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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :عريف احلفل األستاذ عدنان صعيدي
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله                

 .وأصحابه أمجعني
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأسعد اهللا       :   أيها السادة احلضور   ،ملعايلأصحاب الفضيلة وا  

ن الطالع  سه من ح  ها حنن نعود ثانية هلذا امللتقى الكرمي، ولعلَّ       .  أوقاتكم بكل خري، وكل عام وأنتم خبري      
جي، الذي  أن يكون ضيف هذه االثنينية األوىل يف هذا املوسم هو معايل الدكتور إبراهيم بن حممد العوا               

رمبا شغلته مهام عمله السابق يف عدم االلتقاء بأحبابه يف مثل هذا امللتقى، لكننا نتمىن من خالل هذا                    
ى بالقدر الكبري منه ومن حديثه، وبامسكم مجيعاً نرحب به يف هذه االثنينية، وأبدأ بقراءة                اللقاء أن حنظَ  

 . نبذة خمتصرة عن معاليه
 جيإبراهيم بن حممد العوا: االسم

 :اخلدمة العامة
 . مساعد مدير مكتب وزير املواصالت-
 .م١٩٧١هـ ١٣٩١ - مشرف على فريق تنظيم وزارة الداخلية -
 .م١٩٧٥ - ٧١هـ ١٣٩٥ - ٩١ - وكيل وزارة الداخلية املساعد -
 .هـ١٤١٦ - ٩٥ - وكيل وزارة الداخلية -
 :التعليم
 .م١٩٥٢هـ ١٣٧٢ عام سالر:  االبتدائية-
 .م١٩٥٦هـ ١٣٧٦الرياض عام : طة املتوس-
 .م١٩٥٩هـ ١٣٧٩الرياض عام :  الثانوية-
 -  ٣  ،هـ١٣٨٤  -  ٣جامعة امللك سعود    )  قتصاد وعلوم سياسية  إبكالوريوس  :  ( اجلامعة -

 .م١٩٦٤



 جامعة بتسربغ والية بنسلفانيا الواليات املتحدة األمريكية عام         - دبلوم بإدارة مشاريع التنمية      -
 .م١٩٦٥

 .م جامعة بتسربغ١٩٦٧ إدارة عامة الواليات املتحدة األمريكية عام -  ماجستري-
 .١٩٧١جامعة فرجينيا عام ) حكومة( شئون عامة - ة دكتورا-

 :البحوث والدراسات
 . البريوقراطية واتمع السعودي-
 . إدارة التنمية باململكة العربية السعودية-
-ديةة باململكة العربية السعو اإلدارة احمللي. 
 . اإلبداع يف اإلدارة احمللية العربية-
 . حبوث منشورة يف التنمية-
 ).ديوان شعر( املداد -
 ).ديوان شعر (- نقطة يف تضاريس الوطن -
 ).ديوان شعر (- قصائد راعفة -
 ).ديوان شعر بالفرنسية (- هجرة قمر -
-م ديوان شعر (- والشاطئ أنت د.( 
 ).ن شعر حتت الطبعديوا( وشوم على جدار الوقت -
 .)حتت الطبع( -) ديوان خمتارات باللغة اإلجنليزية( خيام القبيلة -

 :النشاطات العامة
 .١٩٩٢ وعام ١٩٧٢ عضوية اللجنة املركزية للتعداد عام -
 . عضو اللجنة املركزية للبيئة-
 . رئيس جملس إدارة مدارس الرياض ملدة عشر سنوات على فترتني منقطعتني-
 .م١٩٨٥وفود اململكة ملؤمتر األمم املتحدة بشأن اجلرمية منذ  رئاسة -
ام ـ رئاسة االجتماع العام ملؤمتر األمم املتحدة الوزاري املنعقد بباريس يف شهر نوفمرب ع                -

 .م حول برنامج األمم املتحدة عن اجلرمية١٩٩١
ة يف جماالت األمن     رئاسة أو االشتراك يف العديد من االجتماعات اخلليجية والعربية والدولي            -

 .والتنمية
 .م١٩٧٤ عضو مث رئاسة املؤمتر العريب السادس ملكافحة املخدرات عام -
 .م١٩٩٠ رئيس الس الدويل ملكافحة اإلدمان واملخدرات منذ -



 . عضو يف العديد من اللجان الوطنية اخلاصة باإلدارة والتنمية والشئون احلكومية املختلفة-
 

ب مبعايل الضيف الدكتور إبراهيم بن حممد العواجي، وهذه يف البداية           رحبامسكم ن :  مرة أخرى 
 . كلمة ترحيب وتقدير من صاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه

 

  ))كلمة سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه(( 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
م على خري خلقك،    ي وأسلِّ هم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلِّ        أمحدك اللَّ 

ك، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرينحبيبك، ونبيك، وصفي. 
ةاألخوة األحب: 

كما تنساب نسائم السحر، وتهفْهف سعفات النخيِل طرباً لقطرات الطَّلِّ، وكما تنتِشر العافية              
 العادي يف النفس اليت تعشق اللقاءات اخليرة        يف اِجلسم العليل، أجد هذا اللقاء يلقي بظالل تأثريه غري         

وِمن ِعطِْر هذه املعاين، أصوغُ لكم أيها األحبة أمجلَ         ..  يف دوحِة الكَِلم الطيب، وشذَى البياِن العذْب      
وأُحيي بامسكم جميعاً ضيفَنا الكبري، الشاعر املعروف واألديب اللَّوذعي، والكاتب القدير،             ..  حتية
ثنينيتكم اليت  افمرحباً به وبكم يف     ..  ل وزارة الداخلية السابق، معايل الدكتور إبراهيم العواجي        ووكي

يسعدها أن تفتتح مومسها بعلٍَم ِمن أَعالم األدب يف بالدنا، أعطَى الكثري وهو ما زال يف عنفُواِن شباِبه                   
 .ج عطائه الفكري واألديبوأِو

 يف   عن احلديث عن جيلٍ     معايل الدكتور إبراهيم العواجي ال ينفك       ن ع ةُ أيها األحب  واحلديثُ
مججيلٌ.  هِلم يستحق   أن ن جيلَ" عليه   طلق الُ طاِء الع مستجيش راوةً ض وم صالقادِ  فهو اجليلُ  "مةاد من  م 
وِصلَ..   املاضي ِجهج باألوائلِ  الوشائِ يق  وا طَ قُّ الذين ش ريقهم عب روٍبر د م عقَة املُ دومقَمات واملُ ومات د

 اليت تقود  ورغْ..  جاح إىل النلك كانَ  ذَ م  هلم قص ب الس ب ق، وكانهلم الرِ  ت يةُاد ةُ، والقياد ةُ، والنجاب ،
هم،  بيانِ نا ببديعِ ياتي ح شو ي هم الذي مازالَ  ِمخات ب وا األيام هر م نْإىل أَ ..  هبوا الش اض وخ وا الريح جرسأَ
ها جل وه يظَبة اليت س  ك الكوكَ روا بتلِ  تأثَّ من م ا الكبريِ نومعايل ضيفِ ..  اياهمجمي س ِرائهم، وكَ طَ ع ِلضوفَ
اِطسعاً ما بمكانٌ واحلرِفمِةِل للكَقيت يف و جنا وكَاِندنااِني. 
 

بات تند ع  عِ فف الذي ال يقِ   قّثَيباً للم جاً طَ موذَل ن ه ميثِّ  معايل الدكتور العواجي يف إبداعِ      إنَّ
األش  قْياء، بل يِحتم ع ت مة التِرج بة متمِ حاً بكثريٍ لِّس ن الوس   هاية  يف النِ  فِر والظَ وِزنه من الفَ  مكِّائل اليت ت
  يف حياةِ   أمهيةٍ نة مِ ره عندما أدرك ما للتنميِ     ص ع بقراه قد س  اه، ففي اال األكادميي ن     نه وم مبأرِب
ر مة احلاضِ صادها على م  قدرت م ونُ تكُ  التنميةِ ِةاح عليها يف س   فِقة اليت ت  احس املِ قدِرِب، فَ لشعوِبا



نا الكبري يف جمايل اإلدارة     يِف ض م مؤلفاتِ عظَدور م مأنينة، وت  وطُ  ثقةٍ  بكلِّ  املستقبلِ  إىل آفاقِ  والولوِج
والتنمية، وكالهكَما ملٌملآلخر، يف م لٍةعاديقو د متتنيأح د حإىل تقِويها بالضرورِةد ية احلداآلخ ر. 

 الوزارة، وإىل    تنظيمِ ف على فريقِ  شر منذ أن أَ   - الداخلية    األمين يف وزارةِ    يف االِ   عمله ولعلَّ
  م مننسأن ت  صب الوكيل، مت   درجاً يف اإلدارة الع    ذه الوزارة اهلامة ح ليا ِنر قَ وايل ربع  من الز قد  -ان  م 

 ل األمن اإلطار واألرضية اليت تنطلق     شكِّ ي ة، حيثُ مين يف الت   األمنِ كاً بأمهيةِ حتصيقاً وم ه ليكون لَ  لَهأَ
 نشاطاا  ِف االقتصادية واالجتماعية والبيئية لترسيخ البناء، وقيام الدولة احلديثة مبختلِ           منها التنميةُ 
ا دواً وحملياًلياً وإقليميوفعاليا. 

 اإلهاب   الشعر وهو غض   بب ح رشجون، فقد ت   الكبري ذو ش   عر معايل الضيفِ   عن شِ  واحلديثُ
 يف ب ادية الرثُ س ،م قَ ص ل موهبت ر باملعاصِ قني والتأثُ  السابِ ظ أشعارِ فْ، وحِ راِن واملِ ِةه بالدراس ن أن  رين دو
تطغ هم املختلفة على شخصيتِ   ى مدارس قَ..  زةه املميد ِج نلديه مالمِ  د مِ ح الشعر املَ  ن همن  ي، وحملاتٍ ِرج 
وال شك  ..  اد والزخمشري وغريهم من أساطني البيان     اته والعو حق ش لَم أَ ضوبانوراما ت ..  ابيزار، والس ِن

  أن هذا النسيج املتفر د  الذي ي ل عِ كِّشب      اءة الشعر عند معايل الدكتور العواجي يلُد  على م  نه مِ مكُدى تن 
ويته، د ه ون أن يفقِ   املدارس د  ختلِف م عة على التعاطي م   رته التام ه ومقدِ الِعه، وعلى واسع اطّ   أدواِت
ها ِسر يف جِ  وصغي..  هيِسه وأحاسِ  انفعاالتِ بسة الشعر ح  فَّ على إدارة د    هه، ومقدرت  إهلامِ حوروِم

ات  الذَّ جاِتلَخماً بِ نمنعرا رقيقاً م   شِ ثهامى فينفُ ز اخلُ بِري ع ن مِ ئتاه رِ بعت.  .هاطآِنتها وش جولُ..  هاورنيِن
ريه فيصبح  ى غَ طَ خ مرستراغ، وال ي   فَ ني مِ ِطعائده، فهو ال ي   صعظم قَ ة يف م  بِرج الت  آثار دِجفة، وت رهاملُ
مجرعن اآلخرينسخٍةد ن . 

 عطائه  ختلف جماالتِ بته يف م  ِرجنا الكرمي عن ت    ضيفِ ن مِ سمع األحبة إىل أن ن    هاعكم أي ع م وأتطلَّ
ه  لَ نِعة إىل ما ي   عراء، باإلضافِ بار الش  به من كِ   ن أحاطَ مه بِ ره وتأثري أثُنا األدبية، وت  تركَرى به ح  ثَالذي أَ 

 .ري اإلدااء واإلبداِعطَة بالعِلسريته احلافَالل م ِخكرياٍت ِذنِم
 وحدى مفت تنم)  االثنينية  (راراً بأنْ ه مِ لت قُ نْبق أَ َم ما   كُعساِم على م  يدِع أُ نْيت أَ مِلام كَ ت يف خِ  بِحوأُ

الً هف، فأهالً وس  ح الص  يف بعضِ  رِشما ن ع كَ وزة ت وع د اعقَناك رِ  ه ة، وليس مِل الكَ ع م لُامعت ي ن م لِّكُِل
وموحىت لقاءِ )..  اثنينية  (لِّمة يف كُ  ِل الكَ دقاِءباً بأص رح متٍع م آخ  كُى لَ ر أمتن وأَ ب األوقاتِ م أطي سدها ع
معيفنا الكرمي ض. 

ولكم أية أطيب املُها األحبىن. 
*    *    * 

ر والكلمات املطلوبة والقصائد اليت     ثُباء الضيف وأصدقاؤه كُ   يف احلقيقة أح  :  يل كلمة صغرية  
نقم   قى يف هذا احلفل كثرية، فأنا أمام ما ال يقل عن عشر كلمات وقصائد؛ فاحلقيقة               لْت وأرسلت لنا لت



يسعدين أن كل من تقدم بكلمة أو قصيدة أن يقول شيئاً، ولكن أن يعطي لآلخرين فرصة فكل ما                    
     ضيفنا  عطى الفرصة للجميع، وحىت نستطيع أن نستمتع مبا لدى        أرجوه أن تكون الكلمات خمتصرة، وت 

الكرمي، ألن لنا لقاء نود أن نسمع معه كثرياً من جنبات حياته، فهذا رجل كاتب وشاعر ورجل دولة                   
        أن نعطيه الفرصة فأرجو ذلك ولكم مجيعاً أطيب أمنيايت          وله جتارب، وإذا أردنا أن نستمع إليه فال بد 

 .وتقديري وترحييب بكم
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))ة معايل الدكتور حممد عبده ميا�يكلم(( 
 . الكلمة اآلن ملعايل الدكتور حممد عبده مياين-
م على  ي وأسلِّ ، وأصلِّ م اإلنسان ما مل يعلم    علَّ  : بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا القائل       -

 .م وأصدق من أعلم باهللا عز وجل وعلى آل بيته الطيبني الطاهرينسيدنا حممد خري من تعلَّ
 :وبعد

فاحلمد هللا جيتمع الشمل من جديد، وأسرة االثنينية يسعدها أن تلتقي ذه الوجوه النيرة،                 
وبفضل اهللا سبحانه وتعاىل أكرمنا ذه الصفوة املباركة تأيت اليوم لتشاركنا وتكون معنا يف االحتفاء                 

 الدكتور إبراهيم من    وتكرمي رجل من رجال هذه البالد ورجاالت العلم والفكر واألدب، أخي معايل            
     الرجال الذين استطاعوا أن يتركوا بصمن حظَّه إن شاء اهللا أن يعمل يف جهاز أمين،           ات طيبة، ومع أنَّ   م 

        دبية املتدفقة فيه، بل ساهم يف تدفقات        األديب واملشاعر األَ   ِجإال أن هذا اجلهاز مل يعمد إىل إخفاء الوه
 :وكما قيل. نفسه وعمق اجلذوة الشاعرية اليت يتمتع اهذا العطاء، وهذا يدل على أصالة ما يف 

دورة األفالك يف أبراجها، ال تبقي على ذي نعمة نعمة وال تدمي عليه نقمة، فمن ويل أمراً من                    "
ق يف أعناق الكثريين    هذا الرجل استطاع أن يعلِّ    "  أمور الناس فلتكن مهته تقليد املنن بأعناق الرجال        

ماذا يفعل هذا الشاعر يف وزارة الداخلية، يتعامل مع الناس بعمق وبفضل              املنن، حىت إنك لتسأل     
وبكرم خلق، ويؤدي واجبه يف نفس الوقت على خري ما يرام، ولكن هذا ال مينع أن يتعامل مع الناس                    

مه الكثري من الناس عندما يرون مثل هؤالء الرجال يؤدون واجبهم على            بإنسانية عالية، وهذا درس يتعلَّ    
جه، ولكنهم ال جيدون حرجاً يف استقبال الناس وتكرميهم وإعانتهم، وهكذا جيد الدكتور إبراهيم              خري و 

ق يف أعناقهم منناً    مبجرد خروجه من الوزارة كل هذه النفوس تتوق للسالم عليه والسؤال عنه، ألنه علَّ             
 قضية أساسية، فهنيئاً    ه إىل أن حسن اخللق    ه إىل هذه املسألة ونب     نب والرسول  .  كثرية حبسن اخللق  

ألخي الدكتور إبراهيم العواجي ذه السمعة الطيبة وهذه الصفات احلميدة اليت استطاع أن حيافظ                
وحنن يف أسرة االثنينية اليوم إذ نعتز به وحنتفي به نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقه يف حياته                   .  عليها



يع جميب، وكما مسعتم األخ عبد املقصود وتنبيهاته مث         القادمة، وأن يأخذ بيده لكل ما فيه اخلري، إنه مس         
ب يب اآلخرين، فاخلري أن أقف عند هذا احلد وشكراًأعطاين الكلمة، وكأنه يريد أن يؤد. 
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

  ))كلمة سعادة األستاذ عبد ا بن إدريس(( 
ستاذ عبد اهللا بن إدريس األديب       وممن جاء من الرياض للمسامهة يف تكرمي ضيفنا سعادة األ           

 : له فليتفضلاملعروف ورئيس نادي الرياض األديب، الكلمةُ
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا وعلى آله وأصحابه                

 .وأتباعه إىل يوم الدين
 أواخر األسبوع املاضي    أوالً أقدم شكري لألستاذ الكرمي عبد املقصود خوجه التصاله يب يف            

         د املتحدثني عنه حبكم أين أول من       ودعوته إياي حلضور تكرمي الدكتور إبراهيم العواجي، وأن أكون أح
                ي كتب عنه كشاعر يف كتايب شعراء جند املعاصرون، كنت يف أول املكاملة ممنوناً للدعوة للحضور، لكن

 عديدة فنية   مراجعة لشعره، وتقييمه من نواحٍ    ث عنه، ألن ذلك يتطلب مين         محاسة يف التحد   قلّأَ
وموضوعية، وهو ما ال يتيسر يل إعداده خالل يومني أو ثالثة، لكين يف األخري رأيت أن عدم محاسيت                   

              عنه إشارياً ال    ِثللتحدث عنه هو اخلطأ بعينه، ولكن ليس من منظور حتليل تقييمي لشعره بل للتحد 
 .تكلُّف فيه وال تصنع

ل اثنينية األستاذ عبد املقصود،     بت تأخر تكرمي الدكتور العواجي إىل هذا الزمان من قِ         وقد استغرب 
ي وجد لكنت            م، قياساً على ما مرم واملكريب عندما كان األستاذ خوجه       ما وسع العذر لكل من املكر 

يت بطريقة  يدعوين لتكرميي وامتناعي عن ذلك عدة سنوات، وإلقائي العذر بعد العذر حىت نزل بساح              
هـ، ومِ ١٤١٢ معها أن أرفض ذلك التكرمي املشكور جداً، الذي مت يف شهر ربيع اآلخر عام                عجزتن 

 هنا محلت       عياً بيين وبني الدكتور العواجي،          تأخر تكرمي العواجي إىل هذه الليلة النياً طَبرة بأن هنا تشا
على أن األستاذ عبد املقصود قال يل       .  أدركينر جعله يعتذر مرة بعد أخرى، حىت أدركه الذي          درمبا بقَ 

إن تأخر التكرمي راجع إىل مركزه احلكومي اهلام واخلوف من التأويالت اليت تسبق دائماً إىل أذهان كثري            
قلت نعم هنا تتضح    ..  ته لتكرميه هذه الليلة   وعحراً طليقاً د    من الناس، أما اآلن وبعد أن أصبح كل منا        

 .التأويلالصورة وينجلي غبار 
          اس ومؤثر يستطيع من خالله أن ينفع       وال شك أن تكرمي الرجل وهو على رأس عمل كبري وحس

      أو يضر لو أراد ذلك هو مظن       له من كرسي املسؤولية فهو أشبه      ة لتأويل كل متأول، أما تكرميه بعد ترج
              رد      من حا  ما يكون بقصيدة تقوهلا يف رجل انقطع رجاؤك يف نفعه أو ضره ومل يبقفز هلا إال الوفاء ا



والذكر احلسن، ومن فضائل احلرية أو التحرر من املسؤولية الوظيفية يبدأ رصيد النقط يف حياة الرجل                
املتحد                    م ث عنه إن سلباً أو إجياباً يف حالة تقييمه أدبياً أو اجتماعياً أو مها معاً، ولست أريد هنا أن أقي

تاج العواجي األديب أو قيمته اال      ن        حيوية يتوىل القيام    جتماعية، فلعل من هو أكثر مين نشاطاً وأشد 
بذلك، وليس جتاه العواجي وحده بل جتاه كل رجل أعطى أمته ووطنه ما يستطيع عطاءه من احلياة ويف                  

 إملامة خاطفة عن الدكتور العواجي كشاعر وعنه        مأي جمال، على أن املقام يقتضيين هذه الليلة أن ألِ          
 .يه عنهاان مسؤوليته الكربى حىت بعد ختلِّل إبكرجل مسؤو

 

        ا مع ترمجة موجزة عن حياته قبل         عرفته شاعراً مبتدئاً من خالل قصائده القليلة اليت زو ٣٦دين 
مته بتلك الترمجة والتعريف املوجز مع      فقد)  شعراء جند يف العصر احلديث    (سنة، فكتبت عنه يف كتايب      

هي كل شعره ذلك الوقت، تعريفاً يتفق يف رأيي مع مستوى شعره حينذاك،             مناذج من شعره، بل رمبا      
، إال أن بوادر الشاعرية فيه تبشر        دع مل تتبلور شخصيته الشعرية ب     ،شاعر ناشئ "  :فقلت عنه ما يلي   

مبستقبل شعري متفتح وموهبة شعرية جيدة، حيث أا حتتاج منه إىل تركيز وربط متساوق بني ما جينح                 
 ". وما يقتضيه التصوير للتجربة الشعرية املعاشةمن خيال

 

أما اآلن فقد تبلورت شخصيته الشعرية، وأصبحت له عدة جمموعات شعرية، وأصبح من أكثر               
    شعراء اململكة غزارة نتاج وجيتمتع الدكتور العواجي مبيزات نغبطه عليها حىت احلسد،         .  دة عطاء و

ق بني مسؤولياته الكبرية وملفاته     ري، وأستغرب كيف وفَّ   وهي استثماره الوقت واإلفادة منه بقدر كب       
                ط يف صداقته   الوفرية اليت ينقلها إىل مرتله إذا مل يستوعبها وقت الدوام إلجنازها، ومع ذلك مل يفر

     عليه دائماً باإلحياء واإلهلام الشعري، ولكن برؤى وأفكار غري           احلميمة مع شيطان شعره الذي يلح 
 .شيطانية إن شاء اهللا

 

أما ما عرفته عن إبراهيم العواجي وكيل وزارة الداخلية الرقم األول فيها بعد مسو الوزير ونائبه،                
              العواجي أو يتأفف من     فهو كان حمل التقدير وثناء الناس ورضاهم، ويشهد اهللا أنين مل أمسع أحداً يذم 

ى الناس هاشاً باشاً مسحاً     قَلْ ي تعامله مع الناس على ضخامة مسؤولياته وحساسياا وتشعبها، لقد كانَ         
كرمياً، يقضي حاجة مراجعيه إن كان باإلمكان قضاؤها، أو خيرجون من عنده بقناعة أن ليس باإلمكان                

 .أبدع مما كان
 

سيهجرك "أيها االخوة آمل أن تسمحوا يل باقتطاف فقرات صغرية جداً من مقال طويل بعنوان               
 صفر  ٢٠بن ادريس مدير حترير اليمامة يف جريدة الرياض يف           كتبها اال "  أصدقاء املصلحة فال تبتئس   

ه إىل صديقه إبراهيم العواجي، وهو كما يعرف الذين قرأوه ودهشوا جلرأته وصراحته هو مقال                موج



     أنا طبعاً ال أريد إال أن أوجز لكم        .  م منصباً حكومياً كبرياً مث ترجل عنه      إسقاطي ينطبق على كل من تسن
.. هذا كالم إدريس  ..  جداً من آخر املقال، يقول بالنسبة للشعر فليكن معلوماً لديك          نقاطاً صغرية   

      ليكن معلوماً لديك وقد صار لديك باح من الوقت قد تعمد فيه بتركيز غري مسبوق إىل مجع وتنقيحِ           ر 
 تبعض مسوداتك الشعرية وكتاباتك املتراكمة ومجعها يف ديوان أو أكثر أو كتاب أو اطول، فإن عزم               

مث فعلت يقيناً ال تنتظر لكتابك أو ديوانك هذا نفس القبول واالهتمام الذي توفر ملا أصدرته قبله                   
 بالتجويد واإلبداع واإلتقان مما     عندما كنت وكيالً للداخلية، هذا رغم أن ما قد تنتجه بعد الراحة أوىلَ            

سبقه، فال تبتئس إن رأيتإشارات خ يقول.. يوان أو ذاكلي يف أقفية الصفحات على الدج: 
 

     ذه الكتابة أن أسر رزاً ملستقبل األيام، مع أن كل هذا أو بعضه         ي عنك وأجعلها حِ   حاولت أخي
معلوم لديك، لكنين أخشى أنين أمعنت يف تكئيبك ومشاءمتك وما أردت ذلك علم اهللا، لكنين                  

ة وأعين أصحاب امل            استعنتناصب واملسؤوليات ممن    حبالتك لكي أسقطها على كل احلاالت املشا
 أن كل شيء إىل زوال، وهذا قدر الكون          - ما أنت كذلك     -يستقيلون ليعي كل مغرور مبنصبه      

 ..وناموسه، وأا لو دامت لغريك ما اتصلت إليك
 

ى وحىت لو أنفض عنك هؤالء ذوو املصلحة فأنت الكاسب، وحىت لو ذَ           :  أخي إبراهيم العواجي  
وينك فالكاسب شعرك، إا فرصتك الساحنة لترى إبراهيم العواجي أكثر          حجم االهتمام بقصائدك ودوا   

أخي إبراهيم العواجي لقد أحسن     .  من وكيل وزارة الداخلية ولآلخرين أن يروك أنت ال معايل الوكيل          
    ماً على هذا املقعد زمناً طويالً، كنت خالله بشهادة احملبني خري واجهة، كنت             ويل األمر حني اختارك قي

ل ما أمكن التيسري، وجتزم ما أحسن       اً الرجل البشوش احلفي احلازم، ختدم قدر االستطاعة، وتسه        دائم
رع، قد متهل فال مل،     ع وال تتس  رسز، ت ِجعد، تنجز وال ت   البت، تفوض ما تراكم وحتلل ما تعقَّ       

 أكثر من ذلك    وال أريد أن أطيل   ..  تستجلب رضا األكثرية وتعلم أن رضا الكل غاية غري ملحوقة          
 . ومعذرة والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

  ))كلمة سعادة الدكتور حممد بن سعد بن حسني(( 
حممد بن سعد بن    .   وأيضاً حضر من الرياض هلذه املناسبة سعادة األديب الناقد األستاذ د             -

 :حسني وندعوه إللقاء كلمته ذه املناسبة
لي وأسلم على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه          بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، وأص       -

 .والتابعني له باحسان إىل يوم الدين، وجعلنا منهم آمني



            ثين عليه وعليها وعلى الثمار اليت      يف الواقع إن من حق هذه االثنينية ومن حق رائدها علينا أن ن
   أجنبتها، ولكن ألنه يلح    نب يف احلديث عنه وأال    طْ دائماً على أال ن  نب يف األحاديث األخرى،    طْ أيضاً ن

وحني أسعدين حبيبنا أبو حممد بدعويت حلضور هذا التكرمي          .  فإننا نترك ذلك لفرص رمبا تكون أوسع      
راجعت ما كنت كتبته عن دواوين صديقنا احلبيب الدكتور إبراهيم العواجي، مث وجدت أن ما كتبته                 

رين أيضاً   وذكَّ - وكان قد أهداها إيل      -عة الدواوين   ، فاستهديته جممو  عن دواوينه منذ سنني غري كافٍ     
                  رين، ولكن  عندما أهداها إيل مؤخراً أنه قد أهداها إيل ورمبا يريد نفي التقصري عنه وما هو من املقص

االستعارات اليت تقضي كثرياً على الكتب جت على دواوينه عندي، لذلك استهديته فأهداين أثابه اهللان. 
 

 حني نظرت يف هذه الدواوين وجدتين أمام حبر متنوع            -الواسطة بالطبع    ب -وحني نظرت   
األحياء، من غري املمكن أن أحتدث عنه يف مقالة حتصرها دقائق معدودة مهما كانت من الطول، ألن                  

رجل إداري، ورجل أدب، وكل ما ميكن أن ينسب إليه املثقف            :  الدكتور العواجي مجع أموراً كثرية    
 إبراهيم العواجي، فكيف أستخلص صورة هذه األشياء أو أثر هذه األشياء على               جتده عند الدكتور  

ت إىل فنه ألقبس منه وألتشبه به بأرباب        دمن هنا ع  .  إنتاجه الشعري، هذا شيء قد يبدو من املستحيل       
وقلت أبياتاً ما أحسبها كافية ولكنها تنجيين من التقصري الذي حال دونه ضيق الوقت،              .  رياض الشعر 

ه األبيات نتطفل ا على رياض الشعر الذي يكتنفين من اليمني والشمال ومن األمام ومن كل جهة،                 هذ
ولعل فيها شيئاً مما يروق، فإن مل ترق فالذنب ذنب الشعر أو ال أدري على من ألقيها ونلقي الذنب                     

 ..عليه
 ــن ــر يف ظ ــدرر للفك ــتنهض ال ه تس

. 

ــده     ــاله رائ ــنٍن أع ــى فَ ــرد عل غ
. 

ــوفاء ل ــلَّ ال ـــــق ه واســتحكم الغرر
                                                            . 

وحـــيه إنـــه نعـــم الـــويف ملـــا 
. 

  ــتدر ــل يب ــيل الفع ــل نب ــهماً لك ش
. 

ــا     ــنا وأرثه ــنها في ــد س ــوا ق طوب
. 

  ــر ــي الثم ــا ه ــيئاً وآداب ــراً مض فك
. 

ــفارها  ــره )١(أس ــين ذخائ ــدر جن  مص
. 

ــه وفْــ  ــاِس والوتــ ريفيض رة اإلحس
. 

  دفمـا زال حلـن احلـب مزدهراً        )٢(غَـر
. 

ره الِفكَـــــت لمســتعذَب كلمــا خفَّــ
  .                                                           

   فمـا زال يف ه دــغـرــ م دس الصـبا مد
. 

 ــع ــالبه الش ــى أس ــا قَلَ ــب إذا م رقلْ
. 

 دــر ــتنيغَ ــنن الس ــى فَ ــبا )٣( عل يف ص
. 

ــر ــا الدثُ ــت ملعه ــراب وملَّ الغ شــاب
. 

ــية   ــول غان ــن ق ــئس م ــرد وال تبت غ
. 

                                           
 ). ال مرجع له لكن العهد واملقام يكفي يف هذاثنينية وقد يقول بعض إخواننا من النحاة أن الضمري هناواحلديث عن اال(أسفارها  )١(
 .اخلطاب هنا للمحتفى به الشاعر العواجي )٢(
 .يقول العواجي أنه ما جاوز الستني، والناس مؤمتنون على أعمارهم كائتمام على أنسام )٣(



ركَتغفـوا إلـيه الصـبا تسـعى ـا البِ          
. 

نن شــاٍد علــى فَــنتك ِمــغــرد فديــ 
. 

خــان اِملــالح صــحيح الــرأي والنظــر
                                                            . 

وإنْ )١(اك يف عمــر الــزهور إين وإيــ 
. 

رفَّافـــةً وملـــيح اللحـــن مزدهـــر
. 

ـ     ــبا صـ ــنا للص ــازال يف خافقي ورم
. 

ـ    ــان مدخـ ــوى األوط ــيحةٌ فه رمل
. 

ــه    ــتبد ب ــن أن تس ــرب م ــب أك واحل
. 

   رــرج يف أعطافــه الغمتــو ٢(حلــن(
. 

ــربه     ــامي فأط ــوطن الس ــيت لل غَن
. 

رــحســه السممــروطه وانتشــى مــن ه
         .                                                    

ــ  ــيه أَأرخ ــرياضى عل ــيالن ال  رؤىص
. 

ـــتعـــآلىلء الطَّـــِل مهـــا الز ٌّلر
. 

    ــرت ــه نِث أقداح قتــر ــىت إذا فُ ح
. 

 ــر ــا ِعس ــات هل ــوداع وحلظ ــند ال ع
. 

ــ  ــني لفَّـ ــا أُعـ ــاكأـ ت بأدمعهـ
. 

دــن ــرد ال بــر ــه العِط ى ال يســتبِينا أفق
. 

    قهاحــىت إذا هــبِت األنســام فــت
. 

ـ    ــا اخلَفَـ ٍر زاــد ــربة ِخ ــر ل ثَغر
                                                            . 

 وــن ــا كالثَّغــ فال ــماًر يف هامه ر مبتس
. 

رــت ــه الس ــنا ب ــوى اخلــالص وتطوي هن
. 

ــنا    ــيِد جيذب ــديث الِغ ــأننا وِح ــا ش م
. 

رـه العص ـادت ل ـن وانق ـيعطَوت به الَ  
. 

ــ  أن ــال ذاك ح هــوىك غَّنــيت امل
. 

رـى القَم ـث يستهوي النه  ـتعطو إىل حي  
. 

ــدأا  ــباها الشــعر ه ــن س م ــت وأتلع
. 

ـ    ــنا عبـ ــبال ويف ترقيص ــوق احل رف
                                                            . 

خـــرافةُ احلـــب مل تفـــتأ ترقِّصـــنا 
. 

 تعــبثْ بــه الصــورلـو يعقُــل املــرء ملَ 
. 

هــوى أحاديــثاً ملَّفقــة  نوى ونهــ 
. 

ــ هن ــذَر ــنا ه ــي يف أعماق ــا وه  ذي
. 

ــرددها     ــرافات ن ــب إال خ ــا احل م
. 

 ــر ــن والوت ــيك اللَّح ــت يف حالت )٣(فأن
. 

د مغانـــيهان للغـــيد أو جـــوفغـــ 
. 

 ــه والس ــرطاس ــت والق ــوره أن رمجه
                                                            . 

 صــغي ــن وحــدك م ــت ــموأن عي إىل ن
. 

ــجانُ ت ــراطيس واألش ــوق الق ــتعرف س
. 

ــ  ــثه ختطُّـ ــاهلم تنفـ ــثقالً بـ ه مـ
. 

ــر ــل أو أحــدثت وعــداً فينتظ صيف الو
. 

راًـى قم ـ الضح سـما ضر لو نافست مش     
. 

ــيد ــالح الِغ ــب اِمل ــف وذن ــرخلْ  يغتف
. 

ــيمتها    ــوماً فش ــت ي ــىت وإن أخلف ح
. 

 

 . وشكراً

                                           
 .هذا الكالم من باب التمين )١(
)٢( جمتو:ج أصلها تتمو. 
 .وليس العواجيعام  عر بوجهاالش: املخاطب هنا )٣(



  ))كلمة معايل األستاذ حسني عرب(( 
 :ن وبناء على طلبه ملعايل األستاذ حسني عرب الكلمة اآل-
 ما أدري كيف أبدأ وكيف انتهي، ولكنين كما يقال يف احلكايات أتى بدوي على الكعبة                  -

ووقف ليدعو، فوجد اآلخرين منهم من يدعو يطلب الغىن، ومنهم من يطلب الصحة، ومنهم من يطلب                
   هذا موقفي بالنسبة للكلمات اليت قاهلا      ..  ادة أطلب منك كل ما طلبه هؤالء وزي       كل شيء، فقال اللهم

   ى به ويستحق أكثر من ذلك، وكل ما أقوله إن ألسنة           وا ثناء يستحقه احملتفَ   األساتذة والدكاترة، فقد أثن
ق أقالم احلق، فال ميكن أن تتفق ألسنة الناس على باطل، وحنن مأمورون هنا أال نتوسع يف                     لْاخلَ

 .الشكر للمضيف واملستضيف واآلخرين مجيعاًالكلمات، وهلذا أي كلميت ب
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

  ))كلمة سعادة الدكتور محد املرزوقي(( 
-      أما اآلن فالكلمة لسعادة الدكتور ح د املرزوقي املثقف املعروف الذي حضر من الرياض من         م

 .فمجلة من حضروا لالحتفاء بضيفنا الكرمي، وهو من زمالء العمل مع الضي
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد ابن                 -

 .عبد اهللا وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان
: أوالً أشكر أستاذنا عبد املقصود خوجه على هذه الليلة املباركة، أشكره مرتني            :  أيها االخوة 

م الكثريين، وهي سنة محيدة، وطبعاً الشيء الذي          عامة، ألا تكر   املرة األوىل بالنسبة لالثنينية بصفة    
 خاصة يف نفوسنا،    إبراهيم حممد العواجي، وهذا أيضاً تكرمي نعتز به وله مكانةٌ          .  خيصنا الليلة تكرمي د   

أيضاً أشكره على دعوته يل     .  خاصة أولئك األشخاص الذين كانوا على صلة وثيقة بالدكتور إبراهيم          
 .بكلمة بسيطةللمشاركة 

احلقيقة أين يف موقف عاطفي، أريد أن أقول كلمات خمتصرة، ألن عالقيت بالدكتور إبراهيم                
ب يف جلان ومؤمترات دولية وعمل مستمر،        ثَعالقة عمل على مدى أربعة عشر عاماً، عرفته عن كَ          

المي على أنه خرج    مت منه أشياء كثرية، وأمحل له الود اخلاص، وال أريد أن يفسر بعض األخوة ك              وتعلَّ
       نحة، ولكين يف هذه الليلة أريد أن أسجل كلمة للحقيقة،          عن إطار العقل املتوازن إىل إطار العاطفة ا

 ٥٠ألين أعرف أن اإلخوان يسجلون، وهناك كامريات فيديو، فستبقى وثيقة يعين قد جيدها مؤرخ بعد                
 بالعمل مع الدكتور إبراهيم، ال أريد أن         من جتربيت   سنة، فأريد أن أثبت يف مجلة نقاطٍ       ١٠٠سنة أو   

 ..أحتدث عنه كشاعر أو كفنان أو كأديب، ولكن يف عالقيت معه يف إطار العمل



إبراهيم معىن االنتماء هلذا الوطن عقيدة وشريعة وإنساناً وتارخياً وهوية ثقافية             .  علمت من د  
 منه معىن أن يكون اإلنسان مواطناً صاحلاً        متمت منه معىن الوفاء، وتعلَّ    وتعلّ.  وفكرية، أشهد اهللا عليها   

صادقاً خملصاً، يعمل ويستطيع أن يتحمل أعباء اآلخرين وميتص مشاكلهم يف أقسى اللحظات وأعنفها،              
الذين مل يعملوا باألجهزة ذات العالقة باجلمهور قد يتخيلون أو ال يتخيلون حجم املشاكل اليت يتعرض                

عندما يأيت املوضوع مرتبطاً بوازرة     .  ؤول أو هذا املسؤول من املراجع     هلا اجلمهور املراجع من هذا املس     
 .حساسة كبرية املسؤوليات متعددة املهام كوزارة الداخلية يدرك اإلنسان معىن هذا الكالم

إبراهيم العواجي كان ينتقل من مشاكل األديب واملثقف إىل الذي جاءه يراجعه يف قضية، إىل               .  د
يه مشكلة معينة، وكان ميتص اجلميع ويرضيهم، وأشهد اهللا أيضاً أن حواسه              ابن القرية، إىل من لد    

. حكاماًإكفنان تتركز يف حلظة من اللحظات لتجد دائماً خمرج اخلري يف أعقد األمور معه وأكثرها                   
ة مس املصلح لُّتإبراهيم، جيد املخرج ويهندس املخرج خلدمة احلق طبعاً و        .  وأعِرفُها مبمارسة طويلة مع د    

 .العامة، لكن أيضاً دائماً بامليل إىل اخلري وأهله ومن ميثله
الرجل عمل بوزارة   .  إبراهيم اآلن ليس على رأس العمل وهنا مكان الكالم الصحيح للتاريخ          .  د

الداخلية قرابة ربع قرن، لن أقول عنه أكثر مما قاله وزير الداخلية، كلكم قرأمت ما قاله مسو وزير                     
 سنة وكتب   ٥٠لصحف، ساهم يف حركة التنمية يف هذا البلد، وإذا جاء مؤرخ بعد             الداخلية ونشر يف ا   

إبراهيم العواجي، سواء يف حماضر جلان، أو يف        .   سيجد إسهامات د   ٩٥ إىل   ٧٥عن هذه احلقبة من     
 مت للخرباء يف جمال التنمية العامة هلذا الوطن واضحة وبارزة، مث أيضاً عمل يف إطار حتديث                 أوراق قُد

نظمة واإلدارة وما يف حكمها، ويف هذا مل يفقد دائماً صفة الفنان الشاعر، كان دائماً يتعامل مع                   األ
 البريوقراطية حبس         ان؟ يعين أحياناً يقول     الفنان، كيف تستطيع أن تتخيل أنظمة وبريوقراطية وأجهزة وفن

 أن يكون فناناً يف أعىت ظروف       الواحد املوافقة بني اجلانبني صعبة، لكن إبراهيم العواجي أستاذ ميكن          
     البريوقراطية، يعين مل يفقد حس الفن        هدأحياناً يف مواقف كثرية،      ان فيه، ومن هنا كنت دائماً أُش 

وخترجياته هلا، وختليصه هلا، وأُشده بقدرته العجيبة باالحتفاظ دائماً بثوابته الرئيسية، وأداء عمله بأمانة               
 .شديدة وإخالص

 أيضاً يسهم دائماً يف جماالت العمل الدويل، وكنت دائماً أتشرف مبرافقته يف حمافل               إبراهيم.  د
دولية كثرية، كان دائماً ميثل هذا البلد وما يرمز إليه من استقامة خلق وتوازن يف املنطق وحجة وأصالة                  

شعرك وأدب، كان يرأس جلسات يف األمم املتحدة ويستطيع أن يهندس الصراعات واخلالفات، مبا ي              
وأنت ابن هذا الوطن أنك تستمع إىل شخص يدير حواراً معقداً بني أطراف أوروبية وشرقية والتينية،                 
ويستطيع دائماً أن جيد احللول واملخارج حلل هذه اإلشكاالت وشهدت هذا املوضوع يف أكثر من                 

 .مؤمتر



شعر بالتقدير من   اإلشادة بالدكتور إبراهيم ليست يف احلقيقة كاإلشادة بأي شخص، لقد ملس و           
هذا اتمع، من املسؤولني أوالً، ومن اتمع ثانياً منذ أن ترك العمل، واستأذن أستاذنا وشيخنا ابن                  

   أن يعيد علينا مقاطع مما كتبه صديقنا األخ إدريس، وكنت أود لو رأيت األخ                إدريس، فما كنت أود 
 إدريس بعإبراهيم العواجي بقيت مكانته كما هي بعد       .   أن د  احلقيقة.   كتابة املقال الذي كتبه ألعاتبه     د

هذه حقيقة، أنا ذهبت إىل بيته مراراً        .  أن ترك الوظيفة يف كثرة األصدقاء الذين يترددون على بيته          
 .والناس تعرف

مث إن هذا وطن فيه أوفياء، ليست العالقات عالقات مناصب إمنا العالقات عالقات مبادئ                 
إن وجد أصحاب   ..  بالضرورة أن الواحد إذا ترك منصبه تركه أصدقاؤه       وعقيدة وأخالق وقيم، وليس     

مصاحل يوجدون حول أي مسؤول، ولكن جيب أن يكونوا االستثناء وليس القاعدة، فالدكتور إبراهيم              
ترك الوزارة برغبته واختياره وبتكرمي من رئيسه واملسؤولني، وهذا التكرمي الذي حدث له من األستاذ               

 حدث للكثريين، ولكن هذا شيء يشعرنا كلنا بأنه يف هذا البلد حنن أسرة متحابة                 عبد املقصود ما  
 .مسؤول ومواطن

املتحدثون كثريون، وال أريد    :  الشيء الذي أريد أن أختم به حديثي، األستاذ عبد املقصود يقول          
 وزارة  إبراهيم العواجي حينما عمل يف اخلمس وعشرين سنة األخرية يف          .  أن أطيل، أريد أن أقول د     

الداخلية كان دائماً مع اخلري ومع قضاء حاجات الناس، وكان يبتسم للصغري والكبري، وعلى املستوى               
الشخصي مل يكن هذا الرجل يعاملنا كرئيس وإمنا كان يعاملنا كزميل وكصديق، ال تشعر معه بأي فرق                 

 كهذا، لكن علم اهللا أن      آمل أن تسمحوا يل قليالً إذا تعرضت إىل جانب شخصي يف تكرمي           .  يف املعاملة 
 .ما أشعر به جتاه هذا الرجل وما ملست أن اجلميع بفضل اهللا يشاطرونه

أشكر لكم مجيعاً، وأشكر األستاذ عبد املقصود أن أتاح يل على األقل أن أعرب عن جانب وجهة                 
 .نظري وليس شعوري، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

*    *    * 
 : لمات النثرية إىل القصائد الشعرية ونبدأ بقصيدة لألستاذ أمحد سامل باعطب اآلن ننتقل من الك-

 

  ))قصيدة للشاعر أمحد سامل باعطب(( 
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني-

 :أما بعد
 أتذكر أنين قابلت الدكتور     ال أتذكر، بل أجزم أنين ال      .  فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    

إبراهيم العواجي أو حتدثت معه أو حتدث معي، أو ضمنا جملس أديب أو غري أديب، ولكنين عندما طلب                   



مين السيد املفضال أن أشارك باالحتفاء به يف هذه الليلة مل أتردد، وقبلت، ال اعترافاً وال غروراً بأين                   
         شاعر، ولكن ألن هذا الرجل أراد أن يفضل علي بشيء من الفضل إيلَّ، وجزاه اهللا على ذلك          ومين 

ى به رجل جدير بالتكرمي، القصيدة اليت أعددا هلذه املناسبة مع اعتذاري ملا ا من               خرياً، والرجل احملتفَ  
ل أو تقصري، فإنين كذلك الرجل الذي جاء تابعاً لبعض الشعراء الذين وفدوا إىل قصر أحد األثرياء،                لَخ

وا رحاهلم إىل حبرك الطامي     فلما رأيت القوم شد   :   جئت أنت، وأنت لست من الشعراء؟ قال       فسئل ومل 
يتأتيت جبر ..ا شيئاً من الفضلوأنا جئت جبر يت لعلي أنال. 

 

 ))رٍس يف دارة عبد املقصودليلُة ع((  
ــراينيِ  ــنور يف الش ــكَب ال ــاس  راح

. 

ــيوم والحـــ أ  ــزق الغـ ــلٌ مـ امـ
. 

ـ   ــاً ِفسـ ــري رياض ــاش يف ناظ احاع
                                                            . 

مــر يف خاطــري مــواكب يمــنٍ    
. 

ــاحا    ــكون وش ــردةَ الس ب ــت لبس
. 

ــياءٍ   ــن ض ــيمٍة م ــولَ خ ــاف يب ح ط
. 

وشــهدنا الفصــولَ هلــواً مــباحا   
. 

ــاين     ــور األم ــا قص  ــنا ــم بني ك
. 

ــراً وناحــــ  ــا إيلَّ ِســ اونعاهــ
. 

ـ    ــأيقظَ وجــ ــيفُها فـ ديزارين طـ
. 

ــا  ــي وراح ــن دمائ ــبض م ــلَب الن س
                                 .                            

ــواها   ــن هـ ــيةً مـ ــقاين بقـ وسـ
. 

ـ   دوا رواحــاوندميــي اجلَــوى غُـ
. 

 عوجتـــرتـــيـــةََ البها غُصن كُـــر
. 

ههيضـــذائـــباً ماً ِجـــناحاجـــةً، م
. 

ــواقِد حـــ   ــى مـ ــى علـ زينأتقلـ
. 

ــا  ــياِء وقاحـ ــرقُع احلـ ــيت بـ أُمـ
. 

 بـــاع آبائـــي التـــراثَ وباعـــت
. 

 صـــباحااًدســـتها مســـاءكلمـــا 
                                                            . 

  ت الــدروب ــومسعــتخر مــينس
. 

الحـــاســـاِد فَحســـبت لـــذةَ الفَ
. 

ــاللُ وإ  ــكر الضـ ــوالًذا أسـ  عقـ
. 

*    *    * 

ــتراحا    ــي واس ــر كاهل ــل األم مح
. 

ــطفاين     ــيف اص ــزمان ك ــباً لل عج
. 

ودا ِشـــحاحا كـــن ســـفليالـــيِه
                                                            . 

 ِبح ــود ــوقَّعت أن جيـ ــا تـ ــمـ ٍملْـ
. 

ـ  وي جبانبــيها جــراحا كــان خطْـ
. 

مـــا تـــوقعت أن تضـــيَء طـــريق 
. 

ـ كـنت أُزجـي ل     ه القـريض امتداحا   ـ
. 

ــبو ل  ــنت أح ــك ــميتـ ص ــمع ه ليس
. 

وانشـــراحامـــن ينابـــيعه رضـــى 
. 

كـــنت أشـــتاق أن يـــبلَّ غليلـــي 
. 

أســـهماً ِمـــن غـــروره وِرماحـــا
                                                            . 

ــوي    حن بــو ــرعوي يص ــو ال ي وه
. 

*    *    * 



 ــد ــام صـــ خالـ الحاورثَ احلسـ
. 

ـ    فــيهاٍة ترعــرعن أمــأنــا ِمـ
. 

ــنجاحا   ــدي الـ ــيالً إيلَّ يهـ أو دلـ
. 

ــيين    ــال يق ــنفاق ِظ ــذت ال ــا اخت م
. 

ــالحا    ــعال وس ــرف ِمش ــلُ احلَ أمح
. 

ــروءاِت  ــراًأزرع األرض باملــ  حــ
. 

ــنع ــالحا  أي ــوب ص ــب يف القل  احل
                                       .                      

ــ  ــنواياوإذا طهــ ــيقني الــ ر الــ
. 

*    *    * 

ت جــةً وفاضــت رباحــا  وزهــ
. 

ــوعاً   ــاءت مشـ ــيلةٌ أضـ ــذه لـ هـ
. 

ــوه ال ــاطني والوجـ ــباحاواألسـ صـ
                                                            . 

ــويل   ــر حـ ــا يف دارٍة أرى الزهـ أنـ
. 

ــب ــنـ ــولَها ال تـ ــنها ِبـ راحاد عـ
. 

ـ دارٍة  ارم مـــنها  تســـتقي املِكــ
. 

ــرجان ــماحا يمهـ ــؤددا وسـ ن سـ
. 

 ورالـــن ها يف مشـــوٍخ فـــوقَيعقـــد
. 

ــان ــيه فرسـ ــاءفـ ــتاحاًه عطـ ا مـ
. 

ــبارى   ــم يتـ ــر موسـ ــي للفكـ هـ
. 

قـــت حـــبها ال جـــناحا  أو تعلَّ
                                                            . 

ــدو     ــت أش ــي إن قُم ــناح عل ال ج
. 

*    *    * 

رِجســـاً وأقاحـــا نداً و وريِلـــ
. 

   ــح الص فــز ــوقَّعت أن ت ــا ت ارىم
. 

ــرات تألُّ ــراحاآســ ــاً وصــ قــ
. 

ــيو   ــداد عـ ــق اِملـ ــا العاشـ ناًأيهـ
. 

 ــوى ــتفز القُ ــا يس ــري الطِّماح  ويغ
                                                            . 

ــباً   ــداد لَِهيـ ــق اِملـ ــا العاشـ أيهـ
. 

ــِع ــطْ ــنفوس ورها دغْ ــادع ال فَاح
. 

ــ   ــك نشـ ــيلةٌ بعرِسـ ــذه لـ وىهـ
. 

ها اِحلســانَ املالحــا مــن رياحيــنِ 
. 

ــوايف    ــر القَ ــا مسي ــديك ب ــئت أه ج
. 

ـ تــتهاد طُور ِمــراحاي علــى السـ
. 

 قــــاً وانســــجاماًتتســــامى تأن
. 

ــ أس ــدى ــوَء والص الض ــرياحابق  وال
                              .                               

ــوراً    ــيك فخ ــا إل  ــعى ــئت أس ج
. 

 ــو ــن القَ ـ لَ سلْتحِس ــالً وبـ راحاس
. 

 يف عـــالَِم الـــبديِع بديـــع أنـــت
. 

ــا  ــوركت يف العط ــا ب ــك راح ِء راح
. 

ـ    ــريِض شـ ــر يف الق ــرمبح باًرقاً وغَ
. 

ــع ــاحا ِش ــنه س ــا روى م ــب م ره احل
. 

ــقي   سي ــاش ــذي ع ــاعر ال ــا الش أيه
. 

خــرب البحــر والــذُّرا والــِبطاحا   
                                                            . 

ــ  ــب ِم ــنع ــلِّ ج ــىد ك ــا متن وٍل م
. 

ــ ــباحا  ش ــالم ص ــِة الظ ــن جلَّ ق م
. 

بقَت علــيه الدياجــي طْــمــا أَكلَّ 
. 

 

 .  وقصيدة أخرى للشاعر األستاذ مصطفى زقزوق-



  ))قصيدة للشاعر مصطفى زقزوق(( 
 أصحاب   بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أصحاب املعايل،              -

السعادة، السادة األدباء والشعراء وأحبايب مجيعاً، باسم احلب وكرمي اللقاء مبعايل الشاعر الدكتور               
إبراهيم حممد العواجي واستضافة الشيخ عبد املقصود خوجه ألصحاب الفكر والعلم واألدب، فإن               

على هذه األرض املباركة،    هذه املناسبة العزيزة تنطق عن مقدار سعادتنا ا، لتؤكد شخصيتنا األدبية             
 .والتزامنا بآداب اإلسالم وأخالقياته باعتبارنا خري أمة أخرجت للناس

ــري  ــي وحاض ــباب أمس ــرين أح تذك
. 

بالبـــل تغـــريد وأحلـــان شـــاعر 
. 

إىل مــا يســر الــنفس مــنها وخاطــري
                                                            . 

ــيدين   فأُ  ــوايف تع ــيها والق ــغي إل ص
. 

رــاعريو ــداها صــادح يف مش ــع ص ج
. 

 عــن اِحلمــىظمــئت إلــيها يف ارحتــايل 
. 

ــري  ــا يف حماج ــرار م ــا أس  ــون أص
. 

ـ     ــكينة والكَـ ــني الس ــا ب  ىوإينر
. 

ــه ــرميكم يف دار شـ ــؤازِروتكـ م مـ
. 

ــائكم    ــنا بلق ــذالنٌ ه ــا ج ــم أن وك
. 

ــمعي وناظــري ــبل س ــي ق ــذا التالق
                                                            . 

ــعيدةً     ــيكم س ــي إل ــابقين روح تس
. 

وعاطـــِربلـــيلِة أُنـــٍس شـــاعري 
. 

ــبطةٍ    ــونُ لغ ــنا اجلف ــهرت م ــئن س ل
. 

وعانــق تعــبري الشــعور املعاصــرِ   
. 

وشــاركنا فــيك الــربيع مــرحباً    
. 

ــك ــمائرِ  وإمس ــل الض ــوم بك  موس
. 

ــاله   ــيب خبصـ ــنا طِّـ ــك فيـ فإنـ
. 

ــاكرِ   ــرفان ش ــروف وِع ــنيعةُ مع ص
                             .                                

ــه   ــوفاء فإنـ ــرايف بالـ ــا اعتـ وأمـ
. 

مبكـــة يف بـــيِت عتـــيٍق وطاهـــِر
. 

وخـــري دعـــاء ال يكـــف هـــتافه 
. 

ونجــاك مــن شــٍر ومــن كــل غــادِر
. 

ــه اخلَ  ــاك إل ــرع ــةلْ ــل حلظ ق يف ك
. 

 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
*    *    * 

 بني أيدينا أكثر من ثالث قصائد يود أصحاا املشاركة هذه الليلة، ولكن نظراً لضيق الوقت                -
ها اآلن، وسوف تكون هناك إذا مسحت الفرصة بعد كلمة سعادة الضيف واحلوار الذي              نعتذر عن تقدمي  

جنريه معه، إذا كانت هناك فرصة فيتم تقدمي هذه القصائد، فنعتذر ألصحاا وقد بلَّغ سعادة األستاذ                 
زاهد زهدي، وسعادة األستاذ    .  عبد املقصود خوجه معايل الضيف بأصحاب القصائد، وهم سعادة د          

اآلن ننتقل إىل ضيفنا    ..  ف العتيق من القسم األديب جبريدة الرياض، وسعادة األستاذ حيىي السماوي          ناي



إبراهيم العواجي ليلقي كلمته ذه املناسبة، ونطرح بعد ذلك األسئلة عليه، ميكن            .  هذه الليلة معايل د   
 :هناك مداخلة من األستاذ عبد املقصود

 يتفضل بسؤال واحد يعده وبعد كلمة الدكتور          يف هذا الوقت كل من لديه أي سؤال          -
                ل العواجي جيري احلوار بيننا وبينه، فإذا أتيحت الفرصة بكل تقدير سوف تقدم القصائد اليت تفض

 .األساتذة بكتابتها لتلقى
-فَ تل معايل الدكتورض . 

 

  ))كلمة معايل الدكتور إبراهيم العواجي(( 
حلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني نبينا            بسم اهللا الرمحن الرحيم، وا     -

 .حممد 
 العوائق الطبيعية لن تسمح يل بأن أحتدث كثرياً ألين تعرضت لرتلة سبقت               أوالً رمبا ترون أنَّ   

جميئي جلدة، ورمبا السفر أدى إىل عملية اختناق للصوت، وقد وجدت من املهم قبل أن أفتح أي حوار                  
ل ألين كتبتها بعد الظهر، ويف الواقع ال        لَحييكم ببيتني من الشعر أرجو أن تعفوا عن أي خ         معكم أن أ  

 هل أشكر أخي وصديقي الفاضل عبد املقصود، أم أشكر          ؟أدري كيف أشكركم ومن أشكر حني أبدأ      
 شاركة ثوا عين وقالوا أكثر مما يفَّ، أم أشكركم أنتم الذين أعطيتم من وقتكم من أجل امل                 الذين حتد

 :واللقاء؟ الواقع فقط أقول لكم
ــوجداين  ــوٌء بـ ــكم ضـ ألنَّ مشسـ

. 

ــتكم   ــني رم ــياين ح ــوع ب ــبت مش خ
. 

ــنواين   ــلُ ع ــا أه ــدركم ي ــان ب فك
                  .                                           

ــعفين   ــنجم يس ــلَّ ال ــيل ع ــدت لل فع
. 

ــاين  ــوطن احل ــذا امل ــح ه ــبدي مالم ت
. 

ــةٌ   ــرف ملحم ــاق احل ــا رف ــبكم ي فح
. 

ــاين   يف د ــمو بأحل ــن يس ــي وط اخل
. 

ــنما كنـــتم ألنكـــم  ــبكم أيـ أحـ
. 

ــاين  ــانُ ربـ ــنا إميـ ــا دام جيمعـ مـ
. 

ــائلكم    ــت وس ــيفما كان ــبكم ك أح
. 

ــجاين   ــي وأشـ ــدون تبارحيـ جتسـ
                                                            . 

أحـــبكم كـــيفما أنـــتم ألنكـــم 
. 

ــاين  ــتل أزمـ ــم حيـ ــاده حلُـ أبعـ
. 

ــق   ــتد يف أف ــوتكم مي ــدى ص ــا ص أن
. 

ــور و ــاين  أرض طَه ــامخ ث ــد ش مج
. 

 ع ـميد هـب أن ل  ـا صح ـا ي ـي مثلن ـن
. 

ــتان   ــم و ــن ظل ــون م ــة الك إغاث
. 

   ــالت ــداً رس جــنا م ــي مثل ــن يدع هم
. 

عــباينحنمــي ون ــزنا ال مــدي ر ــي ونفْ ل
                                                            . 

ــبِض وا  ــدةُ الن ــناووح ــاس جتمع الحس
. 

انـر سكَّ ـم خي ـي القلب أنت  ـشكراً فف 
. 

ــيت    ــاء أودي ــب يف أرج ــا زارع احل ي
. 



ن أستفيد منكم وأشارككم    أنا الواقع كان لدي أفكار كثرية حول موضوعات فعالً تستحق أ           
          ل أخي وحتدث عن موضوع األمن      الرأي فيها، وقضايا األمن أعتقد أنه موضوع نعيشه مجيعاً، تفض

             ر باحلديث عنه،   والتنمية وليس باملوضوع اجلديد، وال جيب أن أشغل وقتكم الثمني ومجعكم هذا اخلي
ي مع قضية األمن، ليس فقط على مستوى        ولكن فقط أريد أن ألفت النظر حبكم جتربيت املاضية وتعامل         

        اململكة، ولكن وجودي ضمن الساحة األمنية العربية واإلقليمية والدلية جعلين أكثر التصاقاً وإدراكاً     و
ألمهية موضوع األمن والتنمية، ألننا رمبا لو نظرنا حولنا يف األوطان العربية وألقرب شيء مثالً تلك                 

نا، وسبقونا رمبا بعشرات إن مل نقل مئات السنني يف االتصال باحلضارات            خر بثروات تفوق ثروات   ذاليت ت 
الغربية، وتعلموا يف مدارس حديثة قبلنا، وميلكون أاراً وميلكون مصانع متقدمة، ومع ذلك يعانون من               

منا يف أوطاننا كأهم    جماعات ومن متزق وختلف بسبب فقدان عامل األمن، لذلك حنن ندعو اللهم أَ              
ر اإلنسان بني أي شيء وبني األمن كشيء خيصه هو، ليس أمامه إال أن              األمن مؤكد أنه لو خي    دعاء، و 

  ي من أجله، ألنه يف ظل األمن يستطيع اإلنسان أن يعمل أي شيء وأن حيقق احلد                 خيتار األمن ويضح
 .األدىن من أي شيء أيضاً

 هذا البعد يتعلق مبوضوع الثقافة، رمبا         يف جمال التنمية يعنينا مجيعاً     د بع هناك..  وأنتقل من هنا  
تيحت يل فرصة يف مناسبات عديدة أن أحتدث عن هذا بشكل موجز، ولكن اآلن حبكم الوقت، سوف                 أُ

يكون موجزاً، ولكين أريد أن أطرح إشكالية عليكم كمثقفني ومتعاملني مع الكلمة كمسؤولني أمام اهللا               
 الوطن العظيم الذي توحدت أرضه مث توحدت جوانب         وأمام ضمائركم وأنفسكم ووطنكم، طبعاً هذا     

حياته كافة يف اخلري والبناء ويف التكوين، ظلَّت الثقافة فيه متأرجحة، منتوجها خاضع لعوامل منتوج                 
 التعليم والصف والظروف، املثقفون يف اململكة لعبوا دوراً كبرياً جداً يف بلورة ما أفرزته التنمية من                د

ن منهجية حمددة وخط منهجي واحد يضمن لنا تقريباً أو يؤدي يف النهاية بشكل              أمور ولكن ليس ضم   
جديد حنافظ على قيمنا، ويف الوقت نفسه نتابع إفرازات التنمية السلبية هنا وهناك وهذا شيء طبيعي                 

 .نتعامل معه
مور رمبا يعذرين بعضكم إذا قلت االهتمام الكبري الذي أجده من املثقفني وأصحاب القلم يف أ               

العربية خارج السعودية والعربية واإلسالمية حىت، ومتابعة كثري من األمور           )  األوربت(ثقافية خارج   
            ونعرف كي نستفيد،    الثقافية واجلدليات الفكرية املرتبطة يف جمتمعات أخرى، ومع أنه جيب أن حنتك 

افية كبرية جداً لكن ال ميكن أن       ولكن أال منأل صفحاتنا وكتبنا ونشغل وقتنا ألنه لدينا يف وطننا مهوم ثق            
تقدم على طبق جاهز، حنن املثقفني املسؤولني علينا أن نبحث عنها ونتعرف إليها ونربزها ونتصدى هلا                 

 .بشكل منهجي متصل



طبعاً كما ذكرت هذا ال يسقط اجلهود الكثرية املبذولة من خالل الصحافة واألندية وغريها                
 أن يعيدوا   حنن حنتاج للثقافة بعناصرها املختلفة، واملثقفون ال بد       وخمتلف أوجه النشاطات، لكن حقيقة      

تقييم دورهم من خالل حماولة التعرف إىل املشكلة، رمبا ليس هناك مشكلة باحلجم الذي أتصوره،                 
      ولكين أتصور أن هناك مادة ضخمة غني ة وثري ة وماً كبرياً جداً، واملهتم فيها جيد فيها ما يشبع كل          زخ

نه ويستخدم أدواته كافة، وكذلك الشاعر واحمللل الكاتب الباحثمه. 
حنن ال نريد أن نكون شعباً قوياً بوطنه وثروته ومشاعره، حبمد اهللا املشاعر الوطنية يف هذه البالد                 

 شخصيتنا هي الشخصية اليت نعتز ا، ال أن         حمل إعتزاز ليست حمل حبث، حنن حنتاج إىل أن نعمل لتظلَّ          
 جمموعة من البشر قد ال جيدون أنفسهم يف يوم من األيام غري قادرين على مواجهة                    نتحول إىل 

يات اليت قد تواجههم، حتديات ثقافية بالدرجة األوىل مث ما بعدهاالتحد. 
            ر له، لكنه هاجسي    رمبا حديثي حيتاج إىل تفسري وإضاءة، وأنا أعترف أنه حديث شائك ومل أحض

هذه األماسي جتمعين مع األخوة األحبة املوجودين اليوم، رمبا يكون لنا            دائماً، وليس أسعد لدي من      
       ر هذا املوضوع، ورمبا تلفتون نظري إىل أنه حبكم عملي يف            لقاءات أخرى حبيث أننا حناول أن نطو

الداخلية ال أقرأ، وما أحبث عنه هو فعالً املوجود، حىت أرحب فيه، رمبا انشغايل وعملي يف السابق رمبا                   
نين من متابعة األطروحات الثقافية املوجودة يف خمتلف الوجهات، وأرجو أن أمتكن، وأن أكون إن                ميكِّ مل

 . وشكراً.. شاء اهللا عضواً نافعاً
 

  ))احلوار مع احملتفى به(( 
ى به واألخوة احلضور، وقد      هناك حوار عادة يدور بني الضيف احملتفَ        -عبد املقصود خوجه    

ننتظر من االخوة الكرام أن يتفضلوا بأسئلتهم األخرى، لكي نستطيع أن نلقيها            وردتنا بعض األسئلة و   
 .عليكم، وبالتايل نستمع إىل إجابة معايل الدكتور العواجي

إبراهيم . معايل د  : سؤال من الدكتور عبد العزيز أمحد مالئكة من البنك اإلسالمي للتنمية           -
 خيفى علينا اجلوانب العلمية العديدة اليت متكنتم منها،         ال:  العواجي، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     

م، هل تفكرون معاليكم يف     ١٩٨٧   و ١٩٦٧مبا يف ذلك البحوث والدراسات وخاصة فيما بني عام          
إثراء طالب العلم باملشاركة يف إلقاء احملاضرات واملشاركة يف إلقاء الندوات اليت تقام يف اجلامعات                 

، وخاصة يف املوضوعات اليت اكتسبتم فيها جتارب غنية إىل جوار إطالعكم             واملراكز العلمية املختلفة  
 العلمي الثري؟

الواقع أنه مؤكد أن الدراسات األكادميية هلا مسؤولية أيضاً، عندما           ..  عبد العزيز .   شكراً د  -
تقوم ببحوث، وتلتصق مبيدان البحث، وتتعرف إىل فوائده وأدواته وإمكانياته تصبح املسؤولية                



ساسية أخالقية على الواحد أن يواصل حبثه، وأنا طبعاً مؤكد إن شاء اهللا سوف يكون يل اسهامات                  األ
 .يف جمال ختصصي األكادميي إن شاء اهللا

 

 سؤال من األستاذ نبيل عبد السالم خياط مدير العالقات العامة بنادي مكة الثقايف                -
املالحم الغربية اليت اعتربت يف قمم أدب        إن  :  يقول معايل األديب والشاعر غازي القصييب       :األديب

الشعوب ما هي إال هالوس وحماكاة لألساطري ال تلزمنا يف عصرنا هذا الذي ال جمال فيه هلذا التلهي                    
 فما تعليق معاليكم؟.. واخليال، وإن جماالت اإلبداع احملسوس يف واقعنا كثرية

 منطلق من موقف واقعي وتفكري واقعي،       غازي، ورمبا هو  .   واهللا طبعاً هذه وجهة نظر معايل د       -
ولكن أنا يف اعتقادي أن تلك املالحم مبا فيها من خيال وما فيها من جنوح عن الواقع، فإن هلا وظائف                    
أخرى ليست بالضرورة مرتبطة بالواقع، هلا وظائف تتعلق بتنمية هذا اخليال واالرتقاء باحلس إىل أبعاد               

 .له لنتعرف إليه بشكل مفصلر غازي، وطبعاً حنتاج إىل أن حنلِّأخرى، على أية حال هذا رأي الدكتو
 

 معاليكم على صلة وثيقة بآداب اللغتني اإلجنليزية والفرنسية ليس كمطلع فقط بل كمبدع،               -
                ركم اإلبداعي، من هذه الزاوية نسألكم عن السر أي أن الكتابة بإحدى هاتني اللغتني هي من روافد 

اللغتني اإلجنليزية والفرنسية إىل جوائز نوبل، ما الذي تراه من خصائص كامنة يف كل              بأسبقية اإلبداع ب  
 من اللغتني جعلتهما تسبقان لغتنا العربية الشاعرة إىل هذه اجلوائز العاملية املرموقة؟

 

 جزء السؤال األول يتعلق يب، وأنا فعالً ليس لدي أعمال إبداعية باللغتني، أنا أجيد اإلجنليزية                -
ألين درست ا أكثر من سبع سنوات، وكتبت ا حبوثاً وقصائد، لكنها ليست قصائد قابلة للنشر،                  

. أما الفرنسية فمقدريت فيها يف حدود التخاطب، وهي أيضاً مترمجة         .  هناك ديوان مترجم مبشاركة مين    
ت ولكن يف   أما السؤال املهم فهو حول جوائز نوبل وهذه اللغة، وحقيقة األمر ليس يف قوة اللغا                 

السياسة ويف قوة أولئك الذين يقفون وراء قوة هذه اللغات، قوة حضارم وسلطتهم وسيطرم، نعتقد               
أن اللغة العربية لغة عاملية ليست فقط ألن اهللا كرمها وجعلها لغة القرآن، لكنها هي فعالً من أقوى                    

لغة اإلجنليزية والفرنسية ومها لغتان     أنا أعرف ال  .  اللغات املوجودة سعة وثراء وليست دون تلك اللغات       
حمدودتان جداً، ولكن غري احملدود هو سلطة املؤسسات السياسية واالقتصادية والعلمية والثقافية اليت              

 .هذه احلقيقة.. تسيطر على كثري من مقومات الشعوب اآلن
 

قضية لغة  أرجو أن تسمحوا يل مبداخلة صغرية جداً، إذن القضية ليست             -عبد املقصود خوجه    
وإمنا قضية علوم وقضية إبداع وقضية تكنولوجيا، وبال شك أن هناك جزئية ال نستطيع أن ننكرها                  

 .وهي جزئية سياسية



ى به أن يعلمنا عن صحة ضبط اسم أسرته،         نرجو من احملتفَ    :جد يقول نصالح الدين امل  .   د -
إىل أي شيء هذه النسبة مع  وبكسرها،  هل هو العواجي بضم العني أم العواجي بفتح العني، أم الِعواجي            

 الشكر؟
 أوالً أنا شاركت جزئياً يف اجلدل مع األستاذ عبد اهللا بن ادريس، وقلت له إن امسي كما                    -

 أن تكون مرفوعة، وأنا أعرف أنه       ولكن أستاذ عبد اهللا رفض وقال البد      ..  أعرفه العواجي بسكون العني   
 اململكة وهو اسم معروف، ورمبا من االعوجاج لصعوبة          االسم العواجي، وهذا االسم جاء من مشال      
إمنا ينطق العواجي   .  ولكن أكيد أا ترجع لالعوجاج    ..  كسره، ورمبا العوجاج فيه، يف شيء آخر       

 .هكذا ينطق. بسكون العني وليس برفعها أو نصبها أو كسرها
 

بقى القدس قصائد   رسالة من القدس، دمي هو القدس، وت        : سؤال من األستاذ علي املنقري     -
مؤثرة عن قدسنا املسلوب، وردت يف ديوان معاليكم، هل يرى معاليكم أن شعراء املسلمني قد                  

 استطاعوا ختليد هذه الذكرى احلزينة يف أذهان األجيال؟
 أعتقد أن الشعراء فعالً أسهموا يف التعبري، ولكن كأين م ينوحون اآلن وهم يرون ما حيزم                 -

 ال يعرفون ما يدور، أنا أعتقد أن قصائد الشعراء اآلن للحي وامليت منهم أا تنوح                 هل كانوا مغفَّلني  
 .ألا تعرف بالضبط أن هذا ما جيري، هذه احلقيقة اليوم

 

 :سؤال للدكتور سامي محودة
 ــف ز ــبل يقط ــوأق ىبهــر ر ال

. 

 ــز ــب أىب عـ ــبامأديـ ه املكتـ
. 

ــبا   ــد أوع ــوايف وق ــرود الق ي
. 

ــع الِشــ   ــار م ــهر يف أيعوس ك
. 

وأفــياء جنــد تعــيد الصــبا   
. 

فـــأين الصـــبابة يف شـــعركم 
. 

قــيود تــرد اهلــوى أشــيبا   
. 

فهــل كــان لألمــن عــند اهلــوى 
. 

والواقع أن هذا سؤال قدمي، وجوايب دائماً هو نفسه،         .   هذا السؤال عن إشكالية األمن والشعر      -
الواقع أين مل أشعر يف يوم من األيام ذه اإلشكالية فعال ولقد            :  ولكن مع هذا اجلمع الطيب أجيب عنه      

وظيفيت أكثر مما كتبته من قبل، ألنه هو املتنفس الوحيد يل مع الوقت الضيق،               كتبت الشعر وأنا يف     
والشيء الوحيد الذي أمارسه يف الصباح وأمارسه يف أوقات خمتلفة، مث مل حيضر وكيل وزارة الداخلية                 

ألنه لو حضر ما كتبت شعراً، مث إنه عندي قناعة تامة بأن ليس هناك أي                ..  يوماً عند كتابة القصيدة   
هناك حمظورات يف الشعر والنثر     .  تعارض بني ما نكتبه ويكتبه الشعراء وبني مسؤولية وزارة الداخلية          

         وكل جمتمع عنده حمظورات، وكل جمتمع عنده أمور معينة ير  مس، لكن هناك سلبية واحدة من      فض أن ت



تابتها وأبيضها، هذه   إنين اكتب القصائد وال أنشرها ألين ال أملك الوقت لكي أعيد ك           :  وزارة الداخلية 
إشكالية يعين استطيع خالل سنة أو سنتني أن أمجعها يف ديوان، ولكن الوقت ال يسمح يل بأن أكتب                   
القصيدة اليوم واملساء أنقلها وأبيضها وأعطيها صحيفة، والسلبيات أين ال أملك الوقت لتجهيز                

ائي وال تأخذ مين وقتاً، مث إن عملي يف         ماً بشكل تلق  متاالقصيدة للنشر، ولكن كتابة القصيدة عملية تأيت        
الداخلية دائماً أنظر له من زاوية اجلانب اإلنساين البحت، وال أشعر أن هناك تعارضاً بني مبادئي                   
كإنسان وكمسلم وكعريب وبني عملي، وفعالً أجد أن هناك جتانساً حقيقياً ألن عملنا انساين، أنا إذا                  

 ميس ما أعتقد أنه     -وأقوهلا بكل صراحة      -  وزارة الداخلية شعرت يف يوم من األيام أن عملي يف          
صحيح، ما بقيت ليوم واحد، ولكن بالعكس أنا وجدت أن عملي يف وزارة الداخلية كان جماله خلدمة                 

آسف ألين أسهبت ولكن    ..  واألمن هو األساس، حقيقة مل أجد هناك أي تعارض        ..  الناس وخدمة األمن  
 ..هذه نقطة مهمة

 

إىل أي مدى استطعت    :  من جملة استجواب يقول     األستاذ حسن صاحل املقحوي    سؤال من    -
 أن حتقق اخلصوصية احمللية يف أعمالك الشعرية؟

 اخلصوصية احمللية بالنسبة للشاعر حتتاج إىل إيضاح، أوالً أنا شاعر عريب والشعر ديوان                 -
ي س هناك شيء امسه شعر حملِّ     العرب، وأنا من صغري وأنا يف االبتدائي يف سن مبكرة أعرف ذلك، ولي            

والشيء الوحيد الذي يؤخذ علي أنين لست شاعر مناسبات، أنا اكتب الشعر كما يأيت يف وقته،                   
 .وبالتايل ال أرى أن يف الشعر جماالً للتفريق، ووضع خطوط واضحة بني الشعر احمللِّي والشعر العريب

 

ل ثنائية التنمية والثقافة صياغة حالة     كيف ميكن من خال      سؤال من األستاذ أمحد عائل فقيهي      -
واإلنسان كقيمة ودور   ..  حضارية واجتماعية يف اململكة تأخذ بأمهية احلوار مع أنفسنا ومع اآلخرين           

 .وفاعل مضيء هلذا احلوار
مات أساسية، يصبح من     أوالً إذا انطلق اتمع أو الذين يضعون اخلطط يف اتمع من مسلَّ             -

 إىل اهلدف املنشود، واالستمرار مع وجود مصاحلة وحالة توازن بني قيم اتمع              السهل جداً الوصول  
لكن عندما يكون هناك غموض وعندما تكون األمور ليست على درجة من الوضوح ويصبح              .  والتنمية

مات واألساسيات يصبح هناك ثغرات يف منتوج التنمية أو ثغرات          هناك جمال لالجتهاد يف تعريض املسلَّ     
يف اململكة حنن جمتمع مررنا بتجربة فريدة ونادرة، وأنا عايشت وعملت           ..  تيجة النهائية يف اتمع   يف الن 

قبل الطفرة وما بعدها، وكنت أرقب الوضع وكنت أخاف، كنت أخشى أن هذه اهلزة االقتصادية                 
       تمع وقيمه، ولكن ألننا جمتمع مسلم تربية العريقة استطاع   ى على القيم اإلسالمية والقيم العرب     تودي با

 .بالفعل أن يصمد ليس مبعىن أنه مل خيرج بسلبيات أو اهتزازات جلوانب معينة



اك اهتزازات، ولكن ظل اتمع حمافظاً فعالً على مساته األساسية وظل مترابطاً وظل قوياً،                نه
 .سيةواستطاع أن يبلغ ما بلغه يف مدة قياسية، استطاع أن حيقق تنمية اقتصادية يف مدة قيا

وال بد أن كثرياً منكم معين ذا األمر وعاشوا التخوف، من أن هذا التحول العاصف القوي يف                 
املؤسسات االقتصادية واإلدارية كافة يف البلد، ووجود الثروة بشكل سريع ميكن أن يعصف بالقيم                

ساته استطعنا أن   واألخالق، لكن حقيقة استطعنا بفضل اهللا مث األسس اليت يقوم عليها اتمع ومؤس             
نتجنب الكارثة وهذا ال يعين عدم وجود سلبيات سلوكية، هناك سلبيات سلوكية موجودة ولكن هذه               
حتصل يف أي جمتمع، ولكن مل حيدث أي اهتزاز يف البنية األساسية ألخالقيات اتمع، فقد ظل حمافظاً                  

.. أن يصحو إىل درجة كبرية جداً     أنا يف اعتقادي أنه صمد واستطاع       .  على قيمه وعلى أساسياته وصمد    
هذا هو املوضوع الذي أدعو إخواين املثقفني أن يتعاملوا معه، أمتىن أن نذهب إىل أعماق اتمع، وأن                  

وكانت هناك معارك، معارك التحول، داخل البيت، داخل         .  نبحث ونقضي وقتاً كبرياً يف البحث      
ناك معارك، ألننا كنا مشدوهني ونركض، اآلن       اتمع، داخل املؤسسات، داخل األنظمة، نعم كانت ه       

نستطيع أن نبحث عن املواقع ونرى بالضبط عملية احلساب واخلسارة، وعملية التقييم، مث ننتقل بعد                
 .ذلك إىل اقتراح أساليب معاجلات أو إقتراح ضوابط ضد احتمال أن تكون السلبيات أكثر

 

م وجود األمن يف بعض بالد املسلمني يف        إىل ماذا تعزو عد     : سؤال من إبراهيم حجاج يقول     -
 الوقت احلاضر باعتبارك رجل أمن سابقاً؟

كل منها يعاين من مشاكله اخلاصة، ولكين أنا        .  بالد املسلمني مثقلة باهلموم   ..   هذا سؤال كبري   -
متأكد أن االبتعاد عن دينهم واالنزالق وراء قوى خارجية، والسماح ألنفسهم بأن تستخدمهم تلك               

 اخلارجية كأدوات لتحقيق مصاحلها، كل هذا يؤدي إىل التمزق، وهذا حقيقة األمر بصراحة،               القوى
 .محانا اهللا من هذه الشرور

 

لقد كنت أحد القيادات األمنية     :  إبراهيم.  معايل د   : سؤال من األستاذ حممد عبد الواحد      -
ار الضباط يسيئون   املشهود هلا بالتواضع وحسن اخللق، ولكن بعض من ترأسهم من اجلنود وصغ             
 تعاملهم مع املواطنني ويستعملون أساليب أحياناً ال تليق بكرامة الوطن واملواطن؟

 يا أخي حممد أوالً سأعيد الكرة ملرماك، املواطن الضابط أو اجلندي ليس جهازاً يستورد من                 -
ن خيرج من بييت    اخلارج مبواصفات معينة، وليس رجالً أيضاً يجلب من اخلارج، الضابط والفرد مواط            

وبيتك وبيت جارك، خيرج وحيمل معه كل ما تعلمه من اتمع، هو يف الواقع منتوج اجتماعي فإذا جاء                  
يتعاىل أو يظلم أو يتغطرس أو يتجاوز فهو ميثل شرحية سلوكية معينة ولكنه ال ميثل اتمع ككل، اتمع                  

ر ضباطاً مبواصفات معينة        ر، لكن أقول إنه ال تستطيع أي جهة ال وزارة الداخ          خيلية وال غريها أن حتض



من اخلارج، فهي تفتح كلياا ومراكز للتجنيد ملواطنيها وهؤالء يأتون مبا يتلقونه من تربية داخل                  
البيوت، بييت وبيتك وبيت جاري، فاحلقيقة أن املشكلة يف اتمع ويف التربية بالنسبة ألولئك األفراد                

نه، أما يف الغالب فضباط األمن وأفراده هم فعالً يف الغالب يعربون عن طبيعة               القالئل الذين ال ميثلو   
 .اتمع الطيب اخللوق األمني

 

 هل تستطيع كتابة مذكراتك وأنت يف أروقة السلطة؟ : سؤال من األستاذ زهري كتيب يقول-
ذين هلم إجنازات يف     إذا كان املقصود أنا، فليس لدي ما أكتبه، أما املعتاد بالنسبة للرجال ال              -

حياة شعوم فيكتبون فيما بعد، ولكن هذا ال ينسحب علي وغري وارد، ألين مل أقدم ما يستحق أن                    
أكتب عنه، أنا موظف أديت واجيب بقدر اجتهادي، واحلمد هللا إن أمثالكم يعبر عن رضاه، هذا كل                  

 .الذي حصل
اكل أال تعتقد أن ذلك حباجة إىل       وكنت تدعو للبحث يف بعض املش      ولكن معايل الدكتور     -

شيء من املعلومة اليت تتيح للباحثني أن يبحثوا فيها وجتربتكم يف جمال األمن ملدة ثالثني عاماً تشري إىل                   
 عدم سهولة احلصول على املعلومة، فكيف الوصول إليها؟

لبحث  البحث عن املعلومة هي أول مهام الباحث، بعد التعريف عن املشكلة بشكل حمدد، ا               -
عن املعلومة هو مهمة الباحث أساساً، رمبا كان وجود املعلومة أمراً ميسراً ولكن حيتاج إىل أن ننتقل                   
إليها، هذا ال ينسحب على رجال البحث واملثقفني وغريهم، حنن إذا أردنا أن حنافظ على مكاسبنا                  

 بد أن نتعلم، أن نتحرك      الكبرية يف حياتنا وأن نظل نتقدم وحنميها من أي إرهاصات ظاهرة وخفية، ال            
           رة، إمنا عندما ال تكون     لألمام، وأن نبحث، ألننا يف زمن املعلومة وأصبحت املعلومة أيضاً جاهزة وميس

 .جاهزة معناها أا حتتاج إىل جمهود، واهود هذا ال ميكن أن يأيت إال بواسطة من يعرف ويسعى وراءه
 

 من األديب الشيخ عبد اهللا بن إدريس عن بداياتكم         مسعنا  :عبد اهللا مناع يقول   .   سؤال من د   -
نريد أن نسمع منكم عن تلك البدايات، كيف كانت، وما البواعث واملؤثرات، ومبن تأثرت              .  الشعرية

 من الشعراء أو من الشعر، وبأي األزمنة الشعرية تأثرت؟
به هي القصائد   م، وقصائدي اليت نشرت يف كتا      األستاذ عبد اهللا بن إدريس تكلَّ      ..   شكراً -

الصاحلة للنشر يف ذلك الوقت باستثناء ثالث قصائد ألقيتها يف ثورة اجلزائر وفلسطني والنادي                  
بالرياض، مل أجدها، أما قبل هذا فال أزال أحتفظ مبذكرة خبطي كتبتها وأنا يف االبتدائي فيها ست                    

حها باخلط األمحر عام    ح ص -ان مدير املدرسة    ـ وك -ومن الصدف أن األستاذ صاحل اخلزمي       .  قصائد
، وال يزال التصحيح موجوداً خبطه وأحتفظ فيها، وهي غري قابلة للنشر، وهي كنموذج عن كيف                ٧٥

 .بدأت أوالً



 ٨٤مث بدأت يف نشر قصائدي اليت يف كتاب األستاذ عبد اهللا، إىل أن سافرت أمريكا عام                    
ث، وبعد ما عدت، وأعتقد أن جتربيت       وانشغلت يف الدراسة وتوقفت عن الكتابة إال قصيدتني أو ثال          

الشعرية نضجت بشكل أكرب عندما بدأت أكتب الشعر بشكل أكثر يف فترة وزارة الداخلية، ألا                 
ن، أما بالنسبة لتأثري بالشعراء فال أعتقد أين تأثرت بأحد معي          ..  سي وكنت أكتب أكثر   كانت متنفَّ 

 شعري، لكين ما أذكر أين تأثرت بأحد أول ما قرأت،            يفَّ مالمح من كبار الشعراء يف      ولكين متأكد أنَّ  
قرأت املعلَّقات، مث الشعر اجلاهلي، مث الشعر العريب يف صدر اإلسالم والشعر العريب يف هذا القرن، كل                 
الدواوين قرأا، ويف مرحلة ما اعتقدت أين تأثرت بالشايب، لكن هذا التأثر بالشايب مل يستمر، أعتقد أن                 

 .ية خاصة يب أكثر من أي شي آخرشخصييت الشعر
 

رة ما األسباب اليت تراها وراء حوادث        من خالل جتربتكم الكبرية واملظفَّ      : معايل الدكتور  -
السري يف العامل العريب بشكل عام واخلليج العريب بشكل خاص، باملقابل ندرة حدوثها يف بعض الدول                 

 :األرقم لعلوم احلاسب اآليلعبد العزيز الكريدية مدير معهد . األخرى؟ سؤال من م
 حوادث املرور يف كل الدول ويف كل القارات، وحىت يف الدول اليت فيها ضوابط قوية جداً                  -

مثل أوروبا وأمريكا فيها حوادث رهيبة جداً ألسباب ختتلف، حنن رمبا حوادث املرور تأيت ألسباب                 
 حىت السائقني نستوردهم من اخلارج      القيادة والقائدين، مستوى ثقافتهم، مستوى حضارم، أعمارهم،      

   مثل حاطب الليل، نقش    م على حسابنا، رمبا االندفاع يف القيادة        هم بالقش وحنضرهم غري مدربني وندر
وهناك جمموعة عوامل يف أمريكا مثالً طرقهم تشهد        .  يف السرعة وجتربة القيادة جتربة جديدة بالنسبة لنا       

قوية ولديهم إدارة أمن مروري قوية ويطبقون عقوبات شديدة،         عشرات اآلالف من احلوادث وطرقهم      
فالوعي يغين عن كثري من اإلجراءات،      ..  ولكن مع ذلك جند أن نسبة حوادث املرور لديهم عالية جداً          

حنن لو مارسنا واجبنا الوطين ومل نشغل أي متخلف أو غري كفء، إذن بامكاننا أن نستغين عن أجهزة                   
 األول حمدودة النشاط، بالدرجة اليت يصبح فيها املواطن واملقيم منضبطاً             الشرطة، كما كانت يف   

 .وملتزماً بذاتية التعامل، هذه قصة مرتبطة بالوعي وممارسة الوعي وليس الوعي فقط
 

لديكم جتربة رائدة يف جمال القصيدة الشعرية السعودية عرب           : سؤال من األستاذ علي الرابغي     -
  باإلجنليزية والفرنسية، خطوة جريئة، ترى كيف كان جتاوب القراء معها؟فضاءات عاملية كديوانيكم

نفدت طبعته الثانية، تم توزيعه يف فرنسا والدول        "  هجرة القمر " أوالً بالنسبة للديوان الفرنسي      -
الناطقة بالفرنسية، وهديف مل يكن يف يوم من األيام حتصيل ربح، ولكن تقريب مناذج من شعرنا، وعندما                 

حت، بدأت قبل أربع سنوات أشتغل يف جمموعة من قصائدي االجنليزية وانتهيت منها وتقريباً يف                 جن
مرحلة الصدور من قبل ايكو، وسوف يتم توزيعها هناك، وسوف أجلب منها أعداداً كبرية بغرض                 



 شعرنا،   أنا أواجه بأسئلة وذهول من قبل املهتمني بالشعر يريدون أن يقرأوا           ،توزيعها يف داخل اململكة   
لت ألن القصيدة األوىل كان عنواا خيام القبيلة فأنا فض         "  خيام القبيلة "وهذا الديوان األخري عنوانه     

 .هذا العنوان
 

  ))قصيدة للدكتور زاهد زهدي(( 
 : أيها األخوة األعزاء السالم عليكم مجيعاً ورمحة اهللا وبركاته-

 وأود أن أقول إن     ،ملقصود خوجه صاحب االثنينية   إبراهيم العواجي والشيخ عبد ا    .  أحيي معايل د  
.  وكانت بدايتها يف مكتب معايل د      ،هذه ليست قصيدة وإمنا أبيات مما تعورف عليه بالشعر اإلخواين          

 من الناس الذين يعرضون عليه مطالبهم ومنها املعقول ومنها          إبراهيم العواجي، حيث استمعت إىل كثريٍ     
م بلطف شديد حبيث خيرجون مجيعاً راضني، ومن هذا املنظر الذي             غري املعقول، ولكنه كان يقابله    

شهدته كتبت أبياتاً يف وقتها مبنشأ االرجتال وأعطيتها ملعايل الدكتور، وعندما مسعت بتكرميه اليوم يف                 
 :هذا املنتدى استكملتها

*    *    * 
 

 مداعبة اخوانية مع الشاعر الدكتور ابراهيم العواجي
ــق اِملــــ  ــا رائــ زاِجيــ

. 

  يـــا ســـيواجـــيدي الع
. 

ــي ــٍة وراجـــ ذي حاجـــ
. 

يـــا هـــدف القُصـــاد مـــن 
. 

أو معـــــوٍز محـــــتاجِ 
. 

ــ  ــةًِمــ ــائٍل إقامــ ن ســ
. 

ــالجِ حاـ ــةَ يف إبـــ لـــ
. 

ــ  ــتقيٍم(ن ِم ــرض) مس ـــيع  ال
. 

ــب يف إدالِج يطلــــــــ
. 

ــا   ــوق مــ ــٍر يســ آلخــ
. 

تمســــــك بالعــــــناِج
. 

ــنهما   ــا بيــ ــت مــ وأنــ
. 

ِجنــــاٍو علــــى اعــــوجا
. 

لتفـــرز الصـــادق مـــن   
. 

*    *    * 

ــح يف لَ ــاِجيلــــ جــــ
. 

  فطالـــــب)عالـــــةًم(
. 

ــ ــتاِجحبجــــ ة اإلنــــ
. 

ــ  ــاوالً تربيــــ رهاحمــــ
. 

ــرد واألزواِج بالفــــــــ
. 

ــبها  ــذا يطلــــ وهكــــ
. 

)الـــزجاِج(مـــع ) خـــياطا( و
. 

  اكاً(يطلــــــبســــــب(
. 

ــناء( ــالن( و) بـــ )اِجســـ
. 

ــب جب  ــباِز(انـ ــ) اخلـ ـوالـ
. 



الـــذئب عـــن الـــنعاجِ  
. 

ــارٍس"و   ــيدرأ" حـــ لـــ
. 

ض مـــن الـــدجاجِ ــــ
. 

ــتخرج البـــ   ــٍر يسـ ـيوآخـ
. 

١( اآلزاِجِةيف حممـــــــــي(
. 

ــاِر  ــنني لألبقــــ واثــــ
. 

ـ  ياِجالفحـــــولُ للهــــ
. 

حيمـــــوا أن تلجـــــأ  
. 

ــلُ يف  ــ(حيمـــ )راِجالكَـــ
. 

ــائقني"و  ــٍد" ســـ واحـــ
. 

ــزيِت و ــي"لـــ "بالبواجـــ
. 

ــا   ــتص بــ ــٍر خيــ وآخــ
. 

ــز اللّ ــةَ يف الـــ جاِجمعـــ
. 

وثالــــــٍث لــــــيحفظَ 
. 

منـــــــــــتفخ األوداِج
. 

ـ   بوغريهـــــم حماِســــ
. 

)الســـيد ( ـــرِجامـــن خ
. 

ــه  ــا يفرضــ ــر مــ حيصــ
. 

عجيـــــبةُ اإلخـــــراجِ 
. 

 مســــــرحيةٌوتلــــــك 
. 

ـــــيبانفـــــراِجِبللج 
. 

ــارةٌ   ــتها بشــــ غايــــ
. 

*    *    * 

ــرغ ــزواِجيـــ ب يف الـــ
. 

وعاصـــٍف بـــه اهلـــوى   
. 

ــلُ ــرواِجتصــــ ح للــــ
. 

يســـــوق أي حجـــــةٍ  
. 

ــن زالجِ  ــمِة مـــ الِعصـــ
. 

أقلُّهــــــا الــــــرغبةُ يف 
. 

ــتاجِ   ــى النـ ــى علـ العظْمـ
. 

مث ادعـــــاُء القُـــــدرةِ  
. 

ــن ِمــــ  ــلَّ مــ زواِجأقــ
. 

وأنــــــه يف احلــــــق ال 
. 

ذي رغــــــــــبٍة والَِّج
. 

ولـــيس يف الوصـــِف ســـوى 
. 

راِجالعمــــر مــــن اهلَــــ
. 

ــةَ يف  ــغَ الغايــ ــد بلــ قــ
. 

ـ  ناجيف جاريـــــٍة ِمغــــ
. 

ــي األذنَ   ــاَء يبغـــ وجـــ
. 

جـــــاؤك باألفـــــواجِ 
. 

مِس قـــدرأيـــتهم بـــاأل  
. 

ــي  ــربٍج عاجــــ بــــ
. 

ــناسِ   ــالس للـ ــت اجلـ ولسـ
. 

ــطَ األوداِج منبســــــــ
. 

 ــووإن ــا تلقاهمــــ مــــ
. 

ــتهاِجلّـ ــِف واالبـــ طـــ
. 

ــٍس  ــال يف جملـ ــج بـ ـ يعـ
. 

ــى األدراج  ــاد علـــ عـــ
. 

ــم راٍض إذافكلُّ  هــــــــ
. 

                                           
 .املباين الكبرية املبنية طوالً كالزرائب )١(



)العواجـــي(قصـــد لـــدى ـ
. 

ــ  ــبلغوا الـ ـحـــىت اُألىل مل يـ
. 

ــزعاجِ  ــا انــــ دومنــــ
. 

ــرفونَ   ــرامهو ينصـــ تـــ
. 

*    *    * 

)احلجــــاِج(مـــن بلَـــِد   
. 

)شـــاعر(أتـــاك مـــنهم   
. 

ــي ــد ِبناجــــ ال أحــــ
. 

ــه   ــن بطْشـ ــذي مـ ذاك الـ
. 

ــنطفِة األمشـــــ  اِجوالـــ
. 

حـــىت مـــن الرضـــع بـــل 
. 

وهـــي أمـــانُ الالّجـــي  
. 

ــاركم   ــئت إىل ديـــ جـــ
. 

ــاجِ  ــِن واحلُجـــ ر األمـــ
. 

ــي ودا  ــبطُ الوحـــ ومهـــ
. 

  ٍل وال صـــــناِجطَـــــب
. 

قــد ِجــئت بالشــعر بــال    
. 

ــي ــي إىل إحراجـــ يفْضـــ
. 

ولســـت بالســـائِل مـــا   
. 

ــياجِ  ــذي احتــــ بــــ
. 

ومــــا أنــــا واحلمــــد هللا 
. 

ــرةُ راِج اَألعاطـــــــــ
. 

ِملْحــــةٌ) ِهــــي(وإمنــــا  
. 

ذُرى األبـــــــــــراِج
. 

ــعرِ    ــب للش ــاعٍر يطْل ــن ش م
. 

بأحســـــِن الديـــــباجِ 
. 

ــاً  ــوغُه ملَمعــــ يصــــ
. 

الــــــوجِه واِملــــــنهاج
. 

   األغـــراِض حـــر هـــزمن
. 

لُغـــــز وال أحاجــــــى 
. 

ــوح ال  ــريقُه الوضـــ طـــ
. 

ــ ــي (ـلـ ــاعِر العواجـ )الشـ
. 

 ه ــوقُه ــةًأســــ ديــــ
. 

ــي ــعصــــ زالِجةُ اِملــــ
. 

 هيف جملــــــٍس أبــــــواب
. 

تــــاِجقصــــِر بــــال ِرـ
. 

ــاحِب الــ   ــِب ص ــي كقل ـفه
. 

ــ ــنوِر والســـ ــ راِجح الـ
. 

ْـالكـــريم ســـم) ةُاخلـــوج( 
. 

اِجبــــــنورها الــــــوه
. 

ــو ل  ــتهفـ ــواكبــ ه كـ
. 

وثــــــيقةُ األوشــــــاج
. 

ــي ل  ــا وهـ ــو هلـ ــفهـ هــ
. 

*    *    * 

 

  ))لشاعر حييى السماوي المةك(( 
-د املرسلني الصادق األمني احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سي. 

 .سالم عليكم



      يبدو أن مثة التباساً قد حأن احتدث عن معايل الدكتور              د ث، أنا مل أكتب قصيدة إمنا أردت
 : أقولهكذا أردت أن.. العواجي بشكل أنا رأيته فيه، العواجي عاشقاً
 .لكن الصعوبة تكمن يف شرح تفاصيل ذلك العبري.. ال أسهل من أن يستنشق املرء عبرياً

وإذا كان مبستطاع العتصوير ما تراه الروح؟د سة تصوير ما تراه األحداق، فإنه من العصي 
      رسم شاعرية الدكتور إبراهيم          -نة  وألن الشعر ليس سوى روح ملح فقد كان صعباً علي 

سبقاً بأن ما سأقوله    ولذا أعترف م  ..  يةر رسم تضاريس اجلغرافية الشع    يي، طاملا كان صعباً عل    العواج
 ".صبوات مبدعيه واختالجام"حبس فضاءات الشعر بعصافريها وجنومها و 

ة حرف ميكن أن    مى، من كتاب كبري، وال ثَ      جمرد حرف يتهج   -ما سأقوله إذن، هو حرف      
 .لسبب جوهري هو أنه ليس هناك من كأس ميكن أن يستوعب ماء ر بكاملهيستوعب معاين كتاب، و

  املؤكد، أنَّ   أنَّ بيد..  قد ال يكون مبستطاع زهرة واحدة، شرح تفاصيل عبري زهور احلديقة كلها           
 .وريقة واحدة من زهرة بذاا، كافية لشرح تفاصيل تلك الزهرة

صادقة للشعر السعودي كله من خالل       وفق هذا املنظور، وجدتين ال أستطيع رسم صورة           
ة من خالل وريقة واحدة من       بأنين استطعت رسم الوردة العواجي     - أزعم   - لكين   -الشاعر العواجي   

ِبعراِر :   ولكن  ال ِبعراِر جندٍ   -معرفة تفاصيل تلك الوردة املخضبة بالعرار        :   وبشكل أدق  -وريقاا  
 !!روح الفىت النجدي

 من خالهلا بالقامة    دقت والنافذة اليت ح   -تلك الوريقة   "   والشاطئ أنتِ  مد"ولقد كان ديوانه    
 الصطياد عصافري    أرمي ِشباك مقليت   لفة قبل أنْ  الشعرية الباسقة للدكتور العواجي فعقدت معه األُ       

 كيف تنسج للحبيبة     يده اليت عرفت   -عينيه، وقبل أن يستريح زورق يدي يف مرفأ يده الواثقة الواثقة            
حر جتاه  بية للشراع املُ  نديالً من العرار، وعرفت يف الوقت ذاته كيف تغرس السنبلة للوطن والصارِ            م

 .اليقني
                كان ذلك قبل ثالث سنوات اصطحبين معاليه ألمسية يف دارة أخي األديب األستاذ حد م

دافئة ..  ولة كنعاس الطف  هادئةً..  يومها عشنا أمسية شعرية عذبة مثل مطر ناعم        ..  القاضي بالرياض 
ل إيلَّ وأنا أستنشق عبري زهرته الشعرية،       ي أو هكذا خ   - ونقية كتراتيل بين عذرة      -كخبز األمهات   

 وهو ير اللذيذ          سفقد كان العواجي خبز األمسية،      -كب مياه الدهشة يف آنية اجلميع، ويغسلنا باخلَد 
:  يف أذن صديقي األستاذ محد القاضي      تسميومها ه ..   وما كان أمجله من انتشاء     -احتها الذهبية   وتفّ

وما خاب ظين حني رأيته يف صالة أخيليت           .."طوىب خلمية الشعر ذا الوتد املمتد يف حلم األرض         "
    الوريث الشرعي لقيس بن امللو      ح، وتوأماً جلميل، وسادن حرمة العشق والوهذا ما  ..   والعنفوان ِدج

 :شعرت به وأنا أمسعه يصدح



ــي ــندي أسـ ــاينان عـ ــنما تلقـ يـ
. 

ثـــالثُ ســـنني أم ثـــالثُ ثـــواين 
. 

أمــا اهلــوى فلــه زمــان ثــاين    
                                                            . 

ــِت إالّ   ــا أنـ ــتهمـ ــوعد أبدعـ مـ
. 

ــذالن    ــن اخل ــي ع ــه حس ــو ب يعل
. 

ــدوالً  ــتأمل جـ ــق يف درب الـ وأشـ
. 

ــناين  ــواناً إيلَّ بــ ــيعود نشــ فــ
. 

ــو   ــنا  أرن ــتين الض ــني يبغ ــيها ح إل
. 

عراً لـــزماينطِّـــفـــيها ســـواِك م!
. 

ــويل ال أرى   ــام حـ ــافر األيـ وتسـ
. 

 

 اختصر كل نساء األرض يف      ولنالحظ تلك النرجسية املشروعة للشاعر العاشق، الشاعر الذي       
ً هو حب الشاعر، هذا     -   غري أن للدهر دهرا    -أنثاه الذهبية، فكانت أيقونته الزرقاء، وكان دهرها        

 .احلب الذي صار أكرب من األيام فإذا باأليام تدور حوله مثلما يدور الناعور حول النبع
فقد ..  اً مبفرده رب، إالَّ أنه كان سِ    يخيل إيلَّ أن الشاعر العواجي وإن كان ينشد من داخل السرب          

 وفوق هذا وذاك، له حبه      - وله قاموسه اخلاص ومجلته الشعرية اخلاصة        -كانت له حنجرته اخلاصة     
ه الذي ال يشبهه فيه أحد يف زمن يستعري به العشاق تباريح سواهم، أو يتبادلون قميص                 بح..  املتفرد

 . حتايا الشفاه ال القلوباحلب بالطريقة اليت يتبادل ا البعض
 حني ال   -عة  ومع ذلك فهي أضيق من القب     ..   هي حياة العواجي   -ة جندية شاسعة    يشاسعة مثل بر  
فقد كان يريد فانوس احلبيبة، ألن العواجي       ..  مل يكن فيها حباجة إىل مشوس وجنوم      ..  تضاء بشمس احلب  

مع احلب حني قالل بالطريقة اليت صنع وأبدع فقد صنع بذاته عامله املتأم يها موعده األبدي: 
أمــا اهلــوى فلــه زمــان ثــاين    

                                                            . 

  هــت ــوعد أبدعـ ــِت إالّ مـ ــا أنـ مـ
. 

 

   وألنه الوريث الشعري لعش  رة فقد رفض أن تضاء غابة قلبه بغري فانوس احلبيبة، حىت           ذْاق بين ع
لو كانت مسامات قلبه وفضاءات عينيه مطرزة بالنجوم واألقمار، وها هو ذا يعترف عرب هذه الصرخة                

 :األنيسة، الصرخة اليت ال يسمعها غريه، أنثاه الذهبية فيقول
ــ  ــبح نِضـ ــاين كصـ رليبقـــى زمـ

. 

 ـــىأضـــيئي بعينـــيك لـــيجلَ الد
. 

ـــروال خيتفـــي مـــن مسانـــا القَم
                                                            . 

  د ــمس ــرف الش ــال تع ــيبرف ب املغ
. 

   ــر ــري الده ــياس عم ــاوي مبق تس
. 

ـ   ــة نجــ ــفلحظـ داها رؤاكوى مـ
. 

 

يأو فلنسمع هذا اهلمساملدو : 
ر تقبـــيل ناظـــري ناظـــريكيـــغَ

. 

ــيك    ــتابة ف ــن الك ــى م ــيس أحل ل
. 

ــرويف أود ــيك وحـ ــتها خاِفقَـ عـ
                                                            . 

ــكوين   ــوريت وسـ ــِت ثَـ ــا أنـ يـ
. 



ه  قلب  به الشوق لقناديل من سكنت      س؟ حيث يضج  مترى من منا ال يهمس مثل هذا اهلَ         
العشاق الذين ما برحوا يرمسون يف      ..  ه الناطق الرمسي باسم خبز هوى العشاق       تلْمرة خِ ..  والذاكرة

ينة، هكذا  ثَراء وب فْيلى وع د، ومجيل، ويرمسون معه خيام ل      روة بن الو  رح وع ولَذاكرم وجه ابن املُ   
 :شعرت به وقد صرخت باسم قليب حينما قال

ذْويت هلَــبايــا نــار ســمٍر وزيــدي جــ
. 

ـ    ــئ وهجـ ــيء يطف ــديال ش ه فاتق
. 

ـ   تلهم الوصــبافــإنين عاشــق يسـ
                                                            . 

ــبدي   ــواق يف ك ــم األش مــعلي ح وأش
. 

يء احلَطبا ـن تطف ـهوى ل ـونَ ال ـعيناك ل 
. 

عرفَتال تطفـئ الـنار يـا هـذا فلـو             
. 

ــو شــربا ــرتوي حــىت ول ــب ال ي للص
. 

ظاهــا ســعرياً إنَّ يب ظمــأ  فَــِزد لَ 
. 

واألد حيــي الصــببــابالبــلُ الشــعِر ي
. 

ا صدحت ـق م ـهذا هو العشق، لوال العش     
. 

ــبا  هــاً وال ر ــارس أرض ــتدى ف وال اف
                                                            . 

ــن ز  مــنوال عــرفت جــنونَ احلــب ِم
. 

 

وك يا دمن عرار جند، ويا ربيب املنسك احلجازي، فواهللا كانت، قصيدتك هذه الباعث              ض فُ ال فُ 
 كانت   وال أدري إنْ   - واألخرى لثمت يراعك     - أوراق شعرك    إحدامها لثمت :  يل بكتابة قصيدتني  

: بض ا تنور احلب؟ فالعاشقون يا سيدي هلم طبع تنانري القرى          هنالك نار أكثر عذوبة من النار اليت ين       
 مثلما  -وراً مأل مائدة العشق خببز احملبة       ن حقاً ت  ولقد كنت :  مينحون اخلبز لآلخرين ويكتفون برمادهم    

كنتعلى األرض حقالً تتناسل فيه البيادرراثاً خطّ حم !! 
ب به وجه   ضقلبه نصفني، األول خض به وخ     ر برتقالة   طَ العواجي عاشق كبري، فقط ش      وألنَّ

    معشوقته الذهبية، والنصف اآلخر عره فوق تراب الوطن، فالعاشق الكبري ال ميكن إال أن يكون            ص
 :وطنياً كبرياً، أو هكذا أراد العواجي أن يقول يف هذه األبيات
ـوأص جبا ـدي وأن كانت ه   ـلُ وبي الس

. 

احـــتار أيهمـــا حبـــي وملْهمـــيت 
. 

ــبا   جــا و ــيب وم ــيدي ويف قل ويف قص
                                                            . 

ــدين    ها بــكنت ــيت أس ــيون ال ذات الع
. 

ــبا ســوقَها واألصــلَ والن ــرت معش فِص
. 

  ــت ــتين هويـ ــا األرض أعطَـ هاأم أـ
. 

كالمهــا الســر مــا غــاب، وال اغْتــربا
. 

 ــر ــدة ال فَ ــباه واح ــندي فاألش ق ِع
. 

 

 واحدة، فقد أدرك الشاعر العواجي هذه       تني، ال بضفةٍ  وألن النهر ال ميكن أن يكون إال بضفَّ        
املعادلة الصعبة، فكانت لضفيت ر قلبه مالمح امرأة تسكن يف الذاكرة، ورائحة أرض تسكن العقل                

 . العواجيترصووالضمري، هكذا ت
 .والسالم.. ولكم الشكر



*    *    * 
 يف اية هذا امللتقى الكرمي، نشكر أصحاب املعايل والسعادة الذين شاركوا معنا باالحتفاء                -

ويقدم اآلن صاحب االثنينية اللوحة التذكارية للضيف        .  مبعايل الضيف الدكتور إبراهيم العواجي     
د اهللا إدريس مقدمة    بلفنان خالد خضر ولوحة أخرى من الفنان ع        أيضاً هناك لوحة من ا    .  فليتفضل

للضيف الكرمي، وسوف نلتقي االثنني القادم إن شاء اهللا بالدكتور أمحد خالد البديل، والسالم عليكم                
 .ورمحة اهللا وبركاته

• • • 
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