور األول              العامل العريب واإلِ  
مة، وكنت وطائفة من األخوة العلماء األجالء نطالب بأن يستمد الدستور الباكستاين             لباكستان املسل 

سالم بشري أمحد العثماين كلمة     وخالل املؤمتر ألقى شيخ اإلِ    .  قواعده من القرآن الكرمي والسنة النبوية     



شايستا "دة  رائعة قوية مؤثرة سارع إىل تأييده عدد من أعضاء اجلمعية التأسيسية، وكان من بينهم السي              
 .اليت مهست يف أذنه مهنئة مباركة تعرب له عن تأييدها وتقديرها فابتسم هلا" إكرام اهللا

 :  اجتمعت به وقلت له...وبعد أن رفعت اجللسة للراحة
 وقد أقبلت عليكم شايستا إكرام اهللا، ولصقت شفاهها بأذنكم          - يا سيدي رأيتكم يف الس       -

واهللا ليس التذاذاً بأنفاسها، وإمنا هي      .  ، فقال يل مقاطعاً أعوذ باهللا     !اسها رأيتكم تبتسمون لذة من أنف     -
قد أثنت على كلميت فكان علي أن أشكرها مبتسماً ليس إال، مث انتبه إىل أا مين مداعبة ومشاغبة،                    

كنا ندعى إىل حفالت السلك الدبلوماسي، وهي خمتلطة هناك،          :  ومن دعابايت معه  .  فأخذنا نتضاحك 
ومن أزياء بعضها أن تكون من       .   سيدات السلك يلبسن ما يسمونه السواريه، ثياب السهره         وفيها

الظهر شديدة العيدخنها" سيكارة"وكان الدكتور عبد الوهاب عزام رمحه اهللا يقول يل ويف يده .. ري : 
 . أشتهي أن أحرق اية زاوية الثوب من هذه يف حلمها بالسيجارة وحنن نتسامر معاً-
نت أقول لألستاذ بشري أمحد مداعباً، أقول له يا سيدي أنا أحضر هذه االس وهذه اامع               وك -

مضطراً، وتقع عيين على السيدات، والسيدات من طبائعهن أن كل سيدة تريد لو استطاعت أن تفنت                 
ول عنها  وحدها بين آدم مجيعاً، فكل واحدة تربز ما عندها من املفاتن، فذات النهود الوثابة اليت يق                 

 : الشاعر
ــدودِ   ــانيب أخ ــرأبت يف ج فاش

. 

ــباها  ــبت ص ــاقت بك ــوٍد ض و
. 

ــودِ   ــا املعق ــك زره ــي ف تبتغ
. 

ــار   ــرتج دون وق ــتطارت ت واس
. 

 

 ...اليت هلا ظهر مجيل حترص على أن تظهره وهكذا          تريد أن تربز هذه الفتنة يف صدرها، و         -
فنحن تقع عيوننا بالضرورة على هذه احملاسن اخلالبة، مث أغسل ذنب هذه النظرات بالنظر إىل حليتكم                 

 وبروحه الشفافة وسعة صدره وهو يبتسم، يتقبل        ...فجزاكم اهللا عنا خرياً   .  الطاهرة وطلعاتكم املشرقة  
 .ذلك مين
من مبناسبة ذكرى استشهاد الزبريي أكرم اهللا مثواه، وأقامت جامعة صنعاء            وكنت مدعواً للي   -

ال بد منه يف كل املدن،      .  حياء هذه الذكرى، وهو تقليد سنوي ميين      حفالً خطابياً أو باألصح ندوة إلِ     
وكان جل الذين حتدثوا من تلك      .  حييون ذكرى الزبريي وجيعلوا منطلقاً لألحاديث اجلهادية والفكرية       

 : قال أحد املتحدثني عن الزبريي. ندوة غري مينينيال
: وقال ثالث .  إن الزبريي هو الزعيم الداعية االشتراكي     :  وقال آخر .   إنه من مدرسة أدونيس    -

وأنكر رابع شعر الزبريي وقال إن الزبريي ليس شاعراً مكتمل الشاعرية، ألنه            .  إنه رائد االجتاه القومي   
 مل يعاة الشاعرية وهو اجلانب اجلمايل، وجانب التحسس بسحر املرأة فشعر الغزل            جبانب كبري من احلي    ن



وقد بينت  .  وأنا مع األسف ما استطعت أن أرد عليهم ألن كلميت كانت األوىل            .  واحلب مفقود عنده  
كيف كان الزبريي يستلهم جهاده مجيعاً من مدرسته األوىل وهي القرآن، وذكرت مواقف له عديدة،                

بينه ذكرا بإخالص ونزاهة وصدق تؤكد هذا املعىن وتوطده، واستشهدت ببعض            وأحاديث بيين و  
الشاهد .  رسائله اليت عرضها التلفاز الصنعائي على الشاشة البيضاء عندما أجريت مقابلة خاصة معي             

أين كنت مدعواً حلفلة تكرمي يل على الغداء من قبل رئيس اجلامعة األستاذ عبد العزيز املقاحل، وكان                   
 وبني رئيس حترير جريدة الثورة لقاء قبل ذلك استمر حىت قرب وقت الغداء، فاستأذنت املقاحل                  بيين

ودعوته إىل أن يتغدى معنا، وخالل املائدة وكان بعض الوزراء وبعض العلماء وبعض األدباء مدعوين                
عتناقية الزبري  هلذه احلفلة اجلامعية الكبرية، حتدثت عن الندوة وفندت بعض األقوال واالدعاءات عن ا             

وقلت أما الناحية اجلمالية فللزبريي مواقف عجيبة، وذكرت قصة رحيانة الكشمريية، وذكرت قصة               
 : أخرى، وهي

 جاءين الزبري مرة إىل الفندق الذي أسكن فيه مستعجالً ليبلغين أمراً ويذهب مبادراً، فقلت                -
بري له ممرات حتفها الرياض     والفندق مجيل ك  .  إذن أنزل معك أودعك حىت باب الفندق ونتحدث        

 التفت خلفي فوجدت    -والرياحني، ملا توسطنا الطريق رأيت أن خطا الزبريي قد بدأت تتريث وتتثاقل             
سفري بورما وزوجته، وكان عميد السلك الدبلوماسي، وكان قد ذهب إىل بالده وشيكاً وعاد بزوجة                

هكذا كان لوا مثل عصري     .  ن عصري الرمان  بورمية بارعة احلسن، كأن اهللا سبحانه وتعاىل قد خلقها م         
وهي عروس حتب أن تظهر مجاهلا، وهي حواء قبل         .  كراتشي، ويف تأجج الصبا     الرمان األمحر، ويف حر   

 !! فرأيتها وهي قادمة يف وجهتنا، وعرفت السر الذي جعل الزبريي ببطئ...كل شيء
خييل إيلّ أا تعيش نشوى معربدة ملا       :  "ارة فالتفت إليه أداعبه وأعاتبه، فإذا به يبادرين ذه العب         -

مكتمل ..  ما رأيتموه ..  هذا هو الزبريي، أنتم ما عرفتموه      :  ، فقلت هلم  "تتذوق من حالوة نفسها   
نشد يف  سالم الذي ت  سالم يف استيعاب احلياة الكل، اإلِ      يعين إكتمال اإلِ   ،نسانيةالشاعرية ومكتمل اإلِ  

سالم الذي ال يئد    اِإل،  ع وال يعترض بني يدي رسول اهللا         وسواها فال مين  "  بانت سعاد "ظالله  
 .سالم، وهذا هو الزبرييالعواطف، وال حيجر على األشواق واألذواق، فهذا هو اِإل

 وقد أخذوا مين حديثاً طويالً حبوايل       - واملهم أننا فوجئنا يف اليوم الثاين جبريدة الثورة اليمنية           -
رحيانة :  وشؤون مهمة، فوجئنا بعنوان كبري يف الصفحة األوىل يقول         ساعتني، كله يف معاجلات تارخيية      

وهذا كالم مل أقله خالل     .  الكشمريية جتعل الزبريي يؤمن بأن احلقائق الكربى متحو احلقائق الصغرى          
اللقاء وإمنا مسعه مراسل اجلريدة على املائدة، فتصيد هذه النكتة، مثل ما تصيدت الشرق األوسط                 

سهام يف مؤمتر مكة املكرمة حادثة قدمية قبل ربع قرن فنشرا دون علمي             ري اآلن لإلِ  مؤخراً قبيل حضو  
 .خوان مداعبني، هذه مقدمة جعلوها لك بطاقة تعريف ملؤمتر مكةوقد قال يل بعض اِإل



 والقصة هي أننا قبل ذهابنا إىل مؤمتر مكة بسبعة أيام فوجئت جبريدة الشرق األوسط يف                   -
لألستاذ عمر اء الدين األمريي     "  مخرة الشاي "ب تنشر يف أعلى الصفحة بعنوان       صفحة الثقافة واألد  

 : تقول
 عاماً كان األستاذ أكرم زعيتر سفرياً لألردن يف سوريا، ونقل وزيراً للخارجية               ٢٥   قبل -

وأقامت إحدى األسر الدمشقية حفلة تكرمي وداعية له، وكان فيها األستاذ األمريي، وقامت فتاة آنسة               
طيفة فدارت بكؤوس الشاي فاعتذر األمريي ألنه ال يشرب املنبهات، فدارت وأكملت دورا، مث                ل

هكذا بعد أن رشفت منه فخجل وأخذها        .  أخذت كأس األستاذ األمريي ورشفت منه وقدمته له        
 ولكنكم مل تكرموين  :  قال..  لك..  أل:  قالوا:  فقال أكرم زعيتر هي حفلة تكرمي لألمريي أم يل        .  شاكراً

فقامت سيدة ودارت بكأس شاي على بعض السيدات املوجودات ترشف كل واحدة             !!  ذه الطريقة 
رشفة مث قدمتها لألستاذ أكرم فشرما ضاحكاً وسط جة احلاضرين، قالوا لألمريي أال تقول يف هذا                 

 : شعراً؛ فقال مرجتالً
ــفَةً شــدامار م ــاي ــيرت الش ص 

. 

ــرٍ   ــه يف خف ــن كأس ــفَت م شر
. 

 .إن شاء اهللا ستأيت:  قالوا ال بد من قصيدة كاملة، قال-
 وبعد ذلك جاءت القصيدة، ومسعها األستاذ أكرم زعيتر، ومرت على ذلك السنون، والتقى               -

امللكي لبحوث احلضارة   أخرياً قبل أسابيع األمريي بأكرم زعيتر يف رحاب املؤمتر العام السادس للمجمع             
سالمية يف عمان، فطلب منه قصيدة مخرة الشاي، فاعتذر األمريي بأنه نسيها وأضاعها، فأحل عليه                اِإل

زعيتر بأن يبحث عنها، وسافر األمريي إىل املغرب، وكان مكلفاً من قسم الفلسفة يف جامعة البنجاب                 
 شعر إقبال ترمجها للعربية شعراً، وكان       بإعداد حماضرات عن حممد إقبال، وكانت لألمريي أبيات من        

فنقلها وأرسلها لصديقه األستاذ أكرم     )  مخرة الشاي (يبحث عنها، فوجد الورقة اليت نظمت فيها قصيدة         
وهذه هي األبيات؛ يعين يف هذا الوقت الذي يأكل فيه أبناء األمة بعضهم بعضاً، واحلرب                  .  زعيتر

سالمية، واملدهلمات قائمة قاعدة ويف هذا الوقت        عربية واإلِ الطاحنة قائمة، والدماء أغرقت البالد ال      
 .تنبش قصة هامشية وقعت قبل قرن كامل وتنشر

 وقبيل مغادريت املغرب كنا يف حفل دبلوماسي، وكان معنا الدكتور مهدي بن عبود، واألستاذ               -
قاً على نشر القصيدةفقال يل أحد األصدقاء معل. ان إىل مؤمتر مكة أيضاًأبو بكر قادري ومها مدعو : 

 . أستاذ عمر هذا شيء طبيعي، هذه بطاقة تعريف ألجل مؤمتر مكة-
فاعتذر بعدم حفظها،   "  مخرة الشاي " مث طلب احلضور من احملتفى به أن يسمعهم قصيدة             -

مع أا رحيانة لكنين ما     :  فطالبوه بأن يسمعهم ما قاله أو كتبه من شعر يف رحيانة الكشمريية، فقال              
 ".إشراق "ـمن ديوانه املوسوم ب" تسليم وضراعه"مث أنشد قصيدة بعنوان . ها، ومل أقل فيها شعراًمشمت



ــور  ــك ن ــل وجه ــي وك ــا إهل ي
. 

  ــه ــورك وج ــل ن ــي وك ــا إهل ي
. 

 ــور ــتام والدجيـ ــيد القَـ ليبـ
. 

ـَ الفَ ن نورك ــوشعاع م   ذِّ كافٍ ـ
. 

ب قلب طهور  ـاٍع فالقل ـن شع ـم
. 

ــومضٍ   ــي ب ــد عل ــي فَج ــا إهل ي
. 

ــرور   ــومات غَ ــجونٌ ورس وش
. 

ــ  د أنــي ــؤونٌ ب ــياة ش ي وللح
. 

ــتوريف صــم ــتقوى يلــوح ف يم ال
. 

 نفســيوبنفســي وأنــت ســو يت
. 

 ــور ــر غف ــت ب ــياري وأن واخت
. 

يلـي وعق ـل نفس ـلك أسلمت ك   
. 

ــدور فهــو يف ملتقــى الــدروب ي
. 

ــاً    ــر درب ــبدك احل ــتخري لع ف
. 

رورـا ش ـج فيه ـعت..  مـوهو منه 
. 

  ــري ــي اخل ــيها يبتغ ــدنا ببن  وال
. 

ــور  ــت أثـ ــتها وِهمـ وختطيـ
. 

كــم متنــيت لــو تطاولــت عــنها 
. 

ورـث احلب ـالقُدس حيث السنا وحي   
. 

ــماوات  ــيض.. يف الس ــوامل ف يف ع
. 

أنـــا فـــيه مكـــبل حمجـــور
. 

واه مـن هيكلـي وحمـبس روحي        
. 

ــور   الَ ــاد أغ ــد أك ــد راك  ِب
. 

ــر إذا كــنت وحــدي  قاصــر عاث
. 

  صــاغُ اِجلفــانُ يل والقــدورت
. 

ــليمانَ  ــون س ــنت يل أك ــإذا ك ف
. 

ورـي وتبىن القص  ـالطرف يف حوزت  
. 

ــبل ا  ــروس ق ــري الع ــدادوتص رت
. 

ــول  ــا أق ــدو مب ــور.. فتش الده
. 

وتكــون الدهــور ســفراً لتارخيــي 
. 

ورـاذا النف ـاد الورى وم  ـن فس ـم
. 

يــا إهلــي والكــونُ ضــج نفــوراً 
. 

ي الطواغيِت بور  ـٍب سع راـي خ ـف
. 

ــعى    ــتبد وتس ــيت تس والطواغ
. 

 ــور ــتذلّهم وجتـ ــىن تسـ ال تـ
. 

وٍءـُةُ س ـاس عصب ـقد أضرت بالن   
. 

حكمـت حـويلَ الـرتاج صخور      أَ
. 

ــري   ــربة عم ــالل غ ــا يف أغ وأن
. 

  ــور ــوم حب ــن اهلم ــي م وبنفس
. 

ــاٍء  ــع علــى البحــر ن ــِزلٌ قاب عم
. 

     ــور ــى ويف ــي أس ــيب يغل ــركاٍن وقل ــوهة ب ــض كف ــد، راب ال ِب
. 

جــى األمــوريــا إهلــي إلــيك تز
. 

هــذه أمــيت وهــذا بالئــي    
. 

 ــور ــيامة ص ــل الق ــبل أن يعج ق
. 

وراًـي ص ـخ بعزم ـفاصطنعين وانف  
. 

ورـون النش ـه يك ـاد ب ـهِجالدنيا  
. 

ود يف هـــذهنشـــفالنشـــور املَ 
. 

قْــدورقــدريت يســتجب يلَ املَ 
. 

         وأشـرق وأطلق ـديـا إهلـي فَج
. 

 



 : اهللا حبييب؛ هذه من ديوان إشراق، وهذه قصيدة أخرى من ديوان قلب ورب-
 ــنك م ــب ع ــا للقل ــيك وم ــإل يدِح

. 

  ــدروب ــريب وال ــريب، ق ــتق  تطاول
. 

ــن ــنورِ ولك ــس ال ــيد  لَم ــنه بع  ع
                                                            . 

 يف عـني مبصرٍ    ِر الـنو  قـريب كـومضِ    
. 

ــن ا ــريب م ــنق ــيدلكُ ــي وط ِه اجلل
. 

ــي وحديســه   ــر اخلف ــن الِس ــريب م ق
. 

  ــد ــت وري ــرب أن ــذا الق ــبالغ ه ب
. 

ــا وأَ  ــوريد كأنم ــبل ال ــن ح ــرب م ق
. 

  ــيد ــت أف ــاِء دم ــورك اِملعط ــن ن وم
. 

ــرى    ــماوات والث ــور للس ــك ن وإن
. 

والـــزفري مديـــد شـــهيق عمـــيق
                                                            . 

ففــي رئــيت مــن وهــج نــورك نســمةٌ 
. 

   وحلمــي فأرنــو والظــالم عنــيد
. 

ــ  ســري يف ِعونــيورك ي ــي ويف دم ظام
. 

دنـاً مــن ســناً مـا الغمــض زاد تــزيد  
. 

ــبِ   ــر بالقل ــنوِر مغمضــاً وأُبص  امل
. 

خفايـــا الـــربايا فاجلَـــنانُ شـــهيد
. 

ــر  ــاوأُبصــر بال ــنك نفْخه ــيت م وح ال
. 

 ــيد ــتكي وأُع ــا أَش ــرى م ــرى وع ج
                                                            . 

ــدارِ وأَ  ــح يف أق ــا مل ــر م ــر س ك الغ
. 

 أين بالشـــقاِء ســـعيد عروأشـــ
. 

ـ  ِرديفَــ  وابهك بالتســليم قلــيب صـ
. 

   رصــيد ومــن فــيِض آالِء تــزيد
. 

   ــدى ــن ن ــندي م ــتحيي وع وإين ألس
. 

ــنفسِ  ــزوع ال ــيه ن ــدإل ــو عدي  وه
. 

ذيـب ال ـن طل ـي وم ـمن البثِّ أستحي   
. 

  ــريد ــت ت ــا رب أن ــذي ي ــد ال أري
                .                                             

يـك أرجت ـذي من ـ ال ِرـكسأُمِسك عن ذِ   
. 

  وحــارت ودارت والصــراط فــريد
. 

ــعبت    ــدروب تش ــريب وال ــريب ق ق
. 

ــ ــريد  وم ــرور م ــي والغ أرِب نفس
. 

 ــيب ــريتوإين َألواه منـــ  بفطـــ
. 

جمـــيد ودنـــياي فـــارمحين فأنـــت
. 

ــ  ــيش ِص ــجييتأع ــني س ــر ب راع العم
. 

ــالكني حمــيد    ــويا فقصــد الس س
                                                            . 

وخــذ بــيدي واجعــل إلــيك توجهــي 
. 

ديـــدباجلمـــال و هلـــيف رهـــيف
. 

ــِهلْ خت تقــوميحســنوقلــيب الــذي أَ  ِق
. 

ــم ــن يقَ ــام ول ــد رقَ ــيه ندي ى إل
. 

   ــه ــولُ؟ فإن ــاذا أق ــذي م ــت ال وأن
. 

ــرأَ ــل أَ وج ــي ب ــاةَ بثِّ ــيدك د أم
. 

ــ  ــويعِق إج ــي د ــواي ومنطق اليل ه
. 

   التجائــي والــرجاُء أكــيد إلــيك
                                                            . 

 ــي و ــي إهل ــي وبارئ ــي واكِْتناه جاه
. 

 ــرفَّقحبــييب تيب ولســت أزيــد 
. 

ــأديب    ــوء ت ــٍم بس ــى عل ــول عل :أق
. 

 



  ))قصيدة أب(( 
أن يسمع احلاضرين قصيدته اليت حتمل عنوان       مث طلب الدكتور حممود سفر من احملتفى به         

 : فقال احملتفى به" أب"
لب مين إنشادها حفظتها، هذا من جهة ومن جهة أخرى هل يطلب              قصيدة أب لكثرة ما طُ     -

الدكتور حممود سفر من عمر األمريي شيئاً وال أستجيب له؟ قبل أن أنشد القصيدة أحب أن أشرح                  
ِللكم كيف ودت. 

بناء يف مصيف قرنايل بلبنان، وكان أبنائي صغاراً، فتحت املدارس أبواا،              كنت مع األ   -
فأرسلت األبناء مجيعاً إىل حلب، وبقيت وحدي يف وحشٍة وعقب ذهام جاءت هذه القصيدة احملظوظة               

   نسانية واسعة، ولذلك قال عنها األستاذ عباس حممود العقاد بأنه          ة، ولكن ساحتها اإلِ   اليت قد تكون عادي
 .لو كان لألدب العاملي ديوان من جزء واحد لكانت هذه القصيدة يف طليعته

. دثكم عنه ألن له نكتة وقصة طريفة      وسأح.   قال هذا يف اللقاء الوحيد الذي مت بيين وبينه          -
 ".أب: "تقول القصيدة وعنواا

اللّعـــب هـــابش أيـــن الـــتدارس
. 

ــن الضــ   ــِجأي الع يجبــغ والش ذْب
. 

 والكـــتبأيـــن الدمـــى يف األرِض
                                                            . 

ــوقُِد  ــولةُ يف تــ ــن الطفــ هاأيــ
. 

ــن الت ــا أي ــاكي م ــبب  ش ــه س ل
. 

ـ     ــا غَـ ــاكس دون م ــن التش ِضرأي
. 

ــاً  ــٍت مع ـ .. وق ــزن والطَـ ربواحلُ
. 

ــاحك يف    ــي والتضـ ــن التباكـ أيـ
. 

ــ ــِربوا غشـ ــوا وإن شـ فاً إذا أكلـ
. 

ــاوريت  ــابق يف جمــ أيــــن التســ
. 

والقـــرِب منـــي حيـــثما انقلـــبوا
                                     .                        

ــيت  ــى جمالســ ــزامحون علــ يتــ
. 

ــبوا   ــبوا وإن رغـ ــوي إذا رهـ حنـ
. 

يــــتوجهون بســــوق فطــــرم 
. 

ِعـــوهم بابـــا إذا غضـــبوا ويد
. 

 بابــــا إذا طَــــِربوافنشــــيدهم 
. 

هم بابــــا إذا اقتــــربواونِجــــي
. 

وهــــتافهم بابــــا إذا ابــــتعدوا 
. 

ــبوا   ــد ذه ــيوم قَ ــح ال يــيوم و وال
                                                            . 

بـــاألمس كانـــوا مـــلَء مرتلـــنا 
. 

أثقالــــه يف الــــدار إذ غــــربوا
. 

ــبطت     ــذي ه ــمت ال ــا الص وكأمن
. 

 بعــت ــم والـ ــيع اهلَـ ــيها يشـ فـ
. 

ــاَءةُ املَ  ــدأَتهاحإغفــ ــوِم هــ مــ
. 

ــربوا   ــا ق ــطّوا وم ــا ش ــب م يف القل
. 

ــبو    ــل ذه ــبوا أج ــكنهمذه ا ومس
. 

ــ ــ عــد س ــبوا كَيين وق ــد وثَ نوا وق
                                                            . 

ــت   ــنما اجتهــ ــم أيــ إين أراهــ
. 



يس يـــناهلم نصـــبيف الـــدار لـــ
. 

ــبهم    ــدي تالعـ ــس يف خلـ وأُحـ
. 

ــلّ ــخبوبكـ ــم صـ ــٍة هلـ  زاويـ
. 

 ــل ر ــيف كـ ــنهمكْـ ــٍن مـ ر أثَـ
. 

واملدهــون قــد ثَقَــب  يف احلــائط ا
. 

 ــن ــواافذاِت زيف الـ ــا حطمـ جاجهـ
. 

ــبوا    ــد كت ــوا وق ــد رمس ــيه ق وعل
                                                            . 

لــباب قــد كَســروا مــزاجله   يف ا 
. 

بوايف علـــبة احللـــوى الـــيت َـــ
. 

ــ  يف الصــا أَ ِنح ــض م ــيه بع ــوا ف كل
. 

يف فضـــلة املـــاء الـــيت ســـكبوا
. 

  ــطِْر مــن تفاحــٍة قضــموا يف الش
. 

ـ  ــي كأسـ ــربوا نفْس ــا س راب القَط
. 

ــإين أَ  ــم أيــ ــتتراهــ نما التفــ
. 

ــ ــد ضـ ــيوم قـ ــبمتهم حوالـ لـ
                                                            . 

مس يف قــــرنايل نــــزلوابــــاَأل 
. 

ــ ــا تـ ــبواملـ ــندما رِكـ باكَوا عـ
. 

ــداً   ــته جلَـ ــذي كتمـ ــي الـ دمعـ
. 

ــلعي قَ  ــن أض ــب  م ــم يِج  ًاــب لْ
. 

زعواذا ســـاروا وقـــد نـــحـــىت ِإ 
. 

 ــكب ــيث ينسـ ــه كالغـ ــإذا بـ فـ
. 

ــتين كالطّ  ــةًأَلْفَيــ ــل عاطفــ فــ
. 

يبكـــي ولـــو مل أبـــك فالعجـــب
                                                            . 

ــلٍ    ــن رج ــذَّال م ــب الع ــد يعج ق
. 

ــرجال أَ  ــزم الـــ بإين ويب عـــ
. 

    رــو كا خــب ــل ال ــا ك ــيهات م ه
. 

، وقد طبع   "أمي"ويل ديوان آخر عنوانه     .   القصيدة يف ديوان أب، أحد دواويين عن األسرة        -
أبوة "ل يف شعر األسرة     عري يف أحفادي مل يطبع بعد، ويل ديوان كام        يضم شِ "  جدو"وديوان جديد امسه    

 .مل يطبع أيضاً" وبنوة
عندما أصدرت ديواين مع اهللا مل يكن بيين وبني العقاد رمحه اهللا             :   أما قصيت مع العقاد فهي     -

خوة األحباء الذين كانوا يدرسون يف القاهرة       ولكن أحد اإلِ  ..  معرفة سابقة، وإمنا أعرفه بفضله وآثاره     
وبعد مدة فوجئت برسالة من     .   يف جلسة من جلسات ندوته األسبوعية      أخذ ديوان مع اهللا وقدمه للعقاد     

 ديوانكم مع اهللا آيات     ...حضرة السيد األجل األستاذ عمر اء الدين األمريي حفظه اهللا         :  العقاد تقول 
وقد قرأت طائفة   .  ميانمن الترتيل والصالة، يطالعها القارئ فيسعد بسحر البيان كما يسعد بصدق اإلِ           

قصائده وسأقرأ بقيتها، وأعيد قراءة ما قرأته ألنه دعاء يتكرر ويتجدد وال يتغري، وثوابكم               صاحلة من   
وإنه على هذا الثناء موفور وعمل مشكور، فتقبلوا مين شكره           .  من اهللا عليه يغنيكم عن ثناء الناس       

طبعاً هذا  .  من املخلص عباس حممود العقاد    .  وعليكم سالم اهللا ورضوان اهللا    ..  واغتنموا من اهللا أجره   
وكتب له فأجابه فأذن له     .  خطه، وقد طلب الناشر أن يصور عنه، فاشترطت أن يستأذن العقاد أوالً            

 .فنشر رسالته



 كتبت للعقاد شاكراً، وجاءت مناسبة املؤمتر السادس للمحامني العرب، الذي عقد يف القاهرة              -
ة أن أزور األستاذ العقاد، فاتصلت      فرأيت من الواجب، وقد بدأت بيننا هذه االنطالق       .  وشاركت فيه 

إن عمي سيفرح   :  فالن، قال :  به، قال يل ابن أخته أو ابن أخيه أنه يف أسوان، وسألين من أنت؟ قلت               
 .بك كثرياً، نرجو أن تعطينا عنوانك حىت إذا جاء أتصل بك

غداً إىل   وحتددت إقاميت، وقبيل سفري اتصلوا يب هاتفياً بأن األستاذ العقاد وصل وهو يدعوك               -
 .ندوته األسبوعية يف بيته يف مصر اجلديدة

كندوتنا هذه مع فرق واحد     .  استغربت إذ وجدت الندوة غاصة    .   ذهبت وهو ال يعرف وجهي     -
هو أن هذه الندوة اليت يعمرها قمم الفكر والفضل، كلهم من الرجال، ولكن هناك موجود اجلنس                  

 .اللطيف بكثرة أيضاً، فهي ندوة خمتلطة
" املنامة"  ا دخلت ندوة العقاد وعرفته بنفسي، وقد استغربت أنه البس ثياب النوم،             وعندم -

هكذا يستقبل هؤالء الناس كلهم، فما عنده        "  روب دو شامرب  "وفوقها رداء الغرفة أو رداء البيت        
فلما تقدمت وقلت أنا    .  هاألناقة اليت تتألق وتشرق كما هي عند األستاذ الشيخ عبد املقصود خوج            

فقالت إحدى السيدات   .  فكان يتوقفين حيدثهم عين   .  ها هو األستاذ األمريي قد جاء     :  قال جللسائه فالن  
فقدرت أنه  .  ة، وحلية طويلة  حة وسب مة وجب لقد ظنناك صاحب عِ   :  نعم، فقالت :  قلت هلا .  أهو أنت؟ 

 .، فتوقعوا شكلي تبعاً لذلك"مع اهللا"كان حيدثهم عن ديوان 
أنا ذكرت يف مقدمة ديواين مع اهللا أن شعري كله ليس يف مستوى              يا سيدي   :   فقلت للعقاد  -

ولكين تأدباً مع ريب، ومع نفسي،      ..  إمنا هي نفحات  وديوان مع اهللا، وال أنا يف مستوى هذا الديوان،          
 .هليوقد بدأت طبع شعري مل أجد من الالئق أن أقدم شعراً آخر على شعري اِإل

لية، فاعتذرت فأصر ومل أجد بداً من االستجابة فأجهدت          مث طالبين العقاد بإنشاد قصيدة غز      -
 ".بني ناٍر ونور"ذاكريت، وأنشدم قصيدة عنواا 

ــرمي   ضــزيد ت ــرى ت ــها احلَ وأنفاس
. 

 ــن أَش ــؤادهاقْت ــن ف ــاعداً م ــاً ص رجي
. 

ع جــاز ــوم برِقدــت ــب م ــدِم القل  ال
                                                            . 

 تــغ لغــلَ يف م ــس ــاِهرى ش يقي أرجيه
. 

ــقَيتوأَ ســن ر ــي ها م ــا يف تومه اِحه
. 

 ــج وضابةً تــب ص ــاش ــاي العط  خالي
. 

يـهوى ظَمِ ـي ال ـٍو ف ـَاعجباً من مرت  وفَ
. 

وهــاج أُواِمــي يف ســكينة قــرا    
. 

ـ    وِء بـني  عـن الس  الـن   مِ ار والـنترور م
. 

ــزٍه  ــيام منــ ــِوي يف اهلُــ ويالغــ
. 

يل يف ن ــف كْشــوت ــيظْ ــِف العِم رة املدن
                                       .                      

أُكَابـــد مـــنها حســـرةً أســـتلذها 
. 

ــي    أَثُمــوى يف ت ــذَّاِت اهل ــو ِبل وأمس
. 

ـ   ــيا هـ وأَحــاي ــزويتواها يف تقَ ون 
. 



!!هــا فَِمــي؟اقَي ومــا ذَتــذَوقها روحــ
. 

ــون اِإل  ــن يك ــدوأي ــي وق ــا خالق مثُ ي
. 

 

هذا ال يصلح هذا شعر يشبه شعر ديوان مع اهللا، حنن نرغب أن نسمع شعراً                ..   قال يل ال ال    -
نشاد شعر غزيل من النوع الذي      فظ، وملا وجد عدم استجابة مين إلِ      يا سيدي واهللا ما أح    :  قلت له .  غزلياً

 .يرغب مساعه
يا :  فأخذت أتلو عليه قصيدة أب، انتهيت منها قال يل         "  األوالد" قال إذن فأمسعين قصيدة      -

: ملاذا يا سيدي؟ قال يل    :  قلت له ..   جمرم ...إنك جمرم :  أستاذ عمر امسح يل أن أجتاوز احلد وأقول لك        
 . نفسك وحق األدبجمرم حبق
 . من كان ميلك هذه القصيدة والعقاد حي ال جيوز له أن يطويها عن الناس-
 . لو كان لألدب العاملي ديوان من جزء واحد لكانت هذه القصيدة يف طليعته-
يا سيدي هذه   :   طبعاً كان مراسلو االت والصفحات األدبية يف اجلرائد يسجلون، فقلت له           -

..  أنت تتهمين وتشتمين يف بييت     -:  ق يريد أن يشجع مثلي، فثار وهاج وقال       شهادة من أديب عمال   
 وتشجيعاً حكماً أدبياً، أنا إذا أردت أن        أنا العقاد، أنا ال أعطي جماملةً     :  قلت له ملاذا يا سيدي؟ قال يل      

يا أكرمك فأهديك مكتبيت أو سأهديك عمارة، ولكن لن أعطيك مقاماً أدبياً ال تستحقه قلت له طيب                 
 .أرجوك انتهت القضية ومل أجتمع به بعد ذلك حىت انتقل إىل جوار ربه: سيدي امسح يل قال

 

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

ال فض فوك، لقد أمتعتنا مبا أمسعتنا، وذه اجللسة اللطيفة ندعو اهللا أن               :   ختاماً نقول لك   -
ولك الشكر منا مجيعاً؛    .   مديداً وعمالً موصوالً، ونرجو أن يتجدد اللقاء مرات أخر           مينحك عمراً 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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