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 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 .هـ١٣٧٥ ولد بقرية تقع على جبل بين ظبيان تسمى عرا، عام -١
 . تلقى تعليمه االبتدائي واملتوسط والثانوي بالباحة-٢
 .هـ١٣٩٧ية كلية اللغة العربية سنة سالممام حممد بن سعود اِإل خترج يف جامعة اِإل-٣
 حصل على املاجستري يف نفس اجلامعة وكان موضوع رسالته للحصول على درجة املاجستري هو                -٤

 .هـ١٤٠٣عام " سالمي علي أمحد باكثريسالمي يف آثار الكاتب اِإلاالجتاه اِإل"
 :من مؤلفاته الشعرية -٥

 . إىل أميت-١
 . صراع مع النفس-٢
 .  لبنان قصائد إىل-٣
 . حوار فوق شراع الزمن-٤
 . بائعة الرحيان-٥
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

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

 .آله أفضل الصالة وأمت التسليم
 . أيها األخوة األفاضل مرحباً بكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 ليس غريباً على تربة هذه البالد املقدسة أن ينبت فيها شاعر إسالمي بالفطرة فالتواصل فيها                 -
 . أن خلق اهللا األرض وإىل أن يرثهاذقائم من

 مبا أوتوا من قوة البيان،       سالم طلب وطالب كل أبنائه أن يكونوا مدافعني له وعنه            واإلِ -
والشعر ال شك هو املدرسة اليت دافعت دفاع األبطال         .  وفصاحة اللسان، أو جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم     

 .عن هذه العقيدة اليت جاءت مرتلة من اهللا سبحانه وتعاىل
 يثاب   وأمسيتنا يف هذه الليلة ستكون إن شاء اهللا حتليقاً يف هذا اجلو العطر من الكلمات اليت                 -

 .قائلها ألا حتمل الروح والفكرة وحتمل االنتماء
 يسرين أن أرحب باحملتفى به يف هذه األمسية األستاذ الصديق الزميل الشاعر واألديب، عبد                -

 . فأهالً وسهالً به يف ليلة من ليايل الفكر واألدب والشعر. الرمحن العشماوي
 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
مث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه واحلضور، شاكراً للجميع تلبيتهم              

 :دعوته فقال
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسوله، السالم عليكم رمحة اهللا وبركاته-
حيلو يل  ، و "الوجيه" يف املنطقة الغربية هنا، نقول لكل من يسمى عبد الرمحن، مسة يف التسمية                -

أن أرحب بوجيهنـا فـي هذه األمسية األستاذ عبد الرمحن العشماوي، فبامسكم وبامسي نقول له أهالً               
 .وسهالً كعريس هلذه الليلة



 عريسكم هذه األمسية من الشباب غري ما تعودمت عليه، عرفناه من خالل ما نقرأ له، ذلك                   -
. من يقرأ له وهو ال يعرفه يعتقد أنه مسن        .   قصائد درراً  احمللق يف إسالمياته عقيدة راسخة، وإمياناً زاخراً،      

ذلك ليس مبستغرب كما قال زميلي      .  سالمية، ويف قصائده الرائعة   هو يف احلقيقة مسن يف ثقافته اإلِ       
األستاذ حسني جنار، نعم ليس مبستغرب على هذه األرض، وهي منبع الرسالة أن يكون من أبنائها مثل                 

إم قلة أولئك الشعراء الذين ينحون هذا املنحى، منحى         .  ماوي مبدأً وخلقاً  األستاذ عبد الرمحن العش   
يثاب على كل كلمة وكل بيت وعلى كل        "  :يف الواقع يثاب عليه كما قال زميلي األستاذ حسني جنار         

 ".قصيدة يقوهلا
-عليها ومشكور دائماً عرفناه شاعراً له مواقف وله حضور، يف كل مناسبة مثاب . 
: به يف هذه األمسية، ويسعدنا أن نستمع إليه، ونستمع إىل قصيده، وأحب أن أقول               نرحب   -

إا املرة األوىل اليت نستضيف شاباً من شبابنا وهي تأصيل لعرى الصداقة والود، لتأصيل ما بني اجليل                  
فضل، وأعدكم بأن مند هذه اجلسور، ليتعلم هذا اجليل من ذلك اجليل، جيل ال            .  القدمي واجليل احلديث  

 .وجيل املعرفة
.  القمم الكبار هلا دورها، ليتعلم على أيديها الشباب، وهذا فضل هلم جيب أن يشكروا به                 -

وكما هو معروف فإنه فضل من جيل الصغار الذين دأبوا دائماً مشكورين يذكرونه بكثري من الفضل                 
 .والتقدير
األستاذ عبد الرمحن    ال أريد أن أطيل، فكلنا شوق لنستمع إىل عريس هذه األمسية                 -
شكراً حلضوركم، وشكراً لتجشمه احلضور من الرياض إلينا ال زال أخاً كرمياً، نرجو أن               .  العشماوي

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. يواصلنا حبضوره لنستمتع بقصيده، ولقائه
، وسيصل  ثنينيتنا القادمة العالمة املشهور األستاذ أمحد ديدات       ا فاتين أن أذكر أن ضيف        -

ثنني القادم ومجيعكم خبري    خصيصاً يف زيارة خاصة لضيوفنا من جنوب أفريقيا، فيسعدنا أن نلتقي اال            
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ عبد الرمحن العشماوي(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد الرمحن العشماوي فقال

مد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله            بسم اهللا الرمحن الرحيم، احل     -
 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته...سالم الصادقةأيها األحباب، أحييكم بتحية اِإل.. وصحبه أمجعني

 أوالً يسرين أن أشكر األستاذ الكرمي الذي حيتفي بـي هذه الليلة، األستاذ عبد املقصود                 -
وأنا أدعو اهللا سبحانه وتعاىل     .   يل، واحتفائه بـي، مع أنين ال زلت يف أول الطريق          خوجه، على إكرامه  



كما أشكر  .  أن جيعلين عند حسن الظن، وأن يعيننا مجيعـاً على أداء واجبنا جتـاه أمتنا وعقيـدتنا              
ضورهم حبلكم مجيعاً حضوركم، وأخص بالشكر أساتذيت الكبار من الشعراء واألدباء الذين شرفوين              

 .هذا االحتفاء، وأسعدوين ذا التشجيع الرائع البن من أبنائهم
األستاذ الشاعر الكبري عبد اهللا بلخري، واألستاذ الكبري عمر         :   أذكر منهم على سبيل التمثيل     -

وغريهم من األساتذة الكبار الذين حضروا هذا       .  اء الدين األمريي، واألستاذ الشاعر عمر أبا ريشة       
األستاذ عبد املقصود وضعين    .  حبضورهم كثرياً، مع أن هذا احلضور سيحرجين كثرياً       اللقاء وأسعدوين   
 .لكنين بني آبائي وإخويت، فما حيصل من تصور بينكم فلن يزعجين كثرياًويف موقف حرج، 

 : أيها األحباب هذه نبذة موجزة عن السرية الذاتية ألخيكم عبد الرمحن بن صاحل العشماوي-
لباحة يف قرية تربض على أحد جباهلا الشاخمة، وهي قرية عراء، تقف على               ولدت يف منطقة ا    -

 .جبل يسمى جبل بين ظبيان
هـ، وتلقيت تعليمي االبتدائي واملتوسط والثانوي يف الباحة، وانتقلت إىل          ١٣٧٥ ولدت عام    -

 العربية،  سالمية، كلية اللغة  مام حممد بن سعود اإلِ     الرياض ألواصل دراسيت اجلامعية يف جامعة اإلِ       
سالمي فـي آثار   االجتاه اإلِ "وخترجت يف الكلية، وواصلت دراسيت فيها، وحضرت املاجستري يف            

 .رمحه اهللا تعاىل" سالمي علي أمحد باكثريالكـاتب اِإل
 وباملناسبة أذكر أنين قد أفدت كثرياً يف هذه الرسالة من أستاذنا الشاعر الكبري عبد اهللا بلخري،                 -

حدثين كثرياً عن علي أمحد باكثري رمحه اهللا، وأعتقد أن باكثري غين عن التعريف                حيث التقيت به و   
سالميني، الذين هلم باع طويل يف هذا اال        تاب القصة والرواية اإلِ   بالنسبة إليكم، فهو من األدباء وكُ     

فين للرواية  البناء ال " يف نفس اجلامعة، كلية اللغة العربية حتت عنوان           ةواآلن أحضر لرسالة الدكتورا   
وقد اخترت هذه املوضوع لشعوري بأمهية الروايات التارخيية اليت تناولت          "  سالمية املعاصرة التارخيية اإلِ 
 اًمياين الراسخ بأننا ال نستطيع أن نبين حاضرنا بناء        سالمي يف جتسيد حقيقة هذا التاريخ، مث إلِ       التاريخ اإلِ 

 . رائعاً، إال إذا رجعنا إىل أصولنا وتراثنا وتارخينارائعاً، وأن ننطلق منه إىل مستقبلنا انطالقاً
 هذا جممل ما ميكن أن أقوله، ويبدو أن سين عمري مل تعطين كثرياً من التجارب حىت ميكن أن                   -

 .أحتفكم بالتجارب يف هذا اال
 وأرى أن من املستحسن أن أبدأ بإلقاء بعض املقطوعات والقصائد، مث أجيب على أي تساؤل                -
 .ليق يوجه إيلأو تع



  ))احملتفى به يلقي بعض قصائده(( 
لقاء بعض قصائده، ولكنه قبل أن يبدأ قراءة القصيدة األوىل،          بإمث بدأ األستاذ العشماوي     

 :أعلن للحضور عن أمساء دواوينه اليت أصدرها فقال
 ديوان  ، مث "أميتإىل  "  :طبع يل أول ديوان بعنوان    :   بالنسبة ملا طبع من شعري فهو كما يلي         -

مأساة "، وديوان   "قصائد إىل لبنان  "، وديوان   "حوار فوق شراع الزمن   "، مث   "صراع مع النفس  "
نقوش على واجهة   "، وآخر الدواوين صدوراً     "حواءإىل  "، وديوان   "بائعة الرحيان "، وديوان   "التاريخ

ديوان عنوانه  ، وقد صدر قبل أسابيع، وسيصدر قريباً بإذن اهللا تعاىل            "القرن اخلامس عشر اهلجري   
وهو ديوان خاص بالقصائد اليت كتبتها عن اجلهاد األفغاين، وعن إخواننا             "  عندما يعزف الرصاص  "

وما دمت قد ذكرت هذا الديوان فال بأس أن ألقي عليكم عدة أبيات من                .  ااهدين يف أفغانستان  
أقول "  زف الرصاص عندما يع "  :إحدى قصائده، بل من تلك القصيدة اليت حتمل عنوان الديوان وهي           

 :فيها على لسان طفل أفغاين
فـــإىل متـــى يـــتطَاولُ اَألوغَـــاد؟

. 

 ادـــبيـــا أيب ون دطْـــرى ونـــبسن
. 

وإىل مـــىت تتقـــرح األكـــباد؟  
                                                            . 

ــنا؟    ــراح قُلوب ــي اجل ــىت تدم وإىل م
. 

 ــاد ــدو حصـ ــارات العـ زرع وغَـ
. 

نصــحو علــى عــزِف الرصــاص كأنــنا 
. 

  ــاد ــيونَ رق ــى الع شغــا ي ــداً وم جل
. 

ــوِطه    اُء بســت ــدنا الِش ــيت يجِل ونِب
. 

بعـــادونِصـــيبنا التشـــريد واإلِ 
. 

ــ  ــنا يتسـ ــداء يف أَوطَاِنـ امر األعـ
. 

  ـــادسِمـــل اَألجحِممـــا ت اهأَو
                                                            . 

ــاِدنا   ــراض يف أَجسـ ــرخ األمـ وتفَـ
. 

ادــــــوه آٍس وال عارمــــــا ز
. 

ــلَّ  ــِريٍض م م ــن ــم ِم ــهكَ اشــنه ِفر  م
. 

 ادــب ــروره العـ ــزيد غُـ ــنماً يـ صـ
. 

ــنأَ  ــرى م ــا ت ــيٍةو م ــل ثن ــوِق كُ  فَ
. 

 

 ".عفواً بين قومي" : وهذه القصيدة بعنوان-
 رــج ــنك والض ــن أَني ــؤادك م وأَِرح فُ

. 

 نــيكيع قالــوا أَِرحــهرمــن طــوِل الس 
. 

ن كُــلِّ غانــيٍة مــنعمٍة أَثَــر   مــ
                                                            . 

ــا      ًــة ــعر مملك ــم للِش ــوا أَِق قال
. 

   رــو ــيها والص ــوانُ ف ــنافَس األل تت
. 

واْرســم لــنا مــن ِجســم لَيلَــى لَــوحةً 
. 

ِمــي فينــتعش الشــجرهفــيها الــندى ي
. 

ــةً    ــرف واح ــل ح ــنا يف ك وازرع ل
. 

ــواف الزهــروانثــر علــى اجلَنــ بات أفْ
. 

ــوى     ــناديلَ اهل ــيها ق ــنا ف ــق ل علِّ
. 

رـي أُذن السح  ـواسكُب رِحيق الِعشِق ف   
                                        .                     

ــوى  ــية اهلَ ــيل أُغن ــوم الل جن ــن لَقِّ
. 



 رــد ــنع القَ ــا ص ــِيري م غــعى إىل ت تس
. 

ـ   عرك باِجلــراح كأمنــا أَثخــنت ِشـ
. 

ــيه ومل ــزناً عل ــر ح ــيد النظَ ــزلْ قَ ي 
. 

ــنا    قُلوب ــألت ــى م ــو اَألقْص ــذا ه ه
. 

ر؟ـا اندث ـا م ــر منه ـفهل استعاد الِشع  
. 

ــها    ضوــل ر حانَ أَمــن ــا لُب ــذي رب ه
. 

   جبت سوف ِائدا انكسر؟ ــر م ـأترى القَص
                                                            . 

..هــذا اخللــيج مضــرج بِدمائــه    
. 

ِشــعر أو ترقــى إلــيك ِبمــا انحــدر؟بال
. 

أَتـــريد أن تحيـــي رفَـــات ِإباِئـــنا 
. 

رــد ــنفوس علــى اخلَ فلقــد تعــودت ال
. 

ــ    وىخــدر مشـــاِعرنا بأنغــاِم اهلَـ
. 

شــرةَ البــِزجــات أَمملــي علــى الكَِلمي
. 

ــاعرٍ   ــت ِبش ــي فلس ــين قَوم ــواً ب عف
. 

  رــد ــه كَ ــدواً خيالط ــا ش  وــد أَش
                                                            . 

ــا    ــلَي ــيت أُص ــراحكم ال ــذي ج ه
. 

ــر   ــِويح الظَفَ ــِق تلْ ــىت أَرى يف اُألفْ ح
. 

ــى   ــر اَألس ــى وت ــِزفُها عل ــأظَلُّ أَع س
. 

  ــر ــناِف الِعب ــؤها بأص ــزنُ يمل واحل
. 

ــي   ــاِئد يف فَِم القَص ــم ــن تبتِس ــن أي م
. 

  ــر ــن كَفَ ــاِزل م هــن م ــموا ع إال س
. 

أنـــا ال أُريـــد ُألمـــيت يف درـــا 
. 

ــر  ــاجعة احلُفَ ضــن م ــداً ع ــباً وبع حر
                                                            . 

أنـــا ال أُِريـــد ُألمـــيت إال مـــدى 
. 

 ــر جــيب ح ــثاالً وال قَلْ ــت ِتم ــا لَس أن
. 

   ــابض ــب ن ــباب قل ــا اَألح ــا أيه أن
. 

  ــر ــداِمعها مطَ ــني م ــم ع ــتماً وك ي
. 

ــٍة يف أَرِض لُ  ــم ِطفْل ــتكتك ــنان اش ب
. 

ناقُــوس اخلَطــر ــدقوس تالــرؤ فــوق
. 

ــزلْ   ــوادِث مل ت ــد احل ــرونَ ي ــا ت أو م
. 

ــه ــص ال ال نجم ــى وال رقَ غَن ــر قَم
                                                            . 

ــي    ــر أُمِت ــيل يغم ــرونَ الل ــا ت أو م
. 

  ــذَر ــى أو ي ــيس يبِق ــالحاً ل ــنا س في
. 

ــربِ   ــرونَ اَألقْ ــا ت ــتخدمواأو م ني اس
. 

ــر   ــنة البش ــدي قراص ــه أي ــبت ب لَِع
. 

ذيـى الِعرِض ال  ـي عل ـم غَادٍة تبك  ـك 
. 

 ــن ع ــرفَع م ــاِعرنا وت شــي م ــرتحِي ثَ
. 

ــيدةٍ    ــرب قَص ــي ف ــين قوم ــواً ب عف
. 

 خص ـي أرض ـب ف ـر احل ـجلَعلت ردي م
                                                            . 

ــو  ــوى ل ــعري لله ــخرت ِش ــين س أن 
. 

ــويت باِإل ــذَر ول ــناق احلَ اِر أعــر ص
. 

ــبةً    ــبايا رغ الص ــراض ــت إع وجعل
. 

ــواِق فــيه هلــا مقــرقصــراً مــن اَأل ش
. 

ــيحةٍ   ــل مل ــعري لك ــن ِش ــيت م نوب
. 

 رــج بالض ــق ــنانَ وراح خيِف ــوى الِع أل
. 

ــلَّيته   ــباً إذا ســ ــن يل قلــ لكــ
. 

ــيو  ــوا ع ــهر هات قُها الســؤر ناً ال ي
                                                            . 

ــرى   ــا ج ــس مب ــؤاداً ال يِح ــوا ف هات
. 

رـن هج ـلَ احلبيب وم  ـن وص ـأَخبار م 
. 

ــوا    ــين وامسع ــعر ِم ــذوا أَرق الِش وخ
. 

  ــفَر ــلَِة الس واصــن م ــنعوين م مال ت
. 

ــاِعري    شــيال م ــين اغت ــبوا م ال تطْل
. 



ــركالصــرب بــل  ارِته أَمــرهــو مــن م
. 

ــه    ــزين إن ــم ح ــن طَع ــألوا ع ال تس
. 

ســقَر أمــا تــدرون مــا معــىن ســقَر؟
                                                      .       

ــا    ــزين إ ــاِر ح ــن ن ــأَلوا ع سال ت
. 

جســر إىل أمـــل قـــريب منتظـــر 
. 

ــائدي    ــإن قص ــي ف ــين قَوم ــواً ب عف
. 

 اَألس ِربِلكُ ـى م ـشوب ـن أَج ر ـمهصه ان
. 

ــو إىل اِإل  ــاعرٍ  أدع ــوة ش ــان دع مي
. 

ــلَ اِإل ــر  أن جنع ــبدأَنا األغ ــالم م س
. 

   ــادق ــد ص ــعر عه ــني الِش ــيين وب ب
. 

 

 :وهذه مقطوعة كتبتها يف موقف من املواقف -
ويبغــي الفـــؤاد الــذي ال تـــرى  

. 

   ــؤاد ــريد الف ــا ال ي ــني م ــرى الع ت
. 

وال تلمـــح العـــني إال الثَـــرى  
            .                                                 

ــريا   ــان الثُـ ــؤاد مكـ ــريد الفـ يـ
. 

ــــترىيــــباع الكــــرميشوال ي 
. 

ــانٌ  ــذا زمـ ــا القَلْـــب هـ أال أيهـ
. 

ادِة الـــناِس أن تنكـــراومـــن عـــ
. 

ــ  عبأرى ر  وكــر ــد أنكَ ــيوم ق ك ال
. 

ــعرا ــاك أن تشــــ وإال فَِإيــــ
. 

ــعرونَ   ــا يشـ ــعور مبـ ــا الشـ فإمـ
. 
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ــاين  ــي صــوب أَجفَ ــرك دمع ــا مح وي

. 

ــداين   ــاِت وج ــم يف واح ــا زارع اهل ي
. 

ــراِئك الداِنــ م ــنا ِإغْ ــن ج ــته م ينح
                                                            . 

ــا     ــؤاد مب ــناِف الفُ ــوطأَ أكْ ــا م وي
. 

ــاِن؟  حيــات ر ــا باق  ــت ــالَّ غرس ه
. 

ــيلَ    ــا حم ــةً وي ــب جمدب ــاِض احلُ ري
. 

ــاِني   شغــيث ت ــن ح ــرين م أراك تهج
. 

ــرفُين    ــيثُ تع ــن ح ــرين م أراك تنك
. 

ــواين   هــيث ت ــن ح ــين م أراك تبغض
. 

ــرفَعين    ــيث ت ــن ح ــين م أراك تخفُض
. 

ــاِني؟ سنــاِدي وت ســال ح ــا ق ــيع م تط
                                                            . 

   طع ـك كي ـقُلْ يل ِبربـف اسا أملي ـ ي ت
. 

ــنان؟إيلَّ ــوٍق وتحـ ــاَألمِس يف شـ  بـ
. 

 ظَــرتقلــةً نعــين م ــيتوكــيف أَغْض
. 

ــي وأَلْحــاين؟   ِر ــه مــن ترانيم ياض
. 

وكـيف أغلقـت عـين مسـمعاً شربت         
. 

رعــيت عهــِدي وال راعــيت وجــداين؟
. 

ــر ال   ــافرت يف درب التنك ــيف س وك
. 



نــاِدي وت ســال ح ــا ق ــيع م ــاِني؟تِط س
                                                            . 

   بطع ـك كي ـقل يل ِبراس ا أملي ـت ي ـف
. 

ــبانِ   ــن ال ــوٍق ع يف ش شــت ــدا يفَ غَ
. 

ــربيع إذا    ــالم ال ــق أح ــن تحِق ــا م ي
. 

ــنداِم إنســان ــبدر يف ِه ــرى ال حــىت ي
. 

ــته     ــبدر رغْب ــؤاد ال ــيلُ ف ــن تِن وم
. 

ــل شــ   ــن ك ــا م ــتِعيذُ هل سيطاِنفَي
. 

هـن مقلت ـا حس ـرى الظَيب فيه  ـن ي ـوم 
. 

علـــى ِلســـاين بإفصـــاٍح وِتبـــياِن
                                                            . 

ــا  ــبها ي ــحى أقل ــة الفُص ــةَ اللغ  روع
. 

ــيع أَوزانِ  ــى توق ــعري عل ــأِس ِش يف ك
. 

ــكُبه   ــرِف أس ــم احلَ ــذُوِقني طَع ــا ت أم
. 

ــيفَان؟  س ــوه ــن يعلُ ــلَم م ســيف ي فك
. 

جــردِت ســيفني مــن هجــر ومــن أرٍق 
. 

ــوان   ــلُ خ ــتها ِرج ــا وطئ ــي وم غب
. 

ــها    ــوق أرض ال يدنس ــي فَ ــي مع ِقف
. 

يٍة يف ســـفح ظَبـــياِنوكـــل راِبـــ
                                                            . 

ل مرتفَعٍ ـي ك ـِدي ب ـِدي واصع ـَخِذي ي  
. 

ــجاين  ــل أَش ــي ك ــنت أُلق ــندها ك فع
. 

ــية    ــوز قاس ــون الل ــزي غُص وال ته
. 

أصـفَى مـن الصـفْو مل تمـزج بأَضغانِ         
. 

ــِريرته    ــٍب س ــب يف قل ــتِة احل بــا ن ي
. 

نحِت الســهد عــنواينمــن راحــيت ومــ
. 

ــرقُين  ســيلَ ي ــِت الل ــهرتين وجعلْ أَس
. 

اينـد أَدم ـه وِبسيِف السه  ــن طُول ـم
                                      .                       

ــاً  ــى فرس ــي فامتطَ ــاَء لَيِل ضغــرِت ب أَثَ
. 

ــزاين  ــي وأَح ــيها أَحاسيس ــكَبت ف س
. 

ــيةً    ــيلَ أُغن ــدوت الل ــا ش ــأنين م ك
. 

ــاعالً ــيداين وج ــيل م ــواِد اللَّ ــن س  م
. 

ــنطلقاً    ــعر م ــواد الِش ــبت ج وال رك
. 

ــزدانِ    ــرب م ــادٍم بالص ــوق إىل ق ش
. 

اـي فالدروب   ـي ب ـخذي يدي وارحل   
. 

تحــبلْقَــاينوأَصــر تبعــد طُــوِل اهلَج 
                                                            . 

تـب وابتهج ـراج احلُ ـا أضاءت سِ  ـهن 
. 

ــاين   شغــي وي ــيُء يل درب أَحالم يض
. 

ــرِته    ــر غُ اداً فَجــو يل ج تجــر وأَس
. 

مبـــا رأيـــناه مـــن روٍح ورحيـــاِن
. 

ــيا فَ  ــي ف ــافَرت يب إىل املاض ــيوس رِح
. 

ــياين    ــفور وح ــرد عص ــي وغَ رجل
. 

ـ   ــىت إذا وقَفَـ ــيةٍ تح ــوق راِب  يب فَ
. 

تــرنو إىل أُفُقــي خيــر وإحســانِ   
                                                            . 

  هــت ــيف مقْل ــز الس ــيفاً يه ــت س رأي
. 

ــجانِ    ــواٍق وأَش أَش ــر ــنا ِجس وبين
. 

ــاِحكةٌ  ــب ض ــاض احلُ ــته وري يادن
. 

ــزاين   ــب مي ــام اخلَطْ ــعت أم وال أَض
. 

ــريت    ــيت ذَاِك ــا أَلْغ ــليمانْ م ــا س أب
. 

ــي   ــيين ويرعاِن ــيٍب يواس ــن حب وع
. 

 ــيت ــٍل و أَت ــن ظ ــثُ ع حــاقيٍة أَب س
. 

إذا بثثــتك مــا يخِفــيه وجــداين   
                                                            . 

ــِذرةً  عــثُ عــن ِذكــرى فَم حأَب ــيت أت
. 

ــوان   ــل خ ــى ك ــيفك أدم ــد س وح
. 

ــته     ــد قَام ا ــد اِدك مــو ــى ج علَ
. 



رمســـتها حبســـاِم القَائـــِد الـــباين
. 

ــام   ــني الش ــراق وب ــني الِع ــةٌب  خارط
. 

ــنرياِن ــى القَاضــي ب حــني قَض ــاك كَفَّ
. 

           الـوالِء احلـر مـا لعبت ـزمر وكُـنت
. 

بألــف دعــوى ويــرِمينا ِببهــتانِ   
                                                            . 

ــنا    ــليمان ِفي ــا س ــأب ــدرنام ن يخ
. 

ــيانِ   ــرهوناً ِبطُغ ــد م ــب ا ويحس
. 

 اعت ـرى اجله ـي ـداء والضاللَ ه  ـاددى
. 

ــرانِ  ســيٍت وخ ــري تبك ــنوا غ ــا ج فم
. 

وا يف حضِن مغتصب   ـن ارتم ـا الذي ــفين 
. 

ــى أَِر ــرحانِ  عل ــرح ج ــِته واجلُ يك
. 

ــئ   ــيلُ متك ــوى والل ــاَء اهل ــزو فض نع
. 

ــوعانِ  ــنوِر ج ــن ت ــز م ــب اخلب ونطْل
                                                            . 

ــةٍ     ــٍر معطل ــن بئ ــاَء م ــب امل وجنل
. 

 

ــن غـــري آذانِ  ــنا مـ ــا قَومـ كأمنـ
. 

ــرنا     ــوايف يف حناِج ــني القَ ــىن رن يف
. 

ــانِ  امــرعوٍن وه ــه رأس ف ــرب ب فاض
. 

ســيفك البــتار مــن رهــقإن كَــانَ يف  
. 

ــدواِن اِط عــب ِإح ــن ــاٍغ وع عــن رِد ب
. 

د عجزوا ـوم ق ـه فالق ـا ب ـثْ إلين ـوابع 
. 

ــي   ــِق ناداِن ــن وراِء اُألفْ ــاً م وفارس
                                                            . 

وٍت وحمحمةً ـَدى ص ـت ص ـا سِمع ـهن 
. 

ــجاِني   ــاِني وأَش ضأَر كاؤــد ــين ِن ع
. 

ــبه    ــزِن يحج ــبار احلُ ــياً وغُ ــا داع ي
. 

ــيانِ  ــِر طُغ صــق ال يف ن ــرة احل يف نص
. 

     ــق ــنه ره ــق لك ــه ره ــيِفي ب س
. 

ــلطاين   ِض ســه يف اَألر ــزيد ب ــاً ي تاج
. 

ـ    ــن مـ ــنعوا يل م ــو ص بادِئهمواهللا ل
. 

ــاين   ــري اهللا إذْعـ ــنحت لغـ وال مـ
                                                            . 

  ــيت ــا رض لٍ لَمــد ــن ب ــدين اهللا م ب
. 

ــيداين   ــبيل اِهللا مـ ــتها يف سـ جعلْـ
. 

وِع إذا ـُن معىن اخلُض  ـد ع ـألْ الِبي ـفلتس 
. 

ــانِ  ــب رم ــيها ح ــرمل ف ــبح ال فيص
. 

يشــدو جــواِدي بأحلــاِن الصــمود هلــا 
. 

ــاين   ــي وإمي ــِده عزم يف ح ــرغت أف
. 

اِب إذا ـِم الرق ـن طع ـولتسألْ السيف ع   
. 

ويعلــن خــوف الظُلْــم ِعصــياينحــداً 
                                                            . 

ــه    ــبيل اهللا أجعلُـ ــيعين يف سـ يطـ
. 

ــاين  ــتدي اجل ــاُء املُع ــزاِل ِدم ــند الِن ِع
. 

ــبغه  صــيفي حــني تس يســتنكر الِغمــد
. 

هــردد ــزفاً تـ ــاينعـ ــواه أَلْحـ  أَفْـ
. 

ــزفُين   عــوق ت الش ــف ــليمان كَ ــا س أب
. 

ــى  ــرانِ أَلْقَ ــلَّ نكْ ــناِس إالَّ ك ــن ال م
. 

اـني فم ــري سعي الُمصلح  ـأَسعى إىل اخل   
. 

ِمــثْلَ الســجني يناِجــي عطــف ســجاِن
                          .                                   

ي أحضاِن رغْبِتهِ  ـار ف ـٍَب ص ـم صاحِ ـك 
. 

ــواين  ــر أَع يــن خ ــبه م سأَح تــن وكُ
. 

ــطاً  ــرتالً وس ادي مــؤ ــن فُ ــكَنته م أَس
. 

أَح أَن تسح ـسنخ ـْي مالص اين ـْتسر ِإح
. 

ــا   ــام دورـ ــىت إذا دارت األيـ حـ
. 

ــواين    ــي وإخ ــل أَحباِب ــى تجاه عل
. 

  ــلَيِنــي أبــا سطَاوعمان قلــيب ال ي
. 



ــي  ــني أَبكَاِن ــلم يف الِص ســى م وإن بك
                                                            . 

ــين   ــند أَرق ــِلم يف اهل ســتكَى م إذا اش
. 

ــنواين  ــي وعـ ــرِة تارخيـ ويف اجلزيـ
. 

ــِتي   جسرن ــام يت والشــان حير ــر وِمص
. 

ــوان   ــوٍن وخ ــاٍغ ومأْفُ ــل ب ــن ك ع
. 

ــ  ــرفعين ويف الِع ــِد ت الَمج ــف راق أكُ
. 

ــاين  ــدوي وأَلْحـ ــتريح إىل شـ فيسـ
. 

ــييت     ــبوب أغن ــيمن احمل ــمع ال ويس
. 

ــرعاين    ــاه وي ــب أرع ــبِة القَلْ يف ح
                                                            . 

ــته    ــى وقُب ــجد األقص ــكُن املس سوي
. 

ــانِ  ــرى خراسـ ــتريح إىل ِذكـ وأَسـ
. 

ــالدي  ــارى ِب خاِئــ وأَرى بــي ن يةٌه
. 

ــان  ــاٍن وإميـ ــاِلم ِإحسـ ــنا معـ لـ
. 

ــنت     ــملَنا وب ــت ش ــِريعةُ اهللا لَم ش
. 

ــالين   ــوف اهللا أغْ ــباد وخ ــند الِع ِع
. 

أبــا ســليمان خــوف الــناس أَرخصــين 
. 

ــنان  ــي ولُب ــدِس يف جرح ــريطةَ الق خ
                                                            . 

تأمــل اجلُــرح يف قَلِبــي فَســوف تــرى 
. 

ــ ــن الِع ــران ع ــاِت إي ــن آي راِق وع
. 

ــرؤه   ــنت تق ــا ال ك ــرأُ م ــوف تق وس
. 

علــى تســلُِط كــوهٍني وكَاهــان   
. 

 ــب ــناوســوف تعج ــاِء أُمت ــن إغْض  م
. 

مــا بــني صــمٍت لــه معنــى وإعــالِن
. 

ســـِمعتها ونـــداٌء تـــاه يف فَِمهـــا 
. 

ــنان    ــكَّاِت أَس ــا ص ــرداً ويف فَمه ب
                                                            . 

ــها  ــِري يف أَناِمل سي ــوف ــولُ واخلَ تقُ
. 

وينصــف الِســلْم مــن عــبٍس وذُيــبان؟
. 

 يلْــوي عمامــته متــى أَرى هــِرماً  
. 

ــالَِني؟    ــي أَص غاِر البــن ــي وِب أَباحِن
. 

  ــب ــور مغتِص ــين ج ــزحيون ع ــى ت تم
. 

ــانِ  ــن يقْظَ ــي ب ــي ح ــدتم فف وإنْ زِه
. 

ــدوتكم    ــارونَ قُ ــي قَ ــتم فف ينإذا اغْت
. 

ــاِن بـــه يعيشـــون يف أَمـــٍن وإميـ
                                                            . 

  ــالَكُم ــطٌ  أَم ــنكُم وس ــنهج يف دي م
. 

ــياين؟    ــاِد بن ــيد األحق ــدعوا ب وص
. 

ن مبادئهم ــادوا ع ـوم ح ـَما يل أرى الق    
. 

بــبعِض مــا كــانَ يف داِر ابــن جــدعاِن
. 

لَيـتهم خـرجوا مـن ألـف مؤتمــرٍ    يـا   
. 

ــاين   ــيوم أَوطَ ــيت ال ــومين إن بك يلُ
. 

 ــن فم ،أَين بكــيت ــبــا ســليمان ه أب
. 

تعلَـــم بـــأن ِعـــباد اهللا ِصـــنفَاِن؟
                                                            . 

 ــد ــابين خال ــم.. أج ــيك أَلَ ــون عل ه
. 

خـوف وِصـنف يـداِري وجـه حــريانِ    
. 

ِري ويلْجمه ـا يج ـل م ـُي ك ـف يعِ ـْنِص 
. 

ــذْالَنِ   ــل خ ــنه إالَّ ك ــرى ِم ت ــن فل
. 

ــبدِئِهإذا تخلَّــ  ــى عــن ِصــدِق مى الفَت
. 

ــرآن   ــور قُ ــن ن ــبٍس م ــى قَ إالَّ عل
. 

ــتكم   ــِد أُم ل اــج ــبوا يف ِس ــنْ تكت ل
. 

 



 ".هذا فؤادي" : أما القصيدة التالية فعنواا-
هاياِتند خاِلِقـــنا ِعلـــم الـــِنوِعـــ

. 

ـ    اِتايدأْنَ الــِببدايــةٌ فاعرِفــي شـ
. 

ــفَ ــا هــ كُ ــتوبلُّ م ــنا آِتو مك  ل
                                                            . 

  ِمال تح   مـا ف ـملي ه ي الغ تِب واحِسيبي
. 

 ــن ــل ال ــاتِ فُك ــاٍب وإنص وِس بإعج
. 

  ــنما ي ــبالً حي ــا بل ــي شدــه و تقاِبل
. 

ــبةِ  ــن احمل ــتايت م ــنه واق ــي م  فاجِن
. 

ــ   ال ح ــاض ــؤادي ري ــذا فُ ــاده ود هل
. 

ــاةِ   ــبع املواس ــدي ن ــرت فاقص تفج
. 

ــذا فُــ   ــيعني ياِدؤه ــاب ــهاِنن احلَ  ب
. 

ــلُّ ي ــيظَ هــز ــن كُ ــ املَِلأُ م ساِتاح
                                                            . 

  هل ـيا م ـا م ـن ِبـلا القَ ـناين ح جعتنم 
. 

ــ ــإنَّ ِش ــن مري وعف ــيض م ــعم ايتان
. 

 تِســحي لَسِتــفَه هي فــيما أُســطر
. 

ـ  ــي غَـ ــق يف باِروخافق ــايلِرح  آه
. 

ــاً بقَِر  ــفْق ــيب فَلْ ــسأْكَ الش ِقوــ م تةٌرع
. 

ــ حزــت ــين وغُص بأش ــع جالَّيتاري ِس
. 

ــدك الذِ   ــدفقت بع ــين ت ــرى وأرق ك
. 

ــع ــلَ ــن ِإى ي ــديِك وم ــكَاِتيطْفَ اِء ِمش
                             .                                

  ــإين أُِعــيذك مــن تغِنــيق أُِزميتي
. 

ويــج ــلُع ــلَ مي اللَ ماملَت ــد اِتافَس
. 

 ــد ــن ص ــوم ــريين س ــوَءوٍد ي يتاتِِ خم
. 

  ــلُِق أشــباِح مساِتيفَِخــومــن ت
. 

ــ  ــا مــ أُِع ــن رؤي ــيك م ِويذُ عينعٍةر
. 

ــفَ جــد ـ نيب الص ــار احلَـ اِتاززر آث
. 

ــدر أَذاَِإ  ــاَءفَِت ص الع ــا أَِشي ــم ي يِل
. 

ـــفاحلـــبلُ يف أرِضذْ يالفـــاِت اِخلب
                                                            . 

ــي اِخل  ــالَنِح ــفَ ــن دن ــناحا مياِت ع بِت
. 

ات؟ارباه الِعــوفْــم أَِمــكَ ينمــفَ
. 

 رتعـ ب فيتاِطعوي  ـِاسسح إِ دِقصـن   ع
. 

والــبدري ــعجــبمــن ص اِتــمبييت وإخ
. 

يِقــنولٌ علــى عتفْــ م واللــيلُترِهســ 
. 

ــن طُ ع ــفاً م ــوحمواص ــي وآهاِت ياِت
. 

 ومــا دنَّ ِفــى أَرــنْي وِإِســفْي نص متت
. 

ــ ــِبروزفَ ــق الص ر جابــ املُو يطاِتِح
                                                            . 

ـ    ـ ز ح انَإنْ كَ له ي محـيطاً ال حـدود     ِن
. 

تخـى عل ش ِر الطُ  ـ م ِسفْى النون جماِتوح
. 

امــ أَوِحمــ يف هــذا الطُفْترســتقــول أَ 
. 

ي ــر ــاحلُ هربــن ب ــ م ــِضع اِتاعن القَ
. 

ــن تســتلَأَ  هــاقُلْــت لَذا؟ فَع يــا هــقْ
. 

ت رايـــايتيخـــرريتنا أً قَـــآفـــاِق
. 

 ــذَّإذا ت ــامت أَركَـ ــ الطُيـ  يفِةولَفُـ
. 

ــت غارــِنه ســن ح ــ م ــاِتكَ اِحللُّا كُ اي
                       .                                      

 ــةٌ ح ــوةُحكاي ــا ِزل ــ م ــذْ أَتلْ رهاكُ
. 

ــ ــهِموِللَ ــيا وِه ــع تم لَ ــايغم ِبلَ ياِت
. 

 ــن ت ــا م ــبعي ــنفْات ــين وال ةٌقَس عاِش
. 

ــِإ ــا أَاِئفَِطىل اص ــحِك ي ــِتى ابلَ ساِتام
. 

ــ  ــ أَلْه ِفطَصــيِك ِلن ــغفاًي ِإفِْس نَّ يب ش
. 

ــقَ ــلْ ــيص أَلَيب ويس ــن تنغ ــايت؟م م ن
. 

اهيح لَ  يسترِ نــ م يــِفطَص ال أَ  يفكَو 
. 



وبــع ضــهم خ يــر ع ــاِتٍنو  يف املُلم
                                                            . 

 ــض ــبء يف م  اَألبع ــبة ع حــح هِتبم
. 

ـ فْنِب ـ مه عــن أَ ِسـ اِتيـــئَِنيها الداِنـ
. 

ـْرب  د  ــق   مرتفعاً  املوت املرء كأس يش
. 

ــلُ ــا طَوك ــ م ــوا ربلَ ــه يقاِتن ِمب
. 

 ــي ستِجعــناس ــيا م يف الدل ال مدهاِصــقَن
. 

 الـــذاِته دائمـــاً خمـــنوقةُســـفْنفَ
. 

اًـحتسب م  األعباءَ لُـن حيم ـَي الناس م  ـِف 
. 

ــ ــا يفم ــيدِج ــ ِس ــوى ج الع راِتاَءب
                                                            . 

  ــي يف ح ــيهم املُرتِم ــوف ِنضــغْ ر هِتب
. 

ـ اِلــن يغلَــفَ اِتاومب جــبار السـ
. 

ــ  ــرابإن طَ ــبِدنْ أَِء للم ي ــي ت جبره
. 

ــ ــنوِم ــى د مِس ــِبرٍري عل الِتالَ الض
. 

ــأَ  ــع ــاهللا ِم ــال هــدٍفنوذُ ب ــعٍي ب س 
. 

ــلُّ ي ــيظ هــز ــن كُ ــِلأُ م اراِتع الِش
. 

ــعار قَ  ــلْش ــتقاضِب ــاٌء ال ان ــ ي وف هلَ
. 

 ــحاي ــرح الض ــوأن ج ــر ما ِس ياِتأس
                       .                                      

ــس أنَّ  ــ هأح مــناس وم ــحرجتَْ ال يِن
. 

يــغلــي وماتــ علــى ثَتي ابتســامايتِرغ
. 

  ـل م فْى الطِ كَإذا ب تـن ي أٍَم رـييـ دم ت
. 

 ــب ــذا الـ ــثَّلْت هـ ايتد يف ذَعدار تمـ
. 

تهحبــبــيٍب عــن أَ حن نــأَت ِبوِإ 
. 

ــللِذ ــا باِتريكْ  ــض ــع الن وءاِتت
. 

ــأنين يف   ــك ــ العاِبتِك مــةٌاِرر خ ط
. 

ـــ بأَ الـــوفاِءيـــدخاملُـــاِرب وءاِتر
                                                            . 

هؤلَـــمت ين دفتـــر للحـــِبأو أنـــ 
. 

ــيف لَ ِنحــا أَه ــثَ ــن ع ــن أَِفزر م ياِت
. 

نـــيةٌغْ أُاِميـــي يف فـــم اَألنِنـــأو أَ 
. 

يب ِمبراِتــقْــكــأنين ِمرســم يف ثُ 
. 

ــلُأ  ــب يف قَظـ ــباًتح م اآلالِمِةضـ ِسـ
. 

ــيب إن ج تالَ جعــع ــيف ِم ــت الس رآيتلْ
. 

معهــاد أَههــا آثــارجى و علَــنيــا مــ 
. 

ــ تبدــو ع ــجى ولَ ــارِهِه ــار غَ آث ياِت
                                                            . 

  ــام حصــاناً ال ِلج هلــــوإن ركــبت
. 

اِت؟اقَد الصــِبســكض يف كَروحنــن نــ
. 

ــرين عــ أَ  ــا ت ــِذيم ــرمئْونَ ال قناِب ت
. 

ــونَ  ــم يكُم ــ أَوه ــبفٍْ والِت؟طُواه ال
. 

 ِن ويــر ــا ت ــأم ــ جــوِم ش بةًاِحوه الق
. 

ــاً وفُ ــردم ُســراعاِت؟ ا ــب الِص ها ن
. 

ــرِب نازِ    الع ــالد ــرين ب ــا ت ــأم ةًفَ
. 

لْهــاِةبحت بــني مأســاٍة وم فأًصــ
                                              .               

ــٍر  مج ــوق ــبت ف ــِرناتقلَّ احنــن ت  م
. 

ــن ي ــتجيب ومل تفْــ م ــايتس صبإن رح
. 

 تــد جــا و ــا صــوت وم ــِيه يف فَمه يت
. 

ـ ولَأل ــى يف احلَـ ســاتِ ن حــلُ ن ا ِفعاي
. 

 ــللد ــيها دك ســـ ِعمـ ٍةياِق يف مقْلَتـ
. 

ــفَ صم ــ ارى الِعصــأْو ا مــه قِْدساِتاب
. 

ــ  كانــت ــنوِر تِض ــيُء ب ــِزلَ مِب احلُ هان
. 

اِتارر يف القَــرى النصــر إالَّوال تــ
                                                            . 

ــاةَ   املأْس ــرب شت ــبحت ــةًوأص راِغم 
. 

ـ    االِتحــراً وال تغِلِقــي كُــلَّ اَـ
. 

ــه   ــيش ب ــزٍن أع ــى ح ــيين عل ال تعذل
. 



 مث شدا بقصيدة رثى ا الشاب الشهيد أمحد عبد اهللا الزهراين الذي اجته إىل أفغانستان ليجاهد                 -
باع وكان أمحد مميزاً بصوته اجلميل، وله جمموعة أشرطة ت        .   يتجاوز عمره التاسعة عشرة    مع إخوانه، وملا  

. يف السوق فيها جمموعة أناشيد إسالمية جيدة، وقد استشهد يف شهر شعبان املاضي، رمحة اهللا عليه                 
وفاته، وكان أبوه وأمه يوزعان احللوى على من جاء يعزيهما يف            .  ونسأل اهللا أن يتقبله إن شاء اهللا       

 .ويقوالن حنن فرحان إن شاء اهللا، ألن أمحد اجته إىل هذا الطريق، ونال الشهادة بإذن اهللا تعاىل
سالم يف هذا العصر، ولذلك رثيته ذه         إن أمحد عبد اهللا الزهراين أمنوذج رائع لشباب اإلِ          -
 .أرجو إن شاء اهللا أن يتقبلها اهللا وأن تنال إعجابكم. القصيدة

ووعدــت ــري فِن ــيتِض ــكن ِم ادوِع املَ
. 

 ناديــت ــِمي فَِن ــعتس ص وــد ىتك والص
. 

ــزت ــوحج ــرياِن يف طَ ــداي مِرع ِش قْع
                                      .                       

 عودتــو ــي أُِن خرــى خ ــى فلب رياِط
. 

ــع ــنيــ ــةً وتــ داوداي إال هلفــ
. 

ــ  وعــ أَربت ــواَءج ــ فَنِني احلَ مأتا ر
. 

 املَـــدىرِصـــتخيين وتِلســـةً تمـــأَ
. 

 ورحت ــت ــافةُ لْ ــنحين املس ــفْ نم هاس
. 

ــى وت ــحعجلَ ــلُِم ــوِق يف ي ادديها امل
. 

 ورــح ــتلْ ت رــرياح ــرٍة ِبمقين ال نظ
. 

ـ وي ـ  ر ريِص م  لُ الـدِبر ح ـ و اسجدي ع ِل
                                                            . 

 ورحلــتين ــِحــتر الضــياعيِد علــى ي
. 

ــنا إالَّيف د ــذْ وتربـ ــحر أَكُـ دامـ
. 

ــةٌ   ــنا روض ــرت علي ــا م ــت م ــا أن ي
. 

اربداِت مــكــرم املَقاك مــاَءســفَ
. 

 نظــرإلــيك نظــر الســحاب ةَ مــعٍبج
. 

ـ  ـ  كَ السـماِء فكــان ع فازمصــعد كم
. 

ــراج املَ   ــت أب ــعورأي ــاِل افَي صتح
. 

املُـــ احلـــِقصـــرِةيف ن دابني مهـــن
                                                            . 

ــيف جــ   ــد ك ــت أمح ــهفْد نرأرأي س
. 

ـ  ــبلغ العشـ رونَ فــيه املقِْصــدا مل ت
. 

ــ  ــومض ــاِد اِجلِبرى دى علَ ــراً مه بك
. 

ا وغــرد اجلهــاِداِنحــا بألْدشــفَ
. 

 ــجــلَعالش بابــِجيةً ِلِطــ ماِدِهه
. 

ــفَ غدتــ ت ــدام ــن شــوٍق ي ــيه م د إل
. 

 ــت ــيت فَــ  أرأي ــآِمِري ال ــحِرب هت ِب
. 

ــرب ــك ــلَّ وم ــن ض وع ــريق ربدا الط
                                                            . 

ــ  ــِبهِ  تدتوغَ ــن يف قل ــل م ــولُ لك ق
. 

ــيف لَ ى  ِوهدــر ــنوان ال اك عــت نا الفَ
. 

ـ    ياته وحياتــنامــوت الشــهيِد حـ
. 

ـ   دداجــوقُها وتفــرحاً وأيــنع شـ
. 

ــ  ــه بــذي ر ها ا زهزــو ــر لَ ران أَمث
. 

ــ ــيدا  دووغَ ــهادِة س ــيها بالش ت ف
. 

ــيت بالــت أَ  ادةَ قلــبهاعوى ســقْحي
. 

ــ ــيا لَـ ــرحاً وأحـ ــدايلَفـ ه وجـ
                                                            . 

 ــف ــوهلانُوالطائـ ــد الـ  إزاره شـ
. 

 املُنِشــداتن كُــ حــنيكِنحــبت ِللَِرطَــ
. 

  ــيك ــدي إل ــيه س ــل ثَالم ــ ك يٍةِن
. 

ــ ــودِعطْ ــه أَراً جت ــز ب ــدىاِه ري اهلَ
. 

 ــن أَ  وي ــيك م ــب يف كف ــزص اِرهه
. 



ــاز ــال يم حو دبــون ــا م ــدانه  أَخلَ
. 

ــت إىل اِجل  ــن قطع ــا م ــافَي ــاد مس ةًه
. 

ــن الصــِرب ــيِلصــرحاً م ــيدا اجلم  مش
                                                            . 

ــذا أَ  ــه بب ــوك ـ ن ــى إمياِنـ هى عل
. 

ــاِء ــللق م ــن لَ سكــريق ــ الط دا وعب
. 

 ونفســـه مشـــتاقةٌولُقُـــا يدوغَـــ 
. 

ــ ــيسنتكُ ــ األن ــا وكُ  انتــِعد املُس 
. 

 ــت ــا زل ــولةً  أَم ــين طف ــا ب ــر ي ذك
. 

ومــنح املَــتها مــن راحتــيك اقَرد
. 

يلهاكـــم لُعـــبة بالغـــت يف تدِلـــ 
. 

ــقُــوتيم حيل مــن ِصــوك مشــهدااِحي
                                                            . 

ــرتها عوكَ  ـ س ــثاً وِجـ ــ تئتب ومينلُ
. 

ـــتاهتم ـــاِلعدامـــيه وآخـــر ش
. 

 تضـ بن وم ـوات كَ ـنا السـ م م ن مٍلِزن
. 

ــأنْ ــيم أشـ ــداكر اهللا العظـ  وأَحمـ
. 

 يــا ولــدي احلَور حــق يلبــيب فَحلــت
. 

 ــت ــاً ولس ــراِغدمع ــدا تنٍْب أَ ب مج
. 

 ــيك ــي عل ــتبك الع نيــابٍس لســت  حب
. 

ــ ــلغ ــيدا ظَ ــالم الل س ــدك ادمرل بع
                                                            . 

ــنيٍ    ــن يق ــياٌء م ــوال ض ــادٍقل  ص
. 

 ـ  ولصـار ـ   طَ الش فرأَ   م اِس بعـدكدمر
. 

 ولصــارــ و جــ الفَه ِرجــ ب عــدك باًاِح ش
. 

ــون ــكو وأَ تنْ أَافخـ ــ تنْشـ نهداتـ
. 

ىـصس احلَ من لَ ـ م كـلي ع خافـكنا ن  
. 

ــونُ ــن يك ــداء وم ــىن الِف ــتدىمع  املُفْ
. 

ــ  ــذا أَى ِإحتـ ــم يف أعلتعشـ نااِقـ
. 

يف د اِر األراكلـــــداِعـــــلنخيِم م
                                                            . 

 اح ــِتطــاب ــند أَس ــابك ع م ــرم انٍحكْ
. 

ــ ــزائلَ املُودعـ ــت إال الـ نفَداتسـ
. 

ا فمـــاانعـــت دنـــي ودنْأَبـــين ِإ 
. 

تســلَم ِصــياغته فأصــبح مفْــردا   
. 

ــ  هــو مــنوات مل  ع ــن الس ــع م رنا مج
. 

م ــرب ــيد اخـ ــِوفـ ــتدالـ الدةُ مبـ
. 

  نــرمــلُ هــو عيف أُس وِبِها واملــوت
. 

ـ  ضــاء إال األســـودا ية البحفْيف الصـ
                                               .              

 ــت ــرىخفَ ــيوٍن ال ت ــق عــن ع ى احلقاِئ
. 

ـ   ــتاك عـ ــِونا الفَ يف لَهىندــر وانُ ال
. 

ـ    اتــناياته وحيمــوت الشــهيد حـ
. 

 

 ".رسالة إىل هارون الرشيد"فى به بعد ذلك قصيدة عنواا  مث ألقى احملت-
ومعــــيين مبــــتــــثوٍر ومنووِنز

. 

 ـ م ِبـلْن القَ ـي م ِذـخ ا تِغنيطِ بيين واع
. 

ــا مــ  ــتوفةً ي ــىن قَمك ــيينلْ ييب وح
                                                            . 

 ِذح ــيتكــراِكيِقِفــي يف شــوٍق فــال ت
. 

ــ ومل تز نــرى ت ــفةُ الذك ــيينلْ ش اج
. 

ــا ِز  ــت أَم ــلْ ــ آسِرغْ ايل وأَمحــر هاس
. 

ــكْوِذ ــثوِبرياِت ــويين ي ب ــيل تط  اللَّ
. 

 أنــامــ والصــمتيِتفَ مــربوطٌ علــى ش
. 

ــ يف صــن اَألم ــته وع حــب ييناِب يقِْص
. 

جنِنيسلُ ي ـذا اللي ـ ه رجـن أخ ـَين أَ ـم 
. 

ــيف ــ أَفك ــؤذيين هحتفْ ــيد ي ا والق
                                                            . 

غلَّقــةً مالــت ال زِرجــبــوابةُ الفَ 
. 



ــ ــن الص ــفَم ــريين ِص ــاِء ت ييندق تخِم
. 

       علـى و ـنيـا مـ ِهج ـ  ه موِن بارقةٌ يا املَ
. 

ــ ــوكَ ــِراِمن احلُ ست ــب ايييني يف شر
. 

ــهيب لَ  ــد بةٌ مفَ ــيب وق ــت قل ــثَتلك ع
. 

ى الــِولَــعاِددي اَألِفــ وــحتــؤوييناِءش 
. 

ــ  ِهِذوهــ الب مةُ اخلَســراء ت ــينحض ِملُ
. 

ــلُ  ــب واألم ــرباقباحل ــويند ي ال ع
                                                            . 

ـ   ــري يف مـ ــِب اَألِكوأس يــت ِحفاًاِم ملْ
. 

ــبق أَ ــا هزوع ارهــيين الز ــي يحي اك
. 

ــروعِتها  أَ  ــروش ب ــدرب مف ــري وال س
. 

ــِنِب صي ــحك ــِتها والض ــيينِف مقْلَ بك
. 

ــأَ  ــلُّ أض ــرمقينحظَ ــني ت ــنها ح ك م
. 

ـ   رميينِف تــوتــوثب وســهام اخلَـ
. 

مــوم هلــاى واهلُمــع أَرت واللــيلُافَســ 
. 

ــ ح ــدت ــدوينإالَّ وج حــوِق ي داَء الش
           .                                                  

   ــى د ــررت عل ــا م ــرحلٍةرفم يب مب
. 

ــإالَّ الس ــت ــه رأي ــر ت وينولَ اخلُضجر
. 

ــ  وال تِري عــي يف س ــى أَوقَّفْت ــل ٍرثَ
. 

ـ    ــار أَنْ ِلـ ــا األحج عود ــه اميينِزم
. 

ــلَمين  تصــميمي فأَس ــدرب وأدهــش ال
. 

ر مغـــبوِنيـــيـــر وأين غَِرمـــن احلَ
. 

  ــت الَنسأنَّ اَألفأَح ــت ســةٌر شِمفْر ض
. 

ســِقييني الِبــيض ياِنــمزهــراً ونــبع اَأل
                                                            . 

دتـالُ غ ـدا احلَزنُ سهالً والرم   ـحىت غَ  
. 

ــ ــف واألواِووال املخـ ــيينهـ ام تثِْنـ
. 

ــيلُ   ــيت، ال الل ــيين غَــ مض واِئله تثْن
. 

مأْفــوِنوتاً ِلا صــهــوال مسعــت ِب
. 

 يف ر تــر ــووِس ــاض ــيثُ أَخلَفَه ٍة ال الغ
. 

وحــنيوين يــد غــوع ت ــي اجلُ قْســو عل
. 

ـ   ــئت سـ ــناِبعها إذا ظم ــن م قَتِني م
. 

ــيم اــ   ــيف يل ونس ــفيينوك د يش
                                                            . 

رفـك مص ـي عن ـا ل ـيا روضة اد م    
. 

ــيين   ــي وتهِج ــِني أقواِل ــي بتحس عن
. 

ـ   ِك انشـغلْت وبعـض الـناِس منشغل       ِب
. 

ـ  يِك وال تســتخلقي دوينيخضــر ِفـ
. 

ــ  ــا ت ــِتأم اش ــيرين ــي أَمل ياِقي فاجعل
. 

ِعينـــيين ترجـــو أَنْأَيـــد فَِرعمـــا أُ
. 

جـــزينحِر يهـــطـــاً للداِئى حرإين أَ 
. 

ــأَ شــخ ــييني فَاص قوِم ــراهم تواف ِذكْ
                                                    .         

  اِئيا ح طَ الدع ـِر ِإنْ أخفي  ـه ن نظري ـت
. 

ــز ــةُ اَأله ــمواً ورائح ــيينج اد تذْك
. 

يؤِنـــلَ أذكـــر ماضـــينا فيملُظَّـــأَ 
. 

يد وأَِشــمــن الرني جتَــارييناِمــغ
. 

ــا أَ  وه ــي ــا ال ــيلَيت م تون خــيين م دن
. 

يينلِّي يســاِدجــم أَالف ســفــإنَّ
. 

ــانَ  ــإن ك ــؤملينع واِق ــر ي ــذا العص  ه
. 

ييِنــي عــنك يدِنعــدِِي وبِْقوإلــيك شــ
                                                            . 

ــ  ــا اَألأب ــا املأِْم ــني، أب موِن، يــِمح ينلُ
. 

ــلُت ــظ ــ س ــن ح ــاخرةً م نيائِط الِص
. 

ومةٌوام مكَّـــك أعـــنيـــين وبيبـــ 
. 

ــريك يب وِب ــتغ ــم غــِرِيا ت غت ينريك
. 

ــون أَلْ     ــا املأم ــا أب ــنا ي ــنةٌوبين ِس
. 



ــى ر تــأَح ــي يف ص كــ املَِفت اننيج
. 

  ـ ظَلَّـت يف خلـدي   ِز ت ـكار الشـعس يد
. 

ِنـن دي ـن ملْك وع  ـ ع أِسوِة الكَ ـبنش
                                                            . 

ــيك احلَ  ــي ليال ــِغالً تقْض ــراَء منش م
. 

يف دـــي وظَ ظَِبرنـــدـــي ال يييناِرن
. 

ــقَ  ــ ِداِئصــا املأم ــا أب ــون الَي ي ثَةٌِه
. 

ــن اهلُ ــم وِممتــر ــن د لف ــيناِوو م ي
. 

 ترــو د ــنها ل ــثْ ِملك ــا حِل ــتمي مب لَ
. 

ــإذا ن ــاحرأْت ِجكَـ ــكِنيي ِباِتـ سـ
. 

ــ  ا اَألأب ــون م ــا املأم ــني أب ــم رةًِذع
. 

ـ  ـ  دوقَ ص ب ع تـ ر ا صـبر ذي النونِ    هيلَ
                                                            . 

ـ    ــني الشـ ــيت وع ــإين أت ت كقُينرم
. 

 أُص أِْتين ـان الص ـي وك ـِغوكنتي يـوت
. 

ــ  ِمحــىت ســداءع ــع لســت أَاًت ن ههد
. 

ــى رإالَّ ــ عل ــوض ٍة يف صــد ِر هوِنار
. 

ــقَ  ــتالَ بز ع ــبت ــا أن ــفَاِطيدةُ م يِت
. 

ريــحانةً دـ ون ِنياِحيلُّ الــر هــا كُـ
. 

ــلَّ  ــته ك بوهــ إحس ــنتاِس ــه ي وك ل
. 

ــأُذْ نت ــلْاه ــح لِْحواٍق كَني أشــت ييِن
                                                            . 

ــن أَ  ــته حل ــغني ــش ــا س عتِمواقي فم
. 

ــفَ صــن الِلــ  ار ــي م ــني يف كَفِّ ِني أَلْ
. 

  ــر  ــريت ــناين يف رأج ــتهج ح ولَ
. 

ــ ــريي وال كَ ــر يانَغ ــض يينى أن يجاِف
. 

ــهِ   دعخــرياِن م ــرق يف ن ــان حي ــا ك م
. 

وال يـــنام علـــى بـــوابة الـــدوِن
. 

ــٍة  قصنِضــي علــى ذٍُل ومغــا كــان ي م
. 

ــني ــ يوح غونِ زمــي م امــد ــرى إق و ت
                                   .                          

 ــو الر ــه ي ــيد ــرةًرش ــج تبِص ى يف احلَ
. 

ـ        زِن تشِويين علـى الوقـوف، ونـار احلُ
. 

ــي ال تطَــ    ــت فَِرجل لَســنا ج اوعينه
. 

 

ــأَ ــِله ــراكنيِ لَالَ الض ِري بالبــز ِة ي
. 

ىلَــور عثُاناً يــإين رأيــتك بــركَ  
. 

ــو ِجــ  أْسترالي احــت ــى واملَام ِنياِكس
. 

ــتإين رأَ  ــك ذا عيـ ــرحمٍةطْـ ٍف ومـ
. 

اطني؟ياس الشـــوســـ وثُونَقـــوم يبـــ فهـــل أصـــدق أوهامـــاً يهـــِربها
. 

ــ ــر املَ ظَهــي غُد ــى وبكَفِّ صز ــتونُن ي
. 

ىــت عل ـئي وجِ ـاِمهورت عكَّاز أَ  سكَ 
. 

ــ ــنونِ الَيف ع فْتل مــو ــيس القَ ٍم خبس
. 

تـعلي اشت ـاِت الت ايعلَّ الدِ ـت ك ـذَّبكَ 
. 

وِننجــأنــه خنجــر يف كَــف م  كَ
. 

هـيشتم رِ ـب الس ـ تص اٍعرـن ي ـ مِ مكَ 
. 

اِعــ مرــحونةٌ وي ــارش ــييني ص  يعص
                                                   .          

ــا اَأل  ــأب ــا املأِْنيِم ــ، أب ــريتوِنم  ذاك
. 

ِبيــيع ــوى الدِن ــرِ ي يف ه شــيا وي ينين
. 

وراً ببســمتهرغــب كــنت ماِحكــم صــ 
. 

وحـــنيـــ شـــيئاً ال  أفقـــدعيينيز
. 

ــ  ــيٍء ال يحت ِبِرإذا فَـ ــنئُهشـ يِنـ
. 

ــو م ــوالَ ول ــا أم  ــت ــلَكْ اروِن قَ
. 

ــ  ــا ص ــِباِحي ِهِذي هةٌ الدعــود ــيا م ن
. 

ــن شر ــد ــيها اهلُ ــيينى واُهللات ف  حيم
                                                            . 

ــيت يف القَ  ــبن ــانَ لِإلِبلْ ــلَم ممي ةًكَ
. 



ِكــــإين ُألنت القَــــرابنيِدقْــــر مي
. 

 ـــحاِشـــأأذْب عرباناً وتقُـــر ضـــيةًر
. 

ــن ح ــيد م ــوتج ــنا رِل ــثَقْ نياِبعص ال
. 

 ــيف ع ــا املأْص ــا أب ــرنا ي ــةٌم ونْ طائف
. 

جـــرام رِابـــِنيلكـــنها ال تـــرى ِإ
. 

ــ   ــباب مبِص ــى األح ــيونٌ عل ــا ع رةٌهل
. 

ــ  ــف ِص ــنا كَ ــدت إلي ــيف م يوِنهوك
            .                                                 

ينـطَا و ـها د ـي م دِرـْ ت تـنأواه لو كُ   
. 

ــعب يف فِ  ش دــر ــيف ش ــطِنيوك لس
. 

ــ  ــيف ص ــنانَى لُؤ رتاروك ــةًب  غائم
. 

ها يف نتــم ص ــرقَت ــوأغ وِنهحــي ِر ج
. 

اِن حسرا ـفْغى األَ ـبت ر ـكَف الَ ـوكي 
. 

ــ وصارــحك ــ يض ــلُان ِم ــوِن م ك أْفُ
. 

 ــار ــيف ص ــناوك ــر عادت ــالف املُ  اخل
. 

ني املَضــاِمِقدن اَألِصــيِل وعــن ِصــعــ
                                                            . 

 الُ القَــوكــيف صــارــزه وــِل ياِرصفُن
. 

ــى م ــعل ــاِنش صــاِف املَِق أَنِنياِنج
. 

 معلَّقــةًتارائدنا صــصــحــىت قَ 
. 

ــنا ِفكْـــ  ــربون إليـ ــننير ِليهـ يـ
. 

 ــار ــى اِإلإين أغ ــ عل ــالِمس ــٍرن ِم  بش
. 

ــي ــي عغِل ــمى أُلَ ــِت ــييني واجلُ رح يدم
. 

  ــا و ــار ي ــاِد ِإأغ ــياِرف األجم نَّ دم
. 

ــح ــت ِف ي أَكَّمــر ــا خهِض يــواِزر ين امل
                                                            . 

ــلِْن  ســد وال ت ــن بل ــون ع ــا املأم ي أب
. 

ٍف وتــوِهِنيى ضــعلَــ عترعــب وباتــ
. 

  ــا وارف ــداد ي ــ األمبغ ــاج اد أَرقه
. 

ــأَ يع ــام ــ هالس ــاج ــا ت ِنيِطالَِدك ي
. 

ــا ر أَكَ  ــا م هأَنتــ م جتــن داً وال أِم
. 

وـ ن ـ  ح ـ  ن ِم ن ضِفعونِ   نشمِضـي ِلشغا ن
. 

ىـن بغ ـيوِم حِ رـب ال ـْسميت نقْفُور كَل   
. 

ــِر غَلْـــيوِنِر حيـــاً وننفُـــثُه يف ثَغـ
                    .                                         

ــم يف ِســ    ــنفُثُ اهل ونيجارــثَت بٍة خ
. 

ــمذْ عورــٍة أو ع ــِر الطَــ لَ ى ِمتِنياِحو
. 

ــن قَ كَ  ــنا م ــأن ضايــرٍ ان مــى ح ا عل
. 

لٍّ ويــا شــر العــناوين  عــنوانَ ذُ
. 

ــ  ــنجح قَــ يفوكَ ــرهمو ي م يف تناح
. 

ــ شــالََّء يف ع ِرصن ــب ــارت ت اريينا ص
. 

ــا   ــني، أب ــا األم ــأب ــلَّ ي ــون ك ٍداملأم
. 

ــإيلَّ أَ أَص ــوات ــليين ه صــذُلِّ ت ِل ال
                                                            . 

تـعدفَانذُلِّ فَ ـ ال رِضأَـي ب ـِلحلْت ر زنأَ 
. 

ــنيِ   ــني املاليـ ــاً بـ وال أرى فارسـ
. 

ــوهاً وأَرأَ  ــجى وجـ ــسـ فَهةًراماً مـ
. 

إالَّ ع لُـــومنقْـــفـــال يـــلَ مجوِنن
. 

  ــوق ــرُء ف ــىن امل ــرمِلإذ ب ــِزلَه ال نم 
. 

ــونِ  ــوحِل مدفُـ ــق يف الـ إال إىل نفـ
. 

 مل تصــلواصــانَ الــوهميــا راكــبني ِح 
. 

ــت ِبإالَّ ــاٍر وتِلضـ ــيل أفكـ ِنيهِجـ
                                                            . 

 ــن الد ــوا م ــن تذُوقُ ــيا حول ــالَن هتاو
. 

ــن ــ الصــالِحِجه ــِد ويحِي ــة ال يِني ِدق
. 

ىـم عل ـراً يستقي ـد ح ـب العب ـقد ينج  
. 

ــن املَ  ــديٍث م ــإىل ح ــي ياِض يينواِس
. 

ـ     ــي إنَّ يب شـ ــني، أَِجبِن ــا األم فاًغأب
. 



ـ  ــين واهللا يجــــ يينِزاُهللا يعلمـــ
. 

ــالَ  ــد وق ــيد، وق ــامتهار الرش ى ابتس
. 

داَألر اِذكَب ــر ــِب فال ــيينحي من يكِف
                                                       .      

واــه وانتهج ـيِوشوم يف الت  ِإنْ أَسرف القَ   
. 

 والــتِنيوِنتي بالــزم اُهللاســقْمــا أَ
. 

ى رشدٍ ـاٌء عل ـَاِس ِإصغ ـي الن ـلو كانَ ف   
. 

ــدو هــ  غتاًاءبــ ع ــرى أَلَ ِنيراِهِض الب
. 

 ــد ي ــق ــةً س ــواالً ملفق ــرُء أق مع امل
. 

 

 وبعد أن أطرب احملتفى به احلاضرين مبا أنشده يف قصائده الطوال، شدا ببعض مقطوعاته                 -
 :الشعرية فقال

ــا ذْوأَ ــباح مسـ ــركُم صـ كُـ
. 

 ــأُع ــاِنـ ــىي بالِفـ راِق أَسـ
. 

ــا    و ــىن وقَسـ ــد املـ ــا هـ ــواِق مـ ــوعِة األشـ ــن لـ يب مـ
. 

ــباتعلَّــــم ِمــــ نك واقْتــ
. 

 ــــي أَِلــــوــــمماِطلُينلٌ ي
. 

ــي الع ــأمتضـ ــر مـ ــا نمـ ــق الِرطَـ ــاضـ ــوماً وال همسـ ا يـ
. 

ــ ــى وى ِبلَِسـ ــلَّ أو ِبعسـ عـ
. 

 لَـــوانمـــن اللُقـــي فْـــرحن 
. 

ونحــنلُــ نئســا وميمــن ي 
. 

انِتادعأَنـــيأََس مـــن ســـ 
. 

مـــواج ثَّـــم رســـااَألبـــه 
. 

ــفَ  ــن زمكَـ ــبتٍق لَرو ِمـ عـ
. 

زر قَبســــاملــــاً وزر أَفَــــ
. 

الًمــــي أَإذا مــــا زرتِنــــ 
. 

* * * 

ـ  ِنمأِْحك يف مــرفأنــت يف جـ
. 

ــا قَ  ــلْي ــي املُِب شــزِناِقت  ال حت
. 

ِنغُه يف نغـــٍم مـــتقَ أُفْـــِر
. 

 عــي ــض ــرح فأَك اجلُ شــد ِهو ِب
. 

 اجلن ـما لِ ـفيه  ىـطابنِ نتجيـ ي
. 

ــا قَ  ــي ــيب املُلْ شــةًت ــا دوح اق ي
. 

ِنيِدع مـن م   لـو أنَّ كـل الـناسِ      
. 

 ــا خ ــزال ي ــذُرك الع عــي رياِط
. 

 املآســي غَِنــيِلفأنــت عــن كُــ
. 

 ــر مِن مستعِصــماًحمــا دمــت بال
. 

 

  ."هبين فمن يشدو:" مث أنشد قصيدة عنواا-
وأنــا أجــدد يف اهلمــوم ردائـــي   

. 

ــائي    ــباح مس ــوء الص ــو إىل ض يهف
. 

ــثُوأَ ــب كَ يف ســِن الو ــيج وِد ردائ
                                                            . 

ــ  ــنِح الظَ يف ج ــر تأَجــالِم م يواجِع
. 

اِئيقَشــــودع ِلســــتأنــــه مكَفَ
. 

ــرِتي    ســويلَ ِبح ــيلَ الط ــونُ الل وأُلَ
. 

ــ ــاٍع إىل نـ ــبسـ ــقَاِءٍع بغـ ري ِسـ
. 

   ــرقب ــنجم ي ــأنين وال ــريتوك يح 
. 

ــ هــد ــا ب ــلُايف وم الص ــياِحب  ورائ
. 

  ــيل ي ــذا الل ــالُ ه ــا ب ــِبم ين إىلقُس
. 



ــداءِ  ــل ح ــت وك ى ذَابــح ــفة الض ش
                                                       .      

لــى  أغنــيٍة عالذكــريات وكــلُ  
. 

ِر يف الظَلْمــاِءدياُء الــبزهو ِضــيــ
. 

 م ـــبجحمـــاكـــثَّفَةٌ علـــيك وإن
. 

عــت ــِدِط ــتجداءِ ي وأن ي ــد اس ي ي
. 

ــ  ــا كُ ــنت أعم ــداً أن ِلملَ ــرى ي لذك
. 

اِءن الـــبعدي ِمـــِنـــبنشـــوى تقَِر
. 

 مـــا كـــنتلَـــ أعأَم نَّ يف ديب رؤىر
. 

وِم ِحذَائــيمــجلعلــت ناصــيةَ اهلُ 
                                                            . 

ــو أَ  ــر ت ل ــت ِس ــين أدركْ ــيأَن وِه
. 

ـ  ــغف يشـ ــنارش ــح يف أَب ال اِئيش
. 

 يف د ــيت ــرومض ــِب ــزفيني إلَ يك ي
. 

ــون اءِ  ســم صــيدٍة ع ــلَّ قص جت ك
. 

س ســعادِتيأْبت كَــِرمــن مقْلَتــيك شــ 
. 

ــ أ ــ نــا ذا أُقَـ اِءِتحيدمها علــى اسـ
. 

ــيها ذَوب ِإ  ــرغْت ف ــسحأَفْ ــااِس ي وه
. 

ت ـ وعلــيك ى مقْلَِتــي ِبــبكاءِ  قَشـ
                              .                               

ــ  ــِب ي كرــلْي قَِدت ــس عِب ــِهري مالب ِس
. 

ــ اءِ شدــِتج ــرخةَ اس ــرخ ص وقاً ويص
. 

ــو الشــعر حــني أصــوغه  ــيك يهف وإل
. 

ــيف ن ــاَألنجماِظـ ــراِءري كـ  الزهـ
. 

 ــويين أَهز  الــر احدــنملــي فَتىؤ
. 

أن ت ــاك ــيخش قيِهسج ــأس ــ ك اِءفَ
. 

 ــظــلُوتؤملُ تــين واِوسساِطــٍر خ
. 

صـــغاِءحـــس أنـــك دائـــم اِإلوأُ
                                                            . 

ـ    ــم الِعـ ــيلَذُّ يل طَع ــاِب وأَتفَ شيِكت
. 

اِئيشــح أَِهوِرر غُــاِرنى ِبــكَــوفَ
. 

ــبثَ الغــ   ــاحباً ع ــا ص ــرأْور ِبري ِهِس
. 

اِءنيمة اجلُبـــمـــأْواك هـــذي ِشـــ
. 

ــ  ــم هكَ ــقْا تذَِل ســو ع ــن قَلَ ــى م بهلْ
. 

ــدا ِب ــوحصـ ــمـ اِءناِجِل البغضـ
. 

يِتــحب مورهــيب زلْــأذبلــت يف قَ 
. 

ــ ــن ح ــِمعت ع ٍبأَســري ع ــ بغ اِء؟طَ
                                                            . 

هاؤطَـــن عيأَيب فَـــأو تدعـــي حـــ 
. 

ــت ــأَمسع ع نأرٍض ب ــغ ــي ِر ساِء؟م
. 

ــ  ِمأَســعت ــن ش ــري تٍقو ع ــرٍق؟ بغ ح
. 

ــت ــن فَأََمسع ــري ِضــ  ع ــٍر بغ ياِء؟ج
. 

ــ  ِمأَسعــت ــن لَ ــِري ع ــ ظَيٍل بغ ه؟الِم
. 

ــجن ـ س ــريح وسـ ــالَةُ اجلُرت اجل ِءه
. 

 ــريد ــيلِ أَت ــىن الل ــنِد مع ــه ع ي إن
. 

ــل تألُّـــ  ــز لكـ ــٍقرمـ اِءفَ وصـ
                                                            . 

ــ  أَتم ــريد ــىن الفَع ــج ــهنِدِر ِع ي إن
. 

ــ نــةُ ب ــوِب وواح ــعراِءض القل الش 
. 

 م ــريد ــأَت ــع ــعىن الِش ــهِدنر ِع ي إن
. 

ــر عــو ــِل العريِق َألر الطَ ــاِءج ظم
. 

 وعـــر إمنـــابر الـــد أنَّأَتقـــولُ 
. 

ــِمثِْلــي ومل تشــِلثِْمــر ِبعاِئيقَ ش
. 

ــ  طَأو مل ت ــذُق ــرارِة واَألع ــم امل ىس
. 

ــاِء؟   ــرةَ البؤس ــرحم نظ ــت ت أو لس
                                                            . 

ــرت ِإ  ــي نظَ ــائسٍ هبِن ــرةَ ب ــيك نظ ل
. 

ــنت توأَ ــِنــركُت كُ اِء؟فَ إصــالَي ِب
. 

ــثْت ِإ  ــي بثَ ــوهبِن ب ــيك ــح مل يِراِعش
. 



ــ ــرتنأَو كُ ِج تعهــري ع ــا بغ اِء؟طَ
. 

ــ  ي تدــد ــي م ــي ِإِدهبِن سوت ــيك الًل
. 

ــت ــر زفَّ ــن ال ــؤى إيلَّ م الس واِءد
. 

ـ ي و هـذِ   اِوس خ ـ س ري أَرأيـت كم   اِط
. 

  احلــياِة ور إشــراق اِئــيلتــركت
                                                            . 

اِتهاقَرلْـــت يف طُـــغَوي أَِنـــنلـــو أَ 
. 

اِءبعـــويـــرحيين مـــن كَثْـــرِة اَأل
. 

لكـــن يل أمـــالً يشـــِتت شـــملَها 
. 

ـ وِلــح ِء الوضــاكوِرني احلــياةُ ِبـ
. 

اوِس أشرقَت ـسن الو ـوت م ـْحإذا ص ـف 
. 

ــهِ   ــت ب ــش وأن عو ــيق ــاِء رف ف
. 

ـ   ــاَءلَ الكَـ ــونُ الفَوتض ــهِس كأن يح
. 

اِئــينيب عمــلٌ يــذِ يت أَلَــحيف ِر
                                                            . 

  ــعر ــت أش ــا زل ــاحباً م ــا ص ــ أَي هن
. 

مـــاِءلْ بـــردةَ الظَجســـن يواللـــيلُ
. 

ــأَ  صــمت ــرهيب يغيت والص ــلُ ال يفُِّن
. 

ــواءِ   ــيب ثَ ــت ِط ــِدئَت وأين ِعف ص
. 

ــت أن مراكِبــ    ــىت ِخلْ ــت ح يوأقم
. 

ــمو بــ  ســأَِة األَ ت مــن ح ــه ع هاِءو
. 

 ــلْ لر ــفاجع ــي يف س ــرتالًموح اِئك م
. 

يســـلُو وخـــذْ مـــين أرق ِغـــناء
                                              .               

هــبين خاطــراًفمــن يشــدو، و.. هــبين 
. 

ــناِء؟ِبذُ يـــوِل دنـــيا جلِّلَـــت ِبفَـ
. 

ــلٍ    ــِق جاه ــن تعلُ ــزى م أَخ ــت أرأي
. 

ــ ــتلوٍن كَــ ــِن لوتمــ باِء؟راِحلــ
. 

ــت أقْ  ــرٍئ يف احلــياِةســىأرأي  مــن ام
. 

يه مـــثلُ ثـــراِء يطِْغـــيـــزِري والَ
. 

نســـانَ مـــثلُ متلُـــٍقال يقـــتلُ اِإل 
. 

 

وإذا كان هنالك أي شيء     .  خوان أرى أن نكتفي ذا العدد من القصائد، فقد أطلنا على اإلِ           -
وهنا يبدي األستاذ عزيز ضياء عدم ارتياحه من استخدام كلمة أجتر يف             .  جابةفإين على استعداد لإلِ   

 :أحد أبياته الشعرية اليت أنشدها، وهذا البيت هو
ــود    ــكن الوج ــث يف س ــيوأب ندائ

. 

ــي    ــالم مواجع ــنح الظ ــر يف ج أجت
. 

 

 :فرد الشاعر بقوله 
نسان دائماً فذلك يشبه االجترار حىت وإن كان االجترار من          إن الذكريات عندما يستعيدها اإلِ     -

 .عمل احليوان
 :اعر عمر اء الدين األمريي قائالًوعندئٍذ يتدخل األستاذ الش

نسان، ولذلك كلمة االجترار هنا      ما دامت الكلمة استخدمت للمواجع، فاملواجع تسمو باإلِ        -
ولكن لو كان املوضوع يشتمل على نقد أو حتديث عن ممارس لقول ال يتالقى مع إنسانية                 .  ال تناسبها 

نسان تسمو  أما األحزان واملواجع فهي معارج لإلِ     .  جونسان ومسوه، فنقول جيتر مثالً كما يف جمال اهل        اِإل



ال :  ، قال عن األمل ما معناه     "الفريد دي موسيه  "أحد الشعراء الفرنسيني ويدعى     .  به من واقعه العادي   
 .جيعلنا عظماء شيء كاألمل العظيم

 : والشاعر إقبال يقول-
ــور   ــافات النس ــنا إىل مس ــمو ب تس

. 

 ــو الع ــنا حنـ ــنحةآالمـ ــى أجـ لـ
. 

ــور   ــألرواح نــ ــعلة اآلالم لــ وشــ
. 

 

 وأنا واثق من أن األستاذ عبد الرمحن العشماوي جبل على تقبل النقد برحابة صدر ونفس                  -
 . مطمئنة

  ))ختام األمسية(( 
 :ألستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التاليةمث خيتتم ا

 :خوة األفاضل أيها اِإل-
 لقد سعدنا ومتعنا مبا مسعنا من شعر رصني، ومن جتربة غضة، ولكنها عريقة يف شعورنا من                   -

الشاعر الصديق عبد الرمحن العشماوي الذي نسأل اهللا له طول العمر، وأن يهبه الصحة يف القول                  
 . يكتبوالرشاد والسداد فيما

 . وأن يكون ذلك موصوالً يف صاحل أعماله إن شاء اهللا-
 وبامسكم مجيعاً نشكره على ما أتاحه لنا من فرصة التواصل، ونأمل أن يتجدد مثل هذا اللقاء                 -

 .يف مناسبات مرات عديدة
 ويطيب يل قبل أن أي حديثي بأن أذكركم بأن ضيف االثنني القادم هو الشيخ أمحد ديدات،                 -
 . سيأيت من جنوب أفريقيا خصيصاً للقاء بكم يف هذه األمسية الطيبةالذي

وقبل ذلك يوم غد إن شاء اهللا يسر النادي األدبـي جبدة دعوتكم حلضور أمسية روادها                  
. األستاذ الدكتور هاشم عبده هاشم، والدكتور فهد العرابـي احلارثي، والدكتورة خريية السقاف             

 .عالم بشكل عامي يف جمال اِإلوه. وستكون ندوة فكرية، أدبية
 وأيضاً خروجاً على قاعدة االثنينية، هناك دعوة رياضية بروح رياضية مفتوحة يوم السبت                -

القادم إن شاء اهللا ليحتفي األستاذ عبد املقصود خوجه بإدارة نادي الوحدة اجلديدة، وبالوجوه اجلديدة               
 .دارةاليت دخلت هذه اِإل

ستكون من باب التجديد، وستسودها حركات رياضية جيدة إن           الدعوة عامة ومفتوحة، و    -
 .شاء اهللا ومرة أخرى شكراً لكم ومرحباً بلقاءاتنا بكم املتجددة، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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