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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

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

عرفة أيها اجلمع الكرمي مرحباً بكم يف لقاٍء يتجدد يف رحاب امل          .  وعلى آله أفضل الصالة وأمت التسليم     
والعلم والثقافة، حنتفي يف هذه األمسية باألستاذ علي أيب العال، وكثري من يظن خطأ أن اِإلنسان إذا                   

إن اِإلنسان إذا ترك عمالً صاحلاً      :  ترك عمالً خبا صوته، وخفت ضؤوه، ولكن احلقيقة تقول دائماً          
سنوات أعطاها من عمره هلذا     ظلت شعلة نشاطه متوهجة، واحتفاؤنا به يف هذه األمسية إمنا هو تتويج ل            

البلد الذي يستحق من كل مواطن التضحية بكل نفيس وغايل، فكان عمالً خملصاً باراً يف كل املناصب                 
 .اليت تقلدها يف سين حياته العملية

 واليوم وهو يترك الساحة لغريه من الذين يواصلون العطاء فإمنا عطاؤه سيظل موصوالً يف                 -
دعوين يف هذه اللمامة أقدم بعضاً من املعلومات عن شخصية ضيفنا يف هذه             جوانب أخرى من حياته، و    

 .األمسية
هجرية، أمت تعليمه الثانوي حىت     ١٣٤٣ األستاذ علي أبو العال من مواليد مكة املكرمة عام            -

السنة الثانية يف مدرسة حتضري البعثات مبكة املكرمة، أول وظيفة حكومية شغلها كانت كاتب مصلحة                
بوزارة املالية، مث انتقل من وزارة املالية إىل وزارة الداخلية حمرراً بالشؤون الداخلية، فمساعداً               الطرق  

عندما عني أول وكيل لوزارة الداخلية شغل وظيفة الرئيس         .  لرئيس الشعبة، مث رئيساً للشؤون اِإلدارية     
 ٨٤حىت منتصف عام     هجرية انتدب رئيساً لبلدية جدة       ٨٣يف عام   .  اخلاص ملكتب الوكيل اجلديد   

 .هجرية، حيث انتقل إىل ديوان إمارة منطقة مكة املكرمة
 تدرج يف األعمال الوظيفية بديوان اِإلمارة، فتم ترفيعه إىل وظيفة مدير الشؤون اِإلدارية                 -

. العامة، فسكرترياً للجنة احلج العليا، ومديراً عاماً للحقوق، وأخرياً وكيالً مساعداً ملنطقة مكة املكرمة             
بعد أن خرج من احلياة الوظيفية ظل مرتبطاً        .  كما عمل رئيساً ملؤسسة حجاج الدول العربية يف الطوافة        

ببعض األعمال ذات الصبغة االجتماعية، فهو حالياً مساعد لرئيس الس البلدي يف مكة املكرمة،                
 اجلمعية اخلريية مبكة،    وعضو يف جلنة إطالق السجناء مبكة، وعضو جبمعية الرب مبكة املكرمة، وعضو يف            



ورئيس اهليئة العليا للتمييز لشؤون طوائف احلجاج بوزارة احلج، ونائب جلمعية املربة اخلريية مبكة                
  .هذه إملامة سريعة عن حياة ضيفنا احملتفى به هذه األمسية، أمد اهللا يف عمره. املكرمة

 

  ))هكلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوج(( 
تفي األستاذ عبد املقصود خوجه فألقى كلمة فياضة بالترحيب بضيفه             مث حتدث احمل  

واحلضور، معرباً عن غبطته وسروره باجتماعهم ملشاركته تكرمي الرجال العاملني، ومنهم احملتفى            
 :به فقال
سعادة .   بامسه وحبمده، وبصالته على خري خلقه ورسله، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته              -

صديق احلبيب األستاذ علي أيب العال أهالً ومرحباً وسهالً بك يف هذه األمسية اليت                األخ الكرمي وال  
جيتمع فيها هذا اجلمع الكرمي، ملتفّاً حولك، ويف عيوم ألق احملبة، وعلى وجوههم بشر الفرح تقديراً                 

لداً ونشأة،  األستاذ علي أبو العال املواطن عرفته مكة مو       .  ملا تكنه لك النفوس من حب وإكبار وإعزاز       
عرفته بطاحها وشعاا وأوديتها، ذلك الوطين املخلص الصادق الذي عمل يف السراء والضراء، وشارك              

فكان له الرصيد الكبري، وكان له       يف أفراح مكة أهله وعشريته ساعياً دائماً مدعماً كل عمل خري،           
 .التقدير اجلم، فكان عنواناً بارزاً للمواطن الصاحل

ذ علي أبا العال من مواقعه الوظيفية كمسؤول، فكان احلريص دائماً على إرضاء              عرفتم األستا  -
املواطن قبل املسؤول وهذا شأن الذي يتقي اهللا يف عمله، ويعمل لصاحل هذا الوطن وبنيه، فكان له مما                   
أسلف من عمل صاحل الرصيد الكبري عند اجلميع، وكان يف مجيع املواقع الوظيفية اليت تقلدها نظيف                 

هذا هو األستاذ علي أبو العال، واليوم إذ حنتفي به فهذا االحتفاء هو             .  اليد، عفيف اللسان، كثري العطاء    
سيبقى األستاذ علي أبو العال رمزاً للموظف        .  عرفان جبميل صنعته، وعمله الطيب املقدر منا مجيعاً        

 .الكفء الذي عمل بصمت فله منا مجيعاً كل تقدير وإكبار
لي أبو العال الشاعر فلست بالناقد وال احمللل لشعره، ولو أين قرأته على مدى                أما األستاذ ع   -

 عاماً متابعاً ملا يكتب من الشعر من خالل ما نشر له سواء يف الصحافة أو من خالل دواوينه                      ٣٥
رمبا كان   ...الثالثة، فهو شاعر رقيق العبارة، مشرق الصور، غزل ولكن أستطيع أن أقول على استحياء             

يعة األرض اليت ربي عليها، أو لوظائفه الرمسية دور يف ذلك، أنا أترك له اِإلجابة على هذا السؤال                   لطب
له يف الوطنيات شعر مجيل، وله يف مدح الرسول، ويف املواقف            .  الذي يشكل عالمة استفهام كربى    

تفي به فيها نرجو    الدينية شعر لطيف، وعلى مستوى ينال اِإلعجاب والتقدير، ففي هذه األمسية اليت حن            
ال أود أن أطيل ألن هناك أكثر من صديق وحمب لألستاذ علي            .  منه أن يسمعنا أيضاً البعض من قصائده      



أيب العال يود أن يتكلم يف هذه األمسية، ومهما حتدثنا عنه، فهذا هو اِإلطار الذي عرفناه به وفيه تقديراً                   
 رمزاً صادقاً للمواطن الصاحل، وللموظف احملترم يف        واحتراماً ملا قدم وما عمل ملكة، وسيبقى كما قلت        

 .سلوكياته وسلوكه
 أشكر له إتاحة هذه الفرصة لنا مجيعاً لالحتفاء به، وأرجو له إن شاء اهللا بعد احلياة الطويلة                   -

اليت خدم فيها وطنه ومواطنيه أن يكون دائماً مكان التقدير الذي يستحقه منا مجيعاً، وشكراً لكم وله                  
ثنينيتنا القادمة سوف تستضيف مجعاً من رجاالت الفكر والعلم من أقطار عديدة            ادين أن أشري أن     ويسع

ويف الواقع ستكون جدة يف مهرجان أديب إذ جيتمع فيها اثنان وعشرون ناقداً             .  استضافهم النادي األديب  
وا هم الضيوف، فنرحب    وباحثاً لقراءة جديدة لتراثنا النقدي، وسيسعدنا يف االثنينية القادمة أن يكون           

ستكون هناك مفاجأة ال أستطيع أن أعلن عنها اآلن لكنها          .  م، ونرجو أن نشارك مجيعاً لنكون معهم      
ثنني مكان تقديركم وإعجابكم مجيعاً، وشكراً والسالم عليكم ورمحة اهللا           ستكون إن شاء اهللا يوم اال     

  .وبركاته

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :شيخ اجليل األستاذ األديب حممد حسني زيدان فقالمث حتدث 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول                -
ال أدري هل أجد من يرثى يل، أو من يثين علي، أو من يذم أن أكون قامساً مشتركاً يف حفل                     .  اهللا  

واقع أين قسيمه يف هذا التكرمي لكل من يستاهل التكرمي، واألستاذ            ال.  األستاذ عبد املقصود ملن يكرم    
علي يستاهل التكرمي، لكن هناك حياة األعمال عند علي أيب العال غلبت على عمل احلياة اليت هي                   
موهبته الشعرية، ولو مل تشغله تلك املراكز اليت ذكروها لكان خليفة للغزاوي، على نسيج عمر عرب                 

الشبيكة .  من أهل مكة ال يعرفون أثر احمللة يف ابنها         ، فاملكية فيه ظاهرة، ولعل كثرياً     زميالً حلسني عرب  
اليت هي حارة وحملة يغلب عليها طابع الفهلوة، ألن أغلب سكاا مطوفو عرب، وأكثرهم مصريون،                

 عليها  أما الشامية، سوق الليل فيغلب على أهلها طابع األفندية، وطابع اجلادة، وكذلك القرارة يغلب              
طابع املكاتيب، وكل حارة يف مكة جتد هلا طابعاً خاصاً تطبع به ابنها، املعابدة مثالً، وشعب عامر يبدو                   
على أهلها طابع البداوة، وابن الشبيكة هذا ال أريد أن أثين عليه كموظف، فما استطاع أن يرقى من                   

نسان الناجح أو احملترم ينبغي أن      مركز إىل مركز إالَّ حبسن السلوك الذي جنم عن حسن األخالق، فاإلِ           
 .يكون ذا خلق، وعلي كان ذا خلق، وذا سلوك

 هناك نكتة يرددها أبناء الشبيكة للتفاخر، بأن أحد أبناء الشبيكة قد كان له دور يف احلرب                  -
العاملية الثانية، فقد زعموا أن اجلنرال عمر براويل مساعد إيزاور كان أصله من الشبيكة حيث هاجر                 



بوه من مكة، وزعموا أن أصل امسه هو عمر برادعي من قبيلة الربادعة، وما ذلك إالَّ بقصد التفكه                    أ
والتندر، غري أن احلقيقة تقول أن عمر براويل ولد ألب أمريكي يدعى براويل، وكان األب معجباً بشعر                 

ها أمحد منصور رمحه اهللا،     والنكتة أطلق .  عمر اخليام، فعند والدة ابنه مساه عمر، فأصبح امسه عمر براويل          
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .)١(وقصها علي كمال خوجه، عم الدكتور عبد العزيز خوجه

 

  ))كلمة األستاذ حممد عبد ا مليباري(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ األديب حممد عبد اهللا مليباري فقال

الة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه          بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، والص        -
فلقد قرأت قبل أسابيع حديثاً صحفياً أدىل به معايل الدكتور حممد عبده مياين إىل جملة                :  أما بعد .  أمجعني

لقد نسيين  :  تقول العبارة .  اليمامة، علقت منه عبارة يف ذهين، وما تزال حمفورة يف ذاكريت إىل اليوم             
وزارة، عبارة امتزج فيها األمل باليأس، وعبارة يريد أن ينطق فيها معايل               أصدقائي حينما تركت ال   

هذا هو املعروف يف أوساطنا      .  إن التقاعد يأس  :  الدكتور املثل السائد بني املتقاعدين، وهو قوهلم       
عة إن احلياة املمت  :  وجمتمعنا، أما اآلخرون يف اتمعات اليت تعرف احلياة، وكيف يعيشوا يقولون دائماً           

ببحث عفوي غري   ..  ملَ ساد هذا املثل يف أوساطنا الوظيفية واالجتماعية؟ سؤال طاردته         .  تبدأ مع التقاعد  
وإذا يب أجد أن أكثر من يتداول هذا املثل أولئك الذين ترتبط مصاحلهم باملوظف أو بصاحب                 .  معمق

عد، أولئك الذين يقفون يف     املنصب، أولئك الذين يسقطون ابتسامام أنى ذهب هذا املوظف أو قام وق           
أقواس منحنية ليشعروا املوظف أنه صاحب جاه، يشعروه طمعاً يف أن حيققوا مطاحمهم، ومطامعهم،                

 .ومصاحلهم
 إن صديقي الودود األستاذ عبد املقصود ذه األمسيات التكرميية اليت اعتدنا أن نسميها                -

زائف الذي يسقط االبتسامات الزائفة، إنه ذه       االثنينية أراد أن جيسد احلب احلقيقي ال ذلك احلب ال         
األمسيات جيعل كل نظرة من نظراتكم تفيض باحلب اخلالص املنتزع من قلب أبيض، ال يزامحه                   

لقد عرفت هذه احلقيقة قبل أن أحال إىل التقاعد، أو قبل أن            .  مصلحة، وال مطمع، وال غرض شخصي     
 :حالة قلتأطلب إحاليت إىل التقاعد، ويوم تسلمت قرار اِإل

ــيلة   ــياة مج ــيايت ح ــتبقى ح س
. 

ــولة   ــم الكه ــتقاعد رغ ــرغم ال ب
. 

ــولة  ــم الطف ــد حل ــاحاً جيس وش
. 

ــنجوم   ــعاع ال ــن ش ــها م سألبس
. 

                                           
ستاذ جبامعة امللك ، فأُمعالأديب وشاعر سعودي شغل عدة مناصب حكومية منها منصب وكيل وزارة اإلِ            : الدكتور عبد العزيز خوجه    )١(

 .ني بتركيا، ويشغل يف الوقت احلاضر وظيفة سفري اململكة العربية السعودية بروسياني الشريفَيز، فسفري حكومة خادم احلرمعبدالعز



ــرذيلة  ــاوي ال ــن مه ــدها ع ُألبع
. 

ــباب  ــزوات الشـ ــبها نـ أُجنـ
. 

ــيلة   ــنها مخ ــنع م ــدائل أص ج
. 

ــعرها  ــن ش وللشــمس أجــدل م
. 

ــول ــذبح غ ــتفاؤل ي هـفقلــت ال
. 

يقولـــون إنَّ الـــتقاعد يـــأس 
. 

هـلـوذود أف ــم ي ـي مقي ـابشب
. 

ــأن    ــنت ب ــىت ظن ــت ح تفاءل
. 

هـاً قتيل ـت يوم ـد كن ـمن اجلهد ق  
. 

وقاومـت حـىت اغتصـبت هنائي       
. 

 

 نبدأ حياة جديدة ممتعة مع التقاعد، وأظن أن          هذا ما أقوله، وطبقت ما يقوله اآلخرون، أي أننا         -
فقبل أن حيال إىل التقاعد ببضعة شهور       .  احملتفى به األستاذ علي يطبق نفس املثل الذي يقوله اآلخرون         

أصدر عدداً من الدواوين، وال زال إىل اليوم إنتاجه أكثر تواصالً، لذلك أنعطف بكم منعطفاً آخر،                  
 لألستاذ علي، هي شخصيته الشاعرية، وهو شاعر جميد تقليدي          وأقف فيه على ساحة شخصية أخرى     

 .كما يقولون، وأقول أصايل، شاعر له شعر قوي، وعبارات خيالية جمنحة وجدانية
 أنا ال أقول الشعر ولكين أضطر إىل أن أقوله بيين وبني نفسي حينما ميض نفسي أمل ويومض يف                   -

ين للوجدان ألحلق معه يف أجواء اخليال، ومع ذلك فإنين          أترمن لألمل ألخفف وطأته، وأغ    .  وجداين حلم 
أرجو أن تكون أمسيتنا هذه أمسية شعرية ألن احملتفى به شاعر، وإنين هنا أرى بعض شعرائنا حمبذاً لو                   

وأخرياً أشكركم مجيعاً على مساع هذه الثرثرة اليت        .  بادر كل منهم بإنشاد مقطوعة شعرية، أو قصيدة       
والسالم عليكم  .   عبد املقصود خوجه الثر، الذي ما زال متواصالً مل يرس           ترامت على ضفاف نبع   

  .ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة األستاذ عبد القادر كوشك(( 
 :مث حتدث األستاذ املهندس عبد القادر كوشك فقال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم، هي يف احلقيقة ليست كلمة ولكن إضافة بقدر معرفيت بأستاذنا األخ               -
علي أيب العال، فنحن ال شك أننا حنتفي به اليوم ابناً من أبناء مكة املكرمة الربرة، وأحد الشعراء                     
الكبار، وخلدمته الطويلة املخلصة ولعطائه البناء يف جمال وزارة الداخلية، وجمال وزارة البلديات، وملا               

لذات سكان مكة املكرمة    الكل وبا .  قدمه من خدمات يف جمال الطوافة وشؤون احلج بالنسبة ملكة           
يعرفون هذه اخلربات الطويلة، واخلدمات اجلليلة اليت أداها، لكن هناك جانباً أود أن ألقي الضوء عليه،                
فمن املعروف لديكم أنه كلف بالقيام بأعمال رئيس بلدية جدة، وكنت آنذاك أعمل يف وزارة الداخلية                

 دوماً لعدد كبري من املشاكل، وينوط ا حلها، وال          يف الرياض، ومن املعلوم أيضاً أن البلديات تتعرض       



تنقضي حاجات الناس إالَّ بالرجوع إليها، وبالذات يف جمال األراضي والتخطيط، واألطماع يف هذا                
 .اال كثرية من خمتلف املستويات

توىل  وكان لألستاذ علي أيب العال يف هذا اال مواقف نظامية تتماشى مع مصلحة البلدية اليت                 -
مسؤوليتها، ومن هنا طبعاً وحبكم معرفيت جلزء من هذه املعامالت سواء أكانت بالطريقة الرمسية، أو منه                
هو شخصياً تؤكد أنه سليم النية، وأنه كان دائماً يبتعد وحيرص على أن ال يرتكب خمالفات تضر ببلده،                  

يف اخلتام ندعو له بأن     .  دية جدة رمبا كان ذلك هو السبب الذي أدى إىل عدم استمراره يف عمله يف بل             
يتمتع حبياته بعد أن تفرغ من أعماله الوظيفية، وأعتقد أنه سيكون له دور كبري يف اتمع املكاوي،                   

  .اهللا، وشكراً، والسالم عليكم وسيكون ذلك حافزاً على زيادة إنتاجه األديب إن شاء
 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
لمة لألستاذ عبد الفتاح أيب مدين رئيس النادي األديب الثقايف جبدة، فقال             مث أعطيت الك  

 :مشاركاً يف االحتفاء بتكرمي األستاذ علي أيب العال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على سيد األولني واآلخرين،                -

 أكون بعيداً عن هذه الزاوية ألن األستاذ        كنت أود أن  :  سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد      
أسامة السباعي يعد أو حيصي السيئات على املتكلمني، ولكين لو بعدت سيسمع صويت عرب هذا                  

جنح األستاذ املليباري فتحدث عن التقاعد واحلياة       .  املذياع، فال مفر إذاً من احملاسبة مهما تكن احلال        
باملوظف يف أي جهاز ما، وحتدث عن الفراغ، ولعل الذين           بعد التقاعد وما قبلها، وعالقات الناس        

حيسون بالفراغ هم الذين يف نفوسهم فراغ، أما الذين هلم عالقات طيبة مع اآلخرين، الذين عندهم                  
حس وصلة ليست هلا عالقة باملصاحل، فهؤالء ال حيسون بالفراغ، السيما القارئني الذين يصاحبون                

 :من ألف سنة قول أيب الطيبالكتاب، وحنن قرأنا قبل أكثر 
ــتاب   ــزمان ك ــيس يف ال ــري جل وخ

. 

ــابح  ــرج س ــدنا س ــان يف ال ــز مك أَع
. 

 بعض الناس يقول حينما أترك وظيفيت قد ال أجد من يقول يل السالم عليكم، هؤالء عاجزون                 -
واحلياة والناس بعضهم ال يعرف املوظف      .   ينشئوا صلة بينهم وبني اآلخرين ولو بقدر       على أن يبنوا أو   

الكبري إالَّ إذا كان بعيداً عن منصبه، أو عن وظيفته، هم يفتشون عنه حينما يترك هذا املنصب ألم                    
 .ليسوا ذوي مصاحل وهؤالء قلة

باملناصب، وال باملصاحل ألا مل تنب على        العالقات اِإلنسانية اخلالصة ال تتغري بالزمن، وال تتغري          -
هذا أو على شيء من هذا، والوظيفة هي مركز أو عمل يعيش من ورائه اِإلنسان، وضريبة املواطنة إذا                  



ليس لنا خيار يف هذا مهما نفعل       .  أديت على خري وجه، وهي مرحلة من مراحل احلياة شئنا أم أبينا            
دس عرج بعض التعريج على الفترة اليت شغلها األستاذ علي أبو           ومهما نقل، واألستاذ عبد القادر املهن     

العال يف بلدية جدة قبل ربع قرن، هي فترة قصرية عرفت من خالهلا األستاذ علي أبا العال، ولعل هذه                    
الوظائف ال يستطيع أن يشغلها من عنده نصيب كبري من احلياء، ألا وظائف حتتاج إىل مشاكسة،                  

ملقاتلة، رغم أن الفترة اليت توىل فيها األستاذ أبو العال شؤون بلدية جدة كانت               وحتتاج إىل شيء من ا    
فترة قصرية، كثر فيها الزحام على األرض يف مدينة جدة، ويف غريها من املدن، تعلم منها األستاذ علي                  

غلها أبو العال أن وظيفة البلدية بالذات وظيفة فيها مشاكسة، وظيفة صعبة عسرية، ال يستطيع أن يش                
لذلك مل تطل حياته يف هذه الوظيفة، وتركها ورجع إىل مناخ يستطيع أن ينتج فيه، وأن                 .  كل إنسان 

 .تكون فيه شخصيته كما يريدها هو وكما تنبغي أن تكون، ألنه أديب وألنه شاعر
 األستاذ عبد املقصود وهو يرحب بضيفه جتاوز احلد حينما حتدث عن الشعر ال دارساً وال                  -
أنا ال أعارضه يف هذا، ولكن ليترك هذا لآلخرين، ال أقول يل ولكن للذين يتحدثون عن                   .  ناقداً

هو يستضيف ويكرم وحيتفي وهذا شيء كبري نذكره له، ويذكره له إن             .  الدراسات األدبية والشعرية  
سان وعز  شاء اهللا التاريخ واأليام ألا أيام بيض تؤدي هذا اِإلحسان وهذا اجلميل، يف زمن عز فيه اِإلح                

 .فيه اجلميل
 بقي احلديث عن شعر األستاذ علي أيب العال، لعل خري ما ينبغي أن يقال عن شعر الصديق                    -

أما خلق األستاذ أيب العال فهو خلق       .  العزيز أن نستمع إىل بعض شعره يف هذه األمسية اليت يكرم فيها           
ما، ولكنها عالقة تقرب وتبعد     دمث رغم أن عالقيت باألستاذ علي ال أقول سطحية كما قلت يف يوم               

حسب مشاغل احلياة، وما أكثر مشاغل احلياة، فالرجل له خلق عاٍل، خلق دمث، خلق قومي، وأعتقد                 
 .أن هذا الرصيد هو الذي يبقى لِإلنسان مدى وبعد حياته وبعد عمر طويل إن شاء اهللا

 أي إنسان، التعامل مع      املسلك هو املقياس لكل البشر، أما الكالم فال ميكن أن يقاس عليه             -
فاملال يذهب  .  "لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم     ":  الناس ليسع اِإلنسان كما يقول احلديث     

 :ويبقى الذكر احلسن، وقد قرأنا ألجمد الطرابلسي يتحدث عن أيب الطيب وعن سيف الدولة فيقول له
ــي   ــرك التخل ــى لذك ــيب أن ــو الط ــوال أب ــت ل ــدان أن ــن مح ــا اب دي

. 

 

 فكان شعر املتنيب هو الذي عرفنا بسيف الدولة، ليس وحده سيف الدولة، رجل جماهد كان                 -
 :يذود عن حياض املسلمني ويقاتل، ولكن املتنيب أنت أعطيته أو منحته العطايا جزافاً يقول

قي شعر املتنيب،  فاملال الذي أخذه املتنيب من سيف الدولة ذهب، وب         ... والعطايا مع الزمان تبيد    -
إذن أحسن ما   .  نقرؤه اليوم، وقرأه من قبلنا وسيقرأ غداً ألنه شعر سجل تلك البطوالت لسيف الدولة             



والسالم عليكم   ينبغي ما يقال يف شعر الصديق األستاذ أيب العال أن نستمع إىل شعره، وشكراً لكم،               
  .ورمحة اهللا وبركاته

  ))قكلمة األستاذ مصطفى عبد الواحد زقزو(( 
ث األستاذ مصطفى عبد الواحد زقزوق فقالوحتد: 

 أيها السادة األعزاء، يف هذا املساء العاطر اجلميل، ويف رحاب كبار رجال الشعر واألدب                 -
واِإلعالم، يف هذا الوطن العزيز، ويف هذه الروضة الغناء اليت جنتمع فيها على هذا الكرم األصيل،                  

وقد  ،العالية، الذي تفرح لرؤيته العيون وتطمئن لنبله القلوب        الرحب لصاحب الفضل واألخالق      
عرفناه البار األيب الطموح حينما جيعلنا دائماً يف موضع اعتزاز به، وقد آثرنا بكرمه وحصافته وما حيمله                 

 .من صدق ونقاء
 هذا الرجل الذي بلغ جبالئل أعماله ذروة السماء ليستبقي من الذكر اخلالد أحسن سرية يف                 -

تلك اليت يصعب اجتياز مسافاا واِإلحاطة       .  جالت األدب واحلب والفضل واملعروف واِإليثار      س
بأفضاهلا، إالَّ مبقدار اِإلحاطة بأعماق البحار، فنتعلم منه أسباباً كثرية يف اِإلنسانية، ونعتربها أمسى مثاالً                

د املقصود حممد سعيد خوجه،     وأكرم عالمة يف عصرنا احلاضر، وإنه الصديق الويف أستاذنا الوقور عب           
ذلك الذي أراد له اهللا الفضل وال راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، فإليك أيها العزيز أحسن                    

 .العرفان وصادق الوفاء وخالص الدعاء
 وعندما يطيب احلديث عن ضيفنا هذه الليلة الشاعر الرقيق األستاذ علي أيب العال الذي                 -

منذ زمن بعيد، ال أدري ماذا أقول عنه وعن مسو شعوره وتواضعه؟ وقد جتمعت              تربطين به وشائج وثيقة     
وإا   ،يف شخصيته الفذة عواطف نبيلة ملا اشتملت عليه من صفات راقية، ومشائل زاهية، ورقة متناهية               

لتؤكد عن فطرة كرمية، وصورة نقية، ولذلك أحبه الناس، وقد ال حيتمل مين هذا املوقف تنويهاً وال                   
يفاً ذا اِإلنسان النبيل، فمواقفه خري شاهد عليه، وقد امتلك قوة سخرها خلدمة الفضيلة والرتاهة،               تعر

. فنال بذلك مرتلة عزيزة، ومعذرة يف إجيازي إىل هذا احلد على أن علياً بفضله يغطي تقصريي معه                  
 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة الدكتور سهيل قاضي(( 
 :عطيت الكلمة للدكتور سهيل قاضي حيث قالمث أُ
لألستاذ املفضال  .   بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله            -

هذا الرجل الفذ الكرمي األصيل اجلريء دائماً على قول         .  علي أيب العال من امسه نصيب، فهو أبو العال        



ه بالعرفان والتقدير، عرفته عن بعد عندما كان يعمل يف إمارة           احلق له من املواقف الكثرية اليت تسجل ل       
منطقة املكرمة، وكنت أمتىن معرفة األستاذ علي منذ زمن طويل، مث عرفته عن قرب، عندما تشرفت                  
بالعمل معه يف املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية، فكان دائماً صادقاً مع اجلميع، جريئاً يف                 

تغرب هذا على األستاذ علي، فاألستاذ أبو العال خبري يف احلج، ويف قضايا احلج، وما                مواقفه، وال يس  
أكثرها وال يزال مرجعاً للكثري من اللجان يف كثري من القضايا اليت دائماً ما يستأنسون برأيه فيها، فهو                  

ج العليا إضافةً إىل    يعمل يف اللجنة العليا للطوائف كرئيس هلا، إضافةً لعمله السابق سكرترياً للجنة احل            
عمله كرئيس للمؤسسة لفترة زمنية حمدودة، ولقد افتقدته املؤسسة بعد أن خير بني االستمرار يف عمله                
يف اِإلمارة أو التفرغ للعمل يف املؤسسة، فآثر مواصلة عمله الرمسي، فكانت تلك احلادثة خسارة كبرية                

يف قضايا احلج باعتباره خبرياً من اخلرباء الذين ال ميكن          لنا، لكنه مع هذا ال يزال متابعاً لكل ما حيدث           
 .االستغناء عنهم بأي حال من األحوال

 ويف االجتماعات فاألستاذ علي منوذج رائع حيتذى به يف أسلوبه، ويف طريقة احلوار، ويف                 -
 .دميقراطيته وهو متميز بأسلوبه العجيب يف صياغة القرارات، وإعداد البيانات وما إىل ذلك

 تعلمنا منه الشيء الكثري، وال زلنا ننهل من هذه املدرسة يف املؤسسة عندما توىل أمرها األستاذ                 -
ال أريد أن أطيل، بينما أمتىن من كل أعماق قليب أن ميتعنا اهللا حبياته،               .  صاحل مجال أطال اهللا يف عمره     

 .وأن ميده بعونه وتوفيقه وقوته ليواصل املشوار والعطاء والسالم عليكم
 

  ))كلمة األستاذ األديب شكيب األموي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ األديب شكيب األموي فقال

رمبا ال أكون مؤهالً ألن أتكلم      .   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني         -
رة اليت كان فيها    عن األستاذ علي أيب العال، فمشواره طويل وأكثر املشوار كان يف مكة، على أن الفت               

يف جدة خربت كثرياً عن األستاذ علي أيب العال، كما خربت عن كل من عاصر رئاسة البلدية، منذ                    
ثالثني عاماً، فاألستاذ علي أبو العال رجل نظيف، والنظيف يف هذه األيام له ميزات، وله سلبيات،                  

 .بايل رضي أم كان غري راٍضولكنه يف الواقع كان دائماً كحد السيف يعطي كل ذي حق حقه، وال ي
سطور على  "لكن لفت نظري ديوان شعره      .   لقد حتدث الكثريون عن األستاذ علي أيب العال        -

واليم .  إنه شيء عجيب ومهم جداً، فهو حيتفظ يف ثناياه بكل األجماد، وكل التراث، وكل شيء              ".  اليم
ما ظفرت به عندما غصت يف      مثال من أحلى وأمجل ما رأيت يف حيايت، ودعوين أقرأ عليكم بعض               

 :يقول احملتفى به يف إحدى قصائده. أعماق هذا اليم



ــبادي   ــون ال ــريي ال أك ــم غ )١(ولظل
. 

ــؤادي   ــيت بفـ ــتم أنـ ــيت أكـ آلـ
. 

ــادي  ــيت تع ــد جن ــن ق ــذلت لك وب
                                                            . 

ــاعهم   ــناس يف أوض ــربت ال ــد خ فلق
. 

ــتادِ  ــوك ق ــوق ش ــن ف ــيت لك فمش
. 

ــه   ــود وظلم ــيد احلس ــن ك ــيت م ولق
. 

زمـــناً وفـــزت بصـــحبة األجمـــاِد
. 

ــودهم    ــعدت ب ــواماً س ــرت أق عاش
. 

ــادي   ــيت أي ــم لق ــنهم ك ــم وم و
. 

ــبهم  ــري ال أزال أحـ ــيت عمـ وبقـ
. 

ــهادي    ــرقيت وس ــوت حل ــرد خل ف
                                                            . 

وإذا مضـــى مـــنهم لـــرمحة ربـــه 
. 

 

 : إىل أن يقول-
ــادِ   ــبل نف ــر ق ــر العم ــعد بزه واس

. 

خــذ مــن زمانــك يف الشــباب رواقــه 
. 

 

 وكل ما حيمله هذا الديوان مفخرة، وال أظن أن أحداً غازل الشاطئ، وغازل املاء، وغازل                 -
فتحيتنا له، وحتيتنا   .  العصفور، وغازل كل ما حيويه الشاطئ، مثل ما عمله األستاذ علي أبو العال               

  .لألستاذ عبد املقصود خوجه، ولكم مجيعاً، وشكراً
 

  ))كلمة األستاذ حممد مشهور احلداد(( 
مث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد مشهور احلداد ليقدم رؤيا يف شعر شاعرنا األستاذ علي أيب           

 :العال
أيها .  ني، سيدنا وحبيبنا حممد      بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسل         -

 :احلفل الكرمي
ــبوا   ــب ه ــيب أن يه ــدع قل )٢(ويص

. 

متــر الصــبا صــفحاً بســاكن ذا الغضــا 
. 

جـــواي مبـــا ـــدي إيلَّ جـــنوا
     .                                                        

ــا     ــمال فإمن ــريح الش ــبت ال إذا ه
. 

اـان حبيبه ـث ك ـس حي ـل نف ـهوى ك 
. 

ــا   ــيب وإمنـ ــد باحلبـ ــريبة عهـ قـ
. 

 

 كذلك كان يتغىن الشاعر العريب يف القرن األول للهجرة، فيمأل القلوب شوقاً وحباً وحنيناً،                -
وعلى هذا تغىن الشعراء الذين أعربوا عن مشاعرهم حنو أوطام بصفوهم، ومشاعرهم حنو من كان له                

                                           
 .١٣٧بصفحة " سطور على اليم"، وقد أثبتها الشاعر بديوانه املوسوم بـ "بني األمس واليوم"عنوان هذه القصيدة  )١(
، حيب فرج الصفهاين، منسوبة لقيس بن امللو       من اجلزء الثاين من كتاب األغاين، أل       ٧٠الصفحة  هذه األبيات من مجلة أبيات وردت ب        )٢(

نسب إىل إبراهيم بن العباس الصويل      ، أا ت  ٢٧٧اجلزء احلادي عشر    "  قول على قول  " األستاذ حسن الكرمي ذكر يف كتابه        غري أنَّ 
 . أمايل املرتضى و محاسة ابن الشجرييفكما 



فكانوا خري  السبق يف االستفادة منهم، عرفوا م ومبجالسهم، بصفوهم وبربهم، بعلمهم وبفكرهم،             
خلف خلري سلف، علمونا كيف يفكرون، وكيف يلقون الكلمة الشاعرة تنبض بالوفاء، تبعد عن اجلرح               
حتاشياً من أن ختلق جرحاً، حتكي لنا الرب والتقدير يف صياغة تتجاذا املشاعر الصافية، وتسوقها األفكار                

 :النبيلة، يقول احملتفى به يف ليلتنا هذه
ألجــداِدأو إخــوة هــم مــن دم ا  

. 

ــم   ــك عطفه ــاء دلَّ ــم آب ــت ه إن قل
. 

يلقـــاك كـــل للمـــودة صـــادي
                                                            . 

ــتعاطف     ــي وال ــان التآخ ــمك دأ
. 

 ومن نزوع النفس إىل األحبة وظمئها إىل املنهل الذي كان يشربون منه يقول يف قصيدته مهسة                 -
 :بني البحر والشاطئ

)١(ذكـــريات األمـــس مـــرآة تـــري الـــنفس صـــباها     
. 

ـ   ــرقص القلــ ــا يـ ــن رؤاهـ ــا  مـ ــى رؤاهـ ــا أـ ب ومـ
. 

ــفاها      ــاب صـ ــد طـ ــت وقـ ــد راقـ ــام قـ ــا األيـ إـ
. 

ــا  ــته دام بقاهـــ ــت ليـــ ــت وولَّـــ ــرص حلـــ فـــ
. 

 

يف ليلة من   ..   االحتفاء بضيف هذه االثنينية    كم أنا سعيد باملشاركة يف    ..   أيها احلفل الكرمي   -
ليايل التكرمي للرجال من رجال التكرمي، فاألستاذ أبو العال املُكرم، واألستاذ عبد املقصود خوجه                 
املكَِّرم، علمان مواطنان من أبناء مكة اخلري، هذا يكرم كشاعر وكاتب اجتماعي ورجل دولة باألمس،               

 الذين يشار إليهم، واآلخر مكرم بطبعه وقد كرم الكثري ممن استحقوا            وهو اليوم رجل من رجال األمة     
التكرمي، فأطل بنا على قمم من رجال الفكر علماً وأدباً، وثقافةً من الداخل واخلارج، مما جعلنا نطالبه                  

لنقرأ هذه الليايل صفحات مسطورة يف كتب منشورة        .  كما طولب من ذي قبل أن يكمل ببذله وعطائه        
نها، ونفيد ا، ونضيفها موسوعات منوعة إىل مكتباتنا اليت تفتقر إىل كثري من تراجم الرجال                نستفيد م 

ويسعدين أيضاً أن أتناول معكم     .  املعاصرين ليعرفها من بعدنا األبناء الذين حرموا من شهود التكرمي          
 كشاعر، وهو فعالً    شيئاً من حياة املكرم يف ليلتنا هذه، وكلكم يعرفه رجل دولة ورمبا عرفه الكثري               

 .شاعر سعودي أصيل، اختذ الشعر ذوقاً وروايةً وتربة، وهو بعد مل يشب
 وكان شعوره بشعره للناس أكثر منه لنفسه، شاعر جنده يف أسلوبه ممن يؤمنون بروعة اللفظ                 -

مع حبه للسهولة والوضوح، حىت لتجد شعره على اختالف دروب صوره وأغراضه، صوراً مشرقة                
 شاعر حتسه وهو يلقيه قريب الفكر، بعيد التصوير، تنحدر ألفاظ شعره  .   اليت قال فيها شعراً    للمناسبات

من عواطف شريفة هي عواطف اِإلنصاف والوفاء، وتلك هي مسات شخصيته، شاعر قرب الشعر يف                
                                           

 ".بني البحر والشاطئمهسة "، يف اية قصيدته املوسومة بـ ٢٢٠بالصفحة " سطور على اليم"بيات وردت بديوان الشاعر هذه األ )١(



 أكثر أغراضه، تغزل يف غري إطراء، عتب يف غري قسوة، رثى يف غري ضعف، مث هو بعد كل هذا وذاك                    
ووحدة املعىن،   حباً يف األصالة، ومال يف كل قصائده إىل املقاطع،         .  التزم التزاماً بعامود الشعر القدمي    

والتساهل يف األلفاظ والتراكيب، تاركاً التكلف جارياً على السجية، مما جيعلنا نقول أن كل شعره                 
سجية، واملصنوع هو   مطبوع ال مصنوع، واملعروف أن املطبوع هو الذي جيري فيه الشاعر على ال              

الذي يتكلف فيه الشاعر شيئاً كثرياً أو قليالً، ومن التفنن يف إيراد املعاين واأللفاظ، ومن القصد إىل                   
وذا فإن النقاد احملدثني يقررون أن الشعر نبع الطبع يعرب عنه              .  استجماع التشابه واالستعارات  

 من إحساس الشاعر به وامتزاجه بنفسه من         باألصالة يف الفن ويعنون بذلك أن يكون املعىن مستمداً         
 .جهة، مث تعبريه عنه تعبرياً خمتلفاً عن أساليب غريه من جهة أخرى

 ولعلين أقول صواباً إذا قلت أن أثر العاطفة واخليال يف شعره صارخة، مما جيعلنا نعتربه كغريه                  -
ن يتتبع الدارس أثر العاطفة     من شعرائنا املعاصرين، وهي ميزة أصبح من الضروري يف دراسة األدب أ           

يف القطعة األدبية فيتبني صدقها وحرارا، أو زيفها وبرودها، فالعاطفة ال شك هي من الدوافع النفسية                
. يف إنتاج األدب الشعري، والعاطفة هي جمموعة من االنفعاالت ارتبطت بشخص أو بشيء، أو مبعىن               

فة شعر ا يف أعماق نفسه، أو خيلع عواطف          فاألديب الشاعر قد يصف لنا عواطف وانفعاالت خمتل        
لبيان قيمتها، ومعرفة مدى     على أشخاص خياليني يف قصة يؤلفها، فال بد لنا من دراسة هذه العواطف             

صدقها ومشوهلا ونوعها هل هي إنسانية؟ أو قومية أو إقليمية أو شخصية؟ مث هل هي عميقة أو سطحية؟                  
 إذ أن العاطفة هي النافذة أو املصفاة اليت متر فيها األفكار             .وهل هي ثائرة أو هادئة؟ إىل غري ذلك        

فتحيلها إىل مادة صاحلة لالستمتاع الفين، وامسحوا يل محاة الفكر، رعاة األدب أن أجتز شيئاً يسرياً من                 
 .شعر احملتفى به، نتخذه مثاالً تطبيقياً للدراسة

 ":بني األمس واليوم" يقول الشاعر يف قصيدته -
ــري  ــم غ ــبادي ولظل ــون ال ي ال أك

. 

ــؤادي   ــي بفـ ــتم أَنِتـ ــيت أكـ آلـ
. 

ــادي  ــيت تع ــد جن ــن ق ــذلت لك وب
                                                            . 

ــرب  ــد خ ــاعهمفلق ــناس يف أوض ت ال
. 

ــتادِ  ــوك ق ــوق ش ــن ف ــيت لك فمش
. 

ــه   ــود وظلم ــيد احلس ــن ك ــيت م ولق
. 

 

ياً بالظلم؟ ماذا نقول     لك اهللا أيها الشاعر، وماذا عسانا أن نقول؟ وقد أقسمت أالَّ تكون باد             -
 :لك أكثر مما قاله األول

حــىت يذلــوا وإن عــزوا ألقــوام   
. 

ــرموا  ــوام وإن ك ــد أق ــدرك ا ــن ي ل
. 

ــالم  ــن ذُل أحـ ــز ولكـ ال ذُل عجـ
          .                                                   

ــفة    ــوان كاس ــرى األل ــتموا فت شوي
. 

 



 : ويقول أبو الطيب املتنيب-
 ــم ــٍة ال يظلــ ــة فَِلِعلَّــ ذا عفــ

. 

دـإن جت ـم النفوس ف  ـن شي ـم م ـوالظل 
. 

 

ورغم كل ذلك فقد    .   والظاهر أن شاعرنا حبكم خربته العملية قد حتاشى الظلم، وبذل الكثري           -
 .جىن التعادي، ومشى يف الطريق، ولكن فوق شوك قتاد

ــادي  ــيت تع ــد جن ــن ق ــذلت لك وب
. 

ــاعه   ــناس يف أوض ــربت ال ــد خ مفلق
. 

ــتادِ  ــوك ق ــوق ش ــن ف ــيت لك فمش
                                                            . 

ــه   ــود وظلم ــيد احلس ــن ك ــيت م ولق
. 

 

سبه إن شاء اهللا ال ظاملاً وال مظلوماً، ينتهي بنا ليقفل صفحة من صفحات                وينتهي الشعر وحن   -
 :اخلربة باحلياة، ليعرفنا أن الناس يف دنيانا أشكال وأصناف، فلنستمع إليه وهو يقول

زمـــناً وفـــزت بصـــحبة األجمـــاِد
. 

ــودهم    ــعدت ب ــواماً س ــرت أق عاش
. 

ــادي   ــيت أََي ــم لق ــنهم ك ــم وم و
                                                            . 

ــبهم  ــري ال أزال أحـ ــيت عمـ وبقـ
. 

ــهادي    ــرقيت وس ــوت حل ــرد خل ف
. 

وإذا مضـــى مـــنهم لـــرمحة ربـــه 
. 

دأيب الــــوفاء ملــــوطين وودادي 
. 

ــوحديت   ــريق ب ــا كالغ ــدهم أن ــن بع م
. 

ــرادي    ــيل م ــا ين ــت مب ــوناً بلغ ع
. 

ــن  ــان يل   ومل ــي وك ــل عل ــه فض ل
. 

 

 أرأيتم كيف كان يصارع الصنف األول، وكيف عاشر اآلخرين الذين سعد بودهم، مث يعود                -
 فيستأنف مسرية   مرة أخرى فرداً يلتمس اخللوة بعد أن تركه الذاهبون إىل رمحة رم، كالغريق بوحدته،             

الوفاء والوداد ملن؟ ملن يلقاهم من جديد يف احلياة، وملن له فضل عليه ورحم اهللا دعبل اخلزاعي؛ فقد                   
: لقي كما قال يف شعره ما لقيه شاعرنا، لكنه كان أكثر قسوة وقد سئل يوماً ما الوحشة عندك؟ فقال                   

 :النظر إىل الناس، مث أنشد
دااهللا يعلــــم أين مل أقــــل فَــــن

. 

!مــا أكثــر الــناس ال بــل مــا أقلَّهــم 
. 

ــداً   ــن ال أرى أح ــثري ولك ــى ك عل
                                                            . 

حــني أفــتحها إين ألفــتح عــيين   
. 

 

 ومنضي مع شاعرنا احملتفى به وهو يستعيد الذكريات من مطاوي املاضي واملاضي يعز على                 -
 :كثري من الرجال، فهو عزيز يف رجاله، ويعز كثرياً عند أصحاب القيم، والشيم، واملثل فيقول

ــعادي   ــا إس  ــفوي ــان يف ص إذ ك
. 

ــنهم   ــوايل بيـ ــام اخلـ ــتاق أيـ أشـ
. 

ــادي   ــامر أو ن ــن س ــنا ع ــروي ل ت
                                                            . 

ــها    ــواكب عل ــر الك ــائل الزه وأس
. 

يف خنـــبة مـــن أكـــرم األجـــواد
. 

ــهم   ــيايل أنس ــت ل ــيف إذ كان يف الص
. 



ــادي  ــازف أو شـ ــربون لعـ أو يطـ
. 

ــائداً    ــربيء قص ــزل ال ــدون بالغ يش
. 

ــيادي   ــي ويف أعـ ــر أيامـ يف فجـ
. 

ــها     ــين ظل ــن م ــالس أي ــك ا تل
. 

وعــرفت درب معيشــيت ورشــادي  
                         .                                    

ــثقافة واحلجــا  مــنها اقتبســت ســنا ال
. 

ــادي   ــر الغ ــند الغدي ــرفات أو ع ع
. 

يف مكـــة، يف الطائـــف املأنـــوس، يف 
. 

ــيل ويف  ــت النخ ــوادي حت ــاج ال  فج
. 

أو يف اجلمـــوم إذ الـــرياض كـــثرية 
. 

ــياد ــرار أو أجـــ أو يف رىب اخلـــ
. 

ــباته  ــاب، يف جنـ ــر املعشـ يف الزاهـ
. 

 

 : وشاعرنا يف ذكرياته أكثر وفاء من الشاعر إيليا أيب ماضي، عندما يشعرنا بذكرياته فيقول-
ــيها  ــى تناس ــناء وال أخش ــوف الع خ

. 

ــرها     ــو تذك ــيايل ال أرج ــك الل تل
. 

 

ات لياليه ال تستحق التأييد، أو هي ليايل يستحي من ذكر             ولكنين أخاله إما أن تكون ذكري      -
 وحفاظاً على املاضي وذكرياته من شاعر آخر         اًوشاعرنا أقرب وفاء  ..  أهلها فال خيشى أن يتناساها    

ن منطلق العقل، شعوراً قبل العاطفة إنه الشاعر الكبري إبراهيم ناجي إذ             ـعرفناه مجيعاً يقول شعراً م    
 :ليقو

ق ال املـــتحولفأنـــا الغـــين احلـــ
. 

ــاؤهم   ــحيب ودام وف ــت يف ص ــا دم م
. 

ــل   ــا ال يعق ــوا مب ــن عقل ــيع م وأب
                                                            . 

ــت   ــا لس ــداًأن ــناجم واح ــدل بامل أع
. 

 

" مهسة بني البحر والشاطئ   " ولنمِض سبحة واحدة مع شاعرنا احملتفى به يف قصيدة له بعنوان             -
وهو يعين بالبحر كما أتصور حبر احلياة، أو أن احلياة حبر، والشاطئ أماا، واحلياة كما يقول الكاتب                  

ى أمني قصيدة هلا، مطلع ومقطع وبيت قصيد، وقد يسوء املطلع أو حيسن، واحلياة قصيدة               الكبري مصطف 
وحياة الناس نوتة موسيقية ال حتسن      .  مجيلة وقبيحة، وقوية وضعيفة، وواضحة وغامضة، وسهلة وعسرية       

لو وال  يف السمع إالَّ إذا انسجمت وقلما تنسجم، وال تلذ سامعها إالَّ إذا خلت من النشاز، وقل أن خت                  
تصلح يف الدوم إالَّ إذا شدت أوتارها على أساس واحد، ووقعت نفحاا يف جتانس واحد، وقلَّ أن                   

 :ولعل إيليا أبو ماضي يلخصها فيقول. يكون ذلك
ــية  ــيها القاف ــوت ف ــياا وامل أب

. 

إن احلـــياة قصـــيدة أعمارنـــا 
. 

 

 :قول شاعرنا فماذا ي-
زورقـــي واملـــوج ثائـــر  

. 

ــري   ــر يسـ ــيايل البحـ يف لـ
. 

ــر   ــاه حائــ ــل تــ كــ
. 

ــة    ــداف والدفـ ــا واـ أنـ
. 



ــر زورق  ــالم البحــ يف ظــ
. 

ــى   ــنجم يرعـ ــيس إالَّ الـ لـ
. 

ــرق  ــاء يغـ ــه يف املـ عكسـ
. 

   ــيص ــبعد بصـ ــى الـ وعلـ
. 

رحلـــيت حنـــوك صـــعبة  
. 

أيهــــا الشــــط تــــداىن 
. 

راحـــيت مـــن بعـــد كـــربه
. 

ــيك   ــألقىيف مراســـ ســـ
. 

ــدي  ــي ووجـ ــني أحالمـ بـ
. 

ــوحت يب  ــاين طـــ األمـــ
. 

ــدي؟    ــظ عه ــن حيف ــن م أي
. 

ــي   ــت أمامـ ــرؤى طافـ والـ
. 

ــر ــراب الح يبهـــ كســـ
. 

ت وكانـــتكـــم متنـــي  
. 

فــــرحة ختــــبو وتظهــــر
. 

وتــــــراءت لعــــــيوين 
. 

ــادي   ــة صـ ــم الطلعـ باسـ
. 

ــوي     ــان حن ــديق ك ــم ص ك
. 

ــادي  ــالص بـ ــنما اِإلخـ بيـ
. 

ــو يف  ــب وهـ ــواب ذئـ  أثـ
. 

ــب  ــران ومكسـ ــني خسـ بـ
. 

حــــرت يف أمــــري وإين  
. 

بالرضـــا إن شـــئت تكســـب
. 

هـــذه الدنـــيا فخـــذها   
. 

ــتدا   ــيف ابـ ــل كـ ال تسـ
. 

أنـــا يف الكـــون خـــيال   
. 

ــردى  ــويها الـ ــوف يطـ سـ
. 

ــي    ــي ويومـ ــى أمسـ ومنـ
. 

وعلــــى الغــــيم أطــــري
. 

ــري  ــا يف األرض أســـ أنـــ
. 

ــري؟  ــن املصـ ــل درى أيـ هـ
. 

ــقى   ــرء ويشـ ــركض املـ يـ
. 

يـــا لنفســـي مـــا دهاهـــا؟
. 

أرجتـــي حظـــاً وجاهـــاً   
. 

خــذ مــن الدنــيا صــفاها   
. 

ــان    ــيا أمـ ــيس يف الدنـ لـ
. 

 

اطع وهي تكشف عن أحكامها، وتداخل نسجها وإذا كان البيت من             أرأيتم مطالع هذه املق    -
القصيد أو املقطع يفيد معىن بذاته، فليس هذا بعيب فالنثر أيضاً تستقل فيه اجلملة املفيدة مبعىن تدل                   

 .عليه، لكن ذلك ال يفقدها صلتها ملا قبلها وبعدها
املطلع إىل الغرض األصيل،     وهكذا جند شاعرنا قد اعتىن حبسن التخلص وهو االنتقال من             -

وهذا إحساس منه كشاعر بضرورة الترابط بني أجزاء مقاطع القصيدة، وإذا كانت القصيدة كما قلنا                
بدءاً متثل، أو هي كما صاغها شاعرنا احلياة واِإلنسان، واحلياة فالة كما أرادها الشاعر املبدع أمحد                  

 :رامي يف قوله
ــيه  ــوم تقضـ ــرحلة يـ ــل مـ وكـ

. 

إن احلـــياة فـــالة أنـــت قاطعهـــا 
. 



ــرفيه  ــل ت ــاين ك ــذب األم ــل وك بط
                                                            . 

ــها    ــنعماها وأَبؤِسـ ــياة بـ إن احلـ
. 

 

 غري أن احلياة عند شاعرنا رحلة صعبة يف حبر موجه ثائر، واألماين فيه تتقاذفها األمواج،                   -
 :واألحالم تتالشى، والرؤى ترتد تستذكره الناس فتنطقه منادياً متسائالً

ر إيليا أيب ماضي يف      أين من حيفظ عهدي؟ احلياة عند شاعرنا هي غري احلياة عند شاعر املهج              -
 :قوله

للشــط يف حبــر احلــياة الطامــي   
. 

ــفينيت   ــود سـ ــي أن يقـ وأراد عقلـ
. 

ــا أعالمـــي ونســـيت حـــىت أـ
                                      .                       

ــرا    ــوى وهج ــالم اهل ــويت أع فط
. 

فــــإذا الــــنهاية أعظــــم اآلالم
. 

وحســبت أعالمــي انــتهت ملــا انتهــى 
. 

 

قف؛ ورغم استمرارية السري فإنه أسري احلياة، يركض          احلياة عند شاعرنا سري من غري تو        -
 فيشقى، يرجتي حظاً وجاهاً، ويأسى للنفس ليسأل ما دهاها؟

خــذ مــن الدنــيا صــفاها   
. 

ــان    ــيا أمـ ــيس يف الدنـ لـ
. 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو -
 

 مقاطع من قصيدة(( 
  ))محد إبراهيم غزاوي رمحه اللشيخ أ

مث قرأ األستاذ حسني جنار عدة أبيات من قصيدة الشاعر أمحد إبراهيم غزاوي اليت وردت               
 :هي" بكاء الزهر"يف مقدمة الديوان األول للمحتفى به واملوسوم بـ 
الـار أبو الع  ـت تدعى يف الفخ   ـك أن ـب

. 

  ــي ــا عل ــك ي ــة ل ــبالد مكان  يف ال
. 

ــتار آفـــاق املـــال وبنثـــرك املخـ
                                                            . 

ــر  ــبطاح منابـ دوت بشـــعرك يف الـ
. 

ــرية قـــد حتلـــى واجنلـــى بالعبقـ
. 

مــا أنــت يف هــذا وذاك ســوى امــرٍئ 
. 

ــؤثال  ــدوت م ــا ش ــدوت مب ــيها غ ف
. 

ولقـــد حـــباك اهللا خـــري بديهـــة 
. 

مـــا النـــبوغ افتـــر ثغـــراً أوال
. 

ــا     ــروتني فإمن ــن امل ــا اب ــرو ي ال غ
. 

بـــذرى حـــراء بالبـــيان مـــرتال
                                               .              

ــازه   ــرقان يف إعجـ ــيهما الفـ وعلـ
. 

ــه اِإلل ــوب ــال ـ ــباد تفض ــى الع ه عل
. 

ــرقت   ــة أش ــنه اهلداي ــذي م ــو ال وه
. 

ــبال  ــيها بل ــدحت ف ــة وص ــك مك ب
. 

ــت   ــرابة إن زه ــال غ ــأوت ف ــإذا ش ف
. 



ومكـــافح ممـــن تفـــوق واعتلـــى
. 

ــنافح   ــل م ــرحت بك ــا ب ــت وم كان
. 

أو ناثــــراً ومكــــرباً ومهلــــال
                                                            . 

ــاعراً  ــة شـ ــنهم يف الذؤابـ وأراك مـ
. 

كــنت املــربز بــالرياع مهـــروال   
. 

ــة     ــن حكم ــته م ــا أوتي ــل م وبك
. 

ــوال  ــوك تط ــن نافس ــى م ــزت عل ع
. 

ــا     ــرم ــاً أك ــيك خالئق ــل إن ف ب
. 

ــال    ــع مكلََّ ــتاج ش ــه كال ــل إن ب
. 

ــادل   ــرة ـ ــيانك ثغـ ــا يف بـ مـ
. 

هــيهات حتصــى وهــي أمثــن مــا غــال
                                                            . 

ــناقب    ــوا مب ــن مض ــوفاء مل ــيه ال ف
. 

اليف هالـــة مـــنها التـــراث لّـــ
. 

ــتالة   ــها خمـ ــارم كلـ ــه املكـ وبـ
. 

ــال    ــريض جتم ــه الق ــرب وب أو مط
. 

ــو معجــب   ــا ه ــل م ــيه إالَّ ك ــا ف م
. 

ــم   ــت نع ــيها أن ــنها وف ــىم  اتل
. 

مل تــألُ جهــداً يف ادخــار حمامــد    
. 

للجـــيل مفخـــرة وحظّـــاً مقـــبال
                                                            . 

ــو أن   ــا أرىإين ألرجـ ــون كمـ تكـ
. 

ــال    ــيث جتم ــروف ح ــنائع املع وص
. 

مـــا قـــيمة اِإلنســـان إالَّ بالتقـــى 
. 

ــال    ــتماً مهم ــاه ح ــىن تلق ــا ج ومب
. 

ــوثةٌ و  ــرته لـ ــيق عـ ــرب منطـ لـ
. 

ــى  ــل مبتلـ ــى وكـ ــا يبقـ إالَّ مبـ
. 

مـا اخلـري كـل اخلـري يف دنـيا الورى            
. 

ــى   ــواه للبل ــا س ــتقمت وم ــيه اس ف
                                                            . 

ــا    ــري م ــيين غ ــر ع ــرين وأق ــا س م
. 

والظـــل حـــيث أفاءنـــا وحتـــوال
. 

ــرؤى    ــراتب كال ــب وامل ــل املناص ك
. 

ــال  ــت تكم ــن علم ــك م ــر فإن وابش
. 

ــرم    ــني ل ــبيل املخلص ــلك س فاس
. 

ــال    ــر حمج ــنجوى أغ ــر وال يف الس
. 

واعلــم بأنــك مــا عملــت فكــن بــه 
. 

 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ علي أبي العال(( 
مث استلم الالقط احملتفى به األستاذ الشاعر األديب علي أبو العال، وحتدث عن ذكرياته، ومل               
يبخل على سامعيه، فقد أنشد مقاطع كثرية من شعره ختللت حديثه املستفيض الذي شنف به                

 :أمساع احلاضرين فقال
اهللا الرمحن الرحيم، أخي عبد املقصود، لقد ألبستين ذا التكرمي فخراً أتيه به وأشكر                بسم   -

إنك ..  اجلمع احلافل من اِإلخوان، كما أشكر من تفضل وأضفى علي ما ال أستحقه من مدح أو تكرمي                
اهد على  يا صديقي تذكرين بآل سعود، تذكرين بالدولة اليت تكرم املخلصني من أبنائها، فلقد عشنا نش              

مر التاريخ أن والة األمر يكرمون طالب اجلامعة، ويكرمون ضباط الطريان، ويكرمون خرجيي الشرطة،              



وكل موظف يف الدولة، وأنا منهم سعدت بالتكرمي يف جماالت خمتلفة، فمنذ أن عملت موظفاً حكومياً،                
 .لناس، وتقديرهمومنذ أن عاشرت أبناء عبد العزيز تعلمت من كل فرد منهم احللم ومسايرة ا

 وأنت يا صديقي تذكرين ذا التكرمي وما تضفيه على األجماد، والعلماء، واألدباء، واملخلصني              -
 :بآل سعود الذين قلت فيهم.. من كرم وحفاوة

ــنع   ــا املقـ ــم وأنـ ــت هلـ فقلـ
. 

ــعود   ــآل سـ ــت بـ ــون مهـ يقولـ
. 

وعـــن صـــدق تـــارخيهم نســـمع
                                                            . 

ــادهم    ــدد أجمــ ــوا نعــ تعالــ
. 

ـ   ــل املَــ ــنود لكـ ــرفعبـ ال تـ
. 

ــم ا  ــمهـ ــن ودهـ ــباذلون ومـ لـ
. 

ذرى اـــد قالـــت هـــنا املوقـــع
. 

ــدهم    ــلحون ويف عهـ ــم املصـ هـ
. 

ــو األصــل والفصــل واملــرجع    ه
. 

هـــلــون وشــرع اِإلل هــم العاد 
. 

ــع  ــا يدفـ ــبذل مـ ــادوه والـ تفـ
                                                            . 

    ــب ــل خط ــروبة إن ج ــيوث الع ل
. 

ــالذ ولل ــرع مـ ــم أسـ ــري هـ خـ
. 

وهـــم للتضـــامن واالعتصـــام   
. 

ــج ــا الســ ــركَّيعظمهــ عد الــ
. 

وأكـــرم مبـــن شـــيد املســـجدين 
. 

ــيت أ  ــدوا البـ ــواإذا قصـ و ودعـ
. 

وأَمـــن يف احلـــرمني احلجـــيج   
. 

ويف الــــنفس تأثريهــــا أوقــــع
                                                            . 

نفاقإذن فاحلقائــــق غــــري الــــ 
. 

فمـــا زلـــت يف خريهـــم أرتـــع
. 

ــرمني   ــت باألكـ ــذر إن مهـ يل العـ
. 

 

 والتكرمي مسة من مسات الفضالء الكرام، واملكرمون رجال عرفوا بإخالصهم وحبهم بوطنهم،             -
من حفالت تكرمي املخلصني احلفلة اليت أقامها أبناء مكة املكرمة لألستاذ عبد اهللا عريف رمحه اهللا بعد                 و

وسام "قصيدة عنواا    أن أنعم عليه ويل األمر بوسام التقدير، فأقاموا له حفلة يف الزاهر، أََلقيت فيها              
 :جاء فيها" حب

ــر  ــر القديــ ــام تقديــ ــبري ووســ ــو العطــــف الكــ ــز هــ رمــ
. 

ــثري      ــذل الكـ ــن بـ ــت مـ ــريف وأنـ ــا عـ ــك يـ ــد زان تاجـ قـ
. 

فهــــم الــــرجال وأنــــت وحــــدك مهــــة الشــــهم اجلســــور
. 

ــت  ــري ألبســ ــض النضــ ــوا الغــ ــزهو ثــ ــي تــ ــة وهــ مكــ
. 

ــور   ــور وبالقصـــ ــوارع واجلســـ ــي بالشـــ ــدت تباهـــ فغـــ
. 

ــور    ــي نــ ــا بالوحــ ــي مساؤهــ ــنها األرض وهــ ــأت مــ وأضــ
. 

فــــتألألت فــــيها اهلضــــاب وأيــــنعت فــــيها الــــزهور     
. 



وتلفـــــت الـــــتاريخ مبتســـــماً ليســـــتجلي األمـــــور    
. 

ــت ــروقك     قالـ ــا يـ ــطر مـ ــزمات سـ ــه العـ ــطور لـ ــن سـ مـ
. 

فالــــيوم يف عهــــد األماجــــد عمــــنا الفضــــل الكــــبري     
. 

ينســــاب مــــن عــــبد العزيــــز وحســــبك الــــبطل اخلــــبري 
. 

وعلـــــى يـــــدي أبـــــنائه راحـــــت تباركـــــنا العصـــــور
. 

فـــــالعلم حتـــــت ظاللـــــه شـــــيب وشـــــبان وحـــــور 
. 

يتســـــابقون إىل احلـــــياة فـــــال كـــــبري وال صـــــغري    
. 

والعلــــم نــــرباس الوجــــود وحبــــره العــــذب الغزيــــر     
. 

والعلــــم مــــا يــــبين العمــــاد وخيضــــع الصــــعب العســــري 
. 

لفضــــاء وكــــان مــــن حلــــم الضــــمريبــــالعلم جاوزنــــا ا
. 

وبفضـــــله قـــــرب البعـــــيد لـــــنا وشـــــاركنا النســـــور
. 

ــتبقِ  ــيوم نســ ــذا الــ ــيش هــ ــن نعــ ــذاك حنــ ــهورفلــ  الشــ
. 

وبــــذاك شــــاركنا العــــريف اجلهــــد يف عــــزم مــــثري     
. 

ــبري    ــياح العــ ــو فــ ــة وهــ ــوب مكــ ــارة ثــ ــإذا احلضــ فــ
. 

ريوإذا اجلـــــبال ـــــا تـــــنادت مـــــن كـــــدي أو ثـــــب
. 

ــبور    ــور يف حــ ــار ثــ ــراء وغــ ــر حــ ــن فخــ ــل مــ وأطــ
. 

ــور  ــبح اهللا الغفـــ ــد ســـ ــيس رابـــــض قـــ ــو قبـــ وأبـــ
. 

ــ ــذي جــ ــور هــ ــبلد الفخــ ــة الــ ــهد ضــ ــنور تشــ بال الــ
. 

إن قلــــــدوك وســــــام حــــــب مقــــــدر راع كــــــبري
. 

فاهــــنأ فإنــــك يف ســــجل اخلالــــدين علــــى الدهــــور     
. 

أنــــت ابــــن مكــــة وهــــي دومــــاً نبــــتها نــــور ونــــور
. 

مـــــنها األبـــــاة الفاحتـــــون وكلـــــهم أســـــد هصـــــور
. 

ــادي الب   ــنة اهلــ ــن ســ ــري ديــ ــدعاة خلــ ــنها الــ ــريمــ شــ
. 

ــثري   ــل الكــ ــك الفضــ ــا ذلــ ــد كفاهــ ــنيب وقــ ــنها الــ مــ
. 

قــــد خصــــها رب الســــماء مبيــــزة األمــــن القديــــر     
. 

فضـــــالً وأطعـــــم ســـــاكنيها مـــــنه بـــــاخلري الـــــوفري 
. 



ــور      ــايف الطهـ ــا الشـ ــاً ماؤهـ ــي دومـ ــزم وهـ ــن زمـ ــت ابـ أنـ
. 

ــيور      ــهم الغـ ــفوه بالشـ ــن وصـ ــو مـ ــرب وهـ ــن يعـ ــت ابـ أنـ
. 

أنــــت األديــــب ويف يــــراعك ِهمــــة بــــني الســــطور     
. 

أنــــت العــــريف الــــيوم ربعــــك أظهــــروا هــــذا الشــــعور
. 

ناصـــــب فاملـــــناقب بعـــــدها حتكـــــي الكـــــثريأمـــــا امل
. 

تــــتجدد الذكــــرى وتبقــــى وهــــي عاقــــبة األمــــور     
. 

 

لعام إىل سفري يف     كذلك كرمت الدولة اللواء الطيب التونسي، ونقلته من مدير األمن ا             -
 :اخلارجية، فنظمت قصيدة مشاركة يف تكرميه جاء فيها

)١(وكـــنت حبـــق مـــثال الـــوالء
. 

ــواء     ــت الل ــن رفع ــا م ــيك ي حني
. 

ــفراء  ــرية السـ ــن خـ ــك مـ بأنـ
   .                                                          

ــراً   ــيك فخ ــر يكف ــيب الذك ــا ط وي
. 

وشـــدت فأتقـــنت فـــيه البـــناء
. 

ــج    ــري ــاألمن يف خ ــرت ب ــد س لق
. 

ــود ــياء جيـ ــادة األوفـ ــا القـ  ـ
. 

ــتها    ــة نلـ ــن ثقـ ــيك مـ وناهـ
. 

ــرجاء  ــناط الـ ــم مـ ــوته هـ وإخـ
. 

ــل     ــندى فيص ــهم يف ال ــى رأس عل
. 

أمـــنها والـــرخاء  وتســـعد يف 
                                                            . 

ــايل   ــم للمعـ ــبالد ـ ــري الـ تسـ
. 

ــاء   ــزيل العط ــندى أو ج ــيض ال بف
. 

ــدر    ــن يق ــم م ــرجال وه ــعي ال س
. 

إذا ذكـــر اِحللــــم أو باحلــــياء 
. 

ــز     ــبد العزي ــى بع ــن تأس ــم م وه
. 

ــواء   ــر لـ ــد إثـ ــواء إىل اـ لـ
. 

ل آل ســـعودوهـــم بالفضـــائ  
. 

ــماء  ــدحهم يف السـ ــق يف مـ وحلَّـ
                                                            . 

ــادهم   ــر أجمـ ــدد الدهـ ــد عـ لقـ
. 

ــدل   ــق والع ــاء وللح ــا تش ــل م ق
. 

فللَّـــه والـــدين كانـــوا الـــدعاة 
. 

يف حبـــرها يهـــتدي األذكـــياء  
. 

ــة   ــيادة أس السياسـ ــول القـ أصـ
. 

خـــربة أو دهـــاءيف األمـــر مـــن 
. 

ومعــىن الســفارة حســن التدبــر    
. 

ــواء    ــلٌ س ــاً وك ــاد رأي ــن ق وم
                                                            . 

ــيان يف األ  ــاً فَِس ــاد جيش ــن ق ــر م م
. 

وتبقــــى مآثــــرهم كالضــــياء
. 

ــاهلم  ــرجال بأعمــ ــاس الــ يقــ
. 

حتايـــا الـــوداد وحســـن الـــدعاء
. 

وقـــل للفـــريقفـــيا شـــعر ردد  
. 

                                           
 .٣٢ص " بكاء الزهر"وردت هذه القصيدة يف ديوان احملتفى به  )١(



 ومن شعري الذي صنعته ال أقول الذي أجربتين املواقف على صنعه وكنت يف الرياض حني                 -
 من الرياض إىل جدة ودعا عدداً من         ٧٠٧افتتح امللك سعود رمحه اهللا أول رحلة لطائرة البوينج           

حد املدعوين، ومن الذين شاركوا أيضاً السيد حبيب         املوظفني للمشاركة يف تلك الرحلة، وكنت أ       
كوثر رمحه اهللا من الشرطة وسعادة سعود السديري أمري الباحة السابق، وطلبوا مين أن أقول شيئاً يف                  

 :تلك الرحلة فقلت
)١(ـــرت ذكـــاء" بويـــنجة"

. 

طـــارت فـــذابت يف الفضـــاء 
. 

ــبا قة ســـاري اهلـــواء سـ
. 

ــدارة   ــة هــــ نفاثــــ
. 

ــواء  ــه العـ ــذئب خيلفـ كالـ
. 

ــوا   ــبق صـ ــري فتسـ تسـ
. 

ــماء  ــط السـ ــيم يف وسـ يهـ
. 

ــنعام   ــبدو كالـ ــو تـ يف اجلـ
. 

ــاء   ــارات الفضـ ــن عمـ مـ
. 

فــإذا أطلــت فهــي قصــر    
. 

فالـــرعد أو قصـــف القضـــاء
. 

لكـــــنها إن أقـــــبلت  
. 

وارفعــــي خــــري لــــواء
. 

يــا طائــر البويــنج تيهــي    
. 

ــاء ــبحاً أو مســـ اهللا صـــ
. 

ــان    ــك يف أمـ ــي بأنـ وثقـ
. 

ــت ــاء)٢(فأنــ   يف أرض اِإلبــ
. 

ــواء    ــج اهلـ ــرهيب جلـ ال تـ
. 

ــياء  ــالمة واحلـــ والســـ
. 

ــالة أرض  ــبوة والرســ  النــ
. 

ــدعاء   ــل بالـ ــى تقابـ نعمـ
. 

 فهــــذهاِإللـــــهجــــل  
. 

ــرخاء   ــريح الـ ــل الـ وذَلَّـ
. 

ــاط   ــليمان البسـ ــى سـ أعطـ
. 

 

.. لوهاب يف مرتل الشيخ حممد سرور الصبان رمحه اهللا          ولقد قابلت املوسيقار حممد عبد ا       -
" بكاء الزهر "  :إن هذا الشاعر قد أصدر أول ديوان له بعنوان         :  فقدمين الشيخ حممد سرور وقال له     

سآتيك بالرد غداً إن شاء اهللا يف أبيات شعرية، وعندما          :  وهل الزهر يبكي؟ قلت له    :  فقال عبد الوهاب  
 :هذا جوايب على سؤالك باألمس: فس املوعد قلت لهجئت يف اليوم التايل، ويف ن

وهـــل دمعـــه كدمـــوع البشـــر
. 

يقولـــون كـــيف بكـــاء الزهـــر؟ 
. 

ــور  ــيها حـ ــال وفـ ــيها مجـ وفـ
                           .                                  

وهـــل للـــزهور عـــيون تـــرى؟ 
. 

ــور ــعاعاً بشـــىت الصـ تـــبث شـ
. 

  عــيون)٣(فقلــت أجــل للنــبات   
. 

                                           
 .١٢١صفحة " سطور على املاء"يف ديوان الشاعر " من وحي البوينج"وردت هذه القصيدة حتت عنوان  )١(
 ."فأنت يف"بدالً من " فهذه"يف القصيدة املثبتة بالديوان وردت كلمة  )٢(
 ."اتبللن"بدالً من " للزهور "وردت كلمة" بكاء الزهر"يف ديوان الشاعر  )٣(



إذا الطـــل بللـــها يف الســـحر  
. 

ــرياض    ــذى يف ال ــر الش ــوح بعط تف
. 

ــر  ــوء القمـ ــت ضـ ــنمقة حتـ مـ
. 

ــال  ــواا يف دروب اجلمـــ وألـــ
. 

ــعري   ــوان ش ــر "ودي ــاء الزه "بك
                                                            . 

ــيدي   ــت قص ــبوا إن جعل ــال تعج )١(ف
. 

قمـــاش بوصـــف مجـــيل عطـــر
. 

ــنه    ــن حسـ ــز مـ ــثلت ماعـ متـ
. 

 

 كما أتيحت يل مقابلة الشاعر أمحد رامي، فقد رافقته يف الطائرة من جدة للمدينة، إذ كان يف                  -
: ضيافة األمري عبد احملسن رمحه اهللا، وجلست وجاذبته أطراف احلديث حىت أقبلنا على املدينة قلت له                

غداً سأكمل الباقي وسأتلوها على مسعك      هذي أبيات نظمتها اآلن يف الثناء عليك سأمسعك إياها اآلن و          
 :بعد صالة اجلمعة إن شاء اهللا، واألبيات هي

ــباب  ــب والشـ ــد احلـ خلَّـ
. 

ــك الِعـــ   ــع أحلاِنـ ذابرجـ
. 

وصـــدى الوصـــل والعـــتاب
. 

ــوى   ــوق واهلـ ــف الشـ وصـ
. 

ــباب  ــر واللـ ــذ الفكـ تأخـ
. 

ــغتها   ــت صـــ درر أنـــ
. 

شـــدوها أعجـــب العجـــاب
. 

ــر  ــا حناجــــ رددــــ
. 

 

هل أكملت؟  :   ويف اليوم التايل جاءين رمحه اهللا يرافقه الشاعر طاهر زخمشري رمحه اهللا وقال يل              -
 :نعم استمع: قلت له

واطلـــب األجـــر والـــثواب
. 

ــنا   ــوى هـ ــديث اهلـ دع حـ
. 

ــواب  ــق والصـ ــر احلـ نشـ
. 

ــذي   ــجد الـ ــد املسـ واقصـ
. 

)٢(خــرية األهــل والصــحاب  
. 

ــحبه   ــه وصــ ــيه طــ فــ
. 

ــراب  ــدين باحلـ ــت الـ حمـ
. 

ــر   ــف تذكـ ــواقفاً )٣(قـ مـ
. 

وعلـــى الســـفح واهلضـــاب
. 

بــــني أحــــد وخــــندق 
. 

ــركاب  ــبدر والـ ــع الـ طلـ
. 

ــبا  ــذي قــ ــر بــ وتذكَّــ
. 

ــاب   ــرى وط ــنها الث ــاح م ف
. 

ــنيب    ــا الـ ــوم أن جاءهـ يـ
. 

فاقصـــد البـــيت والـــرحاب
. 

ــرة  ــت عمـــ ..وإذا رمـــ
. 

تفضـــل الشـــهد والرضـــاب
. 

ــزماً   ــأس زمـ ــرب الكـ واشـ
. 

                                           
 ."قصيدي"بدالً عن كلمة " قريضي"ويف نفس الديوان وردت كلمة  )١(
 .٢٩٧صفحة " سطور على املاء"، و مل يرد يف ديوانه ١٩صفحة " بكاء الزهر "مل يرد هذا البيت يف القصيدة املثبتة بديوان الشاعر )٢(
 .ننييف كال الديوا" تذكر"بدالً من كلمة " سملَت"وردت كلمة  )٣(



ــاب  ــدعا اـ ــيها الـ إن فـ
. 

ــروة  ــند مــ ــئد عــ واتــ
. 

فهـــو يعفـــو ملـــن أنـــاب
. 

ــوه   ــأل اهللا عفـــ واســـ
. 

ــاعر الشـــ  ــتدم شـ بابولـ
. 

ولــــك العــــود ســــاملاً 
. 

 

  ))تعليق األستاذ حممد عبد ا مليباري(( 
بعد أن ألقى الشاعر احملتفى به قصيدته اليت قدمها للشاعر أمحد رامي رمحه اهللا قال األديب                

 :ه بقولهالناقد حممد عبد اهللا مليباري معقباً على شعر احملتفى ب
 يقولون إن الشاعر إذا ما جتاوز األربعني ال يستطيع أن يقول شعراً وجدانياً حقيقياً، وأعتقد أن               -

 :شاعرنا األستاذ علي أبو العال سيقدم هذه الليلة دليالً يدحض هذه املقولة
 

 :و يرد األستاذ علي أبو العال على ذلك بقوله
املقصود مقل يف الشعر، وإن كان يل شعر فهو يتوارى           احلقيقة أنين كما وصفين األستاذ عبد        -

يف ثوب احلياة، وأنا من املعجبني بالشاعر أمحد رامي حىت أنين أمسعته ختميسي للقصيدة اليت كانت تترنم                 
 :ا أُم كلثوم ومطلعها

ــا؟     ــت فاه ــل المس ــال ه ــؤوس الط ــلوا ك س
. 

)١(اح هــل مســت ثــناياها؟  واســتخربوا الــر 
                                                            . 

 
 

 : ومن ذلك التخميس ما يلي-
ــا  ــاج احلســن حاله ــا الغصــن ت كأ

. 

بــدت كــبدر الدجــى خيــتال عطفاهــا 
. 

اها؟ـت ف ـل المس ـسلو كؤوس الطال ه   
                                                            . 

ــياها   ــيه حمـ ــدر يبهـ ــرها الـ وثغـ
. 

ــراح هــل مســت  ــناياها؟واســتخربوا ال  ث
. 

 

ــاقية    ــرب س ــنا ق ــأت فجلس وأوم
. 

ــاهية    ــد س ــني ج ــيت بع ــت وح رن
. 

باتـت علـى الـروض تسـقيين بصــافية    
          .                                                   

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

ال للســــالف وال بالــــورد رياهــــا 
. 

 

مـن راقـص الشـعر أشـدوها فتعجبها        
. 

ــرا     ــاين فتط ــل أحل ــت أرس جلس
. 

ــا   ــيم ــتف النس ــبان يل ــيفاء كال ه
                                                            . 

ــبها    ــو جبان ــر أن أهل ــمح الده فليس
. 

                                           
 .هذه القصيدة للشاعر الكبري بل أمري الشعراء أمحد شوقي )١(



ــا    ــي عطفاه ــت الوش ــري حت ــت الط ويلف
. 

 

ــئم   ــمل ملت ــيلة والش ــنها ل ــا حس ي
. 

ــر مبتســم  ــد ودعــت والثغ قالــت وق
. 

حديـــثها الســـحر إالَّ أنـــه نغـــم
                                                            . 

هــي اخلــيال ويف أجفانــه حلــم    
. 

ــناها    ــم داود فغـ ــى فـ ــرت علـ جـ
. 

 
 

  ))ري يقول شعرًااألستاذ حممد عبد ا مليبا(( 
لقد كهربت هذه القصيدة مشاعر األستاذ الناقد حممد عبد اهللا مليباري وهزته، حىت أسرع              

 :بعد أن أى احملتفى به من إلقاء قصيدته إىل أن حيتضن الالقط، ويفاجئ احلاضرين بقوله
داين  إنين لست بشاعر كما قلت لكم ولكين أقول الشعر إذا ما رمضين أمل وومض يف وج                  -

حلم، وإين وإن قلت شيئاً من الشعر الليلة فإمنا أردت به أن أستفز شاعرنا الكبري ليقول املزيد واملزيد                   
 :لقد قلت يف قصيدة يل سابقاً. من الشعر الذي مل ينشره ومل ينشده على مأل من الناس

ــاً  ــنا عشـ ــدنا لـ ــنا شـ هـ
. 

ــنا   ــوماً تالقيــ ــنا يــ هــ
. 

ــى   ــذال ال خنشـ ــن العـ مـ
. 

هــــنا يف ظلــــه عشــــنا 
. 

ــاً  ــوى رعشـ ــنا اهلـ وأرعشـ
. 

ــنا  ــوماً تناجيــ ــنا يــ هــ
. 

باآلمــــــال واحللــــــم
. 

ــيأس    ــياة الـ ــنا حـ وحطمـ
. 

كــــــل مــــــرارة األمل
. 

ــب   ــدق احلـ ــزقنا بصـ ومـ
. 

ــحب   ــنا السـ ــنا سـ داعبـ
. 

ــريح    ــاط ال ــى بس ــناك عل ه
. 

ــذب   ــوى العـ ــان اهلـ أحلـ
. 

ــعا  ــنا شـ ــمسوأمسعـ ع الشـ
. 

ــرحب   ــائنا الـ ــوق فضـ فـ
. 

ــد   ــؤوس الصـ ــرغنا كـ وأفـ
. 

ــنا ــنا وناديــــ وناديــــ
. 

ــنا  ــنا وناديــــ وناديــــ
. 

علــــى حلظاتــــنا ديــــنا
. 

ــاء   ــى  عط ــد أمس ــب ق احل
. 

ــذري  ــوى العـ ــنا اهلـ عانقـ
. 

ــر    ــباب العم ــحى ش ــني ض وب
. 

يف إغفــــــاءة الــــــبدر
. 

ــب   ــوع احلـ ــدنا مشـ وأوقـ
. 

ومضــــة حبــــنا البكــــر
. 

فهامـــت يف رؤى األســـحار  
. 

ونادمــــــنا ونادمــــــنا
. 

فنادمــــــنا ونادمــــــنا 
. 

ــنا  ــنا أمــ ــن أوهامــ مــ
. 

ــيك؟   ــان يف عينـ ــاذا كـ فمـ
. 



تنثـــر ضـــوءه الفضـــي  
. 

ــز   ــادي العج ــدت أي ــني ب وح
. 

وبـــني تومهـــي الــــبض  
. 

ــعري    ــى ش ــودي عل ــى ف عل
. 

ــرفض   ــد والـ ــىن الصـ معـ
. 

أطــل علــي مــن عينــيك    
. 

علـــى قـــدر مـــن العمـــر
. 

كـــأنَّ احلـــب مـــرهون   
. 

ــر    ــن الفج ــبس م ــوى ق س
. 

فلـــيس احلـــب يـــا حـــيب 
. 

 

 احملتفى به(( 
  ))يعود إىل إلقاء بعض قصائده

 :ئده الشعرية فيقولويعود بعد ذلك األستاذ علي أبو العال إىل إلقاء املزيد من قصا
 وما دام األستاذ املليباري قد أتى على ذكر الفجر، والفضاء، والبدر فإنين قد نظمت قصيدة                 -

 :ختيلت فيها أنين شاركت رواد الفضاء يف رحلة القمر والعودة منه إىل األرض قلت فيها
ــر   ــن خط ــرمه م ــركب ج ــى م عل

. 

ــة    ــورا رحلــ ــرتصــ للقمــ
. 

ــرر  ــه بالشــ ــر يقذفــ وزجمــ
                                                            . 

إذا انفـــك حلـــق حنـــو الفضـــاء 
. 

تالطـــم كاملـــوج أو كالبحـــر  
. 

ــان    ــن دخ ــحب م ــه س ــن خلف وم
. 

هــو الــربق أو صــاعقات املطــر   
. 

ــداه   ــي م ــري يرم ــهم ال الط ــو الس ه
. 

ــر  ــل البشـ ــيال بعقـ ــل خـ بكـ
. 

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

ــرب     ــيما غ ــون ف ــر الك ــن عم مل
                                                            . 

ــنها    ــت ع ــو قل ــيقة ل ــذي احلق فه
. 

ووهــم اخلــيال وكــذب الفكــر   
. 

لقالـــوا جـــنون بـــل التـــرهات 
. 

فكـــيف يصـــدق غـــزو القمـــر؟
. 

ــنهم   ــنجم يف ظـ ــد الـ ــا أبعـ فمـ
. 

ــفر؟ وحـــيد فـــأين رفـــاق السـ
. 

تصــــورت يف رحلــــيت أنــــين 
. 

ــدرب أو حــني حيلــو الســمر علــى ال
                                       .                      

تعــــودت صــــحبتهم دائمــــاً 
. 

ــى الضــجر ــد الصــحب الق ومــن فق
. 

فقـــبل الطـــريق حتـــرى الـــرفيق 
. 

ــر  ــيل الوطـ ــي لنـ ــرب نفسـ أصـ
. 

ــلوعي    ــني ض ــوف ب ــدمت واخل فأق
. 

وســـلمت والدمـــع مـــين امـــر
. 

ــحيب    ــي وص ــت يف األرض أهل وودع
. 

طــوالً وعرضــاً، وحــدقت فــيه النظــر
                                                            . 

وشــاهدت مــن حــويل الكــون    
. 

ــدرر   ــثل ال ــنجم م ــع األرض وال م
. 

رأيـــت اجلـــبال وكـــل الـــبحار 
. 



ــر   ــيه انتش ــيم ف ــق والغ ــى األف عل
. 

ــباب    ــت الض ــحاب رأي ــوق الس وف
. 

ويف حســنه قــد صــرفت النظــر   
. 

ــماء    ــوت السـ ــت يف ملكـ تأملـ
. 

ــرر  ــاين غـ ــتملت معـ ــا اشـ مبـ
                                                            . 

ــتاب   ــو آي الكــ ورددت يف اجلــ
. 

ــر   ــوناً نض ــى األرض ل ــفي عل ويض
. 

وكـان ســنا الشــمس يغشــى الوجــود  
. 

ــر  ــطح القم ــرم س ــس اجل ــد الم وق
. 

ــا    ــربنا الفضـ ــا عـ ــيل بأنـ وقـ
. 

صـــخوراً تفـــتت فـــيها احلجـــر
. 

ــويل   ــوكب األرض ح ــرت يف ك فأبص
. 

علـــى ِمزهـــر شـــاعري الوتـــر
                                                            . 

 ــدى ــت صـ ــتمسعـ ــة ِخلْـ ه نغمـ
. 

كالمــاً كهمــس النســيم العطــر   
. 

وأرهفـــت مسعـــي لعلِّـــي أََبـــني 
. 

ــر  ــاة البشـ ــكو طغـ ــئن وتشـ تـ
. 

ــناك  ــان صــوت األراضــي ه ــد ك وق
. 

ويف أرضـــهم كـــل شـــر ظهـــر
. 

ــداً    ــاً وحق ــألوا األرض ظلم ــم م فه
. 

وال احلـــق للضـــعفاء انتصـــر  
                                                       .      

ــاره    ــنه جـ ــار يأمـ ــال اجلـ فـ
. 

ــدر    ــيما ن ــدل ف ــبح الع ــد أص وق
. 

ــيطة    ــل البس ــور ك ــأل اجل ــد م فق
. 

ــر  ــٍل نكـ ــاداً بفعـ ــوا فسـ وعاثـ
. 

فكــيف ــم إن أتــوا للفضــاء؟    
. 

وللحـــرب باللـــهب املســـتعر  
. 

وهــم عاملــون لســفك الــدماء    
. 

ويف غـــزوهم يومــــنا املنتظــــر 
                                                            . 

ــنهم   ــنا مـ ــى أرضـ ــاف علـ خنـ
. 

فـــإين خشـــيت املصـــري اخلطـــر
. 

فعـــدت طريقـــي إىل األرض خـــوفاً 
. 

يــنام الشــجي احلــذر؟  وكــيف 
. 

وأغمضــت عيــناي كــيما أنــام    
. 

ــر  ــرة يف العمـ ــا مـ ــعدت ـ سـ
. 

ــنام  ــة يف املــ ــورا رحلــ تصــ
. 

 

 ":خيال توارى"ار الغزل هذه القصيدة بعنوان  ومن أشع-
ــادر  ــب ن ــوعد يف احل ــوفا بال ــإن ال ف

. 

وفــيت وغــريي لألحــبة غــادر    
. 

أحاديــث مســار روــا اخلواطــر   
                 .                                            

ىـد مض ـا كان ق  ـقرأت عن األحباب م    
. 

ويف احلــب مــا يشــقي وفــيه املخاطــر
. 

ــيت؟    ــب راح ــريت ال أدري أيف احل حت
. 

فأرجــع للذكــرى وقلــيب حيــاذر   
. 

ــوعد   ــاع مـ ــذ يل اآلالم إن ضـ تلـ
. 

ــندي حاضــر    ــبوب ع ــأين واحمل ك
. 

ــيقة     ــت حق ــيا وليس ــعد باللق فأس
. 

خــيال تــوارى ال تــراه النواظــر   
. 

ــري   ــو خباط ــبعد وه ــم ال ــيه رغ أناج
. 

ــاء وقْــ  ــعري ويف األحش ــامرس د يس
. 

ــي    ــني جواحن ــب ب ــات القل ويف خفق
. 



ــر  ــوج إين حائ ــال امل ــب ق ــن احل ع
                                                            . 

ــوجه  وقفــت أناجــي البحــر أســأل م
. 

رـحب جائ ـي احلب، وال  ـمع الشط أبغ  
. 

ألســت تــرى هــذا الصــراع رضــيته؟ 
. 

ان والصب ساهر  ـد واألشج ـن السه ـم
. 

ــي    ــنوم يتق ــبال بال ــي ال ــعيد خل س
. 

ــب  ــن احل ــم ع ــا وه ــريطاردن  غام
. 

فآلـــيت أن املـــوج قلـــيب وقلـــبه 
. 

ــر ــوهم طائ ــإن مل يكــن فاحلــب كال ف
                                                            . 

ــب إالَّ   ــا احل ــبه وم ــن حن ــدق مم الص
. 

ــادر  ــك غ ــرجوه وخل ــفو ت ــال ص ف
. 

ــوفا   ــن ال ــبع م ــب ن ــن للح إذا مل يك
. 

 

 الفنان حممد أمان يشدو(( 
  ))مبقطوعتني من أشعار احملتفى به

لوداع وقبل اختتام األمسية شدا الفنان حممد أمان مبقطوعتني من شعر احملتفى            وعلى مرفأ ا  
وفيما يلي املقطوعتان   .  مجيلني رائعني، أطرب ما السامعني      )١(به علي أيب العال، وأنشدمها جمسني     
 :اللتان تغنى ما الفنان حممد أمان

 ":األوىل" -
يـــا مـــىن قلـــيب أريـــين احلـــب أشـــتاق هـــواكِ      

. 

ــواكِ   ــب ســ ــعد القلــ ــل يســ ــيس يل يف األرض خــ لــ
. 

ــوم أراكِ  ــويت يـــ ــغوف نشـــ ــري شـــ ــا طـــ فأنـــ
. 

ــناكِ   ــو ســ ــة تعلــ ــوين رقــ ــوم وكــ ــي اللــ فدعــ
. 

ــفاك  ــوم صــ ــفوها يــ ــن صــ ــب لكــ ــياة احلــ فاحلــ
. 

 

 :وهي" املسمى حامتاً" أما الثانية فهي قصيدة قيلت ليلة عقد قران ابن احملتفى به -
ــىن    ــاً ومغ ــاب أنس ــيه ط ــنا ف ليل

. 

هــاِت ردد مــن القصــائد حلــناً    
. 

فــتهادى يف خطــوها كــل مغــىن   
                                                            . 

ــباهت  ــيه أجنـــم وتـ رقصـــت فـ
. 

ــتغىن  ــىن تـ ــرقت واملـ ــيه أشـ فـ
. 

ــرانٍ   ــامت يف قــ ــيك حــ لتحيــ
. 

وامحــــد اهللا شــــاكراً مطمئــــناً
. 

فــاخط للســعد واثقــاً يف ثــبات    
. 

لــركاب العــريس أهــالً وخــدنا   
. 

ــنادى    ــد ت ــهم ق ــع كل ــر اجلم وانظ
. 

                                           
 ."الاملو"لون من ألوان الغناء احلجازي يشبه : سجاملَ )١(
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واهـــدها باقـــةً لعـــرس اللـــيايل
. 

ــا أردت وروداً   ــروض م ــن ال ــذ م خ
. 

ــيوم    ــت ب ــاٍن زه ــن أم ــاِلم وص
. 

ــناً    ــد حل ــني تنش ــري ح ــع الط وامس
. 

ــالل   ــاملىن واحلـ ــنه بـ ــبة مـ هـ
. 

ــى   ــل وأحلـ ــا أجـ ــنة اهللا مـ سـ
. 

اللـــنيب اهلـــدى مـــدى األجـــي
. 

ه ـــادتــــلوصـــالة مـــن اِإل 
. 

 

  ))تنبيه قبل ختام األمسية(( 
وقبل أن تلقي سفينة األمسية مراسيها يف مياه ميناء اخلتام حتدث منظم فقراا األستاذ                

 :املقبلة فقالحسني جنار منبهاً احلاضرين إىل االثنينية 
 مبناسبة افتتاح ندوة قراءة جديدة لتراثنا النقدي اليت ينظمها نادي جدة األديب الثقايف،                 -

ثنني القادم أن تستضيف هذه النخبة الطيبة        ناقداً وباحثاً، فإن إثنينيتكم يسرها يف اال       ٢٢ويشترك فيها   
هذه األمسية الطيبة اليت     تشكر للمحتفى به  من األعالم، واملفكرين، واألدباء، فمرحباً بكم إىل امللتقى، و        
  .عشناها معاً، ونرجو له عمراً مديداً، ودوام التوفيق إن شاء اهللا

 

  ))قصيدة ما بعد التقاعد(( 
 :جاء فيها" بعد التقاعد"ثنينية تكرميه بعنوان األقى احملتفى به قصيدته األخرية يف 

وابــتدا فجــر األمــاين والــرجاء   
. 

ــناء     ــان الب ــا ك  ــرت ــبة م حق
. 

ــاء  ــالة ودعـ ــر وصـ ــني فكـ بـ
                                                            . 

ــا   ــن أدرا ــنفس م ــفو ال ــيث تص ح
. 

ــناء   ــد وعـ ــالم وكـ ــني أحـ بـ
. 

مـــر يب عهـــد ملـــيء بصـــراع 
. 

أن تـــرى مـــا قـــدمت لألصـــدقاء فصـــحوت الـــيوم والـــنفس مـــناها
. 

ــراغ   ــويل فـ ــن حـ ــت ومـ ــن   وتلفـ ــة مـ ــه القلـ ــياءوبـ هم أوفـ
. 

ذاك شـــأنُ الـــناِس يف الدنـــيا وكـــلٌّ حـــول رب اجلـــاه مـــدح وريـــاء
. 

خـــل أيامـــي جـــباناً يف العـــداء
. 

وغـــريب أن أرى مـــن خلـــته   
. 

ــياء  ــياً يف حـ ــود نقـ ــادق الـ صـ
. 

ــق     ــان حب ــن ك ــفوة م ــنما الص بي
. 

هـــو مـــن تلقـــاه حصـــناً يف حـــياة خلصـــت بعـــد كفـــاح وشـــقاء
. 

ــوفاء   ــى بالـ ــن حتلـ ــوة ممـ دعـ
                                                            . 

ــيب   ــعيد إذ ألـ ــيوم سـ ــا الـ وأنـ
. 



وهـــو يف ناديـــه يرعـــى األدبـــاء
. 

ــداً     ــد جم ــن خل ــم وم ــرم العل ك
. 

عـــن أبـــيه ذي املعـــايل واِإلبـــاء
. 

ــوروثة   ــه مــ ــفة يف دمــ صــ
. 

مضــرب األمــثال بــذالً وعطــاء   
. 

ــبد  ــرامه عـ ــدا إكـ ــود غـ مقصـ
. 

ال أوفـــيه ولـــو جـــبت الفضـــاء فلـــه الشـــكر ومهمـــا قلـــت عـــنه
                                                            . 

ــدعاء    ــين ال ــم م ــيوم هل ــنا ال حفل
. 

ــويل  ــن حـ ــرواوملـ ــن حضـ  ممـ
. 

ــر وإين ــكر بتقديــ ــم الشــ ــاء هلــ ــعيد باللقــ ــب ســ يف ذرى احلــ
. 

 

  ))كلمة اخلتام(( 
 :مث اختتم السيد حسني جنار األمسية بالكلمات التالية املوجهة إىل احملتفى به

مسنا مجيعاً متعك اهللا بالصحة والعافية، وجعل بقية أيامك كلها عطاء            ولك الشكر موصوالً با    -
 .ثراً يف عطاء، شكراً لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * 
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