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 حفل التكريم
 ))إفتتاح  األمسية((

 : األمسية بالكلمة الترحيبية التالية فقالهافتتح األستاذ عبد املقصود خوج
بامسكم وبامسي حنتفي     يف هذه األمسية وذا اجلمع الطيب،       إخواين األعزاء،    أساتذيت األكارم،  -

 .بأخينا وصديقنا العقيد شحات مفيت
سعدنا به أخاً     فقد كان معنا يف إدارة مرور جدة سنوات،         ب عليكم،  األخ شحات ليس بالغري    -

وهذا رأس املال الذي بقي له بعد          حسنة،  وخلقاً ومعاملةً   ونزاهةً اًمن أنبل من شغل هذا املنصب وفاء      
 .وسيبقى له خاء الطيب الذي محله كل منا،ونعم اِإل ونعم السمعة، نعم رأس املال،. أن ترك منصبه

خوان يف هذا اجلمع مجيعاً      اإلِ ومن املؤكد أنَّ    أجد من الواجب أن أؤديها،      متواضعة، هذه حتية    -
وبالكلمة احلسنة الطيبة اليت هلج ا الصغري         وكم أنا سعيد بلسان الشكر،      حيملون نفس املشاعر له،   

 .والكبري لساناً عما أديته يف مضمار خدمتك هلذا الوطن وهذا البلد
مسية أن نقدم مشاعرنا ذه الكلمات اعترافاً بالفضل الذي أحسنت           حنن سعداء يف هذه األ     -

حنمل عنها    سعداء بك وستبقى تلك األيام اليت عشتها معنا موظفاً،           وهذا أقل القليل،    به يف عملك،  
 فمثلك من نقدم له الشكر موفوراً يف هذا الزمن الذي قل فيه الرتهاء،            .  أمجل املشاعر وأنبل األحاسيس   

 ويف الغد بذكرى حسنة وطيبة،       وعلى اليوم،    لك الشكر موصوالً على ما مضى،       .وأنت أحدهم 
 . والسالم عليكم وأهالً وسهالً ومرحباً،. ونرحب بك يف نادي املتقاعدين معنا

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

عليه وعلى    ملرسلني حممد بن عبد اهللا،    والصالة والسالم على أشرف ا       بسم اهللا الرمحن الرحيم،    -
 .آله أمت الصالة والتسليم

هي التحية املوصولة من اجلميع لتقبلك      ..   أيها الضيوف األكارم   ... أخينا العزيز شحات مفيت    -
نكن له    يف هذه األمسية اليت نسعد فيها بلقائك كأخ وزميل وصديق،         .  هذه احلفاوة اليت أنت أهل هلا     

كان حمكاً حقيقياً     وال شك أن تقلدك لعمل له صلة كبرية بالناس،           شيء الكثري، من احلب واملودة ال   



 وجمتمعك،  بلدك، و وعملت ما تستطيع يف خدمة دينك،       فقد تركت ذكرى طيبة،     ملعدنك األصيل، 
ومرحباً بك يف هذا      ونتمىن لك أيضاً يف حياتك املقبلة النجاح والتوفيق،         فجزاك اهللا عن ذلك كل خري،     

 . وحنتفي معه بك أيضاً كلنا مجيعاً ،هذي حيتفى فيه بك األستاذ عبد املقصود خوجاملكان ال

  ))كلمة السيد هاشم زواوي (( 
 :وحتدث األستاذ هاشم زواوي مرحباً بالضيف مثنياً عليه قائالً

 حينما كان يل شرف احلضور إىل هذا احلفل الكرمي مل أكن أتصور أين أستطيع أن أعطي كلمة                  -
ولكن حني مسعت األخ عبد املقصود        كما يقول أستاذنا رمحه اهللا عبد القدوس األنصاري،         ،أو كليمة 

واستفناء لذاته يف     أضفى على مركزه روحاً منه خلقاً وأدباً،        عن زميل متقاعد،    يتحدث احلديث الشيق،  
ص وعن شعور باألخوة الصادقة اليت ملساناها يف شخ          أقول هذا عن صدق،     سبيل املصلحة العامة،  

 وقد سبق أن توىل إدارة املرور أيضاً يف مكة املكرمة،          .  شحات مفيت حينما توىل إدارة املرور يف جدة       
فكنا نتناقل طرفاً عن خدماته       ومسعنا وحنن يف جدة من مآثره أدام اهللا له صحته وشبابه الشيء الكثري،             

يضاً األمل الذي بدا من إخوانه يف       وحني نقل إىل جدة ملسنا أ       اليت كان يؤديها للبلد املقدس مكة املكرمة،      
 الواجب الذي يشكر له ويشكر عنه        فيها وأدى  مكة على فراق مدير كفء خدم بلده مكة خري خدمة،         

 .ويتحدث الناس كثرياً عن أجماده وأفضاله
وذه املناسبة فإين   .   مل أكن أعرف األستاذ شحات مفيت عندما قدم إىل جدة مديراً ملرور مكة             -

 :حلديث فأذكر الكلمة أو البيت الشعري الذي يقولأستطرد يف ا
)١(ويف اللــيلة الظلمــاء يفــتقد الــبدر    

. 

 

حنن اآلن نفتقد أستاذنا الصديق العزيز األستاذ حممد حسني زيدان لو كان موجوداً ألضفى على               
واليت حيفظ    اده اليت ال نعرف عنها إال الشيء القليل،       وتكرمياً ألجم   الس كثرياً من تاريخ احملتفى به،     

 .على كل فأقول مل أكن أعرف عن األستاذ شحات مفيت إال ملاماً. الزيدان الشيء الكثري منها

                                           
 :هذا عجز بيت،صدره  )١(

ويف اللــــيلة الظلمــــاء يفــــتقد الــــبدر
                                                            . 

 ِجــــســــيذكرين قومــــي إذا جــــد همد
. 

وهو ابن عم سيف الدولة مات وعمره سبع وثالثون           ولقبه أبو فراس،    سعيد بن محدان التغليب،   وهو للشاعر احلارث بن أيب العالء       
 :وهذا البيت من قصيدة له مطلعها سنة،

ــر    ــيك وال أمـ ــي علـ ــوى ـ ــا للهـ أمـ
                                                            . 

 الدمـــع شـــيمتك الصـــرب  أراك عصـــي 
. 

 .وتغنت بعدد من أبياا كوكب الشرق أم كلثوم
 :ق وروده يف بيت شعر لعنترة العبسي وهوسبوعجز البيت الذي استشهد به السيد هاشم زواوي قد 

ويف اللـــيلة الظلمـــاء يفـــتقد الـــبـدر   
                                                            . 

ســـيذكرين قومـــي إذا اخلـــيل أقـــبلت    
. 

 



للحصول على رخصة      لقد قصدته ذات مرة بصحبة أستاذي الصديق الشيخ حممود عارف،           -
 . نربح مكانه حىت سلمنا إياهاومل فلم يدخر وسعاً يف مساعدتنا، بين،قيادة ِإل

فجزاه اهللا     وأنا يف هذه الليلة السعيدة أهنئه على الذكرى احلسنة اليت خلفها وتركها خلفه،              -
وال أطيل عليكم فهناك كلمات أخرى قد تقال يف هذا          .  وعن مسعة البلد ومسعته أحسن جزاء       عن بلده، 

 ن كنا فقدنا يف إدارة املرور شخصاً مثل األستاذ،        فنحن وإ   الس إكراماً وتكرمياً لألستاذ شحات مفيت،     
وأرجو منكم التحية الكرمية    .  فإمنا نريد من اهللا أن يكون اخللف سائراً مثله يف سبيل املصلحة العامة             
والسالم عليكم ورمحة اهللا    ..  لألستاذ شحات مفيت على ما بذله من إخالص وخدمة يف سبيل وطنه             

 . وبركاته

  ))هد زهديقصيدة الدكتور زا(( 
 باحملتفى به األستاذ    اًمث ألقى الدكتور زاهد زهدي أبياتاً شعرية نظمها ذه املناسبة احتفاء           

 :وقال قبل إلقاء القصيدة الكلمة التالية شحات مفيت،
وااللتقاء   أود أوالً أن أعرب عن فرحيت الغامرة باحلضور يف هذا احلفل الكبري،           ..   السالم عليكم  -

 .متازة من رجال األدب والفكر يف هذا البلد الكرميذه النخبة امل
إن سبب قدومي للمملكة العربية السعودية هو أن        .  رب ضارة نافعة  :   حيضرين اآلن املثل القائل    -

 وما زال منذ سبع سنوات طريح الفراش،        يل ولداً صغرياً أصيب خالل غارة جوية إيرانية على بغداد،         
 الذي رعى ولدي    - مسو األمري نايف بن عبد العزيز        -ري والشكر اجلزيل    ويقتضيين الوفاء أن أذكر باخل    

وكانت   أما بالنسبة لألخ أيب وليد فقد تعرفت عليه منذ فترة من الزمن،           .  وأكرمين  وأنفق عليه الكثري،  
فقد قدم يل خدمة ليست       وكما أشار األستاذ زواوي،     يل معه جلسات وأشعار ال زال حيتفظ ا،        

 طالق سراحه، طلب ذووه إيلّ التوسط إلِ      وكان يل صديق يف السجن،      لت عليه يوماً،  فقد دخ   لشخصي،
 :وما أن دخلت على شحات وسلمت عليه حىت قلت

ــداره ــن ج ــى ع يف الســجن ملق
. 

ــزاره   ــي مـ ــاحب أبغـ يل صـ
. 

ــاره   ــوا أسـ ــنا فكُـ فألجلـ
. 

ــارة    ــع اِإلش ــد قط ــان ق إن ك
. 

ــارة  ــعر باخلَسـ ــداً ليشـ نقـ
. 

ــازه  وإذا أردت فجـــــــ
. 

 فهي مهداة لألخ أيب وليد،      أما القصيدة اليت ستستمعون إليها اآلن،     ..   فأطلق سراحه يل فوراً    -
 .وهلذا البلد الكرمي الذي أعيش فيه ولكم مجيعاً، ولألستاذ عبد املقصود،

ــرس يف فَمــي حلــو النشــيد    فأخ
. 

ــودي     ــاِر ع ــى أوت ــدر عل ــنا قَ ج
. 

حشــوداً يــرتِمني علــى حشــود   
    .                                                         

وســـاق إيلَّ مـــن غَـــدِر اللـــيايل 
. 



ــيدي   ــوح ويف قص ــي يل ــى وجه عل
. 

نــــزلن بســــاحيت رزءاً تــــراه 
. 

مـــا أقســـى الفَِجـــيعة بالولـــيِدو
. 

ــاين  ــا أُعـ ــامتاً عمـ ــدث صـ يحـ
. 

ــديدِ   ــنٍت ش ــن ع ــبلوى وم ــن ال م
. 

ــا أُالِقـــي  فعـــذراً إن بـــدأت مبـ
. 

ــوريد   ــغاف إىل الـ ــراميه الشـ مـ
                                                            . 

فــإن اهلــم يف األعمــاق جــازت    
. 

ــودِ  أَ ــالَّق الوجـ ــبحانَ خـ ال سـ
. 

ــي   ــري اهللا همـ ــكو لغـ ــا أشـ ومـ
. 

ــود  ــبور ويف اللُحـ ــيماً يف القُـ رمـ
. 

ــظت    ــام إذا تش ــي العظ ــن يحي وم
. 

ــ لْوى وشــب ــى ال ــوديعل ع ــوام د ِق
. 

ــلوا  ــين ســ ــدين وأهلمــ تعهــ
. 

ــيدِ    ــا بالوِح ــا أن ــتم فم ــم أن وه
                                                            . 

ــا بـــني أَ  ــندكُم مـ هِلـــيوإين ِعـ
. 

ألفضـــال اَألمـــري أيب ســـعود  
. 

ويلـــزمين الـــوفاء احلمـــد ديـــناً 
. 

ــود    ــرم وج ــن ك ــداه م ــا أس مب
. 

مين فــأوىف رعــى ولــدي وأكــر   
. 

ــيد   ــى وقـ ــر علـ ــين أقـ ولكـ
. 

وإين بيــــنكم يف خيــــِر أهــــٍل 
. 

ــيِد تــــنازعين إىل بلَــــد الرشــ
             .                                                

ــي  ــدي وروح ــه جس ــاوعين ب يط
. 

وشـــلو يســـتقر علـــى احلـــدوِد
. 

ــواطي    ــلْو يف الشـ ــوزعة فَِشـ مـ
. 

ــار ــذا يستشـ ــنودوهـ  مـــع اجلُـ
. 

مـــواج شـــوقاًاألوذلـــك يلـــثم  
. 

إىل أرِض الشـــــهادة واخللـــــود
. 

وحتملـــين الـــرؤى يف كـــل لـــيٍل 
. 

ت مبأْســـرِة الشـــهيد إذا قُـــرن
                                                            . 

إىل حـــيث احلـــياةُ تلـــوح غـــرا 
. 

ــيد   ــل أيب الولـ ــاِرككم حبفـ أُشـ
. 

ــاو  ــدو  تج ــيت أش ــى وأَت اَألس زت
. 

ــيد  ــم اــ ــاكم حبفلكــ أللقــ
. 

أَتــيت هــنا ويب كلــف وشــوق 
. 

ــزيد  ــيان إىل مـ ــن البـ ــتوق مـ تـ
. 

 الــنفس رؤيــتكم ونفســي  أُمــين 
. 

دلــيلك يف الطَــريق فــال حتــيدي   
                                                            . 

ــراب     ــو ت ــي فأب ــا اهنئ ــول هل أق
. 

إىل بـــيت الكـــرمي أيب ســـعيد  
. 

إذا تهــــنا سترشــــدنا عصــــاه 
. 

ــيد  ــر رشـ ــل ذي فكـ ــيه كـ إلـ
. 

إىل بــــيت يفاخــــر أن يــــوايف 
. 

ــورود  ــل الـ ــِورده كـ ــيل لـ تِمـ
. 

ــاَء عـــذبا  وال عجـــب فـــإن املـ
. 

ــح ــة للو تصـ ــه احملجـ ــلـ ودفـ
                                                            . 

ق بالشـــذى بـــيت كـــرميفيعـــب 
. 

إذا غَـــردن باجلـــرس الفـــريد  
. 

 حـــب القـــوايفٍةمحـــدت خلـــوج 
. 

ــزيد  ــيطمع باملــ ــية فــ بقافــ
. 

حره البــــيان إذا جتلــــىويســــ 
. 



علـــى األمســـاع كالظـــل املديـــد
. 

وتســـِكره الـــروائع وارفـــات   
. 

ــودود  ــل الـ ــة اِخلـ ــه رعايـ لديـ
    .                                                         

ــى   ــر واآلداب تلْقـ ــل الِفكـ وأهـ
. 

ويل فــيما أقــول هــنا شــهودي   
. 

ــنهم    ــت م ــيد وأن ــا الول ــئت أب هن
. 

ــ ــيدأديـ ــق محـ ــل ِذي خلـ باً كـ
. 

وإين لـــو أردت احلـــق أدعـــو   
. 

يـــزين احلـــزم باخلطـــو الوئـــيد
. 

ــجايا   ــبوع السـ ــب مطـ ويفَّ القلـ
. 

ــود  ــاِئل يف الوجـ ــت الفَضـ وتابعـ
                                                            . 

ــيوباً    ــيا ع ــيت يف الدن ــم أحص وك
. 

وال أَدعــــى ِلــــذٍَّم كاجلحــــود
. 

ــدٍ   ــثار محـ ــوفاِء مـ ــم أَر كالـ فلـ
. 

ــيد  ــريب وبالبعــ ــر بالقــ وبــ
. 

 أبــــــا الولــــــيد أخ ويفٌّوإنَّ 
. 

أثـــري الوقـــع متصـــل الرصـــيد
. 

ــاً  وإن  ــييت مكانــ ــه خبافــ لــ
. 

ــش ــيدي فهـ ــربه نشـ ــه وأطـ لـ
                                                            . 

ــعري    ــبل ش ــن ق ــدته م ــم أنش وك
. 

رهـــاص القـــِد ناهـــدة الـــنهود
. 

ــناء    ــعر حس ــرى يف الش ــاًاًي  كعاب
. 

ِهـــبة اخلـــدودومـــثل اجلمـــر الَ
. 

حمـــالة اللُمـــى كالـــبدر وجهـــاً 
. 

وعيـــناها تحـــدث بالصـــدود  
. 

ميـــين الـــنفس أن تســـعى إلـــيه 
. 

فــالذت عــنه كالرشــأ الطــريد   
                                              .               

ــيه   ــيب بعارضـ ــت املشـ رأت وقـ
. 

ــود  ــاع الوفــ ــألقيه بأمســ ســ
. 

لـــه عـــندي حـــديث وشـــحات 
. 

ــيد  ــيه للعقـ ــلُ فـ ــود الفضـ يعـ
. 

ــنيع    ــن ص ــيه ع ــكْر ف الش ــيت جن
. 

لــــيعفو ســــائقاً زرد احلديــــد
. 

وكـــنت رشـــوته بيـــتني شـــعراً 
. 

وكـــان شـــِفيعه فـــيها قَصـــيدي
                                                            . 

ِلقَطْـــِع إشـــارة حبســـوه يـــوماً 
. 

ــديد  ــٍح شـ ــٍة مسـ ــى ذي مهـ علـ
. 

ــبء    ــي ع ــهامة وه ــد وِرثَ الش لق
. 

كمــا اجــتمع القــدمي إىل جديــدِ   
. 

وقــد مجــع النقــيض إىل نقــيضٍ    
. 

يســــخرها إىل نســــق مفــــيد
. 

ــاه    ــربا أسـ ــنها سـ ــاول بيـ حيـ
. 

ــيدٍ    ــٍد جه ــن جه ــون م ــا يعط وم
                                                            . 

ــداً    ــرص جم ــاملني احل ــب الع وحس
. 

ــعود  ــين سـ ــيد بـ ــدمهم عمـ تقـ
. 

ــال   ــده رجـ ــد تعهـ ــرح قـ لصـ
. 

ــيد  ــيد واملَِشــ ــأنعم باملُشــ فــ
. 

ــرى   ــر أخـ ــنةً يف إثـ ــيد ِلبـ فشـ
. 

ِبدعـــوى ذي مكابـــرة عـــنود  
. 

 حــاول أن تكــيدلــه األعــادي  ت
. 

ــزيد  ــاً يف مـ ــت دفاقـ ــا زالـ ومـ
                                                            . 

ــري   ــنفط جتـ ــروةٌ للـ ــوا ثـ وقالـ
. 



لعـــذِْب املـــاء والعـــيِش الـــرغيد
. 

ــريقاً   ــرفوا طـ ــا عـ ــوالها ملـ ولـ
. 

رجــالٌ أجنــزوا صــدق العهــودِ   
. 

فقلــت هلــم ورِب البــيت لــوال    
. 

ــيد  ــئ احلصـ ــر منكفـ وزرع الشـ
. 

لكـــان املـــالُ مدرجـــةَ الـــرزايا 
. 

ــود   ــالل هـ ــا أفـ ــرق حلاهلـ تـ
                                       .                      

وكانــت دراهــم أطــالل بــؤس    
. 

ــود   ــن امله ــرجال م ــبين ال ــن ي فم
. 

هــبوا األمـــوال تـــنهض باملـــباين  
. 

ــعود   ــم درب الص ــت لك ــاً رمس خط
. 

ــنوها   ــنواِجذ واقتـ ــوا الـ أال عضـ
. 

ــري ــيد  يشـ ــد بالوعـ ــه املُكاِيـ لـ
. 

فـــإن جـــنودكم أطـــناب بـــيٍت 
. 

أَكــــيد اهللا أم كَــــيد العبــــيد؟
                                                            . 

ومــــن أَوىل بكــــم أن تــــتقوه 
. 

ــيدِ  ــرد تلـ ــل منفـ ــرمي األصـ كـ
. 

فشــدوا بالســواعد صــرح جمــد    
. 

مــن الــتاريخ يــندر يف الوجــود   
. 

ويف عـــبد العزيـــز لكـــم مـــثالٌ 
. 

عضـــيد شـــد مـــن أزر العضـــيد
. 

وأنـــتم والعـــراق كمـــا تآخـــى 
. 

ــرعودِ    ــِف وال ــى العواِص ــز عل يِع
                                                            . 

وبــيت ِشــيد بالصــخر الصــليدِ    
. 

 

  ))فى به شحات مفيتكلمة احملت(( 
والذين حضروا لتكرميه     والذين حتدثوا عنه،    مث حتدث األستاذ شحات مفيت شاكراً مضيفه،      

 :فقال
سعادة ..  والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا الصادق األمني           بسم اهللا الرمحن الرحيم،    -

حضرات   ،هود خوج األخ الفاضل رب هذه الدار العامرة األخ الصديق املخلص الشيخ عبد املقص             
إنين لست متحدثاً ولست شاعراً ولست      :  يف البداية أود أن أقول      الكرام احلضور،   خوة األفاضل، اِإل

وأن أعيد الفضل   .   أن أقول وأن أرد التحية مبثلها أو بأحسن منها          ولكن املناسبة تقضي علي     أديباً،
جال األمن وهو اعتراف فعالً     تكرمي الشيخ عبد املقصود لشخصي هو تكرمي لكل منسويب ر            ألهله،

 فقد سن سنة حسنة،     وجزى اهللا صاحب هذه الدار خرياً،       باجلميل للقائمني على األمن يف هذا البلد،      
وستظل هذه احلسنة ذكرى خالدة شاهدة      .  وهي تكرمي الرجال املبدعني واملخلصني ألمتهم ووطنهم       

 .تنطق مبكارمهم بفضلهم،
 أن  هه حقه من الشكر إال أن ندعو للشيخ عبد املقصود خوج            وال منلك ما نستطيع أن نفي      -

وما دارته هذه اليت جنتمع فيها الليلة إال النادي           وأن يدمي هذه النعمة عليه،      وأن حيفظه،   يطيل اهللا عمره،  
 .األديب املصغر الذي يضم خرية أدباء وشعراء ومثقفي هذا البلد



نتحدث بنعمة اهللا      فبعد الشكر هللا عز وجل،     نسان يريد أن يرد الفضل ألهله      وإذا كان اإلِ   -
بأن وفقنا ألن خندم مواطنينا يف الفترة اليت          على ما أنعم علينا ا يف هذا البلد الطيب وهذا البلد اآلمن،           
 .أو غريه عملت ا أنا وغريي ممن سبقين يف جمال األمن أو باملرور،

جلنود اهولني الذين يقدمون النصح     مث يشكر ا    أن يشكر اهللا،  ..  نسان فإنه جيب على اإلِ    -
وإذا مل أكثر التردد على ندوة األستاذ       .  رشاد الذي نسري على ضوئه يف حتقيق ما فيه مصلحة اجلميع          واِإل

ولكن مرد ذلك أنين ال       أو األستاذ حممد سعيد طيب فال يعين ذلك عدم اهتمام ا،             عبد املقصود، 
ومن   تاب واألدباء والشعراء،  ال املخلصني هلذا البلد من الكُ     لكين كنت أتزود بآراء الرج      أهوى السهر، 

 وكنت أستمع إىل أخطائنا،   .  وهذه اجللسات العامرة اليت تعمل لصاحل البلد        يرتاد هذه النوادي احملترمة،   
 .وأحاول جاهداً أن أصححها وأقرأ ما حتمله صفحات اجلرائد منها،

 تقودها خنبة طيبة مباركة من شباب هذا البلد،         ، ولقد سارت سفينة األمن يرعاها اهللا بتوفيقه       -
وأنا   تهدين مسترشدين بآراء الرجال الذي ذكرم،     سم  أو جنوداً أو موظفني،     ضباطاً أو ضباط صف،   

 .وإمنا أقول احلقيقة ال أقول هذا الكالم مبالغة،
ور عبد   وأود ذه املناسبة أن أشكر رجال الصحافة وباألخص الدكتور عبده هاشم والدكت             -

ومساعدتنا بالتوجيه وإبداء     وغريمها ممن كان له فضل التعاون مع إدارة املرور،            العزيز النهاري، 
كثرياً ما اتصلوا يب هاتفياً وأبلغوين شكايات تصلهم من          و.  املالحظات وتقدمي املساعدة لرجال املرور    

 .بعض املواطنني
ر من هذا لألخ الفاضل الشيخ عبد       وال أستطيع أن أقول أكث       ختاماً أكرر شكري وتقديري،    -

أدام اهللا    وال زلنا مجيعاً خداماً أمناء هلذا البلد الطاهر،          ولكل من حضر هذه الليلة،      ،هاملقصود خوج 
 . سالم حتت قيادة خادم احلرمني الشريفني ومسو سيدي ويل العهد وشكراًعلينا نعمة اِإل

 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :ألستاذ حممد حسني زيدان الكلمة التاليةمث ألقى ا

االبن شحات يثين     أنا مل أحضر إال إكراماً لشحات،        يف الواقع أنا صريح واضح هللا احلمد،        -
 .وألم أعانوه على الصحفيني ألم قدموا النصيحة،

 وخضوعه للرأي يدل    وذلك أن تقبله للنصيحة،      إن هذا الثناء هو يف حد ذاته ثناء على نفسه،          -
فإن اسم شحات يكثر      وال تنكروا على أهل املدينة،      وإمنا هو متصدق،    على أن شحاتاً ليس شحاتاً،    



ومرد ذلك أن أهل املولود يعتقدون أم عندما           يق يكثر يف مكة،   بينما جتد اسم صدقة وصد      لديهم،
 .يطلقون عليه اسم شحات إمنا يقونه من العني واحلافظ هو اهللا

 حلضور تكرمي شحات؟ أتدرون ملاذا جئت -
 .وألنه أكرمين كثرياً ألنه كرمي األخالق،:  أوالً-
 .ألنه مدين وأنا مدين:  ثانياً-
 كان من أخيار الناس،     أنا أعرف جده،  .  ألنه من عرق صعيدي وأنا من عرق صعيدي       :  ثالثاً  -

 .وإجالالً لذلك جئت عصبية وتعصباً له، وأبوه أعرفه ويعرفين،
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. هللا أن يعوضنا خرياً ويعوضه خرياً ويف اخلتام أدعو ا-

 

  ))كلمة األستاذ عمر هباء الدين األمريي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للشاعر األستاذ عمر اء الدين األمريي فقال

 وعلى آله وصحبه حياكم اهللا      والصالة والسالم على سيدنا حممد،       بسم اهللا الرمحن الرحيم،    -
 .واألساتذة األجالء خوة األحباء،وبياكم أيها اِإل

 فهذا الثناء امع عليه الذي يصدر عن قلوب وعن مشاعر           ... يقولون ألسنة اخللق أقالم احلق     -
وبذل   صافية خالصة خملصة ال تشوا شائبة غرض وإمنا هي تعبري ألخ كرمي ويف بذل من ذات نفسه،                 

إليه فاستحق بذلك ثناء اخللق ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون           من جهده ما استطاع وما وفقه اهللا        
 .مقامه عند اهللا أكرب من مقامه عند الناس

أصحاب البذل     يسن هذه السنة يف تكرمي اجلديرين بالتكرمي،       ه واألستاذ عبد املقصود خوج    -
شجع الناس أيضاً   وهو بذلك ي    وهو بذلك يويف أهل اجلدارة بعض حقوقهم،      .  والتعريف م   والعطاء،

خوة الكرام الذين   واِإل.  بأن يسريوا يف هذا الطريق املؤدي إىل ثناء الناس وإىل رضا اهللا سبحانه وتعاىل              
أو باألصح النوادي األدبية مبشاعرهم الصادقة وقلوم ونفوسهم الطيبة           يتوافدون على هذه األمسيات،   

 .ثل هذه األغراض النبيلة الطيبة اليت جتمع أمثاهلمهلم الفضل والثناء على ما يشاركون به يف م املقبلة،
وزادكم من عطائه والسالم عليكم ورمحة اهللا           فأخذ اهللا بأيديكم مجيعاً وشكر اهللا لكم،        -
 .وبركاته

 : قائالً فيستجيبمث يطالب احلضور الشاعر عمر اء الدين األمريي بإلقاء شيء من شعره
يعين ولكن على كل      ولكن املائدة تنتظر النفوس،     تدلل، ليس عندي ما يستحق أن أضن به أو أ         -

يعين مثل    ،)مهاة وشاعر يف دوحة قطر    (حال وأنا قادم إىل هنا قلبت أوراقي فوجدت قصيدة عنواا            



وأما الثناء والدعاء فقد تكرم أخي الشاعر فعرب عنهما            م،هذه اامع ال تليق فيها قصائد البث واهلَ        
 .بامسنا مجيعاً

نسان يف هيامه احلريان يكابد ألواءه ويتابع مضاءه والحت له يف صحراء             الشاعر اإلِ  كان   -
 ."مهاة من دوحة الشعر"حياته القفراء 

 وكانت السماء املعطاء يف قطر
 بوابل من املطر

 فؤادك ماذا به يا عمر؟
 أما تبت عن شزرات النظر؟

 

ــيس ــتقر فلَـ ــدنا مسـ ــه يف الـ لـ
. 

ــه    ــى بـ ــعٍر تنائَـ ــف ِشـ أطائـ
. 

ــر  ــا فأمتـ ــروٍد دعـ ــي شـ وظَبـ
                                                            . 

ــم ثَ    ــن ف ــب م ــرود أم احل ــٍر ب غ
. 

ــر    ــن قم ــثه ع حور يف بــن ــن ال م
. 

ــروجاً    ــروجاً وداىن بـ ــام عـ وهـ
. 

ــن اَأل ــر م ــى وام مــيث ه ــِر غ س
. 

ــ  ــاذا أَأَسـ ــك مـ ــهوروحـ رى بـ
. 

ــر   ــر الزه ــاق عط ــة ف ــذى دوح ش
. 

فـــأرج يف اجلـــو أثـــرى الـــِرمال 
. 

ــور   ــع الصــ ــحاباً بديــ ســ
                                      .                       

وملـــا تبخـــر عـــوداً إىل الســـماء 
. 

ــر    ــنت األح ــراراً وك ــت ح وكان
. 

ــه    ــنه بأنفاســ ــبثت مــ تشــ
. 

ــر    ــيا البش ــوجد دن ــا ال  ــاز فج
. 

وأرســلت روحــك مــن أســرها    
. 

ــر  ــدنفني األغــ ــامل املــ إىل عــ
. 

وجاوزهــــا يف هــــيام اجلــــوى 
. 

  ــر ــيها وفـ ــر علـ ــيم كـ وللغـ
                                                            . 

غمـــام ومشـــس الضـــحى فـــوقه 
. 

ــر ــيها انتثَـ وزهـــر البنفســـج فـ
. 

يلكـــيلشـــفوف مـــن احللـــم ال 
. 

ــر   ــو األث ــعر يقف ــب والش رؤى احل
. 

ــدى   ــلت يف امل ــق واسترس ــجى األف س
. 

فأبصــرت يف ضــوئها مــا اســتر   
. 

ــنا    ــبحاِت السـ ــت يف سـ وحلقْـ
. 

ــر ــوق زفــ ــى وشــ أُوام تلَظَّــ
                                                            . 

ــوى    ــرحيت يف اهلـ ــنح يل سـ وجـ
. 

ــي وي ــر فَيحيـ ــس يل يف خفـ همـ
. 

فأُمسعـــت خفقـــة قلـــب يحيـــي 
. 

ــن درر ــماً عــ ــر مبتســ ويفتــ
. 

ــرحب يب يف حـــياٍء جـــريء  يـ
. 

ــذر  ــباله يف حــ ــيه كإقــ علــ
. 

ــيب   ــيخفق قلـ ــبالً  فـ ــه مقـ لـ
. 

دجــا األفــق مــنكدراً واكفهــر    
                                                            . 

ــىن   ــاِء املـ ــا يف انتشـ ــنا أنـ وبيـ
. 

وصـــاح يب الـــرعد ال يـــا عمـــر
. 

وأيقظـــين الـــربق مـــن غَفْـــويت 
. 



ــر  ــذْلُ الِعبــ ــرايت عــ ويف عبــ
. 

ــيايل   ــيين خ ــوق ع ــدي ف ــت ي وجال
. 

ــرب  ــز الصـ ــدك عـ ــريباً رويـ غـ
. 

ــا    ــي أيـ ــي عقلـ ــال لنفسـ وقـ
. 

تفـــر إلـــيها ومـــا مـــن مفـــر
                                .                             

أحتـــيا الطفـــولة رغـــم املشـــيب 
. 

ــفر؟  ــفَر يف سـ ــا سـ ــى أَنهـ علـ
. 

ــياةَ  ــى احلــ ــا آن أن تتلقــ أمــ
. 

أمتضــــي وتتــــركه يف قطــــر؟
. 

ــه  ــو القلـــب ال خفـــق إال بـ هـ
. 

ــعر  ــا شـ ــبوبه مـ ــذوب وحمـ يـ
. 

ــ  ــال يل الِشـ ــاًوقـ ــا هائمـ عر يـ
. 

ــرب   ــر ص ــاب ح ــا خ ــرى فم وبش
                                                            . 

ــادِ   ــبِء اجله ــِل ع ــى حم ــرباً عل فص
. 

صـــرجلـــو البالبصـــريِة ي ونـــور
. 

  ــباق ــنايا ِسـ ــى واملـ ــني املُنـ وبـ
. 

وللمجــــد يف خطــــرايت قــــدر
. 

تـــنهدت والـــوجد يف زفـــريت   
. 

ــر   ــوعدي املنتظـ ــيب مـ ويف الغـ
. 

ومشــرت عــن ســاعدي ســاعياً    
. 

 

  ))ختام األمسية(( 
-       فما شاء احملتفي أن يعكر        الدين األمريي مسك اخلتام،    اء كانت قصيدة الشاعر الكبري عمر

يتقدمهم احملتفي    فاكتفى ا وانصرف اجلميع إىل تناول طعام العشاء،         صفوها ورونقها بأحاديث أخر،   
 .واحملتفى به

• • • 
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