أمسية شعرية

*)(1

السيرة الذاتية الشاعر:

■ ■الدكتور /فواز بن عبدالعزيز بن
محمد اللعبون.

ـ

ـمن مواليد مدينة الرياض:
1395هـ1975 /م.

ـ

ـيعمل على رتبة أستاذ مشارك في قسم األدب بكلية اللغة
العربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

ـ

ـ

ـحاصل على الماجستير والدكتوراه في األدب والنقد من
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

ّب بشاعر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
ـلُق َ

((( * أقيمت مساء األحد ،الثاني من شعبان (1440هـ) الموافق للسابع من أبريل
(2019م) وتحدث فيها الدكتور فواز بن عبدالعزيز بن محمد اللعبون ،الشاعر
المعروف واألستاذ المشارك في قسم األدب بكلية اللغة العربية في جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .وأدارها سعادة األستاذ عبدالمجيد بن محمد
ال ُعمري ،المستشار بوكالة المطبوعات بوزارة الشؤون اإلسالمية.
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عبدالعزيز ،بعد أن تشرف بإلقاء قصيدتين أمامه حفظه اللّه
خاصا من لَ ُدنْه.
وحاز تكري ًما
ًّ

ـ ـله قصائد وطنية واجتماعية مقررة في المناهج المدرسية
في المملكة العربية السعودية.
ـ ـأُ ِع ّدت حول إبداعه عدد من الدراسات األكاديمية.
ـ ـحاصل على العديد من الجوائز اإلبداعية والشهادات
التقديرية.
■ ■من أعماله النقدية واإلبداعية:
1.1فائت األمثال :مقاربة أدبية ساخرة.
 2.2شعر المرأة السعودية المعاصر :دراسة في الرؤية والبنية.
3.3الخالديات.
4.4ديوان «تهاويم الساعة الواحدة».
5.5ديوان «مزاجها زنجبيل».
6.6مجموعة من البحوث العلمية المحكَّمة في المجالت
العلمية الداخلية والدولية.
■ ■من نشاطاته األخرى:
1.1إقامة أمسيات شعرية داخلية وخارجية.
2.2تمثيل المملكة العربية السعودية رسم ًّيا في عدد من
الفعاليات الشعرية والنقدية والثقافية داخل ًّيا وخارج ًّيا.
3.3اإلسهام األدبي المتنوع في نوافذ التواصل ،ووسائل
اإلعالم.
4.4عضو في عدد من اللجان العلمية والثقافية.
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السيرة الذاتية لمدير الندوة:
األستاذ /عبدالمجيد بن محمد بن سليمان ال ُعمري

■ ■مكان وتاريخ الميالد :الرياض
1384هـ.
■ ■العمل :مدير عام إدارة الدعوة في
إفريقيا بوزارة الشؤون اإلسالمية.
■ ■الشهادات العلمية:

ـ

ـبكالوريوس إعالم 1405هـ،
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

ـ

ـماجستير في علم اللغة 1411هـ ،جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية.

ـ

ـالعمل الصحفي 1402م ـ 1412هـ (عكاظ ،الرياض
ومجلة اقرأ).

ـ

ـدبلوم في علوم اللغة 1407هـ ،جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية.

■ ■الخبرات الوظيفية:
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ـ

ـالعمل أثناء الدراسة الجامعية في دار التربية االجتماعية
بالرياض ( 4أعوام).

ـ

ـ(إخصائي عالقات عامة ،مساعد مدير إدارة العالقات
العامة ،مستشار بمكتب سمو وكيل الوزارة للتخطيط
والبرامج المشرف على مكتب مدير عام الشؤون اإلدارية
والمالية).

ـ

ـالعمل في الشؤون اإلسالمية بالسفارة السعودية في
واشنطن  1420ـ 1424هـ.

ـ

ـالعمل في وزارة الشؤون البلدية والقروية 1405هـ ـ
1418هـ.

ـ

ـالعمل في وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد ،منذ 1418هـ (اإلدارة العامة للدعوة في
الخارج).

ـ

ـمدير عام إدارة المؤتمرات والعالقات الخارجية بوزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد (1425هـ
ـ 1429هـ).

ـ

ـمدير عام إدارة الدعوة في إفريقيا بوزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد (1429هـ مستمر).

ـ

ـبرنامج تنمية المهارات اإلشرافية ،معهد اإلدارة العامة،
1418هـ.

■ ■من الدورات التدريبية:
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ـ

ـ
ـ

ـبرنامج تنمية مهارات التنظيم ،معهد اإلدارة العامة 1418هـ.

ـدورة السلوك الدبلوماسي ،وزارة الخارجية 1419هـ.

ـدورة عن (الحكومة اإللكترونية) مركز الملك فيصل
للبحوث والدراسات بالرياض 1426هـ.

■ ■دورة في الحاسب اآللي:

From 1/1/2000 to 30/4/2000 (Office Skills).
(Comprising of Ms word, Ms Excel, Ms Access, Ms
Outlook).
(Career Technology Center, Falls Church, (VA, U.S.A).

ـ

ــ
ــ
ــ

ـدورات في اللغة اإلنجليزية:

1999-2000 (Level 2-Level 5) Washington, DC (American
university).
(Fair Fax County) (VA, Advanced English-2001) U.S.A.

ــ
ــ

■ ■المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية التي
تمت المشاركة بها:

ـ

ـالمؤتمر الثاني لرؤساء البلديات والمجمعات القروية،
المدينة المنورة1406 ،هـ.

ـ

ـالمؤتمر األول لوزراء البلديات بدول مجلس التعاون
الخليجي الرياض1409 ،هـ.

ـ

ـالمؤتمر الثالث لرؤساء البلديات والمجمعات القروية،
أبها 1407 ،هـ.
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ـ

ـالمؤتمر الثاني لوزراء البلديات بدول مجلس التعاون

ـ

ـالملتقى األول لألئمة والدعاة (جامعة األمير سونقال)

ـ

ـملتقى خادم الحرمين الشريفين في أدنبرة (اسكتلندا)،

ـ

ـمعرض لشبونة الدولي (البرتغال)1998 ،م (جناح

ـ

ـالمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)1419 ،هـ.

ـ

الخليجي قطر1411 ،هـ.

جنوب تايلند1418 ،هـ.
1419هـ.

المملكة ،قسم الشؤون اإلسالمية).

ـالمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) 1424هـ.

ـ

ـندوة المكتبات الوقفية في المملكة  -المدينة المنورة،

ـ

ـندوة الدعوة في عهد الملك عبدالعزيز  -الرياض،

ـ

الس َّنة والسيرة  -المدينة المنورة1425 ،هـ.
ـندوة ُّ

1420هـ.
1420هـ.

ـ

ـندوة االستشراق والدراسات القرآنية  -المدينة المنورة،

ـ

ـندوة تاريخ الملك سعود  -الرياض1428 ،هـ.

ـ

1427هـ.

ـندوة القرآن الكريم واستخدام التقنية  -المدينة المنورة،
1430هـ.
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ـ

ـالمؤتمر الثامن لوزراء الشؤون اإلسالمية  -جدة1430 ،هـ.

ـ

ـمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم  -مكة
المكرمة.

ـ

ـبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين1425 ،هـ مستمر.

ـ

ـالمشرف على جناح وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ،في معرض الجزائر الدولي للكتاب،
1425هـ.

ـ

ـالمشرف على جناح وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ،في معرض بكين الدولي للكتاب،
1427هـ.

ـ

ـمسابقة األمير سلمان بن عبدالعزيز المحلية للقرآن الكريم
 -الرياض.

ـ

ـالمشرف على جناح وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ،في معرض موسكو الدولي للكتاب،
1424هـ.

ـ

ـالمشرف على جناح وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ،في معرض الشارقة الدولي للكتاب،
1426هـ.

ـ

ـالمشرف على جناح وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ،في معرض طهران الدولي للكتاب،
1428هـ.
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ـ

ـالمشرف على جناح وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ،في معرض فرانكفورت الدولي
للكتاب1429 ،هـ.

ـ

ـالمشرف على جناح وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ،في معرض تونس الدولي للكتاب،
1431هـ.

ـ

ـممثل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
في األسبوع الثقافي السعودي اإليراني  -الرياض،
1425هـ.

ـ

ـالمؤتمر السنوي (الخامس) لمجلس العالقات اإلسالمية
األمريكية  -واشنطن2001 ،م.

ـ

ـمؤتمر علماء األمة  -السنغال1432 ،هـ.

ـ

ـالمشرف على جناح وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ،في معرض الجزائر الدولي للكتاب،
1430هـ.

ـ

ـالمشرف على جناح وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ،في معرض مدريد الدولي للكتاب،
1432هـ.

ـ

ـالمؤتمر السنوي (التاسع والثالثين) التحاد مسلمي أمريكا
الشمالية  -شيكاغو2000 ،م.

ـ

والس َّنة  -ميتشغان2001 ،م.
ـمؤتمر جمعية القرآن ُّ
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ـ

ـالمشاركة في عدد من األمسيات الشعرية داخل المملكة
العربية السعودية وخارجها.

ـ

ـعضو في عدد من الجمعيات العلمية السعودية والمراكز
اإلسالمية في الخارج.

ـ

ـالرثاء الخالد( :كتاب عن سيرة الملك خالد بن عبدالعزيز
رحمه اللّه)1413 ،هـ.

ـ

ـ(مناصحات شرعية) :كتاب يحوي أقوال العلماء حول
أعمال اإلرهاب والتفجيرات1425 ،هـ.

■ ■الكتب والبحوث والمؤلفات:

ـ

ـرسالة إلى النظام العالمي( :كتاب عن قضية البوسنة
والهرسك)1414 ،هـ.

ـ

ـديوان شعري (وطن المجد) باللغة العربية الفصحى،
1427هـ.

ـ

ـجهود المملكة العربية السعودية في التعريف باإلسالم في
بالد الغرب (بحث).

ـ

ـثمانية بحوث عن العمل اإلسالمي ،قُدمت في ورش
العمل بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية.

ـ

ـالشؤون اإلسالمية واألوقاف في عهد الملك سعود رحمه
اللّه (بحث).

ـ

ـالتسامح في اإلسالم (باللغتين العربية واإلنجليزية) (بحث)
أُلقي في جامعة ملبورن بأستراليا2009 ،م.
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ـ

ـاألخطاء الكتابية لدارسي اللغة العربية غير الناطقين بها
(رسالة ماجستير) (مخطوط).

ـ

ـ(أنيس الس ّمار من القصص واألخبار واألشعار)؛ كتاب
قصصا وقصائد تراثية وحديثة من مجتمعنا المعاصر
يحوي
ً
ومن الجزيرة العربية (مخطوط).

ـ

ـرواد العمل الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية
(مخطوط).

ـ

ـديوان شعري (صهيل الجواد) باللغة العربية الفصحى
(تحت الطبع).

ـ

ـالجهود العلمية والعملية لألسرة ال ُعمرية :تراجم لرجاالت
األسرة (مخطوط).
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(المضيف):
األستاذ الدكتور /عبدالعزيز بن إبراهيم ال ُعمري

بسم اللّه والحمد لِلّه والصالة والسالم على سيدنا رسول اللّه
وعلى آله صحبه ومن وااله.

حي
اللهم أوردنا حوضه وال تفت ّنا بعده واحشرنا في زمرته يا ُّ
يا قيوم.

ح َّياكم اللّه إخوتي الكرام في هذه األمسية الشعرية
المباركة مع الشاعر المرموق والمعروف سعادة الدكتور فواز
ابن عبدالعزيز اللعبون .هذا الشاعر من أسرة عرفت بالشعر
والتاريخ والعلم ،لها تراثها وجذورها وباعها في األدب والعلم.
وليس مستغربًا أن يكون شاعرنا في هذه الليلة من تلك األسرة
التي تستقي أدبها وشعرها وتاريخها من واقعنا ومن تراثنا ومن
ذاتنا ،فحياه اللّه في هذه األمسية المباركة .وال أريد أن أستبق
استعراض سيرته الذاتية التي سأتركها لمدير هذا اللقاء وهو األخ
الكريم األستاذ عبدالمجيد بن محمد ال ُعمري الذي أعطاني
يدي ورقة
ورقة صغيرة للتعريف به كمدير اللقاء كالعادة .وبين َّ
فيها كثير من البنود آثر أن أتجاوزها .وقد عودنا جزاه اللّه خي ًرا
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على إدارة ما يرتبط بالشعر في هذا المنتدى الذي نسأل اللّه
سبحانه وتعالى أن ينفع به.

األستاذ عبدالمجيد بن محمد ال ُعمري من مواليد الرياض
سنة 1384هـ ،يحمل ماجستير في علم اللغة .وهو أيضً ا شاعر
قدير ،عمل مدي ًرا إلدارة الدعوة في إفريقيا ومدي ًرا عا ًّما للعالقات
الخارجية بوزارة الشؤون اإلسالمية وحال ًّيا يعمل مستشا ًرا في
وكالة المطبوعات.

شارك في العشرات من المؤتمرات والملتقيات العلمية
والندوات والدورات الشرعية داخل المملكة وخارجها ،ومع
عدد من المؤسسات والمراكز اإلسالمية.

له خمسة مؤلفات ودواوين مطبوعة ،منها :الرثاء الخالد
في الملك خالد رحمه اللّه ،ويستحق رحمه اللّه وجزاه اللّه
خي ًرا .ورسالة إلى النظام العالمي ،ومناصحات شرعية ،ووطن
المجد ،وأنيس الس ّمار .وأعرف أنه في طور التأليف واإلنتاج
العلمي لعدد من الكتب والدواوين األخرى.

أعود للحديث عن الدكتور فواز ،ولي عالقة خاصة مع والده
حفظه اللّه لها ما يزيد عن  36سنة ،ومع أخيه الشيخ محمد
(القاضي) رحمة اللّه عليه أيضً ا في نفس هذه الفترة وربما نحن
كثر فينا الشيب أعرفه أو عرفته ،وربما لقيت الدكتور فواز حينما
كان صغي ًرا وهو ال يزال شابًّا ونحن شيبنا وشخنا .واطلعت على
كثير من قصائده ،ويعجبني فيه الغزل البريء النظيف والجد،
540

كما يعجبني فيه قصائده الوطنية األصيلة التي تعبر عن ثوابت
هذا البلد وحبنا لألوطان ،والتي أُدرج بعض منها في المناهج
الدراسية لدينا.

أسأل اللّه سبحانه وتعالى لنا وله الثبات وأن يكون ما يجري
على ألسنتنا عونًا لنا وقربة إلى اللّه سبحانه وتعالى ـ .وحينما
أشاهد الدكتور فواز وغيره أتذكر شعراء رسول اللّه ﷺ وكيف
خدم اللّه بهم الدين ،وشعراءنا األصالء الذين خدم اللّه بهم
الوطن.
أسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يثبتنا وإياه وأكرر
الشكر له ولألستاذ عبدالمجيد.
قبل أن نبدأ بتالوة مباركة من كتاب اللّه للشيخ أيوب
األركاني أحب أن أذكّر أن هذا اللقاء ختام موسم هذا العام،
وختامه مسك.
وتنقل األمسية على الهواء مباشرة في هذه اللحظة ،وأشكر

اإلخوة الفنيين وجزاهم اللّه خي ًرا .وعادة يشاهد هذا اللقاء ما ال

يقل عن  400شخص ،حسب اإلحصائيات .والدكتور فواز له

جمهوره الكبير وأكيد ربما هذه األرقام يضاف لها صفر أو أكثر
من هذا ،كما تبقى في موقع المنتدى ()omaryfourm.com
إلى أن تأتي الندوة القادمة بإذن اللّه تعالى وستكون في شهر

محرم من العام القادم .إذا كتب اللّه لنا حياة وشاء لتنزل بعد
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ذلك في األرشيف وتبقى فيه ،إضافة إلى إعداد خاص يتم عبر
(اليوتيوب) بعد المونتاج.
أرحب بالضيوف وأرحب بكم أنتم في هذه األمسية المباركة،
فأنتم المنتدى والمنتدى أنتم .وح ّياكم اللّه.
بعد التالوة المباركة؛

■ ■مدير اللقاء :األستاذ /عبدالمجيد بن محمد ال ُعمري:

بسم اللّه الرحمن الرحيم ،الحمد لِلّه رب العالمين والصالة
والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين وبعد؛

فهذه األمسية األدبية مع الشاعر المبدع الدكتور فواز
اللعبون بمنزلة الواسطة من العقد ومكانة الدرة من التاج .وهي
مسك الختام لهذا الموسم الثقافي لمنتدى ال ُعمري .كيف ال
واألمسية للشعر مع فارس من فرسانها ،وفي الشعر العربي
نفحات وفرائض في غاية الروعة والجمال والتأثير ،وفيه من
الكنوز التي ال يمكن حصرها وكل الناس لقي من دهره من لقي
واحتسب من حلوه ومره وصافح من صنوفه وصروفه فإذا وجد
بيت الشعر أو قطعته تواسيه أو تسليه أو تريه العظة والعبرة أو
األسوة والقدوة ،أو الشبه والنظير ،ولمن أراد أن يلقي الضوء
على قصده أو يريد المناظرة وينتزع االنتصار ويفحم الخصم
فيأتي بالبيت المناسب.
والشعر مرآة الشعور وومضة العقل المنير وومض إلهام
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ونبض هيام وترجمة للمشاعر واألحاسيس والخلجات.
وشاعرنا في هذا المساء شاع ٌر عاب ٌر للحروف يحتطب منها
ويصطلي ويشرب على وقدها فناجين قهوة ،ويسكب للعابرين
والقاصدين من أطايبها .هو شاعر ِقدموس وسماه أبوه فواز وقد
أكد أن لألسماء تأثي ًرا فلم يفز برضا والديه عما قدمه ،بل كسب
وفاز بقلوب خلق كثير .وإذا كنا نتحدث عن تسمية والديه له
بفواز فال بد أن نتحدث عن تلك األسرة ال َوالدة للشعراء النجباء،
فأمير شعراء العامية محمد بن لعبون رحمه اللّه ووالد الشاعر
أيضً ا ممن يحفظون الشعر العامي والفصيح .وكان يردده على
أبنائه منذ الصغر.

ولقد عاش الشاعر قري ًبا من الشعر العربي القديم وحركة
الشعر العربي المعاصر قارئًا متذوقًا ومشاركًا في إنتاج الشعر
وقريب من صميم حركة النشر واالتصال الجماهيري في عدد
من البلدان العربية واألجنبية ،إضافة إلى مشاركته في معظم
المؤتمرات والندوات والملتقيات الشعرية واألدبية العربية
واإلقليمية والدولية منذ أن كان طالبًا في مرحلة الثانوية وقبل
فرصا طيبة تعرف خاللها على
الجامعة .وقد أتاح ذلك كله ً
الكثير من رموز الشعر وأعالمه وشداته على مد البسيط العربي.
وحظي برفقة بعضهم وصداقة بعضهم اآلخر .وال أبالغ إذا
قلت بأن ال ِقدموس فواز في مقدمة الشعراء العرب األوائل
والمتأخرين في المساجالت الشعرية ،فال يكاد يم ّر يوم من
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األيام إال نجد العديد من الردود وصدى األقوال لشعره من
المشرق إلى المغرب.

وقد ظهر وسم أو بما يسمى بلغة المغردين(هشتاق) «غ ِّرد
كأنك فواز اللعبون» وال يزال هذا الهشتاق فاعالً ونشطًا.
والمرأة مع فواز لها قصة وحكاية ،لم تكن ملهمة شعرية له
ودارسا عن شعرها.
فحسب ،بل أثرت فيه باحثًا
ً
وقُ ِّدمت لي نبذة مختصرة عن الدكتور فواز أقدمها إليكم.

الدكتور فواز بن عبدالعزيز بن محمد اللعبون من مواليد مدينة
الرياض 1395هـ1975 /م .حاصل على الماجستير والدكتوراه
في األدب والنقد من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
يعمل على رتبة أستاذ مشارك في قسم األدب بكلية اللغة العربية
ّب بشاعر خادم
في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،لُق َ
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد أن تشرف بإلقاء
خاصا من لَ ُدنْه.
قصيدتين أمامه حفظه اللّه وحاز تكري ًما
ًّ
ـ

ـله قصائد وطنية واجتماعية مقررة في المناهج المدرسية
في المملكة العربية السعودية .أُ ِع ّدت حول إبداعه عدد
من الدراسات األكاديمية .حاصل على العديد من الجوائز
اإلبداعية والشهادات التقديرية.

ـ

ـفائت األمثال :مقاربة أدبية ساخرة.

ـ

ـومن أعماله النقدية واإلبداعية:

ـ

ـشعر المرأة السعودية المعاصر :دراسة في الرؤية والبنية.
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ـ ـالخالديات.
ـ ـديوان «تهاويم الساعة الواحدة».
ـ ـديوان «مزاجها زنجبيل».
ـ ـومجموعة من البحوث العلمية المحكَّمة في المجالت
العلمية الداخلية والدولية.
ومن نشاطاته األخرى :إقامة أمسيات شعرية داخلية
وخارجية ،تمثيل المملكة العربية السعودية رسم ًّيا في عدد من
الفعاليات الشعرية والنقدية والثقافية داخل ًّيا وخارج ًّيا ،اإلسهام
األدبي المتنوع في نوافذ التواصل ،ووسائل اإلعالم .عضو في
عدد من اللجان العلمية والثقافية.
وكنت أتمنى أن أقدم كثي ًرا مما أعرفه عن الدكتور فواز ،لكن
أعرف أنكم تنتظرون بالدقائق والثواني إطاللة الدكتور فواز
واالستماع لشعره .وسنترك له المجال والساعة مفتوحة ،تفضل
يا دكتور.

األمسية

■ ■الشاعر :الدكتور /فواز بن عبدالعزيز اللعبون:

السالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته ،أسعدكم اللّه وبارك فيكم
البهي البهيج في هذا المساء العليل الجميل.
وفي هذا الحضور
ّ

وأشكر ندوة ال ُعمري ،هذه الندوة ذائعة الصيت محمودة
الذكر عظيمة المنافع ،التي أصدر صاحبها إلى اآلن عد ًدا من
المجلدات األحد عشر وهو إنتاج فاق إنتاج بعض الجامعات
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في إثراء المشهد الثقافي ،فشكر اللّه القائمين على هذه الندوة
المباركة وشكر اللّه أيضً ا للمقدم الكريم الذي قال عني كال ًما
كنت أتلهف وأنا أستمع إليه كان يأتي بأشياء جديدة أسمعها
وأتعرف فيها على نفسي ،فشكر اللّه له .ال أدري كيف استنبطها
ووصل إليها وهذا من حسن ذاته وحسن إعداده فشكر اللّه له
إذ ذكر عائلتي وعن أسرتي الشيء الذي أعتز به وأفخر به ،فال
عدمته وال عدمتكم أيها الكرام ،وآمل أن أكون عند حسن ظنكم
كما شرفمتوني بهذا الحضور ،آمل أن أشنف أسماعكم بما
يرقى إليكم وبما يليق بكم.
جِــنــا ٌن ورِيـــفـــاتٌ تُــح ـ ّي ـ ُر ناظري
ٍ
جراحات تما َدى ألي ُمها
وتشفي
حسنِ لم يَشْ ِ
ف خاطري
على ِ
رغم هذا ال ُ
ٍ
نجد حين يسري نسي ُمها
كصحرا ِء

تجرعت فق َرها
ـــب بــادي لــو
ُ
أُ ِح ُّ
إلــي نعي ُمها
فكيف وقــد وافَـــــى
ّ
ســأشــدو بها فــخـ ًرا وأرفَـــ ُع ِذكـ َرهــا

فما يَجح ُد األوطـــا َن إال لئي ُمها

*****
ح يا وطني
ما
َ
كنت إال نعي َم الـــرو ِ
ونبض قلبي الــذي يحيا به بدني
َ
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كنت الــبــهــا َء لماضينا وحاضرِنا
َ
و ِم ـ ّن ـ ًة للورى من
ِ
أطيب المننِ
ِ
المجد شامخ ًة
مــ ّرت بنا ســنــواتُ

وأنــت يا وطني أســطــور ُة الزمنِ

األيـــام مفخر ًة
بقيت َمــ َدى
فاسل ْم
ِ
َ
ـام وأنــت المج ُد يا وطني
وكـ َّ
ـل عـ ٍ

*****

حاكيت بها الشعر القديم
من نصوص رياضة القول التي
ُ
شكالً ومعنى:
■ ■عربي

جدي َوال ال َعذ ُْل
ج ُر يُ ْ
ُم َعان َدتي ،ال ال َه ْ
ِ
كفاك ،ف َما لي َغ ْي َر ُس ْبلِ الن َدى ُس ْب ُل
َــي َمــام ـ ًة
ُر َويـــــ َد ِك ال تلْقي عــل َّ
الئم أَ ْع َمى بَ ِ
ج ْه ُل
فَ َك ْم
ٍ
صيْ َرت ُه ال َ
خ ِش ْي ِ
جى
َد ِع ْيني َوشَ أْني إ ْن َ
ت ِم َن ال َو َ
ص ِ
احبها نَ ْع ُل
َو َ
خلِّي َسبيْالً ما لِ َ
ِ
ح ِخ َّس ًة
َوأُ ِّمـــي
خس ْي ًسا زَادَهُ الشُّ ُّ
خشْ ي ِة ال ُم ْعتَفي قُف ُْل
علَى بَاب ِه ِم ْن َ
َسيَ ْكثُ ُر مالي إ ْن تَـ َعــا َه ـدْتُ بَذْل ُه
َ
المال يُ ْك ِث ُرهُ ال َبذ ُْل
أيــت
فإني َر ُ
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يَـــدي يَـــ ُد فَــ َّي ٍ
جــا ُرهُ
ــاض كَــ ِريْ ٍ
ــم نِــ َ
حيا ي ْهمي إذا ا ْمت َن َع ال َوبْ ُل
فَ ِم ْنها ال َ
ــت ِ
بخيالً يَ ْك ِن ُز الــمـ َ
ـال إنما
َــس ُ
َول ْ
خ ُل
جــ ْو ُد ب ِه ،والم ْر ُء يُ ْهلِ ُك ُه البُ ْ
أَ ُ
ت َعلَى الطَّ َوى
أال فَا ْعلَمي أَني أَ ِب ْي ُ

دي في َم ْك ُن ْونِ ِم ْز َو َدتي فَضْ ُل
َو ِع ْن َ
ُمتَ َه ٌ
الك
خــافَــ َة أَ ْن يَ ْنتَابني
َمــ َ
خلو
علَى ِغ َّر ٍة والــدا ُر ِم ْن َمأْكَلٍ ت َ ْ
ِي ما في ال َع ِ
يش خيْ ٌر إذا َدجا
لَ َع ْمر َ
ج ْز ُل
َب َ
ظَال ٌم َولَـ ْم يُضْ َر ْم ب ِه َ
حط ٌ
ج ْو ِد َوال َّن َدى
فَ َما أَنَا
َّ
بالسالي َعنِ ال ُ
َو َهيْ َهاتَ ِمثْلي َع ْن َمكَا ِر ِم ِه يَ ْسلو
ص ُروا
الس ْف ُر أَبْ َ
َج ـ َوا ٌد َمتَى ما جا َءني َّ
َبل
َمكَا ِر َم لَ ْم يَلْقَوا شَ بيْ ًها ل َها ق ُ
ـت ُجـــ ْر ُد ال َف َيافي بـطَــارِقٍ
إذا قَ ـذَفـ ْ
فَ َمالي لـ ُه َم ٌ
ــالَ ،ونـ ْزلــي لـ ُه نـ ْز ُل
حــتــى كَـــأَنـــي غــام ـ ُه
أَ ِذ ُّل لَـــ ُه َ
جــلِ َم ْك ُر َم ٍة نُ ْب ُل
َوذ ُُّل ال َفتَى ِم ْن أَ ْ
ـق َعـبْــدي إ ْن أَتــانــي بأَشْ َع ٍ
ث
َوأُعــتـ ُ
تَ َما َدى ب ِه أَيــ ٌنَ ،وأَ ْو َدى ب ِه ُه ْز ُل
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إلي ِم ْن
ونبح
ِ
ُ
الكالب ال ُغ ْب ِر أَشْ َهى َّ
الص ُّد َوال َمط ُْل
ب شَ َّف ُه
َّ
ت َ َر ن ُِّم َ
ص ٍّ
ت ُم ْع ِد ًما
كَفَاني ِم َن الدنيا وإ ْن كُ ْن ُ
ح ُل
ثنا ُء بَ ِنيها إ ْن أَ َمضَّ ُه ُم ال َم ْ
خلِ ُف الـ َقـ ْو َل ِف ْعلُ ُه
َومــا أَنــا ِم َّم ْن يُ ْ
ص ِّدق ُه ال ِف ْع ُل
َولَ ِك َّنما قَـ ْولــي يُ َ
جتي
بــي فَما
َّ
الص ْهبَا ُء تَلْهو ب ُم ْه َ
أَ ٌّ
ج ُل
َوال ت َْستَبيني بال َه َوى األَ ْعي ُن ال ُّن ْ
ِخ ٌ
خــا َُّق إال ذُيـ ْو َعـ َهــا
ـــال أَبــى الــ َ
خفَا ِء ذَائ ِعها نَذ ُْل
اب في إ ْ
فَ َك ْم َ
خ َ
ـل
نَ َماني إلــى ال َعلْيا ِء فَـــ ْر ٌع ُمـ َؤثـ ٌ
ح َو ال ـ ُّذ َرى أَبَـ ًدا ت َعلو
شَ َما ِريْ ُ
خ ُه نَ ْ
ـي أَ ْركَـــا َن الم َعالي ُمـــ ُر ْو َء ٌة
بَ َن ْ
ت لِـ َ

َو ِهــ َّمــ ُة ل ٍ
َتل
َيث في بَـ َراثِــن ـ ِه الق ُ
ــب َس ِعيْ ُر َها
وإنــي إذا ال َهيْجا ُء شَ َّ
َولَ ْم يَ ُك َغ ْي َر ال َم ْو ِ
ت لِلْ ُم ْعتَدي نَ ْه ُل
ثـــبـــت إلَــيْــهــا َوثـــبـــ ًة َوائــلــيَّــ ًة
َو
ُ
ت نَفْسي َو ْه َي في ِسلْ ِمها تَغْلو
َوأَ ْر َ
ص ُ
خ ْ
خــا ِذالً
ـت أُ َرى يَــ ْو َم ال َكرِي َه ِة َ
ـسـ ُ
َولَـ ْ
َص ُل
ح ُه ال َم ْو ِق ُف الف ْ
جتَا ُ
أَ ِخي ِع ْن َدما يَ ْ
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َولَـ ِك ـ َّنــنــي أَلــقــى الـــ ُعـــ َدا َة بضَ ْرب ٍة

يَ ِديْ ُن لَها في ال ُملْتَقَى ال ُيتْ ُم َوالثُّك ُْل
ح ْس َرى ِ
كس ْي َر ًة
ح ْر ِ
ب َ
أَ ُر ُّد َعــ َوادي ال َ
َص ُل
َومــا بيَ ِميْني َمشْ َر ِف ٌّي َوال ن ْ
جى
أَنَا ابْ ُن ال َّر َدى َوال َ
خ ْيلِ َو َّ
الس ْيلِ َوال ُّد َ

ـل
ـسـ ُ
َــس ٌ
ــل ال يماثِل ُه نَـ ْ
فَ ـلِ ـلَّ ـ ِه ن ْ
جــانــي َومـ ْيــضُ ـ ُه
ـي شَ ـ َ
َوبــــ ْرقٍ يَـ َمــانـ ٍّ
حلو
أَ َعــا َد لِ َقلْبي ُذكْـــ َر ًة طَالما ت َ ْ
حا اللّ ُه ذ ََاك الب ْر َق إ ْذ َه َّي َج األَ َسى
لَ َ
ص ُل
صلِ ط ْيشً ا وال َو ْ
َوأَط َمعني بال َو ْ
ش ُم ْونِقًا
الصبا والل ْه ُو َوال َع ْي ُ
غَــ َدا َة
ِّ
غل
َوأَيا َم ما لي َع ْن ل َِذيْ ِذ ال َه َوى شُ ُ
َوأَيــــــا َم كُــنــا َوالــلــيــالــي أَ ِحــبــ ًة
حــا َ
ط بنا ِسـ ْد ُل
جــ ٌد أَ َ
إذا ضَ َّمنا َو ْ
ف ـيَــا لِـلَّــيــالــي إ ْذ تَـــبَـــ َّد َل شَ ْكلُها
َو ِم ـ ْن طَ ْب ِعها أَالّ يَــ ُد ْو َم لَها شَ ك ُْل
خ َ
جرِها
ت في َم ْفرِقي َو ْ
ح ْ
ط فَ ْ
أَأَ ْن لَ َم َ
ح ْب ُل؟!
ت َ
َص َّر َم ِم ْنها ال ُو ُّد َوانْقطَ َع ال َ
صباب ًة
جـ ٍ
ـب أَنــي أَ ِهــيْــ ُم َ
َو ِمـــ ْن َع ـ َ
ـل
حـ ُ
إلَ ْيها! كَأَنا لَـ ْم يَ ُك ْن بَ ْي َننا َذ ْ
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خال ُه
فَ ـ َيــا َوا ِر ًدا نَــ ْبــ َع الليالي تَ َ
ح ُل
نَ ِقيًّا ..أَ ِف ْق ،فَال َّنب ُع ُم ْستَق َذ ٌر ضَ ْ
*****
كان أبي حفظه اللّه ،ولم يزل ،يحب الشِّ عر ،وله الفضل بعد
اللّه في تقريبي لعوالم األدب ،وحين كنت طالبًا نويت شراء
حاسوب ،فكتبت له:
جــتــنــي فــاقــ ٌة
يـــا أبـــي قـــد أحــو َ
أســل ـ َمــتــنــي لــلــردى والــتــلـ ِ
ـف
أعطني ألــفــيــنِ واكــشــف ضيقتي
ِ
واحتسبها فــي ِعـــدا ِد السل ِ
َف
*****
فأعطاني ،ونسي إلى اليوم أنه أعطاني من كثرة عطاياه.

وبعد تخرجي في الجامعة كتبت هذه القصيدة ليشتري لي
سيارة ،واشتراها جزاه اللّه عني كل خير.
■ ■الحظ القاعد

ص ِ
احـ ًبا
ت َـلَـف ُّ
ح ْولـي فَـلَ ْم أَ َر َ
َّت ِم ْن َ
ض َما أَن َـا َواجـِـ ُد
خـفـ ِّـ ُ
ني بَ ْع َ
يُ َ
ـف َع ِّ
س
ُسنـُ ْو َن َمضَ ْ
ت َواألُمـْـنـِـ َياتُ َع َوابــِ ٌ
ـسـنـي ِمـ ْن َهـيـِّنٍ َوتــُــبـَــا ِعــ ُد
تُـ َؤيـِّ ُ
َو َمـا َمـطْـلَبـي إالّ َجـ َوا ٌد ُمـطَـ َّهـ ٌم
صـا ِع ُد
يَـلِـيْ ُ
ـاي الذي أَنـَا َ
ـق بــِـ َمـ ْرقـَ َ
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ـف
أَشَ دْتُ فَلَ ْم أَك َْس ْل َو ِس ْرتُ فَلَ ْم أَ ِق ْ
ت ِ
ـي قَـا ِعـ ُد
َوقـ ُـ ْم ُ
آلمـالـي َو َ
حـظـ ِّـ َ
َصدي؟َ ..وطال َما
فَ َه ْل ل ََك في تحقـيقِ ق ْ
ِ
َد َع ْوتـ ُـ َ
المقاص ُد
است َـف ْـ َر َدت ْـني
ـك ِح ْي َن ْ

جـتـَـها قَـبـْ َل َه ِ
ــذ ِه
فَ َك ْم كُ ْربـَـ ٍة فَــ َّر ْ

ـت أُ ُمـ ْو ٌر شَ ـ َدائ ُد
َتَ ،وكَ ْم النـَ ْ
فَ َهان ْ

ِي َمـا َولـ َّـــى فَتَى الجو ِد حاتِـ ٌم
لَ َع ْمر َ

َوفَضْ لـُ َ
خالِـ ُد
جـ ْو ُد َك َ
ـك َم ْو ُ
ص ْو ٌل َو ُ
إذا ِفـ ْعـلـ ُـ َ
ـك الـ َّزاكِي أَشَ ـا َد بــِـن َــف ْـ ِسـ ِه
َصائ ُد؟!
ـسا َها أَ ْن تَـقـ ُـ ْو َل الق َ
فَ َماذَا َع َ
■ ■أنثى السراب

*****

ت أَ ْعشَ قُها
ِم ْن قَ ْبلِ ِعشْ ِريْ َن َعا ًما كُ ْن ُ
َوبِال َّر ِش ْيقِ ِم َن األَشْ ـ َعــا ِر أَ ْرشُ قُها
جــ َدانِ أَطْــ َهــ ُرهُ
لَ َها لَـــ َد َّ
ي ِمــ َن الــ ِو ْ
ص َبابَ ِ
ص َدقُها
ات أَ ْهلِ ال ِعشْ قِ أَ ْ
َو ِم ْن َ
أَفْـ َر ْدتُـ َهــا في فُــؤا ِدي ال شَ ـ ِريْـ َ
ـك لَ َها
ِف ْي ِهَ ،وكَا َد َع ِن ْي ُف ال َّن ْب ِ
حقُها
ض يَ ْس َ

ح ِنـي
كَــانَـ ْ
ـت فَــ َراشَ ــ َة نَــا ٍر َمــا تُ َبا ِر ُ

ح ِرقُها
س يُـ ْ
َو َر ْغ َم َهذا لَـ ِه ْيبِـي لَ ْي َ
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ب يُ ْر ِه ُق ِنـي
كُ َّنا َم ًعا ..ال َ
خ ِف ُّي ال ُ
ح ِّ
اي الــذي أُبْـ ِ
ـديْ ـ ِه يُ ْر ِهقُها
َوال َهــ َو َ
َونَــلْــتَــ ِقــي َوأَ َمـــانِـــ ْيـــ َنـــا ُمــفَــ َّرقَــ ٌة
ج َم ُع َهاَ ،ع ْم ًدا نُ َف ِّرقُها
َو ِحيْ َن نَـ ْ
فَ ـ َمــا تُ ـ َو ِّد ُع ـ ِنـــــي إالّ َوت َْس ِب ُق ِنـي
ت أَ ْس ِبقُها
إلى اللِّقَا ِءَ ،و ِح ْي ًنا كُ ْن ُ
َوفــي لِــقَــا ِء غ ٍ
صبْ َوت ُ َنا
َــد تَــــ ْز َدا ُد َ
ص ْدرِي ال ْــتَ َّف ِم ْرفَقُها
ح ْو َل َ
َو ُربَّ َما َ
ت بِــاآل ِه َزفْ َرتَ َها
َوطَــالَـ َمــا
اصطَ َن َع ْ
ْ
فَ َما َد َرتْ كَ ْي َف ِم ْن َها ِ
ص ْرتُ أَشْ َهقُها
ص َم ٍة في ِشفَا ِه اللَّ ْيلِ نَطْ َب ُع َها
كَ ْم بَ ْ
حظَ ٍة ِم ْن ُج ُن ْونِ ال َوق ِ
ْت ن َْسـ ِرقُها
َولَـ ْ
لَ َنا ِمــ َن ال َه ْم ِ
س أَلْــفَــا ٌ
ظ نُــ َر ِّد ُد َهــا
ص ٍ
اف َو َم ْن ِطقُها
َو َم ْن ِط ِقـي َع َس ٌل َ
ص َبابَتُ َنا
فَـ َمــا تَــ َمــادَتْ ِبـ َنــا يَ ـ ْو ًمــا َ
َولَـ ْم يُ َبار ِْح َم ِن ْي َع ال ِقشْ ـ ِر ف ُْستُقُها
َولَـــ ْم نَـــ َز ْل نَتَ َساقَـى ِمــ ْن بَـ َرا َءتِ ـ َنــا
ح نُ ْه ِرقُها
س طُ ْه ٍر َعلَى األَ ْر َوا ِ
كُ ُؤ ْو َ
ت
ب َما بَ ِقيَ ْ
َعا َه ْدتُ َها أَ ْن أَ ُ
صـ ْو َن الـ ُ
ح َّ
خا َن َع ْه َد الشَّ ْم ِ
س َمشْ ـ ِرقُها
ُر ْو ِحي َولَ ْو َ
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ُــق
الح لــي أُف ٌ
َو َمـــ َّر َمــا َمــ َّر َ
ح ـتَّــى َ
حلْ َوتِـي ِف ْي ِه ِمث َْل الطَّ ْي ِ
ف أَ ْر ُمقُها
َو ُ
ت أَ ْع َه ُد َها
أَنْ َك ْرتُ ِم ْنها ِط َبا ًعا ل َْس ُ

حتَّـى ت َـ َرفُّـقُها!
َو َرابَـ ِنـي ُع ْن ُف َها! َ
ح َ
ب
َرأَيْـتُـ َهــا تُ ـ ْز ِم ـ ُع التَّـ ْر َ
ال ال َس َب ٌ
حقُها
أَ ْدرِي ِب ِهَ ،غ ْي َر أَنِّي قُ ْم ُ
ت أَلْـ َ
ح ِتـي في َذيْــلِ ِمئْ َز ِر َها
تَشَ بَّث ْ
َت َرا َ
ت أُطْلِقُها
ح ُ
َو ِح ْي َن لَ ْم أَل َْق شَ ْيئًا ُر ْ
ص ـ ْو َرتِ ـ َهــا
جــأَ ًة يَـتَــاشَ ــى َغ ـيْ ـ ُم ُ
َوفَــ ْ
س في ُر ْو ِحي َويُ ْغ ِرقُها
َويُ ْم ِط ُر ال َيأْ ُ
ج ِه ذَاكِ َرتِـي
أَطْ َرق ُ
حظَتَ َها في َو ْ
ْت لَـ ْ
َوكَ ـ ْم ُعيُ ْونٍ يُــ َوارِي ال ـذ َُّّل ُمطْ ِرقُها
ت
ح َه ْل بَ ِق َي ْ
َسا َءل ُ
ْت َع ْن َها بَقَايَا الـ ُّر ْو ِ
ـاب ُم ْو ِرقُها؟
لَ َها بَ ِقيَّ ُة ِذكْــ َرى طَـ َ
ت َج ـ َوابًــا َغ ْي َر أَ َّن يَـ ِ
ـدي
فَ َما َس ِم ْع ُ
اب آ َمـــا ٍل أُ َعتِّقُها
ـت ألَبْــــ َو ِ
َس ـ َعـ ْ
ك ََّسـ ْرتُ ِم ْن َها الــذي أَ ْغلَ ْقتُ ُه َز َم ًنا
اب ُم ْغلِقُها
َو ُربَّ ـ َمــا ك ََّسـ َر األَبْـــ َو َ
ُــل قَا ِفلَ ٍة
ـــت أَ ْســـأَ ُل َع ْن َها ك َّ
ح ُ
َو ُر ْ
َوكِــدْتُ ِم ْن كَثْ َر ِة التَّ ْسآ ِل أُقْلِقُها
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ــاج طَا ِرقُ َها
طَلَ ْبتُ َها في ُد ُر ْو ٍ
ب َم َ
ْب يَطْ ُرقُها
َوفي ال ُّد ُر ْو ِ
ب التي ال َرك َ
ت َع ْن َها َو َرا َء ال َغ ْي ِم ..ال أَث َـ ٌر
فَتَّشْ ُ
ـت أَنْشَ قُها
َوال بَ ِق َّي َة ِعـطْـ ٍر كُـ ْنـ ُ
خبَ ٌر
ِـي ال ُع ْم ُر ال طَيْ ٌف َوال َ
َمضَ ى ب َ
َع ْنهاَ ،وال ق ََّل في قَلْبِـي ت َ َعلُّقُها
َوضَ ــا َع ِم ْن َس َن َو ِ
ج َملُ َها
ات ال ُع ْم ِر أَ ْ
صلِ َر ْونَقُها
َوقَ ْد َذ َوى في ا ْرتِق ِ
َاب ال َو ْ
حلْ ٌم َوال أَ َم ٌل
ت َما ِعشْ ُ
َو ِعشْ ُ
ت ال ُ
ْس ُم ْستَ ْسلِ ٌم لِلْيَأْ ِ
س بَيْ َرقُها
َوال َّنف ُ
ح
َوبَ ْع َد ِعشْ ـ ِريْ َن َعا ًما
الح لي شَ َب ٌ
َ
ح ِّققُها
ح ُ
ت ِفيْ ِه بَقَايَا ال أُ َ
لَـ َم ْ
ـل كَ ْه َر ِب ٍة
ـصـ ْوتِـ ِه إ ْذ َد َعانِـي ِمـثْـ ُ
لِـ َ
َص َعقُها
َس ـ َرتْ ِبذَاكِ َرتِـي َواآل َن ت ْ
ْت ،بَلَى أَن ِ
ت أَن ِ
ال ل َْس ِ
َت
حل ْ
ْت التي َر َ
ال ال ،بَلَى أَن ِ
ص ِّدقُها!
ْت! َع ْي ِنـي ال أُ َ
ــب ُم َع ِّذبَ ِتـي
ـي ال َريْ ٌ
نَ َع ْم نَ َع ْم ِهـ َ
ـج ِبــالـ ِّذكْـ َرى ت َ َدفُّقُها
َو ِح ْي َن َها لَـ َّ
ح َها
ح َها لَ ْي َس ْ
ت َمال ِمـ َ
لَ ِك ْن َمال ِمـ ُ
حالِ ُك األَلْـــ َوانِ أَ ْز َرقُــهــا
َونَابُ َها َ
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ج ِب ْي ُنها ِم ْن ُغ َبا ِر ال ُع ْم ِر ُمـ ْمتَـ ِقـ ٌع
َ
َوتِــل َ
ْــك بَشْ ـ َرتُ َها بَــا ٍد ت َشَ ُّققُها
أَ َمــا َم ـ َهــا َولَــــ َدانِ اشْ ــتَــ َّد َج ْريُ ُه َما

ْب ت َ َرقُّقُها
َو َ
خلْ َف َها ِط ْفلَ ٌة َعــذ ٌ
ح ِّدث ُ ِنـي َع ْن ُع ـ ْذ ِر َغ ْي َب ِت َها
َه َّم ْ
ت تُـ َ
خـ ُنـقُها
َالم كَـا َد يَـ ْ
ت ِبك ٍ
ج َهشَ ْ
َوأَ ْ

ج ـ ُه ِط ْفلَ ِت َها
أَ ْع َرضْ ُ
ت َع ْن َها َولَ ِك ْن َو ْ
اج ُم ْبـ ِرقُها
أَ ْسـ َرى ُركَـا َم ُه ُم ْو ٍم َه َ
ــت ِمـ ْن ُد ْونِ أَ ْن أَ ْدرِي أُقَ ِّبلُ َها
ح ُ
َو ُر ْ
َهـ ِ
حلُو ت َ َذ ُّوقُها
ـذي الـبَـ َرا َء ُة كَ ْم يَـ ْ

ت
ت َعيْ ِنـي ِم َن اللُّ ْقيَا َو َما شُ ِفيَ ْ
شَ َفيْ ُ
حشَ اشَ ٌة كَا َد طُـ ْو ُل البُ ْع ِد يُ ْز ِهقُها
ُ
ب أَ ْن تَشْ قَـى ِب َع ْو َدتِ ِه
س الـ ُ
فَأَتْ َع ُ
ح ِّ
اب َم ْف ِرقُها
َوأَ ْن ت َ ِهيْ َم ِبأُنْـثَـى شَ َ
*****

■ ■حكاية األهرام

في منتجع جميل على ضفاف قنال اإلسماعيلية كنت مع
صديقين عزيزين في مؤتمر علمي ،ودار حوار بيني وبين إحدى
المحاضرات نجمت عنه هذه القصيدة المشا ِغبة:
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ـص ـ َر ُد ْو َن قَ َنالِها وشَ آ ِمها
فــي ِمـ ْ
ت نفسي عن ضَ َنى أيا ِمها
َع َّوضْ ُ
الليل حتى ِخلْتُني
َ
ســا َم ـ ْرتُ فيها

النجوم ال ـ ُّز ْه ـ ِر بــد َر ت َما ِمها
بي َن
ِ
ج ـعِ الــظِّــبــا ِء ثــاث ـ ًة
كُــنــا ِبــمــنــت ـ َ
ـرب َمرا ِمها
ـت قلوبُ ُه ُم لِــقـ ِ
َهــشَّ ـ ْ
َّـــف الـ ِ
ـح ـ ْرمــا ُن بي َن شُ جونِنا
قــد أَل َ
ِ
الــغــادات في إحجا ِمها
وتَـ َفـ ُّنـ ُن
ــل شـــا ِدنٍ
ْــصــى َمطا ِم ِعنا تَــأَ ُّم ُ
أَق َ
ِ
بسها ِمها
حنا
أو نــظــر ٌة تَجتا ُ
ج َ
مال :نَــضَ ــا َرةً ،و ِع ـ َبــا َر ًة
نَـ ْهـ َوى ال َ
أنفسنا اق ـ ِتـ َ
وتَــعـ ُ
حرا ِمها
ـاف
ُ
ـراف َ
ت
نــادَتْ بنا ُمتَ ُع الشَّ ِ
باب فأسر َع ْ
خــطُــ َوات ُــنــا ُمــنــقــاد ًة بزِما ِمها
ُ
وجمي ُعنا نَـ َب ـ َذ الــ َوقــا َر ولــم يُ ِ
خ
ص ْ
لِـــ ُوشَ ـــا ِة لَـــ َّذتِـــ ِه وال لُــ َّوا ِمــهــا
نسها
َب أُ َ
يــا ليل ًة مــا كـــا َن أَ ْعــــذ َ
َمـــ َّرتْ  ،ومــا َمــ َّرتْ ُمــرو َر كِرا ِمها
ألْــقَــى الــظــا ُم بها علينا ِســ ْدلَــ ُه
ت ،ولم نُ ْم ِس ْك بذيلِ ظَال ِمها
و َمضَ ْ
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نفسي الـــفـــدا ُء لليل ٍة ُعـــ ْذ ِريَّـــ ٍة
ـت ِبلَ َّذتِها على أعوا ِمها
حـ ْ
جـ َ
َر َ

ح ْس ِنها
ُ
أطلقت طَ ْرفي في مبا ِه ِ
ج ُ
وظننت نفسي في كَ ـ َرى أحال ِمها
ُ
ـــت فــيــهــا نــجــم ـ ًة ُد ِّريَّـــــ ًة
نـــا َد ْم ُ
ِ
بكأس ُمدا ِمها
دارتْ على قلبي
حن ِ
َــديَّــ ٌة
بيضا ُء ِمــث ُ
ْــل ف ِ
َـــم الــصــبــا ِ
ـسـتَـ ِتـ ْر بلِثا ِمها
إشْ ـ َعــا ُعــهــا لــم يَـ ْ
جــأْتُــهــا بتحيتي
خــات ـلْ ـتُــهــا وفَــ َ
جــ َع َسال ِمها
َـي َر ْ
ألُ ِذيْ َ
ــب في أُ ُذن َّ
لست أَجــهـلُـ ُه لكي
ــألــت عما
وس
ُ
ُ
َ
ط الــشَّ ــ َذ َر ِ
أَت َـلَـ َّقـ َ
ات من بَ َّسا ِمها
اسـتَـ َعـدْتُ جوابَها ُمستف ِه ًما
وك ِ
َــم ْ
ـــب الشفتينِ في إفها ِمها
ألُرا ِق َ
أنفاسها
ودنــــوتُ منها أَصــطــلــي
َ
ضـــوح كَال ِمها
وكأنني أرجــو ُو
َ
خ بال ِدها
ْ
ح ِّدثُ عن شمو ِ
ومضت تُ َ
ويَ ُه ُّمني منها شمو ُخ َسنا ِمها
األهـــرام مج ًدا غاب ًرا
ـت عن
ِ
ح ـ َكـ ْ
و َ
ـل ال ـطَّـ ْر َف في أهرا ِمها
وأنــا أُ ِج ـ ْيـ ُ
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ُزبْ ِ
ـب أنها
ـــديَّـــ ُة األَك
ِ
حـ َ
ْـــــوام تَ ـ ْ
ـسـ َ
ت ن َِديْ َف ال ُقطْنِ في أَكْوا ِمها
ح ِش َي ْ
ُ

ـــس
لــو َمـــ َّد ْ
إصــ َبــ َعــ ُه إلــيــهــا ال ِم ٌ
ـل ِمــن قُ َّدا ِمها
ـسـ َّ
ِمــن َ
خلْ ِفها النْـ َ
تُــرخــي لَ ـ َدانَ ـتُــهــا ُعـــ َرى أعضائها
صرِها بقَوا ِمها
ويَ ـ ُن ـ ْو ُء ضام ُر َ
خ ْ
ـاس ـ ُكــهــا لــكــا َد قَــوا ُمــهــا
لـــوال تَــمـ ُ
يــنــهــا ُر مــنــهــاالً على أقــدا ِمــهــا
كم غَـــ َّر َر األَغْـــرا َر ط ُ
صمو ِدها
ُــول ُ
ح ِّل ِعق ِْد نِظا ِمها
فاستَيأسوا من َ
خــطْــو ٍة
ــت بــــأ َّو ِل ُ
حتى إذا َهــ َّم ْ
نَـ ِ
ـت زَال ِزلُــهــا على آكا ِمها
ـشـطَـ ْ
ـت فــي مشيِها كثبانُها
وتَــخــاصـ َمـ ْ
جفَانِ َم ـ ْو ُج ِخصا ِمها
وازْدا َن بال َّر َ
ـت
ــت بالعيونِ تَـ َوقَّ ـ َفـ ْ
ــس ْ
ح َّ
فـــإذا أَ َ
صما ُء عن إبْرا ِمها
وتَ ـ َوقَّـ َ
ـف ال ُ
خ َ
ِ
ت
َّت في
ومتى اطْ َمأن ْ
الوقوف تعاقبَ ْ
النسيم تعيثُ
َ
فوق ُركا ِمها
أيدي
ِ
جــ ْو ُل على ال ـ ُّن ـتُ ـ ْو ِء ،وتــار ًة
حي ًنا تَــ ُ
خ ْب ٍ
ث إلــى آجا ِمها
اب في ُ
ت َ ْن َس ُ
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تلك األيـــادي الـ ُمـ ْقـ ِ
َ
ـد َمــاتُ َجـــ َراء ًة
ح ِس ُدها على إقْدا ِمها
سـأَظَـ ُّ
ـل أَ ْ
َ
فاحتال لي
ــس بي
َ
ليت النسي َم أَ َ
ح َّ
وأَنــابَــنــي عنه لــغــز ِو خيا ِمها
تـ ًّبــا لِـــ َذيَّ َ
النسيم وال ا ْمــتَــ َرى
ـــاك
ِ
اليوم ِمــن أَنْسا ِمها
لِــشَ ـذَا ُه بَ ْع َد
ِ
َ
صبابتي
لــو أنـــ ُه را َعــــى
حــقــوق َ
خ َّدا ِمها
ت فيه يكو ُن من ُ
لَشَ َف ْع ُ
َمــن ظَــ َّن كثبا َن ال َّنقَا فــي حا ِج ٍر
فــظـ ُنــونُـ ُه ألْــقَــتْــ ُه فــي أَوهــا ِمــهــا
حـ ْو ِبـ ِه
أيـــ َن
الكثيب ُمــ َعــفَّــ ًرا بــشُ ـ ُ
ُ
َ
ذلك المحمو ِد من أَ ْو َرا ِمها؟!
من
فيها ألهـــلِ الــجــاهــلــي ـ ِة َســلْــ َو ٌة
عن ُذكْـــ َر ِة الكثبانِ
واس ِتلْها ِمها
ْ
ُب اللِّ َوى
لو
َ
عاص َرت ْ ُه ْم ما بَكوا كُث َ
يــو ًمــا ،وال الْتَ َفتُوا إلــى آرا ِمها
ص َواع ال َملِك
■ ■ ُ

*****

ٍ
أنـــا ِمـــن غــابِــ ِر األَزمـــــانِ
مــاض
ــش فــي َمــدائــنِ ِذكْــريــاتــي
أُفَــتِّ ُ
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أُ
ــت فيها:
ســائــل ك َّ
ُ
ُـــل َمــن القَــ ْي ُ
ْت في الطُّ ُر ِ
قات ذاتي؟
أَ َما صا َدف َ
ِ
لــهــا َعـــ ْيـــ َنـــانِ
ح ـ ًّبــا
نــاطــقَــتَــانِ ُ
وث َـــغْـــ ٌر ُمــفْــ َعــ ٌم بــاألُغْــ ِنــيَ ِ
ــات

ــســ َراهــا ُعـــقُـــو ٌد مــن ُو ُرو ٍد
بِــ ُي ْ
وفــي ال ُي ْم َنى بَ ـ َقــايَــا أُ ْم ـ ِن ـ َيـ ِ
ـات
ـب
ج ـ ِمــيــل ـ ُة طَــلْــ َعــ ٍة بَــيْــضــا ُء قَ ـلْـ ٍ
َ
وتُــحـ ِ
ِ
الكائنات
ـس ـ ُن ظَ َّنها فــي
ت ُــ َواســي َمــن يُقَاسي فــي ال َمآسي
وتَــ ْبــكــي لِــل ـ ُعــيــونِ الــبــاكــيـ ِ
ـات
ــيــض نُـــو ًرا
وتَــ ْهــ ِمــي َرحــ َمــ ًة وت َــ ِف
ُ
ج َه ِ
ُــل ال ِ
ات
يَــشُ ـ ُّع َســ َنــا ُه فــي ك ِّ
وتُـــ ْبـــدي بِــشْ ــ َرهــا ِشـــ ْعـــ ًرا ونَــثْــ ًرا
ِ
الخافيات
ِــراح
وال ت ُ ـبْــدي الــج َ
ُــل لي
إذا صــا َدفْــتَــهــا يــو ًمــا فــق ْ
وأَنْ ـ ِق ـذْنــي فَ ـ َديْ ـتُـ َ
ـك ِمــن شَ تَاتي
■ ■مجمع النبضين

*****

َهلُ ُّموا اسمعوا بوحي قليالً فإنني
ِ
حديث الهوى ِذكرا
سأتلو عليك ْم ِمن
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فــأ ّمــا الــتــي أحــبــبـتُــهــا ف َمليك ٌة
ح ال أَعصي لها أب ًدا أمرا
على الرو ِ

علي فلم يكن
وأ ّمــا الــذي يَسري
ّ
سوىطي ِفهاالساريفسبحان َمنأسرى
وأمـــا الــذيــن استعتَ ُبوني فإنه ْم
مساكي ُن القَوا ِمن جنونِ الهوى قهرا
وأمـــا األُلـــى ال يَفقهو َن حديثَنا
ب معصي ًة كبرى
فقو ٌم يَــ َرو َن ال ُ
ح َّ
ِ
بعض أحرفي
أرواحه ْم
تَلَ ْوتُ على
َ
ص ْم ِته ْم ِقطرا
ُ
وأفرغت ِمن بوحي على َ
خــذوا ودعــوا ما شئت ُم ِمــن غَوايتي
فتى منك ْم يحي ُ
خبرا
لعل
ط بها ُ
ً
أقل
وال تسألوني عن جنوني ألــم ْ
لك ْم إنك ْم لن تستطيعوا معي صبرا!
■ ■وعد النهوض

*****

ال تــكــتــرِثْ بــالــهــازئــي ـ َن فطالما

َهــ َز ُؤوا وفي أحشائه ْم نا ُر الغضا
س ُينيل َُك الــرحــم ـ ُن مــن أفــضــالِـ ِه
ويَــرو َن كيف تــدو ُر أفـ ُ
ـاك الرضا
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ـســراتُ ـ ُه
درب الــنــجــا ِ
حـ َ
ح طــويــلـ ٌة َ
ُ
لــكــنـ ُه مــا طـــال إال وان ـ َقــضَ ــى
انــظــر بعي ِن َك كــم حــســو ٍد كامنٍ

َ
ح َّرضا
يُبدي الــودا َد َج َنى
عليك و َ
ـم انتَضَ ى لـ َ
سيف ِخ ّس ِت ِه أ ٌخ
ـك
َ
وكـ ِ
تحس ُب ُه أخـ َ
ـاك المرت َضَ ى
كنت
قد
َ
َ
وكــم انـــ َز َوى لـ َ
ـك في الــزوايــا ناق ٌم
ِ
دارت

عليه ْم

■ ■سارق البياض

خضا
ِّ
ـرام ت َ َم ّ
وبكل أفــعــا ِل الــحـ ِ

خيباتُه ْم
كـلِّــهـ ْم
َ
يت أنــت لِتَن َهضا
وتَعثروا وبَ ِق َ

*****

لِـــلّـــ ِه أشــكــو غـــــاد ًرا َعــلّــمــتُــ ُه
فكنت أ ّو َل َمن ر َمى
هام
الس ِ
ُ
َر ْم َي ِّ
وبــــ َدا لقلبي َجـــ َّنـــ ًة حــتــى إذا
َ
جه ّنما
جــو ُه عــا َد َ
نــال الــذي يَــر ُ

ح شَ ـ َكــا ُه وحينما
ُ
وبكيت من ُجــر ٍ
الحت جراحي النازفاتُ تَبَ َّسما
إلـــي عـــذابَـــ ُه ف ـ َر ِحــم ـتُ ـ ُه
وشــكــا
ّ
ثل شَ كاتِ ِه فتَ َهكَّما
وشكوتُ ِم َ
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خبزتي الــوحــيــد َة بيننا
وكــســرتُ
َ
َ
صفي فلم أَف َغ ْر فما
وسطَا على نِ ْ
َ
كــأس ابتهاجي فــارتـ َوى
وسقيتُ ُه
َ
َ

ومضى وها أنذا أموتُ من الظَّما
يَــجِــ ُد الــعــطــا َء مــن األحــبــ ِة واج ًبا
ح ـ َّرمــا
وعـــطـــا َءهُ ِمــ ّمــا لــديــ ِه ُم ـ َ
كــم حــذّرونــي مــن دنــــاء ِة طب ِع ِه
وعصيت
ف َنهرتُه ْم
ُ
ونــــي الــشــاكِــيـ َن مــن غَــ َدراتِــ ِه
وأ َر
َ

فيه

اللُّ َّوما

ـت إال فــي ع َمى
لكنني مــا كــنـ ُ

ـت أحــفــ ُ
ظ عــهــدَهُ مــع أنني
وب ـ ِقــيـ ُ
ـف ِمــن عي َني ِه شيئًا ُم ْب َهما
أَشْ ـتَـ ُّ
يــا ليت ُه لَ ـ ّمــا جـ َفــا عــهــدي اكتفَى
لك ّن ُه في ِحضنِ أعدائي ارت َمى

جتي
خ ـلَـ َ
وأَراهــــ ُم َ
ـل الــجــرا ِ
ح ب ُمه َ
علي األسهما
ور َمـــوا جمي ُع ُه ُم
ّ
هــل يغف ُر الــجــ ّبــا ُر خــس ـ َة غــاد ٍر

ُ
أنزف من خساس ِت ِه َدما؟!
زلت
ما
ُ
َـــأس يــا ُجــرحــي قريبًا تشتفي
ال ت َ
وتُحي ُ
ط قضبا ُن السما ِء المجرِما
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■ ■الـمـحـتـالـة
إلى من يعير كتبه النساء ،وإلى من تستعير وتجحد..

جـ ّوالـي
« َدق َّـ ْ
ت» ت ُـ َهـاتـِـف ُــنـي عـلـى َ
ج و َدال ِل
حــســــنــا ُء ذاتُ تـَـــغـَـــنـُّـ ٍ
كـل تـحـيـ ٍة
ـرحـاب َّ
ِ
تـُـ ْزجي من الـتَّ
حــ َّرى ،وتسأل ُــني عن األحــوا ِل
َ
تدعو أل ِّمـــــي ثــم تــسـ ُ
ـأل عــن أبـي
ُ
وتـقول :ط َــ ْمـئـن ِّـي عن األطفا ِل
لم تـُـبـْـقِ من أهلي ا ْمــ ِر ًءا إال وقد
ت لـه في َدعــو ٍة وســؤا ِل
كـَ َمـ َن ْ
ـل ت ُــ ْب ِد ُع في التلـط ُّـ ِ
ـف أَحرفًا
وت َـظ َـ ُّ
ح َسـب ُـها ُعــق ُــو َد آللي
بـيضـا َء أَ ْ
ح قالئ ًدا
وتــصــو ُغ
فـي مــن المدي ِ
َّ
َ
فحول الشع ِر واألقوا ِل
ت ُــع ْــيـي

صبوتي
صـ َب ْوتُ وشاهدي في َ
وأنا َ
ِ
الحديث بـبالي
ما دا َر ِمن لِينِ
وتَــر ُِّق أَكث َر فاسألوا عن نـَشـْـ َوتـي

َ
إقـبـال أحـالمـي عـلـى آمـالـي

التـخيـيل ثم يعو ُد بي
ُ
فـيـروح بي
ُ
ِ
بعيد خيالي
ـح عن
وأكا ُد أُفـْـص ِـ ُ
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ت تـزويـق َــهـا
حتى إذا ما أَحك َم ْ
الضعيف الخالي
و َهـفـا لـهـا قـلـبـي
ُ
قالت :قصدت َُك أنت من بينِ الو َرى
لِـتـُـنـِـيـْـلـَـنـي بعضً ا من األفضا ِل
الكتب التي سأعـيـ ُدها
فـأعـرنـي
َ
َ
في ليلتينِ َ ،و َه َ
ـــاك َو ْعــ َد رجــا ِل
وسـأشـكـُـ َرنـَّ َ
ـت
ـك ما
حيـيت فإن أَ ُم ْ
ُ
فسـتشك ُــ َرن َّـ َ
ـك في الثـ َرى أَوصالي
فأعـرتـُها بين الذهو ِل وخـيـبـتـي
ِ
النـفـيـس الغالي
ما تشـتـهـيـ ِه من
ب وع َدهـا في لـهـفـ ٍة
وظ
ُ
َـلـلـت أَ ْرق ُـ ُ
ت لـيـا ٍل إثــْـ َرهـُـ َّن لـيـالي
َو َمضَ ْ
اسـتَ ْم َهـلـَـتـْـني ُمـ َّد ًة أُخـ َرى ،وال
ال ْ

ت ،وال َردَّتْ على ِمـ ْرسالي
َهـتَـفـَ ْ
ـت بـهـا
أين
التراحيب التي َ
خــلـَـبَ ْ
ُ
لـُـبـِّي؟ وأين سؤالـُها عن حالي؟
ُ
أم أين هـاتـِـيـْ َ
الـخصال حميدةً؟
ـك

ت لِـشـ ِّر خصا ِل؟
ما بـالـُـها انــْـقـلـبَ ْ

ـت
وسجي ٌة في اللينِ كيف تـح َّولـَ ْ
في لـحـظـ ٍة لسـجـيـ ِة الـ ُمـحـتـا ِل؟
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حدَتْ وعادت ُـها الـجحو ُد ،وأَنك َرتْ
ج َ
َ
جودي ِ
ب فـَـعـالي
وطـيـْ ِ
ما كا َن من ُ
ت َــبـ ّـ ًـا لــهــا فـــتـ ّــانـ ًة غـ َـــ ّرار ًة
وثـيـق حـبـا ِل
تـَخـِـ َذتْ أُنـوثــتـَـهـا
َ
تـُـبدي اللـُّـيـُ ْونـَـ َة إن غـدَتْ ُمـحـتـاجـ ًة
ت فالـمـار ُد الـ ُمـتـعالي
فإذا اغ ْــت َــن َـ ْ
جلِـها ساءت ظـنـوني كـلـُّـهـا
وأل ْ
ِ
ذوات الـخـا ِل
ـت عن كـتـبـي
و َمـ َنـ ْع ُ
َ
ولـســوف أَبــقـَـى مــانــعـًا إال إذا
أَ ْسـلـَـ ْمـ َنجـاحـدتـي إلـى األهـوا ِل
خـ َدشْ ـ َنها
و َعضَ ضْ ـن َـها في خ ِّدها ،و َ
ِ
ــفـات طـِـوا ِل
بـأظـافـ ٍر كـالـ ُمــ ْر َه

وشَ ـ َد ْد َن نـافـ َر شعـرِها ،ولـَـكـَـ ْمـنـَها

و َعـقـَ ْد َن قـُـ ْرطـَـيْـها على الـخـَـلـْخا ِل

جـذَبـْـ َنها من جِـيْ ِدها ،و َربـَطـْنـَها
و َ

بالسـلـْسا ِل
ـ كالـ ُم ْوثـَقِ الـ َمغْلو ِل َّ
َ
خو بالذي
فهناك إن يَـفـْ َعـلـْ َن أَ ْس ُ
أَمـَّـلـْـ َن من كـتـبـي بال إمـْـال ِل
ـت بـفـعـ ِل ذلك كـلـِّـه
ولـَـكـَـ ْم َهـ َمـ ْم ُ
لـوال مـخـاف َــ ُة ل َـ ْحـظــِـهـا الـق َــتـ ّــا ِل
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فل ْـت َــ ْع َجـ ُبوا من ِ
لـيث غـابٍ ي َــتـ َّـــقــي
ـأس غــزا ِل!
في ك َـــ ِّر ِه الـ َمـش ْــه ُــ ْو ِد ب َـ َ
■ ■مشاغَبة بريئة

*****

أحد الزمالء صار وكيالً لجامعة البنات ،فقلت أهنئه وأشاغبه:
بِــآ َمــالِــي الــ ِكــ َبــا ِر وأُ ْمــ ِنــ َيــاتــي
َه ِن ْيئًا

أَز ُُّف إلَــ ْي َ
ــك أَ ْســ َمــى تَ ْه ِنئاتي
لِلْ َم ِ
ِح ـ ْي ـ َن تُ ْعطَى
ب
ناص ِ
لِ ـ َم ـ ْوفُ ـ ْورِي الفَضَ ائلِ

والثِّق ِ
َات

َو ِم ـثْ ـلُـ َ
ـك ت َْستَ ِ
ب لَــ ُه ال َم َعالِي
جيْ ُ
َويَــ ْدنُــو ِم ـ ْن ـ ُه نَائي ال َم ْك ُر َم ِ
ات
ج ـ ًدا
جــا ِم ـ َع ـ ِة اإل َم ِ
ــــام بَ ـ َن ـيْـ َ
ـت َم ـ ْ
ِب ـ َ

ج ـ َد َجــا ِم ـ َع ـ ِة البَ َن ِ
ات
فَــشَ ـيِّـ ْد َم ـ ْ

ج ًما
ْت َعــنِ (اإل َم ِ
ـــام) َوكُ ْن َ
حل َ
ت نَ ْ
َر َ
َو ِ
صــــ ْرتَ اآل َن بَـــ ْد َر الــن ـيِّ ـ َر ِ
ات
شَ ـ ِب ـيْ ـ َهـ ِ
ـات الــظِّــبَــا ِء بِــك ِّ
ـســنٍ
حـ ْ
ُــل ُ
ف ِ
ُــطــ ْر َن َع ـلَ ـيْ ـ ِه ال ُمـتَــشَ ـبِّـ َهـ ِ
ـات

ج َم ْع َن َمــ َع الـ َعـ َفـ ِ
ــق طَ ْبعٍ
ـاف َر ِقــ ْي َ
َ
ج ِ
ج ـ َمـ َ
زات
ـال ِب ُم ْن َ
َوطَــــ َّر ْز َن ال ـ َ
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حـــ ْيـــا َهـــا ُو ُر ْو ًدا
ُو ُر ْو ٌد َمـــا أُ َ
ـب َعــا ِبـ َقـ ِ
ـات
تَـظَـ ُّ
ـل َمــ َع الـ َمـتَــا ِعـ ِ
ِي ٍء
َوكَـــ ْم ِمـــ ْن شَ ــا ِعــ ٍر ِم ـثْـلِــي بَـــر ْ
ـل ِ
الصف ِ
ي ُـ ِ
َات
جـ ُّ
صفَاتِ ِه َّن َعــنِ
ِّ
ــت ِق ـ ْد ًمــا
أَ َد ْرتَ شُ ــؤ ْونَــ ُهــ َن وكُــ ْن َ
ت ِ
ٍ
ـســا ِة
ج
ــــاف قُـ َ
ُــديْــ ُر شُ ــــؤ ْو َن أَ ْ
فَـ ِ
ْــت قَ ْو ًما
ـب نَف ًْسا غَـــ َدا َة ت َــ َرك َ
ـطـ ْ
ح ـ ِة الــ ُبــ َزا ِة
ج ـ ِن ـ َ
شَ ــ َوا ِربُــ ُهــ ْم كَ ـأَ ْ
صــ ْو ٍ
ت
ج َّ
إذا نَطَقُوا َس ِم ْع َ
ــش َ
ت أَ َ
وإ ْن ضَ ِ
ت ُم َف ْرقَ َع ِ
ات
حكُوا َس ِم ْع َ
صـــ َو ُر ال َمآسي
ـسـ َمــاتِـ ِهـ ْم ُ
َعـلَــى قَـ َ
ج َنا ِة
َوفــي نَ ـظَ ـ َراتِ ـ ِه ـ ْم شَ ـــ َر ُر ال ُ
خــ ِّو ُف َمـــ ْن يَ ـ َراهــا
ح ـ ُه ـ ْم تُــ َ
َمــا ِم ـ ُ

آي ُمـــ َعـــ ِّوذ ِ
َات
إذا لَـــ ْم يَــتْ ُ
ــل َ
خالصي
الس ِبيْ ُل إلــى َ
فق ُْل لِــي َمــا َّ
ألَغْــ َنــ َم ِمــ ْن أُ
َ
جا ِة؟
ولــئــك بِال َّن َ
ـاب
ح
ِ
َو ِعــ ْنــ َد َك في ِر َ
ـــاب ال ِعل ِْم بَـ ٌ
جــ ُمــ ْو ُع ال ـطَّــالِ ـبَـ ِ
ـات
ت َــ ُمــ ُّر بِـــ ِه ُ

َــســ ْو ٌل
اب ك ُ
يَـــقُـــ ْو ُم َعــلَــيْــ ِه بَـــــ َّو ٌ

غ ِ
ض الطَّ ْر ِ
ف َم ـ ْه ـ ُز ْو ُز ال َق َنا ِة
َض ْي ُ
569

صـــ ِّيـــ ْرنِـــي بَ ِ
ــديْــاً
حـــ ُهَ ،و َ
ف َ
َـــســـ ِّر ْ
حــتَّــى أَقُـــــ ْو َم ِب ـ َوا ِج ـ َبــاتــي
لَـــ ُه َ

شَ ــ َي ِ
ــاطــ ْيــ ُن الــقَــ َوافــي فَــا َرقَ ـتْ ـ ِنــي
ب نَ ْب ُع إلْ َها ِمي ال ُم َواتي
فَــأَ ْ
جــ َد َ
ح ْسنٍ
حيِي الق َ
َصائ َد َغـ ْيـ ُر ُ
َوال يُ ْ
أَ َرا ُه ِب ـ ُم ـ ْق ـلَـ ِتــي فَــ َيــ ُهــ ُّز ذَاتــي

فَ َه ْل يُـ ْر ِ
ضـ ْيـ َ
ـك أ ْن يَ ْف َنى ق َِص ْيدي
ج َه ِ
ـل ال ِ
ات؟
َوقَــ ْد َســـا َرتْ ِب ـ ِه كُـ ُّ
ِ
الحف ِ
حتَّى
فَـأَ ْسـ ِهـ ْم في
َاظ َعلَ ْي ِه َ
جـ َمــا ِل ُم َعلَّقَاتي
أُ َســطِّــ َر في الـ َ

■ ■عاشقة الـ ُمـ ْوكـا

*****

طَـ َ
جفَا ُء و َوافَـى يَــ ْو ُم َد ْع َوتِها
ـال ال َ
خطْ َوتِها
َت تَتَ َها َدى فَــ ْو َق ُ
فَأَقْبَل ْ
ـب ِب ِه
أَ ْ
جل َْستُ َها في َمـ َكــانٍ ال َر ِق ـيْـ َ

خ َوتِها
َوال لَئيْ َم يُ ـ َنــا ِدي شَ ـ َّر إ ْ
صبَابَ ِت َنا
ـي في َم ْق َهى َ
كُ َّنا أَنَــا َو ْه َ
ج ْف َوتِها
حكي الذي َرا َع ِني ِم ْن طُ ْو ِل َ
أَ ْ
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ــت أُ ْس ِم ُع َها األَشْ ــ َعــا َر ال ِه َب ًة
َوكُــ ْن ُ
ب قَ ْه َوتِها
َوكَــا َن بَ ْي َن يَ َديْ َها كُــ ْو ُ
ج ِم ال َو َس ٌ
ط
ح ْ
ِم ْن نَ ْو ِع « ُم ْوكَا» ..كَ ِب ْي ُر ال َ
ص ِغ ْي ٌر،
َوال َ

َو َهــذا َغ ْي ُر َعشْ َوتِها
ن ِ
َاص َع ٌة

ِمــ ْن فَ ْو ِق َها َرغْـــ َو ٌة بَ ْيضَ ا ُء
ج ِه َر ْغ َوتِها
حلْ َوتِـي َغ ِرق ْ
َت في َو ْ
َو ُ
َولَـ ْم أَز َْل أُنْـ ِ
ـشـ ُد األَشْ ـ َعــا َر ُم ْنتَ ِش ًّيا
َوغَايَ ِتـي أَ ْن أَ َرى أَ ْســ َرا َر نَشْ َوتِها
لَ َعلَّ َها ِح ْي َن َما األَشْ ــ َعــا ُر تُ ْع ِ
ج ُب َها
صبْ َوتِها
تَضُ ُّم ِنـي َوت ُ ِريْ ِنـي بَ ْع َ
ض َ

ــتَ « :ويْـــا ُه َرائـ َعـ ٌة
صــ َر َ
خ ْ
جــأَ ًة َ
َوفَــ ْ

حلْ َوتِها»
ـي ِب َرائ َع ِة األَن َْس ِام ُ
ُ
ج ْد لِ ْ
ْتُ « :د ْون ِ
ج َم ِع َها
فَ ُقل ُ
َــك أَشْ َعارِي ِبأَ ْ

ش َسطْ َوتِها»
ت َ َنف َِّسيْ َها َو ِعيْ ِشـي طَيْ َ

َتُ « :ر َويْ ـ َد َك! َه ِذي قَ ْه َوتِي نَ ِفدَتْ
قَال ْ
حقًا لِشَ ْه َوتِها!
َوأَشْ تَهِي َغيْ َر َها»ُ ..س ْ
ت
ص ِرفًا َع ْن َها َوقَــ ْد َدفَ َع ْ
فَ ُق ْم ُ
ت ُم ْن َ
اب قَ ْه َوتِ َها الـ ُم ْوكَا َو َه ْف َوتِها
ِح َس َ
*****
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مثل من كتابي «فائت األمثال :مقاربة إبداعية ساخرة»
ص ْو ِ
ص ّي»
ص ٌف ُ
خ ُ
«أَبْالَهُ ُم ْستَ ْو َ

وه َو َمث ٌَل يُق ُ
الساهي ،وقَ ْد َد َهتْ ُه ِم ْن ُدنْيَا ُه
َال في ال ُمطْرِقِ َّ
صائبِه ،يَ ْن ِت ُف أَطْ َر َ
اف شَ َوا ِربِه ،و َع ْي َنا ُه في
وصا َر لِ ِش َّد ِة َم َ
ال َّد َواهيَ ،
ص ُف
ح ْملِقَـتَان ،و َعلَى شَ َف ِت ِه يَتَ َدلَّى الل َِّسان ،وال ُم ْستَ ْو َ
ال َم َدى ُمـ َ
ص َي َدة ،ظَا ِه ُرهُ ال َّرأْفَ ُة وبَ ِ
ص ْو ِ
ص
الـ ُ
اط ُن ُه ال َم ْن َك َدة ،يَ ْمتَ ُّ
ص ُّي َم ْ
خ ُ
أَ ْم َو َال ال َم َساكِ ْين ،ويَ ْقطَ ُع ِم ْن ُه ْم ب ِِس ِّك ْين ،ال َّد ِ
خ ُد ْوع،
اخ ُل إلَ ْي ِه َمـ ْ
الص ِ
ح ال ِعلَل ،ويُ ْدنِي ِم َن
والـ َ
حيْ ِ
ج ْوع ،يُظْ ِه ُر في َّ
خار ُِج ِم ْن ُه َم ْف ُ
جل.
ال َعلِ ْيلِ األَ َ

ص ِة
صتْ ُه نَ ْملَة ،ولَـ ْم ت ُِص ْب ُه ِم َن ال َق ْر َ
جالً قَ َر َ
وأَ ْ
ص ُل ال َمثَلِ أَ َّن َر ُ
ص ِ
ف
حابُ ُه الـ َ
ج َع ِة ال ُم ْستَ ْو َ
خ َو ّ
س لَ ُه أَ ْ
اصِ ،ب ُم َرا َ
ص َ
أَيَّ ُة ِعلَّة ،ف َو ْس َو َ
ح ِام
الـ َ
خ ّ
جا ِز ال َم َها ّم ،ولِ َكثْ َر ِة ا ْز ِد َ
اص ،و َذلِ َك لِ ُس ْر َع ِت ِه في إنْ َ
ص ِ
صة ،وأَالّ يَتْ ُر َك
ص ْوهُ ِبتَضْ ِم ْي ِد َمكَانِ ال َق ْر َ
ف ال َعا ّم ،وأَ ْو َ
ال ُم ْستَ ْو َ

ج ُل إلى ال َمكَانِ ال ُمشَ ا ِر إلَ ْيه،
لِ َع ْو َد ِة األَل ِ
َـم فُ ْر َ
َب ال َّر ُ
صة ،ف َوث َ
ج َر َة التَّضْ ِميْ ِد والكَشْ ِ
ب
ص ْوهُ إلى طَ ِبيْ ٍ
ف َعلَيْه ،ث ُ َّم أَشْ َ
خ ُ
و َدفَ َع أُ ْ
ج ِه ِه َم ْرتَع ،و َعلَ ْي ِه نَظَّا َر ٌة َس ِم ْيكَة ،والشَّ َهادَاتُ
أَقْ َرع ،لِلْ َف ْهلَ َو ِة في َو ْ
واستَ ْد َعى ُم َسا ِع ِديْ ِه
تَـ ْمألُ شَ بَا ِبيْكَه ،فلَـ َّما َرأَى ال َق ْر َ
ص َة َولْ َولْ ،
جلِ
جل ،وأَ َم َر ِب َن ْقلِ ِه إلى ُغ ْرفَ ِة ْ
ْ
َب ِم َن ال َّر ُ
واستَ ْع َ
اإلس َعاف ،وطَل َ
ب ِم ْن ُه وقَال:
ِبطَاقَ َة َّ
الص َّراف ،ث ُ َّم شَ َّد ِح َزا َم ال ِب ْنطَال ،واقْتَـ َر َ
ص ًة
لَ َق ْد َرأَيْ ُ
ت َو َربِّنا ال َم ْع ُب ْودِ ،ب َع ْي ِني التي َس َيأْكُلُها ال ُّد ْود ،قَ ْر َ
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خطَ َر ِم ْنها َعل ََّي الطَّالق،
لَـ ْم أَ َر ِمثْلَ َها َعلَى اإلطْالق ،وال أَ ْعر ُِف أَ ْ
خ ِ
ض ُع َك لِ َب ْع ِ
ض األَ ِش َّع ِة
حالِ ْي َل ال َف ْو ِريَّة ،ونُ ْ
جرِي ل ََك التَّ َ
ولِذا َس ُن ْ

ال َم ْقطَ ِعيَّة ،فإ ْن كَان ِ
ج ُة كَ َما في البَال ،فال بُ َّد فَ ْو ًرا ِم َن
َت ال َّن ِتيْ َ
إص َب َع َك ال َم ْق ُر ْوص ،فإنِ انْتَ َقل ِ
َت
ُص أَ َّوالً ْ
وس َنق ُّ
االس ِتئْ َ
صالَ ،
ْ

حف ،ال بُ َّد
ْص ْوص ،ف َوال َك ْع َب ِة الشَّ ِريْ َف ِة وال ُم ْ
ال َع ْد َوى ِم َن ال َمق ُ
ص َ
صا ِل الك َّف ،وقَ ْد ن َْستَأْ ِ
اس
اس ِتئْ َ
ص ُل أَ َعلَى َّ
ِمنِ ْ
السا ِعد ،وال ِب ْن ِك ْريَ َ

جلَيْك ،وقَ ْد نَـ ْنـ ِز ُع
وال َك ِب َد ال َّزائد ،و ُربَّ َمـا اضْ طُ ِر ْرنا إلى بَتْ ِر ِر ْ
ح َدى كُلْ َيتَ ْيك ،ف َوقِّ ْع َعلَى َو َرقَ ِة ال ُم َوافَقَة ،و ُه َنا َعلَى الفَات ُ ْو َر ِة
إ ْ
ح ِّق ما أَكَلْ َنا ُه ِم ْن َع ْي ٍ
الج
ال ُم َرا ِفقَة ،و ِب َ
ش و ِملْح ،إ َّن َه َدفَنا ال ِع ُ

س ِ
آخ ُر
س ال ِّربْح ،فإ ْن أَ َ
جا َ
خ َذت َْك بِالشَّ ِّك لَـ َ
جة ،فإ َّن ال ُفلُ ْو َ
ولَ ْي َ
ج ُه ِم ْن َغيْ ِر فُلُ ْوس،
جة ،و ِمثْل َُك نَ ْرفَ ُع ُه َعلَى ال ُّرؤ ْوس ،ونُ َعالِـ ُ
حا َ
َ
ولَ ِك َّن ُه ث َ َم ُن ال َّد َوا ِء و ُغ ْرفَ ِة اإلنْ َعاش ،و ِقيْ َم ُة ما َس َنـ ْن َسا ُه ِفيْ َك ِم ْن
شَ اش.

ف َوقَّ َع ال ِم ْس ِك ْي ُن َعلَى األَ ْو َراق ،وه َو بَ ْي َن ال ُّذ ُه ْو ِل واإلشْ فَاق،
ت لَ ُه ال َع َم ِل َّيات ،وأَف َ
خ َد ِر اإل ْغ َماءات،
َاق ِم ْن َ
ج ِريَ ْ
فلَـ َّما أُ ْ

ب َع ْي َن ُه
ح ْيثُ لَـ ْم يَـج ِِد األُ ْ
شَ َ
خ َرى ،ف َ
خ َ
ص ِب َع ْي ِن ِه ال ُي ْس َرىَ ،
َص َّو َ
الشَّ ِ
وساقُ ُه
صة ،و َو َج َد ُجثَّـتَ ُه نَا ِق َ
اخ َ
صة ،ال ُقطْ ُن يَ ْمألُ كُ ْو َعهَ ،
ح َدى أُ ُذنَيْ ِه َم ْنشُ ْولَة،
جلُ ُه اليُ ْس َرى َمشْ لُ ْولَة ،وإ ْ
اليُ ْم َنى َم ْقطُ ْو َعة ،و ِر ْ
ِ
ص ُن ْو ًعا ِم ْن َذ َهب ،وشَ َعـ َر
الص َنا ِع ُّي ُم ْنتَـ َهب ،إ ْذ كَا َن َم ْ
وض ْر ُس ُه ِّ
ب ِم ْن ُه ِم ْن أَ ْعضَ اء ،وبَ ْي َن َمـا
أَ َّن بَطْ َن ُه بَا ِدي اال ْرتِـ َ
خاء ،لِ َكثْ َر ِة ما ُسلِ َ
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خ َل
ج ْو ِدها ُه َنالِك ،إ ْذ َد َ
ح ُ
حق َُّق ِم ْن ُو ُ
ص ال َم َسالِك ،ويَتَ َ
ُه َو يَ ْف َ
ص َف
حال ،و َو َ
ح ُّسنِ الـ َ
حتَال ،وبَا َر َك لَ ُه َعلَى تَـ َ
ب ال ُم ْ
َعلَيْ ِه الطَّ ِبيْ ُ
ج ٍ
ج ُل
جا ِو َرة ،فأَ َ
ات َوا ِف َرة ،و َدلَّ ُه َعلَى َّ
خ َذ ال َّر ُ
الص ْي َدلِ َّي ِة ال ُم َ
لَ ُه ِعال َ
ب بِال َويْلِ والشَّ ْك َوى ،ف َر َم َق ُه
يَبْ ِكي ِم َن البَلْ َوى ،ويَتَ َو َّع ُد الطَّ ِبيْ َ
َال :أُ ْو ِ
ب وابْتَ َسم ،ونَا َولَ ُه ال َو َرقَ َة وال َقلَم ،وق َ
ح ْسنِ
ص ْي َك ِب ُ
الطَّ ِب ْي ُ
ئت التَّ ْق ِويْم،
ح ِو والبَالغَة ،وإ ْن ِش َ
ِّ
الصيَاغَة ،و ُم َرا َعا ِة قَ َوا ِع ِد ال َّن ْ
س ق َِديْم.
فأَنا ُم َد ِّر ٌ

فلَ ْم يَ ْم ِل ِ
حا ِملِ ْي َن
استَ ْد َعى َذ ِويْه ،فأَ ْ
ج ُل إالّ أَنِ ْ
ج ْوهُ َ
خ َر ُ
ك ال َّر ُ
صالَه ،فأَنْشَ َد وه َو َعلَى ال َّنقَّالَة:
ما بَ ِق َي ِفيْه ،وتَأَ َّم َل َم َّر ًة أُ ْ
خ َرى أَ ْو َ
إلَـــ ْي َ
خـــالِـــ ِقـــي شَ ـــكَـــا ًة
ـــك يَـــا َ

ُّص ْو ِ
ص
ِّب َوالل ُ
ِم ـ ْن ُمـ ِّد ِعــي الط ِّ
أَتَـــ ْيـــتُـــ ُهـــ ْم طَـــالِـــ ًبـــا ضَ ـــ َمـــا ًدا
خ ـلُـ ْو ِ
ص
فَــ َعــ َّوقُــ ْونِــي َعـــنِ الـــ ـ ُ

ــب
ـــصـــ ْونِـــي إلـــى طَــبِــ ْي ٍ
َوأَشْ ـــ َ
خ ُ
خ ْوصي
َويْــــا ُه ِمــ ْنــ ُه َو ِمـــ ْن شُ ُ
جــــا ِفــــ ِه فَـــ ـتَـــ ـ ًّبــا
غَـــالَـــى بِــــإ ْر َ
ــصــ ْو ِ
ص
لِـــشَ ـــار ٍ
ِب ِمـــ ْن َد ِمـــي َم ُ

ـــق
َوكَـــــــا َن فـــي َرأْ ِســــــــ ِه بَـــ ِريْ ٌ
ُــصــ ْو ِ
ص
كَـــأَنَّـــ ُه لَـــــ ْمــ َعــ ُة الــف ُ
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ص
صـــ َّد َق الــقُــ ْر َع فَ ـ ْه ـ َو شَ ْ
خ ٌ
َمــ ْن َ
خ ْو ِ
ص
ح َمقِ الشُّ ُ
ـ ال شَ َّك ِم ْن أَ ْ
َعـــــ َّرى أَكَـــا ِذيْـــ َبـــ ُهـــ ْم ثِـــقَـــاتٌ
ــصــ ْو ِ
ص
َو َذ َّمـــ ُهـــ ْم ث َـــاب ُ
ِـــت الــ ُّن ُ

صــايَــا
حـــــــ َّذ َرتْ ِمــ ْنــ ُهــ ُم الــ َو َ
َو َ
ِ
ِــالـــــحــذَا ِر ت ُـ ْوصــي
حــالَــ ِتــي ب
َو َ

ــل ُم ْستَ ِ
حا
ــت ِمـــ ْن قَــ ْب ُ
قَـــ ْد كُــ ْن ُ
ص ًّ
خــ ْو ِ
ص
ـت ُعـــ ْو َد ُ
حـ ُ
َواآل َن أَ ْ
ص ـ َب ـ ْ
حــ ِثــ ْيــثًــا
أَ ْســـ َعـــى بِــ َنــقَّــالَــ ِتــي َ
كَــأَنَّــ ِنــي أَ ْمــتَ ِ
ــطــي قَــلُــ ْوصــي

يَــــقُــــ ْو ُل َمــــ ْن َرا َعــــــ ُه بَــائــي:
ص ْوصي
صـ ٌ
ـف ُ
خ ُ
ـس ـتَ ـ ْو َ
أَبْــــاَهُ ُمـ ْ

*****

َ
ت
ْ
أودعتك اللّه يا قلبي
فهل عرضَ ْ

َ
فاضت مآقيكا
لك الهمو ُم وهل
ْ
ِ
َ
ت
الناس ما
يؤذيك كي ُد
لو كا َن
رقص ْ
َ

لـ َ
ت قَوافيكا
ـك الليالي وال غ ّن ْ

بــأم ـ ِر ربِّ َ
كــف مجت ِر ٍم
ّــت
ّ
ـــك كُــف ْ
وارت ّد سه ُم الَّردى في نح ِر راميكا
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ريــح افترائه ُم
طــارتْ به ْم كلّه ْم
ُ
ح ًة من ِس ْف ِر ماضيكا
وأصبحوا صف َ

*****

دمت باس ًما
ستبقى صغي َر ال ُع ْم ِر ما
َ
واحدودب الظه ُر
ولو شاب منك الشع ُر
َ
وربِّ َ
ــــك مــا ُعــ ْمــ ُر الفتى بسني ِن ِه
ولــكـ ّن آال َم الــفــؤا ِد هــي العم ُر
شــاب قبل َمشي ِب ِه
فكم من صغي ٍر
َ
وكــم من كبي ٍر قل ُب ُه يان ٌع نَضْ ُر
َ
فديتك قل لي ما شكوتَ من األسى؟
أقل لك هل تسعو َن ُع ْم ُر َك أم عش ُر

*****

فقلت :تأملي
قــد را َعــهــا شَ ْيبي
ُ
هــذا بــيــاضُ ـ ِ
الح فــي ِمــرآتــي
ـك َ
إنـــي أنـــا ِمـــــرآ ُة قــلــب ِ
ِــك والـــذي
خ ِفي َن ُه يبدو على ق ََسماتي
تُ ْ
لــو كــان قل ُب ِ
ـســا
ك بــالــســوا ِد ُمـ َدنَّـ ً
حالك الظُّل ِ
ِ
َ
ُمات
لرأيت شَ عري
ِ
عبوسها
فتبسمت لــي بع َد طــو ِل
ْ
ـذب ال ُقبُ ِ
الت
ـت
علي بــأعـ ِ
ح ـ َنـ ْ
و َ
ّ

*****
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إرجـــاف الــمــخــاو ِ
َ
ِف إنها
تخش
َ
ال

ٍ
ُ
ويــزول
صيف ساع ًة
حاب
كس ِ
َ
كــم كُــربــ ٌة مــــ ّرتْ عليك مــريــر ًة

ُ
ذهبت وحف َ
المعسول
َّك عيشُ َك
ْ

َ
قلبك باألسى
ْــت
أتُـــراك لــو أرهــق َ

ُ
المأمول
ولّــى األســى وتحق َّق

ْ
مؤقت
حــ ْزنِ فهو
ٌ
اضحك لهذا الــ ُ
ولــنــج ـ ِم ـ ِه مهما أضــــا َء أُ
ُ
فـــول

ـب ســوف تبتس ُم ال ّدنى
ع ّما قــريـ ٍ
ُ
تطول
ومــواس ـ ُم البُشرى عليك

*****

يا طاه َر الــذكـ َرى ذكــرتُـ َ
ـك فانتَشَ ى
َ
هـــواك أَ َسافتي
قلبي وأنساني
و َمـــدَدتَ لي كف َ
َّيك فاحتَضَ َنتْ ُهما

واختص َر الحني ُن َم َسافتي
ّاي
َ
كف َ
خ ـ َّوفــونــي ِمــن تقل ِ
ُّب عاشقٍ
كــم َ
َ
خافتي
حتى وجدتُ
لديك أَ ْم َن َم َ
خــرافــ ٌة
ـت أن الــطــاهــري ـ َن ُ
وظــنــنـ ُ
خ َرافتي
فظهرتَ لي وك ََسرتَ َ
أنف ُ

*****
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على أنني أســري على نــو ِر حكم ٍة
ِ
بالناس َغ ّرني!
الجهل
َ
أُ ِقــ ُّر بأن
ـــل بِـــ َّرهُ !
كنت آ ُم ُ
فكم َعقَّني َمــن
ُ
وأمــا الــذي أخشَ ى أذا ُه ف َب َّرني!
تَبَلَّ َد إحساسي فما ُعــدتُ أرتجي
حبي ًبا وال أخشَ ى الذي كان ضَ ّرني
ـت أحبتي
ـت بــابــي واعــتــزلـ ُ
وأغــلــقـ ُ
الوصل َس ّرني
ُ
فال الهج ُر أضناني وال

*****

أي هـــ ًوى يَــ ُهــ ُّز َمبادئي
تــــدرو َن ُّ
الكذوب األكبرا؟!
كنت
فــأ َو ُّد لو
ُ
َ

كشفت لــه ســتــو َر َمخابئي
ـب
ُ
قــلـ ٌ
ود َرى بصدقِ َمحبتي فتَ َك ّبرا!
َ
حــول َمرافئي
يَــرســو ِمــن اإلعــيــا ِء
حتى إذا نـــادا ُه َغــيــري أَبــحــرا!
أبــديــت َوجـــ َه َمساوئي
لــو أنــنــي
ُ

َبت الستَبْقَى ال َمحب َة واشترى!
وكَذ ُ

*****

ـس والهوى
تــز ّو ْج بأخ َرى واغ َن ِم األُنـ َ
َ
كأنك في األخ َرى
وعش َج ّن َة الدنيا
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وإيّ َ
ــــاك أن تَــرضــى بأنثى وحــيــد ٍة

َ
يمناك إال مع اليس َرى
فال خي َر في
رب الــعـ ِ
ــل َجــالُـ ُه
ـرش َج َّ
شريع ُة ِّ
ومــا أحــ ٌد من ُه بأحوالِنا أد َرى

ـح لــزوجــ ٍة
ولـــو أن قــانــونًــا يــتــيـ ُ

ُقت بها ال ُم ّرا
طالقًا وتعدي ًدا لذ َ

*****

ُ
تــعــادل أربـ ًعــا
تــزوجــت مــن أنــثــى
ُ

وال ينبغي لي أن أف ّك َر في أخرى

وخصها
كــل خــي ـ ٍر
َّ
حباها إلــهــي
ّ

ِ
طيق لها حصرا
ح ْسنٍ ال أُ ُ
بأوصاف ُ

*****

َ
َ
شريك ل ُه
قلب ال
ب
يكفيك في ال ُ
ٌ
ح ِّ

مــا فــي التعدد خي ٌر للحبي َبينِ

ب كالنه ِر يجري واثقًا ومتى
ال ُ
ح ُّ

عت َمجرا ُه
أضعفت المسا َرينِ
َ
ف ّر َ

حفظت
امنح غرا َم َك حصريًّا لمن
ْ

َ
حينِ
هواك وارأف بمكسو ِر الجنا َ
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ِ
محاسنها
إن كــان ال ب ـ َّد َعـــ ّد ْد ِمــن

حس َنينِ
ب تجم ْع بي َن ُ
واجمع لها ال ُ
ح َّ

*****

ِــي شيبةً:
حسنا ُء قالت إذ رأت ب َ
عـــل لــنــا لـــقـــا ًء آتــي
ّ
بـــــاإلذن

الصبا
قلت :ارجعي ما
ُ
ُ
زلت في َريْعِ ِّ
وتــأمــلــي الــمــيــا َد فــي إثباتي

شبت إال مــن مــواجــعِ خافقي
مــا
ُ
مــا شـ ْيـ َبـتْــنــي كــثــر ُة الــســنـ ِ
ـوات

لقيت مــن األســى
ـل ولــكـ ّنــي
طــفـ ٌ
ُ
مــا ليس يلقا ُه الـ ُمـ ِ
ـسـ ُّن العاتي
َ
بائسا
الشيب تبدو
وفــوق
ـت:
ِ
قــالـ ْ
ً
بــال ـلّ ـ ِه فــــار ِْق ال تـــ ِز ْد مأساتي

*****

أَفــدي األحب َة إن غابوا وإن حضَ روا

ٌ
القلب أحيا ُه
خيال له ْم في
يكفي
ِ
أنــس أيا َمه ْم َرغــ َم ابتعا ِده ُم
لَــ ْم
َ
قت ِسوا ُه ْم يَعل ُم اللّ ُه
لم وما َع ِش ُ
ال كــان ال كــان مــن يَنسى أحبتَ ُه
وال ر َعــى اللّ ُه من لم يَــر َع ذكــرا ُه
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وثــيــق ال يُــقَــ ّد ُســ ُه
ــب عــه ـ ٌد
ٌ
الــ ُ
ح ُّ
الوفي الــذي تسمو سجايا ُه
إال
ُّ

*****

ت نبوءت ُ ُه
اصبر
ح ْ
ُ
كيوس َف إذ ص ّ
أعــوام
حلْم ِه بالتالقي بعد
ِ
في ُ
ِ
َمـــ ّرتْ بــه ســنــواتُ الــشــوقِ
منتظ ًرا
أيــام
ُبـــت اشتياقًا بعد
ِ
وأنــت ذ َ
َت
ح َمل ْ
ـح ال ِعي َر التي َ
كأنني أَلْ ـ َمـ ُ
َ
لك البشائ َر في ل ُِّج الفَال الطامي
غـــ ًدا ســ َيــأ َذ ُن ربــي باجتما ِع ُك ُم
وتَرتوي من زُال ِل الوصلِ يا ظامي

*****

أُ ِحـبُّـ َ
لقلت لي:
حبي
َ
ـك لو تــدري ب ُ
سألتُ َك بالمولَى على قلب َ
ِك ارفُقِ
َ
الئم
خــوف
ولكنني أُخفي الهوى
ٍ
وأكــر ُه يو َم الوصلِ
َ
خوف التف ُّرقِ
ٍ
ولــي مقل ٌة أغمضتُها خـ َ
حاسد
ـوف
يَـ َ
ـراك بها في ِســدر ِة الــروح ترتقي
جعلتُ َك في قلبي وأطــفــأتُ لهفتي
مخاف َة أن يُ َ
ؤذيك َجم ُر تَشَ ُّوقي

*****
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ِ
بقيت
ذكـــراك التي
يا أسع َد ال ـلّ ـ ُه
ْ
الصبا الزاهي
في مخد ِع الرو ِ
ح من عص ِر َّ

ت
رعيتُها فــي فـــؤادي بِـــذر ًة فن َم ْ
ح إلّ هي
ومــا تبقى مــن األفـــرا ِ
ومـــ ّر مــا مـــ ّر ال لُــقــيــا وال خب ٌر
القلب عن أشوا ِق ِه ناهي
وال نَهى
ُ

جها
ما زلـ ُ
ـت أسترج ُع الذكرى وأنس ُ
َ
تشابك في دمعي وفي آهي
حلْ ًما
ُ
أردتْ وصــلـ ِ
ـك واألقــــدا ُر مان َع ٌة

للقلب إال خــيــر ُة الـلَّـ ِه
ولــيــس
ِ

*****

ب ملتئ ًما
ُ
فيما مضى كان
شمل ال ُ
ح ِّ
واآل َن أبكي على ما فــاتَ نَدمانا
لم أَ ْر َع فيمن َر ُعوني في الهوى ِذ َم ًما

ولم أُجــا ِز على اإلحسانِ إحسانا

الوصل لي نغ ًما
َ
كانوا معي يَعزفو َن

وكنت أجزيه ُم بالوصلِ ِهجرانا
ُ

بكيت د ًمــا
حتى إذا رحــلــوا عني
ُ

ليت الذي قد كا َن ما كانا
وقلت َ
ُ

*****
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َ
َ
منك خافيةً؟
عينيك أفشَ ى
هل دم ُع

وهل غ َ
جتاحا؟
َزاك َ
األسى كالليلِ ُم ْ

وهــل تَــفَــ ّر َد ِ
حلوا
ت الذكرى بمن َر َ
ت منه ُم األوها ُم أشباحا؟
واستنس َ
خ ْ

وهــل دعـــوتَ أحــبّــا ًء فما َس ِمعوا
حزنِ أفراحا؟
وكنت
َ
تحس ُبه ْم في ال ُ
ضقت ب ِه
بأس هذا الذي تشكوه
ال
ُ
َ

ـت بــ ِه لل ِه فانزاحا
يــو ًمــا ،وبُــحـ ُ

*****

ال ت ِ
َ
أخيك واحـــ َذ ْر دعــو ًة
ُبك عي َن

ـا قبل مطلَعِ صبح ِه
تــرت ـ ُّد لــيـ ً

ح
وتـــأ ِّمـــل األيـــــا َم كــم مــن جـــار ٍ

ِ
أصبح يشتكي من ُجرح ِه
للناس
َ
َ
عليك بس ْيف ِه
وان ـظُ ـ ْر إلــى الباغي
كيف الــزمــا ُن َهــوى علي ِه برمح ِه

َ
صــدفـ ًة
ّ
تحسب
ُــــراك
أت
كــل ذلــك ُ
ُ
هيهات ما جِــ ُّد اليقينِ كمزح ِه

لــك مــن تــصــاريـ ِ
َ
ـف الــزمــانِ معلّ ٌم

ـل من لم يست ِف ْد من ش ْرح ِه
يا ويـ َ
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زاهــــ ٌد فــي تَـــ َعـــ ُّد ِد الــ ِغ ِ
ــيــد قلبي

القلب غــاد ًة ال ت ُجا َرى
إ ّن في
ِ

النجوم وعندي
لست أصبو إلــى
ِ
ُ

ــســ ُنــ ُه األقــمــارا
ح ْ
قَــ َمــ ٌر فـــاق ُ

شــارك ـتْــنــي هــمــو َم قلبي زمــانًــا
ـي نارا
واصطل ْ
َت ِمن ُجنونِ ُروحـ َ
ِ
ح َد ال َم ْع ُر َ
وف
هل جزا ُء
المعروف أن أَج َ
حــ َوتْــنــي ِمــــرارا؟
و ْهـــي الــتــي َ

*****

كتبت قصيد ًة
لــوال الــنــســا ُء لما
ُ
جــاال
ولــمــا ســمــوتُ طــهــار ًة و َ
وابــنــتــاي وزوجــتــي
مــنــهـ ّن أمـــي
َ

حسبي بــذلـ َ
ـك ِرفْــ َعــ ًة وكَــمــاال
ْ

ه ـ ّن اللواتي إن شكوتُ رأفــ َن بي

ومسح َن دمـ َع مواجِعي ال ُمنهاال

ِ
العيش إال معش ٌر
لــم يُــ ْؤ ِذنــي فــي
ِ
كُ ِتبوا بـــأوراقِ
جــاال
الثبوت ِر َ
ٌ
رجـــال ال وال أشبا ُهه ْم
مــا هــ ْم

ُ
وســفــاال
يــأبــى
الـــرجـــال أذيّــــ ًة َ
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الشمس تحويني أشعتُها
أُ ّمــي هي
ُ
ماضي واآلتــي
قلبي في
ودف ُء
ّ
َ
وزوجتي القم ُر انزاحت ب ِه ظُلَمي
روحــي في ليلِ المعانا ِة
ْـــس
وأُن ُ
َ
وأخــتــي النجم ُة الــزاهــي تألقُها
َ

الكوكب الــد ّوا ُر في ذاتي
وبنتي
ُ
َ
جــمــي ـ ُعــه ـ ّن كـــرامـــاتٌ مــقــ ّد َســ ٌة
ـت سماواتي
لوال َسنا ُه ّن ما ازدانـ ْ

*****
في َم تشكو فــي الليالي َوحـــ َد ًة
ح يُجري أَد ُم َع ْك؟!
و
اغتراب الرو ِ
ُ
حــائــ ٌر فــي ظُــلْــمــ ٍة ال تنجلي

وخيو ُ
ط الفج ِر تجفو َمطلَ َع ْك!

َ
ـــــك فــافــ َهــ ْم ِس ـ َّرهــا
ح
هـــذ ِه ُرو ُ

ـــف َم ْس َم َع ْك
ِب منها وأَ ْر ِه ْ
واقتر ْ

فيك يُــنــاديـ َ
كــل مــا َ
ـت
ُّ
ـك :الْـتَـ ِفـ ْ

لــم تك ْن وحـــ َد َك والــلَّــ ُه َم َع ْك

*****

حب ال تكذب على ربي
ذنب في ال ُ
ال َ

والقلب
ح
ِ
ب إال ُسم ُّو الرو ِ
ما ال ُ
ح ُّ
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ج ّن ِت ِه
ـب قربانًا ل َ
اجعل مــن ال ـ ُ
حـ ِّ
ِ
ب
ال شي َء يُدخل َُك
الجنات كال ُ
ح ِّ
ح مــط ـ َّهــر ٍة
ــب طــاعــ ُة أروا ٍ
الــ ُ
ح ُّ

ذنب
وكــم به يغف ُر الرحم ُن من
ِ
ّب اللّ ُه بالبغضا ِء من كفروا
قد ع ـذ َ
ب
ص
ح ِ
و َ
خ ّ
بالحب خي َر الرسلِ والص ْ
ِّ

*****

عـــام َز ِهـــــدتَ حــتــى فــي نقاشي

ـذوب بما أتاكا؟!
وص ـ ّدقـ َ
َ
ـت الــكـ َ
هــو الــواشــي وبُــرغــوثُ المواشي

ٍ
ب على قفاكا
ـح
ُ
وصــبـ َ
غــد يَـــ ُد ُّ
َمــطــايــا ُه الــضــعـ ُ
ـاف وال أُحــاشــي
حــب ـلَـ َ
ـك وامتطاكا
لــذلــك شَ ـــ َّد َ
نسيت بــأن ثــوبَ َ
ــك ِمــن قماشي
َ

جفاكا؟!
وأنــي
ُ
كنت أجفو َمــن َ
ظـــام وهــ ِم َ
ــك للتالشي
مــصــيـ ُر
ِ
ُمقلتاكا
جــ ُع بالحقيق ِة
وتُــفــ َ

*****

ِ
اص ِب ْر على نَق ِ
الصديقِ فلن ت َ َرى
ْص
ِ
خ َبرا
أبــ ًدا
ـســو ُؤ َك َم ْ
صديقًا ال يَـ ُ
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ِ
الخصا ِل َ جمي ِعها
ما ث َــ َّم محمو ُد
مات الذين ب ِمثْلِ ِه ْم يسمو ال َو َرى
خ ًة
حتى لو
ت نَف َْس َك ن ُْس َ
استنس ْ
خ َ
َ
وت َِخ ْذتَ نَف َْس َك صاح ًبا لن ت َشْ كُرا
*****

أسأتُ إلى رجل نبيل بسبب سوء فهمي ،فاعتذرت إليه ،ثم
هجوت نفسي بهذه األبيات:
ـسـ َ
ـك فــي الــبــرايــا
عـــام تــظ ـ ُّن نــفـ َ

الفهم ليس لــه شبي ُه
صحيح
ِ
َ
ــص ِ
وتــنــظ ـ ُر
ــف َعــيــنٍ
ِ
لــلــكــرام بــ ِن ْ

وبــيــنــه ـ ُم الــمــف ـ ّك ـ ُر والــفــقــي ـ ُه!

ـــق يــا أيّــهــا الــمــخــدو ُع واعــل ـ ْم
أ ِف ْ
بــــأ ّن الــ ِكــ ْبــ َر مـــذمـــو ٌم كــري ـ ُه
َ
َـــــراك نــبــي ـ َه عقلٍ
ولـــو وهــ ًمــا ت

فــأيــن هــو الــتــواضــ ُع يــا نبي ُه

*****
ُ
الجمال عن النسا ِء فال أرى
ذهب
يَنفخن حش َو

ج
إال وجــــو َه دواجـــــنٍ ونــعــا ِ
جــلــو ِده ـ ّن وطالما

ج»
خا َد ْع َن عي َن المر ِء «بالمكيا ِ
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ال تــنــخـ ِ
ـســنِ مليح ٍة
حـ ْ
ـد ْع يــو ًمــا بـ ُ
ج
كــم ُ
خــــرد ٍة تــبــدو كـــــ ُد َّر ِة تــا ِ
ِ
استيقاظها
انــظُــ ْر إلــيــهــا ســاعــ َة
ج
كــنــزيــلِ ســجــنٍ ســاع ـ َة اإلفـــرا ِ
ـــب شاركت
ـم» ُر ْع ٍ
لو أنها في «فــلـ ِ
ج»
ما
جه إلى « ُمنتا ِ
احتاج مخر ُ
َ

*****

هــاتــفـتُــهــا قــبــل الــلــقــا ِء فــهـ ّزنــي

الــفــارس ال ِغطريفا
صــوتٌ يه ّز
َ
ِ
خــاطــري حــوريًّــ ًة
ورســمـتُــهــا فــي
ال

أستطي ُع

لحسنها

توصيفا

حتى إذا َجــ َمــ َع الــلــقــا ُء شتات َنا
أبصرتُ وج ًها كالذنوب ُمخيفا
إعــراض عي ِني واعــذُروا
ال تُنكروا
َ

جمال رهيفا
قل ًبا
يــذوب مع ال َ
ُ
اقــتــرفــت كبير ًة
وأنـــا وربـــي مــا
ُ

فــم الصباح نظيفا
مثل
َ
سأظل
ِ

*****

حسنا ُء فــي درب الــهــوى القيتُها
ـي من الحظوظ العاث َر ْة
تشكو إلـ ّ
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ـي مـــ ّر ًة
أعــطــي ـتُــهــا
َ
مــفــتــاح قــلــبـ َ

لــتــقــي ـ َم فــيــه لــيــل ـ ًة وتـــغـــاد َرهْ

لك ّنها ِمـــن دونِ أن أدري بها

كسرتْ ُه ،وانفردَتْ بقلبي الماك َر ْة

ـت أنــا أحييت ُه
قلت اخــ ُرجــي ،قــالـ ْ
ُ

ويــجــو ُز أن أحــت ـلَّ ـ ُه وأصــــا ِد َرهْ

أفـــدي الفقيه َة مــا أشـــ ّد دهــا َءهــا

أصيل والفتاوى حـ ِ
ـاض ـ َر ْة
ٌ
رأي
ٌ

*****

ـت حسنائي الــتــي أحببتُها
شـ ّبــهـ ُ

َ
وطــال بُكاؤها
ت
بالبد ِر فاكتأبَ ْ

ت الطُّه َر كيف جعلتَني
قالت :ظَلَ ْم َ
ْ

في الج ِّو ســافــر ًة يُــهــا ُن حياؤها

خ ُ
سوف ف َينطفي
والــبــد ُر يُــد ِركُــ ُه ال ُ

ومحاسني ال تَ ْنطفي أضــوا ُؤهــا

ـت حــيــنــئـ ٍ
ـذ بــــأ ّن حبيبتي
فــعــلــمـ ُ

نَف ِْس ّي ٌة و ِمــن ال ُمحا ِل ِشفاؤها!

*****
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َعـ ِ
ـت للحسنا ِء معترفًا:
ـش ـ ّي ـ ًة قــلـ ُ
ِ
فيك فيا محبوبتي ذوبي
ذبت
قد
ُ

فقلت لها:
قالت :ستهج ُرني يو ًما،
ُ
الوفي وليس الهج ُر أسلوبي
أنا
ُّ
ولــم أز َْل أحتويها بالعطا ِء ،وكم

بــدوب
بــدوب و َد
ـف َد
أهديتُها ألـ َ
ِ
ٍ
َــب الــظ ـ ِّن أنــي لــن أُ َر ِّوضَ ــهــا
وأغــل ُ

ــوب
ص ـ َبــرتُ عليها صب َر أيّ ِ
ولــو َ

*****
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األسئلة والمداخالت
■ ■مدير اللقاء :األستاذ /عبدالمجيد بن محمد ال ُعمري:

لعلنا نكتفي بهذا القدر؛ ألن أمامنا مداخالت ،وإن كنت
أتمنى أن ال نقطع عليك هذا اإلبداع وهذا التواصل .جرت
العادة أن يكون هناك طرح لألسئلة والمداخالت المباشرة
أيضً ا ،ومن ث َّم نختم بكلمة لصاحب المنتدى األستاذ الدكتور
عبدالعزيز بن إبراهيم ال ُعمري.

واآلن أعرض بين أيديكم ما وصل إلينا من أسئلة قبل أن
سائل لم يكتب اسمه ،يقول:
نطرح أيضً ا المداخالت الشخصيةٌ .
عندكم قصيدة في مدح المصطفى ﷺ ،وللدكتور قصائد ،لكن
إن كان شيء منها حاض ًرا ،فلعلنا نسمع بعض األبيات ،واألمر
إليك تجيب مرة واحدة أو تسمع األسئلة ،ثم نترك الجواب
عليها.
أيضً ا السؤال اآلخر ،شك ًرا للجميع ،ما أشد وأقسى المعارك
األدبية التي تعرضت لها؟ وكيف تتصرف مع الثقالء من األدباء
(المالقيف) في وسائل التواصل االجتماعي؟ بيدك سيف ٍ
وبيد
سوط .ثم بعد اإلجابة عن السؤالين مداخلة مباشرة لسعادة
األستاذ حمد الصغير.
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■ ■الشاعر :الدكتور /فواز بن عبدالعزيز اللعبون:

صل وسلم عليه،
الرسول ﷺ لي عنه عدة قصائد ،اللهم ِّ
حقيقةً ،لكن ستجدونها في حسابي .أما إدارة الحساب حقيق ًة

عمل ٌّ
شاق بالنسبة لي أنا شخص ًّيا؛ ألني
ٌ
ومواجهة الجمهور
أعطي هذا الحساب من وقتي الشيء الكثير .ويتابع معي

أيضً ا َمن يُشرف على الحساب من حين إلى آخر .ويهمني

الحقيقة أن يكون حسابي جاذبًا للنخب الجيدة المهذبة ،ال

أريد أصحاب الصراعات ،حسابي بعيد ج ًّدا عن الصراعات
السياسية والرياضية ،أو الذين لديهم ِحدة في الطباع ،فرض
ال عرض .عادة أحاول أن أُنقِّي حسابي من هؤالء ،أو الذين

يُسيئون .فلي سياسة ربما ال يؤيدني عليها بعضكم ،وبعضكم
ربما أيَّدني عليها ،ولكنني ال أستطيع االستمرار حقيق ًة إال
حينما أمسك ٍ
بيد وردة وأمسك باألخرى ما أخيف به بعض

َمن يتعمدون اإلساءات .فعادة أنا أبعدهم عن الحساب ،لكن
أنتم ترون ربما وتتابعون ما يحدث في مثل هذه السجاالت،
يغلب عليها األدب والوقار ،وليس هناك َمن يخرج على
النص إال في حدود قليلة ،والنقد مرحب به إن كان بوعي

وإلمام وبأدب.

■ ■مدير اللقاء :األستاذ /عبدالمجيد بن محمد ال ُعمري:

مداخلة مباشرة لسعادة األستاذ /حمد الصغير ،فليتفضل.
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■ ■مداخلة :األستاذ /حمد الصغير:

بسم اللّه الرحمن الرحيم ،السالم عليكم ورحمة اللّه

وبركاته ،وتحية لصاحب هذا المنتدى ،وال يستغرب فهو من

أسرة تعليمية تتوارث المجد من شخص لشخص .أما شاعرنا
هذه الليلة وهو الدكتور فواز اللعبون ،وال شك أنه متأثر بالشعر
حا ،إن شاء اللّه بريء من كل
الجاهلي فليس كل ما يقوله صحي ً

ما يقول لكن الشعر أعذبه أكذبه .وأنا الحقيقة سؤالي بالنسبة

للشاعر محمد اللعبون ،أعتقد أنه ع ُّم الشاعر الدكتور فواز ،وله
حا أو شعبيًّا ،مثل :
شعر إن شئته فصي ً

ب الحيا ُمـــ ْز َن ت ُهامى
سقى صـــ ْو َ

عــلــى قــب ـ ٍر بــتــلــعـ ِ
ـات الــحــجــا ِز

وإن شئته كله تمشي ،قريب من البحر الوافر ،هو الوافر،
وهناك لعبون (لعبونيات شعر) ،وهناك (لعبونيات لحن) ،محمد
اللبعون الشاعر الكبير طب ًعا له غزل وأشياء جميلة ج ًّدا ،هذه
الليلة من أحلى الليالي ،وشك ًرا لشاعرنا ،وفقه اللّه وحفظه.
■ ■الشاعر :الدكتور /فواز بن عبدالعزيز اللعبون:

شك ًرا ،شكر اللّه لك أستاذ حمد ،والشاعر محمد بن حمد
ابن لعبون ،هو ابن المؤرخ حمد وهو ج ُّد أبي .أما الشاعر فهو
ع ُّم الوالد حفظه اللّه وأشكر لك حسن ظنك ولطفك ،بارك اللّه
فيك.
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■ ■مدير اللقاء :األستاذ /عبدالمجيد بن محمد ال ُعمري:

هذا سؤال ورد كثي ًرا في المداخالت واألسئلة
المطروحة ،لكن اإلضافات تقول :هل ممكن أن تسمعنا
من القصيد الشعبي؟ وم َمن طرح هذا السؤال ،أبو محمد
الودعاني.
■ ■الشاعر :الدكتور /فواز بن عبدالعزيز اللعبون:

أنا حقيق ًة ليس لي في الشعر الشعبي ال ناقة وال جمل ،وال
أحفظ منه وال أجيد منه شيء ،إال اللهم ما أسمعه أحيانًا مما
يُنسب البن لعبون ،والذي يُقرأ بالوجهين ،له وللشاعر رحمه
اللّه شعر يُقرأ بالوجهين ،مثل القصيدة الرثائية في زوجته ،وله
أيضً ا قصيدة يقول فيها:
ِ
ــرطــاس عندي
وهـــذه صفح ُة الــ ِق
ب لــي دوا ًة يــا ُســامــة
فـــقـــ ِّر ْ
ٍ
وجــيــد
ــــم مــنــهــا
بـــخـــ ٍّد نــــا ِع ٍ

ٍ
ِ
ريـــش النعا َمة
ْـــــراف كما
ورف

بالعامي (الصخري) ،وهو يُقرأ
البحر الوافر ،ويُسمى
ِّ
بالوجهين ،الشعر هذا ،يُقرأ إن شئته عا ِّميًّا وإن شئته بالفصيح،
أما عدا ذلك فلم يعطنِ اللّه ميوالً إلى الشعر الشعبي إطالقًا ،وما

كتبت فيه ،وال أستطيع ،و َمن وجد األصل ،فما حاجته للفرع،
واألصل هو الشعر الفصيح.
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■ ■مدير اللقاء :األستاذ /عبدالمجيد بن محمد ال ُعمري:

سؤال عن أول قصيدة قالها الدكتور فواز؟ وسؤال آخر :ما

أحب قصائدك إلى نفسك؟
هي
ّ

■ ■الشاعر :الدكتور /فواز بن عبدالعزيز اللعبون:

أنا منذ المرحلة االبتدائية وأنا أَهذي ،كما يقال :ما زال جرير

يهذي حتى قال الشعر ،فكنت أحيانًا أرى بعض الكلمات

والعبارات المعلقة على (الحوائط) في المدرسة ،في خامس
ابتدائي أو سادس .فكنت أحاول أن آتي بها موزونة ،أُعيد إنتاجها
من جديد .فوجدت تحفي ًزا من األساتذة .ودائ ًما ال تنكروا دور

األستاذ ،هو كل شيء ،أثره كأثر الوالدين ،فال أنسى فضل
األساتذة الذين شجعوني وحفزوني ،وكانوا يسمعون كالمي

الذي ال معنى له ،ويصنعون منه شيئًا ويرفعون المعنويات
بشكل عجيب .وهو كالم ال قيمة له ،لكنه جاء من طفل فأثنوا

الثناء الذي يعرفون أنه قد يصنع شيئًا .واستمريت على هذا
حتى بدأت أقرأ في الشعر ،قرأت المعلقات ،وحفظت منها
الكثير آنذاك ،وأعجبتني معلقة (عنترة بن شداد)؛ لما فيها من

روح الحماسة .وحدث وأنا في الثانوية كنت في أولى ثانوي،

حي آخر،
أنا وأبناء الجيران ،حدث خالف بيننا وبين أبناء ّ
فحدث احتدام بين أبناء حارتنا وحارة أخرى .وهذا االحتدام
ذكَّرني بعنترة وفروسيته ،فكتبت قصيدة؛ ألنه ال يوجد حروب،
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إذًا أكتب من هذه المعركة معركة الحواري ،أسجل قصيدة،
يحسن
ُ
عارضت بها قصيدة عنترة ،وهذه القصيدة أيضً ا لها قصة ُ
أن أذكركم بها؛ لما كتبتها عرضتُها على أستاذ ،رآها األستاذ عفا
اللّه عنه فمزقها ورماها وقال اِذهب إلى فصلك ودع هذا الهراء
الفاضي ،وقال انتبه لدروسك ،أستاذ نصوص ،ما أعجبني هذا،
تأثرت وتحطمت وذهبت بها إلى أستاذ آخر ،كتبتها من جديد
بعد أن مزقها ،كتبتها من ذاكرتي ،وذهبت من جديد ،وذهبت
خر وأصلح
إلى أستاذ آخر ،فأخذها وأصلحها وع َّدل وق َّدم وأ َّ
األخطاء اللغوية وأسمعني كال ًما حس ًنا ،ثم شككت ،ه َّزني
األستاذ األول! ذهبت إلى أستاذ ثانٍ  ،وأثنى ومدح وأصلح ،هذا
هو المنتظر من األساتذة ،الدعم والتحفيز ،سأقرأ عليكم بعض
هذه األبيات ،حتى تحفظوها:
ُ
مستسلِ ِم
األبــطــال مــن
هــل غـــاد َر
ْ

ْت النص َر قبل تعلم
أم هـ ْ
ـل عرف َ
ــوهذه كتبتها وأنا في أولى ثانوي ،كان عمري خمسة عشر
عا ًما ،عنترة يقول( :هل غادر الشعراء من متردم) وأنا أعارضه.
ُ
مستسلِ ِم
األبــطــال مــن
هــل غــادر
ْ

عرفت النص َر قبل تعل ُِّم
ـل
أم هـ ْ
َ
يــا ســاحـ َة الهيجا ِء حــا َن ال ُملتقى
ِ
فاستبشرِي
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ببسالتي

وب َمق َدمي

(مدير اللقاء :أنت عالمي اآلن؟ الشاعر(الضيف) :نعم،
اآلن أحاول أن أكون فارس الحارة ،عنترة فارس العرب وأنا
الحي).
فارس
ِّ
ُ
يشتبك القنا
فــأنــا المني ُة حين
َ
الفم
قــول
ـق
ُ
ِ
والفعل مني ســابـ ٌ

ب في بلوا ُه ُم
ح ِ
طــال انتظا ُر الص ْ
المظلم
ج
ِ
والنج ُم في ِحللِ العجا ِ
ِــح فــوق ظهر هضيب ٍة
أُمسي وأُصــب ُ

وغــبــا ُر ذاك الجمعِ لــم يتص َّر ِم
َ
ج ال َوغى
وأرى
ح ِ
ب في ره ِ
مقال الص ْ

ِ
أقــــد ِم
فـــــ ّوا ُز يــا فـــــ ّوا ُز هــيــا
ال تترك ْن فـــي َء األجــاجــ ِة وحـ َدنــا
وافــج ـأْ منا ِزلَنا بسطو ِة ضيغ َِم
فــوثــبــت فــيــه ـمْ وثــبــ ًة خــطَّــار ًة
ُ

ـم
جـ ِ
كـــادتْ تبلّغني ِعــنــا َن األن ـ ُ

وكــــ َر ْرتُ واألعــــدا ُء بين تــصــا ُد ٍم
ِ
قصد ِه لم يُحج ِِم
وجميع ُه ْم عن
صـــارم
ـت أولـــ ُهـــ ْم بــطــعــنـ ِة
ٍ
فــثــنــيـ ُ
وفجأْتُ ِ
ص ِم
آخــر ُهـ ْم بضربَة ِم ْع َ
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ح الوغى مستبسالً
ُ
وبقيت في ســا ِ

الجماجم ُسل َِّم
صنعت من
حتى
ِ
ُ

خ ـاً به
ولــقـ ْد
حبست الحل ْم ال بُ ـ ْ
ُ

رح الجمعِ ينز ُِف بال ّد ِم
ُ
وتركت ُج َ

َ
ألنــــال مــنــ ُهــ ْم غــايــة مــا نِـلْـتُــهــا

إل ألخــب ـ َر ُه ـ ْم بــبـ ِ
ـأس ال ُمحك َِم
ّ

هذه بعض أبياتها ،وال أنسى فضل أساتذتي في تصحيحها

وتصويبها ،فهل ترون أنها تستحق الرمي من طالب عمره خمسة

عشر عا ًما ،عفا اللّه عن أستاذي.

■ ■مدير اللقاء :األستاذ /عبدالمجيد بن محمد ال ُعمري:

سؤال يقول :شبابنا بحاجة إلى الشعر الذي يبني مكارم

األخالق ،ويُغذي الفطرة السليمة ،واالنتماء إلى هذا الدين
القويم واالعتزاز به ،فهل القصائد الموجودة في مناهجنا تس ُّد
هذا الجانب؟

■ ■الشاعر :الدكتور /فواز بن عبدالعزيز اللعبون:

أنا الحقيقة لم أطَّلع على ما في المناهج ،لكني أعرف أنهم

يعملون بشكل دؤوب للتطوير ،وأضافوا قصائد جديدة لشعراء

ُمجيدين من السعوديين ،ولعلهم إن شاء اللّه أضافوا شيئًا مثل

هذا.
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■ ■مدير اللقاء :األستاذ /عبدالمجيد بن محمد ال ُعمري:

سؤال لمحمد العتيبي ،يقول :خالل إطاللة وسائل التواصل

االجتماعي ( ،)social mediaكيف يتم التناقل الشعري بين

أفراد المجتمع ،هل واضح السؤال؟

■ ■الشاعر :الدكتور /فواز بن عبدالعزيز اللعبون:

التناقل ،إن كان يقصد عملية انتقال ما يُكتب في وسائل
التواصل ،وأثره أو أثر االنتشار ،فنعم ،هناك انتشار قوي الحقيقة
أكثر مما كان موجو ًدا في الصحف ،كنت أنشر في الصحف،
فأجد ر ًّدا أو ر َّدين أو ثالثة ،وحينما أنشر في مواقع التواصل

يأتيني أنا عبر الجوال بعد ساعة أو ساعتين خمس أو ست

مرات من مجموعات ،أي أنه ينتشر ويروج بين الناس ويتلقّفه
المجتمع بمختلف اهتماماته ،إن وجدوا تغريد ًة تربوي ًة تناقلوها،
تغريد ًة غزلي ًة تناقلها المهتمون بالغزل ،أو تغريد ًة مشاغب ًة إن

كان هناك َمن يحبون هذا الشغب تناقلوها ،فيحدث تداول قوي
ج ًّدا لما يكون في وسائل التواصل.

■ ■مدير اللقاء :األستاذ /عبدالمجيد بن محمد ال ُعمري:

جيب
سؤال من الدكتور خليل الخليل ،وهو من شقين ،شق أُ َ
عليه ،هل يكتب الشعر النبطي؟ والسؤال األول أو الشق األول:

يقول هل كتب الشاعر فواز قصائد في قرية أجداده حرمة؟
وحتى ال يزعل أهل حرمة ال تقل قرية ،قل بلدة ،فهي مدينة.
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أحد الحضور معلقًا :ومكة أم القرى.
■ ■الشاعر :الدكتور /فواز بن عبدالعزيز اللعبون:

نعم ،كتبت في (حرمة) وكتبت في (التويم) ،طب ًعا أسرتنا
أسرة اللعبون مفرقون بين موضعين( ،التويم وحرمة) ،وهم أبناء
عم وأغلبهم وأكثرهم في الرياض ،وهناك البقية منهم ،فكتبت
في (التويم) ،وكتبت في (حرمة) ،وكتبت في أكثر مدن وطننا
الغالي ،فما أظن أنني ذهبت إلى أمسية هنا أو هناك إال وأحيي
أهلها بقصيدة حب واعتزاز بهذا القطر الذي ينتمي إلى وطننا
العزيز.
■ ■مدير اللقاء :األستاذ /عبدالمجيد بن محمد ال ُعمري:

والشاهد ،كان هناك أمسية ،األسبوع الماضي ،للشاعر
الدكتور فواز اللعبون في (ثادق) ،وكتب في (ثادق) وما حولها
و(البير) و(رويقب) وكل بلدان المحمل.
(الشاعر) :نعم كتب في (ثادق).

طيب ،سؤال ،وهذا الرجل خاف من ِذكر السؤال ،فإن تعذر
الجواب ،فمعذور الدكتور فواز؛ ألن صاحبه لم يسجل اسمه،
يقول السائل :أال تثير قصائدك الغزلية ومساجالتك مع بعض
الشاعرات حفيظة زوجتك؟
■ ■الشاعر :الدكتور /فواز بن عبدالعزيز اللعبون:

زوجتي ولِلّه الحمد تعرفني جي ًدا ،وبيننا وضوح ،وأنا لست
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غامضً ا أمامها في شيء .وهي متعلمة أيضً ا حاصلة على الدكتوراه
في نفس تخصصي .وترى المجتمع األكاديمي ،وتعرف كثي ًرا
من الخبايا ،وأنا رجل بيتوتي ال أخرج وال أذهب ،وحالتي ال
يعلمها إال اللّه ،فأنا عاكف على البحوث ،على القراءة ،على
مراجعة بحوث طالبي ،إذن هي تعرف طبيعة الشعر ومتخصصة
أيضً ا في األدب والنقد ،وتعرف أن الشعراء يتخيلون وينطلقون.
وال أواجه ولِلّه الحمد مشكلة في هذا الجانب ،ألنها تسمع
وترى وتَ ِعي.
■ ■مدير اللقاء :األستاذ /عبدالمجيد بن محمد ال ُعمري:

أدام اللّه األلفة والمودة والمحبة .واآلن ،عاصم بن سلطان
المهوس ،هل هو موجود؟ تفضل يا عاصم ،تعال ،أريد أن
يكون عندك شجاعة أدبية ،بارك اللّه فيك ،وتقرأ األبيات التي
كتبتها ،تفضل ،هو كتبها ،وأنا ال أعرفه ،ما شاء اللّه ،واسمه
عاصم بن سلطان المه ّوس.
■ ■مداخلة (أبيات شعرية) :االبن /عاصم بن سلطان المهوس:
القصيدة بعنوان (أسوأ الكالم):

الـــكـــام مــا أن تــقــولَ ـ ُه
إ ّن مــن
ِ

كـــان عــلــيْ َ
ــك حـــســـ َر ًة مــو ِبــقــا

ِعـــنـــدي ومـــن ثـــ َّم والّـــــذي أنــا

ِ
ــك لــســان َ
فــامــس ْ
َــك أن ي ْن ِطقا
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قــد قـــال قـــــارو ُن عــنــدي كــنــو ٌز

فـــصـــارتْ لــه الــزيــنــ ُة ِخــ َرقــا
قــــال فـــرعـــو ُن لـــي مــلـ ٌ
َ
ـك
وقـــد
ومــن ثــ َّم الــيــو َم عليه أُ ْغ ـلِــقــا

خ وقــد قــال خي ٌر
وقــد قــال الــشــيـ ُ

حرِقا
وفي الد ْر ِك األسفلِ األسفلِ أُ ْ

■ ■مدير اللقاء :األستاذ /عبدالمجيد بن محمد ال ُعمري:

بارك اللّه فيك ،أحسنت ،فتح اللّه لك ،وتواصل مع الدكتور
فواز ،إذا صار لك أبيات أو شيء آخر ،يقَومها لك إن شاء اللّه،
وفي مستقبل األيام إن شاء اللّه ،نراك إن شاء اللّه من الشعراء في
األمسيات إن شاء اللّه ،بارك اللّه فيك.
■ ■الشاعر :الدكتور /فواز بن عبدالعزيز اللعبون:

هذه األبيات ،أنت كتبتها وحدك ،ما شاء اللّه ،لك مستقبل
بإذن اللّه ،معانٍ جميلة وجليلة ،وفي سنك هذا لك مستقبل
بإذن اللّه ،تستحق التحفيز ،وحفظه اللّه ،وأُوصي والديه بأن
يحثّاه ويشجعاه.
■ ■مدير اللقاء :األستاذ /عبدالمجيد بن محمد ال ُعمري:

وبلغته الفصيحة ،وكلماته العذبة ،فإن الدكتور فواز أعاد
َ
الذوق والمتع َة باألصالة واالنتماء،
لجمهور الشعر العربي
ووضع حضو ًرا الفتًا وممي ًزا ،مما جعل االختيار يقع عليه في
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مناسبات عدة إللقاء الشعر في مناسبات عديدة .أبرزها ما

ت َّم في حضور خادم الحرمين الشريفين الملك /سلمان بن
عبدالعزيز ،في حفل أهالي الرياض ،وذلك بعد تولي خادم
الحرمين الشريفين حفظه اللّه ،وكذا في موسم الجنادرية .وعند
التقديم قال أحد اإلخوة بأنكم قدمتم الشاعر بشاعر الملك

سلمان حفظه اللّه فهل نعرف مناسبة التسمية و َمن أطلقها عليه،

وأيضً ا نريد أن يكون الختام بقصيدة وطنية قبل مداخلة سعادة
الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم ال ُعمري.

■ ■الشاعر :الدكتور /فواز بن عبدالعزيز اللعبون:

تشرفت ولِلّه الحمد بأن ألقيت قصيدة أمام خادم الحرمين

في احتفال أهالي مدينة الرياض .وكان التوجه الرسمي إلعطاء
الشعر الفصيح فرصة ،وأُعطي فرصة ،ولِلّه الحمد ،ووجدوا
فت
األصداء طيبة .وفي مهرجان الجنادرية ،قبل عام أيضً ا ،شُ ِّر ُ
بأن أُلقي قصيدة أمام خادم الحرمين ،مما جعل بعض الصحف

يطلقون هذا االسم فقط؛ لكوني ربما أول شاعر فصيح يلقي

أمام خادم الحرمين الشريفين مرتين .وأيضً ا وجدت حفاوة
جيدة واهتما ًما من خادم الحرمين حفظه اللّه بهذه النصوص،

وأيضً ا تساءل عنها وناقش فيها ،وهو متذوق للشعر وعالم و ُملم

بكثير من التفاصيل .وهذا وسام أتقلده وأشرف به ،حفظه اللّه
وأدامه ذخ ًرا وفخ ًرا لألمة.
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■ ■مدير اللقاء :األستاذ /عبدالمجيد بن محمد ال ُعمري:
لعلنا نختم بقصيدة وطنية.

■ ■الشاعر :الدكتور /فواز بن عبدالعزيز اللعبون:
أنا الحقيقة ذكرت اآلن بعض األبيات الوطنية:
■ ■فنار األرض
بِـــادي لها فــي العالَ ِمي َن َمــقــا ُم

النجوم يُقا ُم
هــام
و َمــجـ ٌد على
ِ
ِ
خها األس ـ َنــى بُــطــوالتُ أُ َّمــ ٍة
وتاري ُ
ص ٌر وأَ ْز َهـــ َر شا ُم
تسا َم ْ
ت بها ِم ْ
حــ ُر ِ
ب دهشتي
بِــأَ ِّ
ي ُ
وف الشِّ ْع ِر أَكتُ ُ
َـــرام العاش ِقي َن َسقا ُم
ُ
وبعض غ ِ

ك َو ِم ْن ِ
َو َع ْن ِ
خا َرهُ
خ ُر يَــ ْروِي فَ َ
ك ال َف ْ
ِ
إلــيــك َمــــرا ُم
ولــيــس لـــ ُه إال
ـــب بـــاديَ ..مــ ْن يُـ ِ
ـب بِــادَهُ
ـحـ َّ
أُ ِح ُّ
ب علي ِه لئا ُم
ٌ
نبيل ،و َمــن يَعتَ ْ

بــهــا ِقــ ْبــلَــ ُة الــدنــيــا وقَــبــ ُر نب ِّينا
ولــوالهــمــا َعــ َّم الــجــهـ ِ
ـات ظــا ُم
حى و ِميال ُد ِش ْعرِها
بها منب ُر الفُص َ
حس ُب َك هذا المج ُد حين يُــرا ُم
و َ
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ِ
آدم
خ مــن
عهد ٍ
بها ســـاد ُة الــتــاري ـ ِ

وكـــل بـــادي َســـــا َد ٌة وكِــــ َرا ُم
ُّ

ُ
وآل ُس ُعو ِدها
بها َمطْلَ ُع ال ُبشْ َرى
ليس يُضا ُم
و ِعـــ ٌّز بعي ُد الــغَــ ْو ِر
َ

ِ
لها في عيونِ
أجمل صور ٍة
ُ
الناس

ـب لــوعــ ٌة و ُهــيــا ُم
وفــي ِّ
كــل قــلـ ٍ

ــب فــيــهــا أحـــرفًـــا غــزل ـ ّي ـ ًة
ســأكــتُ ُ

حـ َمــا ُم
وأشـــدو لها حتى يَــغــا َر َ

ب حاس ٌد
وإن المني في طاه ِر ال ُ
ح ِّ

فــا قَــ َّر طَـــ ْر ٌف من ُه ليس يَنا ُم
بـــا ٌد حباها الــلــ ُه ســابِــ َغ فضلِ ِه
وفــي كفِّها لِـلْـ َمـ ْكـ ُرمـ ِ
ـات زِمــا ُم

َّــل الــلــ ُه َس ْع َيها
بَـ َنـتْــهــا أيـــا ٍد كَــل َ

وهــا هي بــد ٌر في السما ِء ت َما ُم

ِ
وح ُم ِنيف ًة
على
أرضها تسمو الـ ُّ
ـص ـ ُر ُ
كَـــأَ َّن َع ـ َفــارِي ـتًــا بــذلـ َ
ـك قَــا ُمــوا!
ـل ِمـــ َن األَعـــــ َو ِام َمـــ َّر كَأَنَّما
قَـلِــيـ ٌ

السرِي َع َم َنا ُم!
حلْ َم
يُ َ
َّ
ص ِّو ُر لي ال ُ
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األرض يُ ْغرِي ِ
ِ
ض َياؤها
فصا َرتْ فَ َنا َر
َ

حيا َرى له ْم في الط ِّيبِي َن غَــرا ُم
يَــ ُرو ُمــونَــهــا دا ًرا ،وأَيَّــــ ُة بُـ ْق ـ َع ـ ٍة
حــــا ُم
تُــ ِعــ ُّز َعـلَـيْــهــا َمـــ ْعـــ َر ٌك و ِز َ
خلَ ًة
ِت الـ ِعـ ِّز نَ ْ
فدومي لنا يا َم ْنب َ

لنا مــنـ ِ
ٌ
وارف وطَــعــا ُم
ـــل
ـك ِظ ٌّ
ِ
ــفــاك أمــ ًنــا و َه ـ ْي ـ َب ـ ًة
ودا َم لنا َســ ْي

ِ
عليك َدوا ُم
وال دا َم للعادي

■ ■مدير اللقاء :األستاذ /عبدالمجيد بن محمد ال ُعمري:

ُض فوك ،الشعر له صيارفة يستعملون الحاسة السادسة
ال ف َّ
في نقده وتذوقه ،وبقدر محصول اإلنسان من جيده ومحفوظه،
من رصينه ومتينه ،بقدر كل ذلك تكون ملكته في نقده مؤاتية
وحاسته واعية صافية ،وإذا صادف هذا طابع شعري وخاطر
ل َّماح ورغبة مشوقة فقد تكاملت مادة االختيار وتوفرت عناصر
اإلبداع .وهذا ما أحسبه متوافر في أخي الدكتور فواز ،زاده
اللّه بركة وتوفيقًا ،وإلى كلمة صاحب المنتدى سعادة األستاذ
الدكتور /عبدالعزيز بن إبراهيم ال ُعمري ،فليتفضل.
■ ■(المضيف) :األستاذ الدكتور /عبدالعزيز بن إبراهيم ال ُعمري:

بسم اللّه ،شك ًرا أبا جواد ،جزاك اللّه خي ًرا ،وجزى اللّه ضيفنا
كل خير ،وكم سعدنا بكم جمي ًعا في هذه األمسية المباركة.
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وأنا عاجز عن الشكر لعدة أمور ،أوالً تشريف الدكتور فواز
وأبي جواد لنا في هذه الليلة المباركة ،وثانيًّا من األعماق
أشكر للدكتور فواز ،فبالدنا ولِلّه الحمد هي منبر الحكمة
وأرض العربية األولى ومهد شعراء المعلقات ،فأنا ،وأنا أستمع
للدكتور فواز ،وبجزالته الشعرية التي يحاكي فيها الشعر
القديم ،أحسست بشيء من النشوة ،واعذروني في هذا؛ إذ إني
أفرح بجيل الشباب من أمثاله وهو على رأس الذين يعيدوننا
إلى جذور لغتنا األصلية وإلى شعرنا العربي الفصيح .فله م َّنا
جزيل الشكر ،نسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يسدده ،وهو يلقي
تلك القصائد .كنت أتخيل طرفة بن العبد من البحرين (منطقة
األحساء) ،واألعشى من منطقة الرياض حال ًّيا ،وغيرهما من
الشعراء.

وأدعو للدكتور فواز أن يحفظ اللّه له والديه وأهله ،آمين.
وكم ك َّنا مشتاقين لحضور والده ،لكن مما ع َّزانا أن مناسبة الفرح
الخاصة هذه الليلة ال يستغنون عن وجوده ،ولذلك أنا أعتذر
للدكتور فواز؛ كوننا ارتبطنا بهذا الموعد الذي جاء على خالف
ما أردنا بأن يجمع فرحتنا بلقائه مع فرحتهم األخرى .وتلقيت
اتصاالً من والده قبل قليل ،وأبلغ الرسالة ،ويقول (الزم تتصل
على العريس إذا خلصت وتكلمه).
والحقيقة تشجيعكم البننا المه ّوس ،جزاه اللّه خي ًرا ،أرجو
وتستل هذا اإللقاء وثناء الدكتور فواز عليك
ّ
أن تذهب للموقع
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وتحتفظ به في تسجيل ،فإن كتب اللّه لك عم ًرا ،فستذكرها
ضمن ما م َّر بك من تشجيع ،كما م َّر به من تشجيع .هذا تاريخ
آمل أن تحتفظ به؛ ألنك أنت صاحبه ،فنحن ال نعلم ماذا يبقى
لنا من أعمار ،واللّه أعلم.

اإلخوة الفنيون ،جزاهم اللّه خي ًرا ،من الصباح ،حوالي
شخصا ،وهم يجهزون لهذا اللقاء .وأفادونا أن
اثني عشر
ً
شخصا كانوا معنا على الهواء ،كأنهم
المتابعين اآلن ()465
ً
معنا في اللقاء ،إضاف ًة أيضً ا أنه ومن خالل متابعاتنا الخاصة،
فإنه ،وخالل األسبوعين األولين ،يطَّلع على هذه األمسية في
(اليوتيوب) ما يزيد على ( )10.000شخص .وأكيد الدكتور
فواز له حضور والذين نتوقع أنهم ربما يصلون إلى هذا العدد
في هذه الليلة.
جزاكم اللّه خي ًرا لحضوركم وتشجيعكم .وفعالً ختامه مسك
في هذه الليلة المباركة ،وسيكون لنا إن شاء اللّه ،وإن كتب
اللّه لنا حياة عودة في الموسم القادم مع بداية الفصل الدراسي
القادم في شهر محرم.

أسال اللّه سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في شعبان ،وأن
يقبل منا وأن يبلغنا رمضان ،وأن يقبل منا ومنكم صالح األعمال،
وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ،وأن يجعلنا من أهل
الحق ،وأن يحفظ بالدنا من كل سوء ومكروه ،وأن يُسدد قادتها
لكل خير وتوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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وأكرر الشكر للدكتور فواز واألخ عبدالمجيد ال ُعمري
(أبو جواد) ،ولكل اإلخوة المساعدين وكل اإلخوان الذين
يعملون منذ الصباح ،وسيعملون في الصباح التالي على تفريغ
هذا اللقاء إن شاء اللّه ليكون ضمن المجلد الثاني عشر ،ومن
ث َّم يُرسل للمطابع ،بإذن اللّه تعالى خالل شهر رمضان .وح َّياكم
اللّه.
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