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أمسية شعرية*(1)

السيرة الذاتية الشاعر: 

بن  ■ عبدالعزيز  بن  فواز  الدكتور/ 

محمد اللعبون.

من مواليد مدينة الرياض: ـ 

1395هـ/ 1975م.

حاصل على الماجستير والدكتوراه في األدب والنقد من ـ 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

يعمل على رتبة أستاذ مشارك في قسم األدب بكلية اللغة ـ 

العربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

بن ـ  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  بشاعر  لُّقَب 

* أقيمت مساء األحد، الثاني من شعبان )1440هـ( الموافق للسابع من أبريل   )1(

)2019م( وتحدث فيها الدكتور فواز بن عبدالعزيز بن محمد اللعبون، الشاعر 

جامعة  في  العربية  اللغة  بكلية  األدب  قسم  في  المشارك  واألستاذ  المعروف 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. وأدارها سعادة األستاذ عبدالمجيد بن محمد 

الُعمري، المستشار بوكالة المطبوعات بوزارة الشؤون اإلسالمية. 
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عبدالعزيز، بعد أن تشرف بإلقاء قصيدتين أمامه حفظه اللّه 

ا من لَُدنْه.  وحاز تكريًما خاصًّ

المدرسية ـ  المناهج  له قصائد وطنية واجتماعية مقررة في 

في المملكة العربية السعودية. 

أُِعّدت حول إبداعه عدد من الدراسات األكاديمية. ـ 

والشهادات ـ  اإلبداعية  الجوائز  من  العديد  على  حاصل 

التقديرية. 

من أعماله النقدية واإلبداعية:  ■

فائت األمثال: مقاربة أدبية ساخرة. . 1

 شعر المرأة السعودية المعاصر: دراسة في الرؤية والبنية.. 2

الخالديات. . 3

ديوان »تهاويم الساعة الواحدة«. . 4

ديوان »مزاجها زنجبيل«.. 5

المجالت . 6 في  المحكَّمة  العلمية  البحوث  من  مجموعة 

العلمية الداخلية والدولية.

من نشاطاته األخرى: ■

إقامة أمسيات شعرية داخلية وخارجية. . 1

من . 2 عدد  في  رسميًّا  السعودية  العربية  المملكة  تمثيل 

وخارجيًّا. داخليًّا  والثقافية  والنقدية  الشعرية  الفعاليات 

ووسائل . 3 التواصل،  نوافذ  في  المتنوع  األدبي  اإلسهام 

اإلعالم.

عضو في عدد من اللجان العلمية والثقافية.. 4
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 السيرة الذاتية لمدير الندوة: 

األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد بن سليمان الُعمري

الرياض  ■ الميالد:  وتاريخ  مكان 

 . 1384هـ

العمل: مدير عام إدارة الدعوة في  ■

إفريقيا بوزارة الشؤون اإلسالمية.

الشهادات العلمية:  ■

بكالوريوس إعالم 1405هـ، ـ 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

اللغة 1407هـ، جامعة اإلمام محمد بن ـ  دبلوم في علوم 

اإلسالمية. سعود 

ماجستير في علم اللغة 1411هـ، جامعة اإلمام محمد بن ـ 

سعود اإلسالمية.

الخبرات الوظيفية: ■

الرياض ـ  )عكاظ،  1412هـ  ـ  1402م  الصحفي  العمل 

ومجلة اقرأ(.
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االجتماعية ـ  التربية  دار  في  الجامعية  الدراسة  أثناء  العمل 

بالرياض )4 أعوام(.

ـ ـ  1405هـ  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  في  العمل 

1418هـ.

العالقات ـ  إدارة  مدير  مساعد  عامة،  عالقات  )إخصائي 

للتخطيط  الوزارة  وكيل  سمو  بمكتب  مستشار  العامة، 

والبرامج المشرف على مكتب مدير عام الشؤون اإلدارية 

والمالية(.

والدعوة ـ  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  في  العمل 

في  للدعوة  العامة  )اإلدارة  1418هـ  منذ  واإلرشاد، 

الخارج(.

في ـ  السعودية  بالسفارة  اإلسالمية  الشؤون  في  العمل 

واشنطن 1420 ـ 1424هـ.

بوزارة ـ  الخارجية  والعالقات  المؤتمرات  إدارة  عام  مدير 

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد )1425هـ 

1429هـ(. ـ 

مدير عام إدارة الدعوة في إفريقيا بوزارة الشؤون اإلسالمية ـ 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد )1429هـ مستمر(.

من الدورات التدريبية: ■

العامة، ـ  اإلدارة  معهد  اإلشرافية،  المهارات  تنمية  برنامج 

1418هـ. 
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برنامج تنمية مهارات التنظيم، معهد اإلدارة العامة 1418هـ.ـ 

دورة السلوك الدبلوماسي، وزارة الخارجية 1419هـ.ـ 

فيصل ـ  الملك  مركز  اإللكترونية(  )الحكومة  عن  دورة 

للبحوث والدراسات بالرياض 1426هـ.

دورة في الحاسب اآللي: ■

ـ  From 1/1/2000  to 30/4/2000 (Office Skills).
ـ  (Comprising of Ms word, Ms Excel, Ms Access, Ms 

Outlook).
ـ  (Career Technology Center, Falls Church, (VA, U.S.A).

دورات في اللغة اإلنجليزية: ـ

ـ   1999-2000 (Level 2-Level 5) Washington, DC (American 
university).

ـ  (Fair Fax County) (VA, Advanced English-2001) U.S.A.

التي  ■ المحلية والدولية  المؤتمرات والندوات والمعارض 

تمت المشاركة بها:

القروية، ـ  والمجمعات  البلديات  لرؤساء  الثاني  المؤتمر 

1406هـ. المنورة،  المدينة 

القروية، ـ  والمجمعات  البلديات  لرؤساء  الثالث  المؤتمر 

هـ.  1407 أبها، 

التعاون ـ  مجلس  بدول  البلديات  لوزراء  األول  المؤتمر 

1409هـ. الرياض،  الخليجي 
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التعاون ـ  مجلس  بدول  البلديات  لوزراء  الثاني  المؤتمر 

الخليجي قطر، 1411هـ.

سونقال( ـ  األمير  )جامعة  والدعاة  لألئمة  األول  الملتقى 

جنوب تايلند، 1418هـ.

)اسكتلندا(، ـ  أدنبرة  في  الشريفين  الحرمين  خادم  ملتقى 

1419هـ.

)جناح ـ  1998م  )البرتغال(،  الدولي  لشبونة  معرض 

المملكة، قسم الشؤون اإلسالمية(.

المهرجان الوطني للتراث والثقافة )الجنادرية(، 1419هـ.ـ 

المهرجان الوطني للتراث والثقافة )الجنادرية( 1424هـ.ـ 

المنورة، ـ  المدينة   - المملكة  في  الوقفية  المكتبات  ندوة 

1420هـ.

الرياض، ـ   - عبدالعزيز  الملك  عهد  في  الدعوة  ندوة 

1420هـ.

نَّة والسيرة - المدينة المنورة، 1425هـ.ـ  ندوة السُّ

المنورة، ـ  المدينة   - القرآنية  والدراسات  االستشراق  ندوة 

1427هـ.

ندوة تاريخ الملك سعود - الرياض، 1428هـ. ـ 

المنورة، ـ  المدينة   - التقنية  واستخدام  الكريم  القرآن  ندوة 

1430هـ.
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المؤتمر الثامن لوزراء الشؤون اإلسالمية - جدة، 1430هـ.ـ 

مكة ـ   - الكريم  للقرآن  الدولية  عبدالعزيز  الملك  مسابقة 

المكرمة.

مسابقة األمير سلمان بن عبدالعزيز المحلية للقرآن الكريم ـ 

- الرياض.

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، 1425هـ مستمر.ـ 

واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  والدعوة واإلرشاد، في معرض موسكو 

1424هـ.

واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  الجزائر  معرض  في  واإلرشاد،  والدعوة 

1425هـ.

واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  الشارقة  معرض  في  واإلرشاد،  والدعوة 

1426هـ.

واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  بكين  معرض  في  واإلرشاد،  والدعوة 

1427هـ.

واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  طهران  معرض  في  واإلرشاد،  والدعوة 

1428هـ.
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واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

الدولي  فرانكفورت  معرض  في  واإلرشاد،  والدعوة 

للكتاب، 1429هـ.

واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  الجزائر  معرض  في  واإلرشاد،  والدعوة 

1430هـ.

واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  تونس  معرض  في  واإلرشاد،  والدعوة 

1431هـ.

واألوقاف ـ  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  مدريد  معرض  في  واإلرشاد،  والدعوة 

1432هـ.

ممثل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ 

الرياض،   - اإليراني  السعودي  الثقافي  األسبوع  في 

1425هـ.

المؤتمر السنوي )التاسع والثالثين( التحاد مسلمي أمريكا ـ 

الشمالية - شيكاغو، 2000م.

المؤتمر السنوي )الخامس( لمجلس العالقات اإلسالمية ـ 

األمريكية - واشنطن، 2001م.

نَّة - ميتشغان، 2001م.ـ  مؤتمر جمعية القرآن والسُّ

مؤتمر علماء األمة - السنغال، 1432هـ. ـ 
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المشاركة في عدد من األمسيات الشعرية داخل المملكة ـ 

وخارجها. السعودية  العربية 

عضو في عدد من الجمعيات العلمية السعودية والمراكز ـ 

الخارج. اإلسالمية في 

الكتب والبحوث والمؤلفات: ■

الرثاء الخالد: )كتاب عن سيرة الملك خالد بن عبدالعزيز ـ 

رحمه اللّه(، 1413هـ.

البوسنة ـ  قضية  عن  )كتاب  العالمي:  النظام  إلى  رسالة 

والهرسك(، 1414هـ.

حول ـ  العلماء  أقوال  يحوي  كتاب  شرعية(:  )مناصحات 

1425هـ. والتفجيرات،  اإلرهاب  أعمال 

الفصحى، ـ  العربية  باللغة  المجد(  )وطن  شعري  ديوان 

1427هـ.

الشؤون اإلسالمية واألوقاف في عهد الملك سعود رحمه ـ 

اللّه )بحث(.

جهود المملكة العربية السعودية في التعريف باإلسالم في ـ 

بالد الغرب )بحث(.

التسامح في اإلسالم )باللغتين العربية واإلنجليزية( )بحث( ـ 

أُلقي في جامعة ملبورن بأستراليا، 2009م.

ورش ـ  في  قُدمت  اإلسالمي،  العمل  عن  بحوث  ثمانية 

الخارجية. بوزارة  الدبلوماسية  الدراسات  بمعهد  العمل 
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بها ـ  الناطقين  غير  العربية  اللغة  لدارسي  الكتابية  األخطاء 

)رسالة ماجستير( )مخطوط(.

الفصحى ـ  العربية  باللغة  الجواد(  )صهيل  شعري  ديوان 

)تحت الطبع(.

كتاب ـ  واألشعار(؛  واألخبار  القصص  من  السّمار  )أنيس 

يحوي قصًصا وقصائد تراثية وحديثة من مجتمعنا المعاصر 

ومن الجزيرة العربية )مخطوط(.

الجهود العلمية والعملية لألسرة الُعمرية: تراجم لرجاالت ـ 

األسرة )مخطوط(.

السعودية ـ  العربية  المملكة  في  الدبلوماسي  العمل  رواد 

)مخطوط(.
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 (المضيف):

األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري

بسم اللّه والحمد لِلّه والصالة والسالم على سيدنا رسول اللّه 

وعلى آله صحبه ومن وااله. 

اللهم أوردنا حوضه وال تفتّنا بعده واحشرنا في زمرته يا حيُّ 

يا قيوم.

الشعرية  األمسية  هذه  في  الكرام  إخوتي  اللّه  حيَّاكم 

فواز  الدكتور  سعادة  والمعروف  المرموق  الشاعر  مع  المباركة 

بالشعر  عرفت  أسرة  من  الشاعر  هذا  اللعبون.  عبدالعزيز  ابن 

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 

أعطاني  الذي  الُعمري  محمد  بن  عبدالمجيد  األستاذ  الكريم 

ورقة صغيرة للتعريف به كمدير اللقاء كالعادة. وبين يديَّ ورقة 

فيها كثير من البنود آثر أن أتجاوزها. وقد عودنا جزاه اللّه خيرًا 
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اللّه  نسأل  الذي  المنتدى  هذا  في  بالشعر  يرتبط  ما  إدارة  على 

به. ينفع  أن  سبحانه وتعالى 

الرياض  مواليد  من  الُعمري  محمد  بن  عبدالمجيد  األستاذ 

سنة 1384هـ، يحمل ماجستير في علم اللغة. وهو أيًضا شاعر 

ا للعالقات  قدير، عمل مديرًا إلدارة الدعوة في إفريقيا ومديرًا عامًّ

في  مستشاًرا  يعمل  وحاليًّا  اإلسالمية  الشؤون  بوزارة  الخارجية 

المطبوعات. وكالة 

العلمية  والملتقيات  المؤتمرات  من  العشرات  في  شارك 

ومع  وخارجها،  المملكة  داخل  الشرعية  والدورات  والندوات 

عدد من المؤسسات والمراكز اإلسالمية.

الخالد  الرثاء  منها:  مطبوعة،  ودواوين  مؤلفات  خمسة  له 

اللّه  وجزاه  اللّه  رحمه  ويستحق  اللّه،  رحمه  خالد  الملك  في 

خيرًا. ورسالة إلى النظام العالمي، ومناصحات شرعية، ووطن 

واإلنتاج  التأليف  في طور  أنه  السّمار. وأعرف  وأنيس  المجد، 

األخرى. والدواوين  الكتب  من  لعدد  العلمي 

أعود للحديث عن الدكتور فواز، ولي عالقة خاصة مع والده 

الشيخ محمد  أخيه  ومع  يزيد عن 36 سنة،  ما  لها  اللّه  حفظه 

)القاضي( رحمة اللّه عليه أيًضا في نفس هذه الفترة وربما نحن 

كثر فينا الشيب أعرفه أو عرفته، وربما لقيت الدكتور فواز حينما 

كان صغيرًا وهو ال يزال شابًّا ونحن شيبنا وشخنا. واطلعت على 

النظيف والجد،  البريء  الغزل  فيه  كثير من قصائده، ويعجبني 
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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 

اللّه ملسو هيلع هللا ىلص وكيف  أشاهد الدكتور فواز وغيره أتذكر شعراء رسول 

بهم  اللّه  خدم  الذين  األصالء  وشعراءنا  الدين،  بهم  اللّه  خدم 

الوطن.

وأكرر  وإياه  يثبتنا  وأن  يعينه  أن  وتعالى  سبحانه  اللّه  أسأل 

الشكر له ولألستاذ عبدالمجيد.

أيوب  للشيخ  اللّه  كتاب  من  مباركة  بتالوة  نبدأ  أن  قبل 

العام،  هذا  موسم  ختام  اللقاء  هذا  أن  أذكّر  أن  أحب  األركاني 

وختامه مسك. 

وتنقل األمسية على الهواء مباشرة في هذه اللحظة، وأشكر 

اإلخوة الفنيين وجزاهم اللّه خيرًا. وعادة يشاهد هذا اللقاء ما ال 

يقل عن 400 شخص، حسب اإلحصائيات. والدكتور فواز له 

جمهوره الكبير وأكيد ربما هذه األرقام يضاف لها صفر أو أكثر 

 )omaryfourm.com( المنتدى  تبقى في موقع  من هذا، كما 

اللّه تعالى وستكون في شهر  بإذن  القادمة  الندوة  إلى أن تأتي 

بعد  لتنزل  لنا حياة وشاء  اللّه  إذا كتب  القادم.  العام  محرم من 
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ذلك في األرشيف وتبقى فيه، إضافة إلى إعداد خاص يتم عبر 

المونتاج. بعد  )اليوتيوب( 

أرحب بالضيوف وأرحب بكم أنتم في هذه األمسية المباركة، 

فأنتم المنتدى والمنتدى أنتم. وحيّاكم اللّه.

بعد التالوة المباركة؛

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد لِلّه رب العالمين والصالة 

والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين وبعد؛

فواز  الدكتور  المبدع  الشاعر  مع  األدبية  األمسية  فهذه 

اللعبون بمنزلة الواسطة من العقد ومكانة الدرة من التاج. وهي 

الُعمري. كيف ال  لمنتدى  الثقافي  الموسم  لهذا  الختام  مسك 

العربي  الشعر  وفي  فرسانها،  من  فارس  مع  للشعر  واألمسية 

من  وفيه  والتأثير،  والجمال  الروعة  غاية  في  وفرائض  نفحات 

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 

الضوء  يلقي  أن  أراد  ولمن  والنظير،  الشبه  أو  والقدوة،  األسوة 

المناظرة وينتزع االنتصار ويفحم الخصم  يريد  أو  على قصده 

المناسب.  بالبيت  فيأتي 

إلهام  وومض  المنير  العقل  وومضة  الشعور  مرآة  والشعر 
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والخلجات.  واألحاسيس  للمشاعر  وترجمة  هيام  ونبض 

منها  يحتطب  للحروف  عابٌر  شاعٌر  المساء  هذا  في  وشاعرنا 

ويصطلي ويشرب على وقدها فناجين قهوة، ويسكب للعابرين 

والقاصدين من أطايبها. هو شاعر ِقدموس وسماه أبوه فواز وقد 

أكد أن لألسماء تأثيرًا 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 الَوالدة للشعراء النجباء، 

اللّه ووالد الشاعر  العامية محمد بن لعبون رحمه  فأمير شعراء 

أيًضا ممن يحفظون الشعر العامي والفصيح. وكان يردده على 

الصغر.  منذ  أبنائه 

وحركة  القديم  العربي  الشعر  من  قريبًا  الشاعر  عاش  ولقد 

الشعر  إنتاج  متذوقًا ومشاركًا في  قارئًا  المعاصر  العربي  الشعر 

وقريب من صميم حركة النشر واالتصال الجماهيري في عدد 

معظم  في  مشاركته  إلى  إضافة  واألجنبية،  العربية  البلدان  من 

العربية  واألدبية  الشعرية  والملتقيات  والندوات  المؤتمرات 

الثانوية وقبل  أن كان طالبًا في مرحلة  منذ  واإلقليمية والدولية 

على  خاللها  تعرف  طيبة  فرًصا  كله  ذلك  أتاح  وقد  الجامعة. 

الكثير من رموز الشعر وأعالمه وشداته على مد البسيط العربي. 

إذا  أبالغ  وال  اآلخر.  بعضهم  وصداقة  بعضهم  برفقة  وحظي 

األوائل  العرب  الشعراء  مقدمة  في  فواز  الِقدموس  بأن  قلت 

من  يوم  يمّر  يكاد  فال  الشعرية،  المساجالت  في  والمتأخرين 
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من  لشعره  األقوال  وصدى  الردود  من  العديد  نجد  إال  األيام 

المغرب. إلى  المشرق 

المغردين)هشتاق( »غرِّد  بلغة  بما يسمى  أو  وقد ظهر وسم 

فاعالً ونشطًا. الهشتاق  يزال هذا  اللعبون« وال  فواز  كأنك 

والمرأة مع فواز لها قصة وحكاية، لم تكن ملهمة شعرية له 

فحسب، بل أثرت فيه باحثًا ودارًسا عن شعرها.

مت لي نبذة مختصرة عن الدكتور فواز أقدمها إليكم.  وقُدِّ

الدكتور فواز بن عبدالعزيز بن محمد اللعبون من مواليد مدينة 

الرياض 1395هـ/ 1975م. حاصل على الماجستير والدكتوراه 

اإلسالمية،  بن سعود  محمد  اإلمام  جامعة  من  والنقد  األدب  في 

يعمل على رتبة أستاذ مشارك في قسم األدب بكلية اللغة العربية 

بشاعر خادم  لُّقَب  بن سعود اإلسالمية،  اإلمام محمد  في جامعة 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد أن تشرف بإلقاء 

ا من لَُدنْه.  قصيدتين أمامه حفظه اللّه وحاز تكريًما خاصًّ

المدرسية ـ  المناهج  له قصائد وطنية واجتماعية مقررة في 

عدد  إبداعه  حول  أُِعّدت  السعودية.  العربية  المملكة  في 

من الدراسات األكاديمية. حاصل على العديد من الجوائز 

اإلبداعية والشهادات التقديرية. 

ومن أعماله النقدية واإلبداعية:ـ 

فائت األمثال: مقاربة أدبية ساخرة.ـ 

شعر المرأة السعودية المعاصر: دراسة في الرؤية والبنية.ـ 
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الخالديات.ـ 

ديوان »تهاويم الساعة الواحدة«.ـ 

ديوان »مزاجها زنجبيل«.ـ 

المجالت ـ  في  المحكَّمة  العلمية  البحوث  من  ومجموعة 

والدولية. الداخلية  العلمية 

داخلية  شعرية  أمسيات  إقامة  األخرى:  نشاطاته  ومن 

وخارجية، تمثيل المملكة العربية السعودية رسميًّا في عدد من 

الفعاليات الشعرية والنقدية والثقافية داخليًّا وخارجيًّا، اإلسهام 

األدبي المتنوع في نوافذ التواصل، ووسائل اإلعالم. عضو في 

والثقافية. العلمية  اللجان  من  عدد 

وكنت أتمنى أن أقدم كثيرًا مما أعرفه عن الدكتور فواز، لكن 

فواز  الدكتور  إطاللة  والثواني  بالدقائق  تنتظرون  أنكم  أعرف 

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 

وفي هذا الحضور البهّي البهيج في هذا المساء العليل الجميل.

محمودة  الصيت  ذائعة  الندوة  هذه  الُعمري،  ندوة  وأشكر 

التي أصدر صاحبها إلى اآلن عدًدا من  المنافع،  الذكر عظيمة 

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 أيًضا للمقدم الكريم الذي قال عني كالًما 

أسمعها  بأشياء جديدة  يأتي  كان  إليه  أستمع  وأنا  أتلهف  كنت 

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 

بما  أسماعكم  أشنف  أن  آمل  الحضور،  بهذا  شرفمتوني  كما 

يرقى إليكم وبما يليق بكم.

ناظري ــُر  ــحــيّ تُ وِريـــفـــاٌت  ــاٌن  ــن ِج

أليُمها تماَدى  جراحاٍت  وتشفي 

على رغِم هذا الُحسِن لم يَْشِف خاطري

نسيُمها يسري  حين  نجٍد  كصحراِء 

فقرَها تجرعُت  لــو  بــالدي  ــبُّ  أُِحـ

نعيُمها ــّي  إل وافَـــــى  وقــد  فكيف 

ِذكــرَهــا وأرفَـــُع  فــخــرًا  بها  ســأشــدو 

لئيُمها إال  األوطـــاَن  يَجحُد  فما 

* * * * *

وطني يا  الـــروِح  نعيَم  إال  كنَت  ما 

بدني به  يحيا  الــذي  قلبي  ونبَض 
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وحاضرِنا لماضينا  الــبــهــاَء  كنَت 

المنِن أطيِب  من  للورى  ــًة  ــّن وِم

شامخًة المجِد  ســنــواُت  بنا  ــرّت  م

الزمِن أســطــورُة  وطني  يا  ــت  وأن

مفخرًة األيـــاِم  ــَدى  َم بقيَت  فاسلْم 

وطني يا  المجُد  وأنــت  عــاٍم  وكــلَّ 

* * * * *

من نصوص رياضة القول التي حاكيُت بها الشعر القديم 

شكالً ومعنى:

عربي ■

الَعْذُل َوال  يُْجدي  الَهْجُر  ال  ُمَعانَدتي، 

ُسبُْل النَدى  ُسبِْل  َغيَْر  كفاِك، فَما لي 

َمــالمــًة ــيَّ  ــلَ ع تلْقي  ال  ُرَويـــــَدِك 

الَجْهُل بَِصيْرَتُه  أَْعَمى  الئٍم  فََكْم 

الَوَجى ِمَن  َخِشيِْت  إْن  َوَشأْني  َدِعيْني 

نَْعُل لَِصاِحبها  ما  َسبيْالً  َوَخلِّي 

ًة ِخسَّ حُّ  الشُّ زَاَدُه  خِسيًْسا  ـــي  َوأُمِّ

قُْفُل الُمْعتَفي  َخْشيِة  ِمْن  بَابِه  علَى 

بَْذلُه تَــَعــاَهــْدُت  إْن  مالي  َسيَْكثُُر 

البَْذُل يُْكِثرُُه  الماَل  ــُت  رَأي فإني 
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ــارُُه ــَج ــٍم نِ ــِريْ ــاٍض كَ ــيَّ يَـــدي يَـــُد فَ

الَوبُْل اْمتَنَع  إذا  يْهمي  الَحيا  فَِمْنها 

إنما الــمــاَل  يَْكِنُز  بِخيالً  ــُت  ــْس َولَ

البُْخُل يُْهلُِكُه  والمرُْء  بِه،  ــْوُد  أَُج

الطََّوى َعلَى  أَِبيُْت  أَني  فَاْعلَمي  أال 

فَْضُل ِمزَْوَدتي  َمْكُنْوِن  في  َوِعْندَي 

ُمتََهالٌك يَْنتَابني  أَْن  ــَة  ــافَ ــَخ َم

تَْخلو َمأْكٍَل  ِمْن  والــداُر  ِغرٍَّة  علَى 

َدجا إذا  خيٌْر  الَعيِش  في  ما  لََعْمِرَي 

َجزُْل َحطٌَب  بِه  يُْضرَْم  ــْم  َولَ ظاَلٌم 

َوالنََّدى الُجْوِد  َعِن  الي  بالسَّ أَنَا  فََما 

يَْسلو َمَكارِِمِه  َعْن  ِمثْلي  َوَهيَْهاَت 

أَبَْصُروا ْفُر  السَّ جاَءني  ما  َمتَى  َجــَواٌد 

قَبُل لَها  َشبيًْها  يَلَْقوا  لَْم  َمَكارَِم 

بــطَــاِرٍق الَفيَافي  ُجـــرُْد  ــَذفــْت  قَ إذا 

نــزُْل لــُه  َونــزْلــي  ــاٌل،  َم لــُه  فََمالي 

غــالمــُه كَـــأَنـــي  ــى  ــت َح لَـــُه  أَِذلُّ 

نُبُْل َمْكرَُمٍة  أَْجــِل  ِمْن  الَفتَى  َوُذلُّ 

بأَْشَعٍث أَتــانــي  إْن  َعــبْــدي  ــُق  ــت َوأُع

ُهزُْل بِه  َوأَْوَدى  ــٌن،  أَي بِه  تََماَدى 
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ِمْن إليَّ  أَْشَهى  الُغبِْر  الكالِب  ونبُح 

َوالَمطُْل دُّ  الصَّ ُه  َشفَّ َصبٍّ  تََر نُِّم 

ُمْعِدًما كُْنُت  وإْن  الدنيا  ِمَن  كََفاني 

الَمْحُل ُهُم  أََمضَّ إْن  بَِنيها  ثناُء 

ِفْعلُُه الــَقــْوَل  يُْخلُِف  ْن  ِممَّ ــا  أَن َومــا 

الِفْعُل قُه  يَُصدِّ قـَـْولــي  َولَِكنَّما 

بُمْهَجتي تَلْهو  ْهبَاُء  الصَّ فَما  ــيٌّ  أَب

النُّْجُل األَْعيُن  بالَهَوى  تَْستَبيني  َوال 

ُذيــْوَعــَهــا ــالَُّق إال  ــَخ ال ــى  أَب ِخـــالٌل 

نَْذُل َذائِعها  إْخَفاِء  في  َخاَب  فََكْم 

ُمــؤَثــٌل ــْرٌع  فَـ الَعلْياِء  ــى  إل نََماني 

تَعلو أَبَــًدا  َرى  الــذُّ نَْحَو  َشَماِريُْخُه 

ــُرْوَءٌة ُمـ المَعالي  أَْركَـــاَن  ــَي  لِ بََنْت 

الَقتُل ــنــِه  ــرَاثِ بَ في  لَيٍث  ــُة  ــمَّ َوِه

َسِعيْرَُها ــبَّ  َش الَهيْجاُء  إذا  ــي  وإن

نَْهُل لِلُْمْعتَدي  الَمْوِت  َغيَْر  يَُك  َولَْم 

ــًة ــيَّ ــل ــا َوثـــبـــًة َوائ ــه ــيْ َوثـــبـــُت إلَ

َوأَرَْخْصُت نَْفسي َوْهَي في ِسلِْمها تَْغلو

ــاِذالً َخ الَكِريَهِة  ــْوَم  يَ أَُرى  َولَــْســُت 

أَِخي ِعْنَدما يَْجتَاُحُه الَمْوِقُف الَفْصُل
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بَضْربٍة الـــُعـــَداَة  ــقــى  أَل ــنــي  ــِكــنَّ َولَ

َوالثُّْكُل اليُتُْم  الُملْتََقى  في  لَها  يَِديُْن 

كِسيْرًَة َحْسَرى  الَحرِْب  ــَوادي  َع أَرُدُّ 

نَْصُل َوال  َمْشرَِفيٌّ  بيَِميْني  َومــا 

َجى َوالدُّ يِْل  َوالسَّ َوالَخيِْل  الرََّدى  ابُْن  أَنَا 

نـَـْســُل يماثِلُه  ال  ــٌل  ــْس نَ ــِه  ــلَّ ــلِ فَ

ــَمــانــيٍّ َشــَجــانــي َومــيْــُضــُه ــرٍْق يَ ــ َوب

تَْحلو طَالما  ذُكْـــرًَة  لَِقلْبي  أََعــاَد 

األََسى َهيََّج  إْذ  البرَْق  َذاَك  اللُّه  لََحا 

َوْصُل وال  طيًْشا  بالَوْصِل  َوأَطَمعني 

ُمْونًِقا َوالَعيُْش  واللْهُو  با  الصِّ ــَداَة  َغ

ُشغُل الَهَوى  لَِذيِْذ  َعْن  لي  ما  َوأَياَم 

ــًة ــب ــي أَِح ــال ــي ــل ــا َوال ــن َوأَيــــــاَم كُ

ِســْدُل بنا  ــاَط  أََح ــٌد  َوْج نا  َضمَّ إذا 

َشْكلُها َل  تَـــبَـــدَّ إْذ  لـِـلَّــيــالــي  ــا  فــيَ

َشْكُل لَها  ــُدْوَم  يَ أاَلّ  طَبِْعها  ــْن  َوِم

فَْجرِها َوْخَط  َمْفرِقي  في  لََمَحْت  أَأَْن 

الَحبُْل؟! َوانْقطََع  الُودُّ  ِمْنها  تََصرََّم 

َصبابًة ــُم  ــيْ أَِه أَنــي  ــٍب  ــَج َع ــْن  َوِمـ

َذْحــُل بَيَْننا  يَُكْن  لـَـْم  كَأَنا  إلَيْها! 
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تََخالُه الليالي  ــَع  ــبْ نَ َوارًِدا  ــا  ــيَ فَ

َضْحُل ُمْستَقَذٌر  فَالنَّبُع  أَِفْق،  نَِقيًّا.. 

* * * * *
عر، وله الفضل بعد  كان أبي حفظه اللّه، ولم يزل، يحب الشِّ

شراء  نويت  طالبًا  كنت  وحين  األدب،  لعوالم  تقريبي  في  اللّه 

له: فكتبت  حاسوب، 

ــٌة ــاق ــي ف ــن ــت ــوَج يـــا أبـــي قـــد أح

ــِف ــل ــت أســلــَمــتــنــي لــلــردى وال

ضيقتي ــف  ــش واك ألــفــيــِن  أعطني 

السلَِف ِعـــداِد  فــي  واحتِسبها 

* * * * *

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 ■

َصاِحـبًا أََر  فَـلَْم  َحْولـي  ِمْن  تَـلَـفَّتُّ 

ُف َعنيِّ بَْعَض َما أَنـَا َواجـِـُد يَُخـفــِـّ

َعَوابــٌِس َواألُمـْـنـِـيَاُت  َمَضْت  ُسنـُْوَن 

تُـَؤيـِّـُسـنـي ِمـْن َهـيـٍِّن َوتــُــبـَــاِعــُد

ُمـطَـهَّـٌم َجـَواٌد  إالّ  َمـطْـلَبـي  َوَمـا 

يَـلِـيْـُق بــِـَمـرْقـَـاَي الذي أَنـَا َصـاِعُد
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أَِقـْف فَلَْم  َوِسرُْت  أَكَْسْل  فَلَْم  أََشْدُت 

َوقــُْمُت آلِمـالـي َوَحـظــِّـَي قَـاِعـُد

فََهْل لََك في تحقـيِق قَْصدي؟.. َوطالَما

َدَعْوتــُـَك ِحيَْن اْستـَفـْرََدتـْني المقاِصُد

فََكْم كُْربـَـٍة فَــرَّْجـتـَـها قَـبـَْل َهــِذِه

َشـَدائُد أُُمـْوٌر  النـَـْت  وَكَْم  فََهانَْت، 

لََعْمِرَي َمـا َولــَّــى فَتَى الجوِد حاتِـٌم

َخالِـُد َوُجـْوُدَك  َمْوُصْوٌل  َوفَْضلـُـَك 

إذا ِفـْعـلــُـَك الـزَّاكِي أََشـاَد بــِـنـَـفـِْسـِه

فََماَذا َعـَساَها أَْن تَـقــُْوَل الَقَصائُد؟!

* * * * *

أنثى السراب ■

أَْعَشُقها كُْنُت  َعاًما  ِعْشِريَْن  قَبِْل  ِمْن 

أَرُْشُقها األَْشــَعــاِر  ِمَن  َوِبالرَِّشيِْق 

ــرُُه ــَه أَطْ الــِوْجــَداِن  ــَن  ِم ــَديَّ  لَـ لََها 

أَْصَدقُها الِعْشِق  أَْهِل  َصبَابَاِت  َوِمْن 

لََها َشــِريـْـَك  ال  ــؤاِدي  فُ في  أَفْــرَْدتـُـَهــا 

يَْسَحُقها النَّبِْض  َعِنيُْف  وَكَاَد  ِفيِْه، 

تُبَارُِحِنـي ــا  َم ــاٍر  نَ ــَة  ــرَاَش فَ ــْت  ــانَ كَ

يُـْحرِقُها لَيَْس  لَـِهيِْبـي  َهذا  َوَرْغَم 
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يُرِْهُقِنـي الُحبِّ  َخِفيُّ  ال  َمًعا..  كُنَّا 

يُرِْهُقها ــِه  ــِديْ أُبْ الــذي  َهــَواَي  َوال 

ــٌة ــرَّقَ ــَف ــي َوأََمـــانِـــيْـــَنـــا ُم ــِق ــتَ ــلْ َونَ

نَُفرِّقُها َعْمًدا  نَـْجَمُعَها،  َوِحيَْن 

َوتَْسِبُقِنـي إالّ  ـــــي  ــِن ــَودُِّع تُ ــَمــا  فَ

أَْسِبُقها كُْنُت  َوِحيًْنا  اللَِّقاِء،  إلى 

َصبَْوتَُنا تَــــزَْداُد  َغــٍد  ــاِء  ــَق لِ َوفــي 

ِمرْفَُقها الـْـتَفَّ  َصْدِري  َحْوَل  َوُربََّما 

زَفْرَتََها ِبــاآلِه  اْصطََنَعْت  َوطَــالَــَمــا 

أَْشَهُقها ِصرُْت  ِمْنَها  كَيَْف  َدرَْت  فََما 

نَطْبَُعَها اللَّيِْل  ِشَفاِه  في  بَْصَمٍة  كَْم 

نَْسـرِقُها الَوقِْت  ُجُنْوِن  ِمْن  َولَـْحظٍَة 

ــا ــرَدُِّدَه نُ ــاٌظ  ــَف أَلْ الَهْمِس  ــَن  ِم لََنا 

َوَمْنِطُقها َصاٍف  َعَسٌل  َوَمْنِطِقـي 

َصبَابَتَُنا ــا  ــْوًم يَ ِبــَنــا  ــاَدْت  ــَم تَ فـَـَمــا 

فُْستُُقها الِقْشـِر  َمِنيَْع  يُبَارِْح  َولَــْم 

ــَنــا بَــرَاَءتِ ــْن  ِم نَتََساقَـى  نَـــزَْل  ــْم  َولَـ

نُْهرِقُها األَْرَواِح  َعلَى  طُْهٍر  كُُؤْوَس 

بَِقيَْت َما  الـُحبَّ  أَُصــْوَن  أَْن  َعاَهْدتَُها 

ْمِس َمْشـرِقُها ُرْوِحي َولَْو َخاَن َعْهَد الشَّ
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أُفُــٌق لــي  َحــتَّــى الَح  َمــرَّ  ــا  َم ــرَّ  َوَمـ

أَرُْمُقها الطَّيِْف  ِمثَْل  ِفيِْه  َوُحلَْوتِـي 

أَْعَهُدَها لَْسُت  ِطبَاًعا  ِمْنها  أَنَْكرُْت 

ُقها! تَـرَفُـّ ى  َحتَـّ ُعْنُفَها!  َوَرابَـِنـي 

َسبٌَب ال  رَْحاَل  التَـّ ــُع  ــزِْم تُ رَأَيْــتُــَهــا 

أَلْـَحُقها قُْمُت  أَنِّي  َغيَْر  ِبِه،  أَْدِري 

ِمئَْزرَِها ــِل  َذيْ في  َراَحِتـي  تََشبَّثَْت 

أُطْلُِقها رُْحُت  َشيْئًا  أَلَْق  لَْم  َوِحيَْن 

ــَهــا ــُم ُصــْورَتِ ــيْ َوفَــْجــأًَة يَــتَــالَشــى َغ

َويُْغرِقُها ُرْوِحي  في  اليَأُْس  َويُْمِطُر 

َذاكِرَتِـي َوْجِه  في  لَـْحظَتََها  أَطْرَقُْت 

ُمطْرِقُها لَّ  الــذُّ ــَواِري  يُ ُعيُْوٍن  ــْم  وَكَ

بَِقيَْت َهْل  الــرُّْوِح  بََقايَا  َعْنَها  َساَءلُْت 

ُمْورِقُها؟ ــاَب  طَ ــَرى  ِذكْ بَِقيَُّة  لََها 

يـَـِدي أَنَّ  َغيَْر  َجــَوابًــا  َسِمْعُت  فََما 

أَُعتُِّقها ــاٍل  آَمـ ــَواِب  ــ ألَبْ َســَعــْت 

زََمًنا أَْغلَْقتُُه  الــذي  ِمْنَها  ـرُْت  كَسَّ

ُمْغلُِقها ــَواَب  األَبْـ ـَر  كَسَّ ــَمــا  َوُربَّ

قَاِفلٍَة ــلَّ  كُ َعْنَها  أَْســـأَُل  َورُْحـــُت 

أُقْلُِقها التَّْسآِل  كَثْرَِة  ِمْن  ــْدُت  وَكِ
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طَارِقَُها ــاَج  َم ُدُرْوٍب  في  طَلَبْتَُها 

يَطْرُقُها َركَْب  ال  التي  ُرْوِب  الدُّ َوفي 

َــٌر أَث ال  الَغيِْم..  َوَراَء  َعْنَها  فَتَّْشُت 

أَنَْشُقها ــْنــُت  كُ ِعــطْــٍر  بَِقيََّة  َوال 

َخبٌَر َوال  طَيٌْف  ال  الُعْمُر  ِبـَي  َمَضى 

تََعلُُّقها قَلِْبـي  في  قَلَّ  َوال  َعْنها، 

أَْجَملَُها الُعْمِر  َسَنَواِت  ِمْن  ــاَع  َوَض

َوقَْد َذَوى في ارْتَِقاِب الَوْصِل َرْونَُقها

أََمٌل َوال  ُحلٌْم  ال  ِعْشُت  َما  َوِعْشُت 

بَيْرَقُها لِلْيَأِْس  ُمْستَْسلٌِم  َوالنَّْفُس 

َشبٌَح لي  الَح  َعاًما  ِعْشـِريَْن  َوبَْعَد 

ُقها أَُحقِّ ال  بََقايَا  ِفيِْه  لَـَمْحُت 

كَْهَرِبٍة ِمــثـْـُل  َدَعانِـي  إْذ  لِــَصــْوتِــِه 

تَْصَعُقها َواآلَن  ِبَذاكِرَتِـي  ــرَْت  َس

رََحلَْت التي  أَنِْت  بَلَى  أَنِْت،  لَْسِت  ال 

قُها! أَُصدِّ َعيِْنـي ال  أَنِْت!  بَلَى  ال ال، 

بَِتـي ُمَعذِّ َريْــٌب  ال  ــَي  ِه نََعْم  نََعْم 

تََدفُُّقها ِبــالــذِّكْــَرى  ــجَّ  لَ َوِحيَْنَها 

َمالِمـَحَها لَيَْسْت  َمالِمـُحَها  لَِكْن 

أَْزرَقُــهــا األَلْـــَواِن  َحالُِك  َونَابَُها 



556

ُمـْمتَـِقـٌع الُعْمِر  ُغبَاِر  ِمْن  َجِبيُْنها 

ُقها تََشقُّ بَــاٍد  بَْشـرَتَُها  ــَك  ــلْ َوتِ

َجْريُُهَما ــدَّ  ــتَ اْش ــَداِن  ــ َولَ ــا  ــَه ــاَم أََم

تَرَقُُّقها َعــْذٌب  ِطْفلٌَة  َوَخلَْفَها 

َغيْبَِتَها ــْذِر  ُع َعْن  ثُِنـي  تُـَحدِّ ْت  َهمَّ

يَـْخـُنـُقها كَـاَد  ِبَكالٍم  َوأَْجَهَشْت 

ِطْفلَِتَها َوْجــُه  َولَِكْن  َعْنَها  أَْعرَْضُت 

ُمبْـرِقُها َهاَج  ُهُمْوٍم  ُركَـاَم  أَْســَرى 

أُقَبِّلَُها أَْدِري  أَْن  ُدْوِن  ِمــْن  َورُْحــُت 

قُها تََذوُّ يَـْحلُو  كَْم  الــبَــرَاَءُة  َهــِذي 

ُشِفيَْت َوَما  اللُّْقيَا  ِمَن  َعيِْنـي  َشَفيُْت 

يُزِْهُقها البُْعِد  طُــْوُل  كَاَد  ُحَشاَشٌة 

ِبَعْوَدتِِه تَْشَقـى  أَْن  الـُحبِّ  فَأَتَْعُس 

َمْفرِقُها َشاَب  ِبأُنْـثَـى  تَِهيَْم  َوأَْن 

* * * * *

حكاية األهرام ■

مع  كنت  اإلسماعيلية  قنال  ضفاف  على  جميل  منتجع  في 

صديقين عزيزين في مؤتمر علمي، ودار حوار بيني وبين إحدى 

المحاضرات نجمت عنه هذه القصيدة المشاِغبة:
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وَشآِمها قََنالِها  ُدْوَن  ــَر  ــْص ِم فــي 

أياِمها َضَنى  عن  نفسي  َعوَّْضُت 

ِخلْتُني حتى  الليَل  فيها  ــرُْت  ســاَم

تَماِمها ــدَر  ب الــزُّْهــِر  النجوِم  بيَن 

ــًة ـبــاِء ثــالث ــَجــعِ الــظِـّ ــت ــمــن ــا ِب ــن كُ

َمراِمها لِــقــرِب  قلوبُُهُم  ــْت  َهــشَّ

ُشجونِنا بيَن  ــاُن  ــِحــرْم ال ــَف  أَلَـّ قــد 

إحجاِمها في  ــاداِت  ــغ ال وتـَـَفــنُّــُن 

شـــاِدٍن ــُل  تَــأَمُّ َمطاِمِعنا  ــى  ــَص أَقْ

بِسهاِمها تَجتاُحنا  ــرٌة  ــظ ن أو 

ــارًَة ــبَ وِع ــارًَة،  ــَض نَ الَجماَل:  نَــْهــَوى 

َحراِمها اقــِتــراَف  أنفُسنا  وتـَـعــاُف 

فأسرَعْت باِب  الشَّ ُمتَُع  بنا  نــاَدْت 

بزِماِمها ــادًة  ــق ــن ُم ــا  ــن ــَواتُ ــطُ ُخ

يُِصْخ ــم  ول ــاَر  ــَوق ال ــَذ  ــبَ نَ وجميُعنا 

ــا ــه اِم ــوَّ لُ وال  ــِه  تِـ ــذَّ لَـ ــاِة  ــُوَشـ لِـ

أُنَسها أَْعــــَذَب  كـــاَن  ــا  م ليلًة  ــا  ي

كِراِمها ــروَر  ُم ــرَّْت  َم ومــا  َمـــرَّْت، 

ــُه ــْدلَ ِس علينا  بها  ــالُم  ــظ ال ــى  ــَق ألْ

ظاَلِمها بذيِل  نُْمِسْك  ولم  وَمَضْت، 
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ــٍة ــْذِريَـّ ُعـ لليلٍة  الـــفـــداُء  نفسي 

أعواِمها على  تِها  ِبلَذَّ ــَحــْت  رََج

ُحْسِنها مباِهِج  في  طَرْفي  أطلقُت 

أحالِمها ــَرى  كَ في  نفسي  وظننُت 

ــــًة يَـّ ــًة ُدرِّ ــجــم نـــاَدْمـــُت فــيــهــا ن

ُمداِمها بكأِس  قلبي  على  دارْت 

ــٌة ــِديَّ نَ الــصــبــاِح  فَـــِم  ــُل  ــثْ ِم بيضاُء 

بلِثاِمها يـَـْســتـَـِتــْر  لــم  إْشــَعــاُعــهــا 

بتحيتي ــا  ــه ــأْتُ ــَج وفَ ــهــا  ــتُ ــلْ خــات

َسالِمها ــَع  رَْج أُُذنَـيَّ  في  ــَب  ألُِذيْ

لكي أَجــهــلُــُه  لسُت  عما  ــُت  ــأل وَس

اِمها بَسَّ من  ــَذَراِت  ــشَّ ال ــَط  أَتـَـلَــقَّ

ُمستفِهًما جوابَها  اْســتَــَعــْدُت  ــِم  وكَ

إفهاِمها في  الشفتيِن  ألُراِقـــَب 

أنفاَسها أَصــطــلــي  منها  ــوُت  ــ ودن

كَالِمها ــوَح  ُوضـ ــو  أرج وكأنني 

بالِدها شموِخ  عن  ُث  تَُحدِّ ومضْت 

َسناِمها شموُخ  منها  ني  ويَُهمُّ

غابرًا مجًدا  ــراِم  األهـ عن  وَحــَكــْت 

أهراِمها في  الــطَّــرَْف  ــُل  أُِجــيْ ــا  وأن
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أنها ــَب  ــَس ــْح تَ األَكْـــــواِم  ــُة  ــِديَـّ ُزبْـ

أَكْواِمها في  الُقطِْن  نَِديَْف  ُحِشيَْت 

ــو َمـــدَّ إْصــبَــَعــُه إلــيــهــا الِمـــٌس ل

اِمها قُدَّ ِمــن  النْــَســلَّ  َخلِْفها  ِمــن 

أعضائها ــَرى  ُعـ ــهــا  ــتُ ــَدانَ لَ تُــرخــي 

بَقواِمها َخْصرِها  ضامُر  ــْوُء  ــُن ويَ

ــواُمــهــا ــاَد قَ ــك لـــوال تَــمــاُســُكــهــا ل

أقــداِمــهــا على  مــنــهــاالً  يــنــهــاُر 

ُصموِدها ــوُل  طُ األَْغـــراَر  َغـــرََّر  كم 

نِظاِمها ِعْقِد  َحلِّ  من  فاستَيأسوا 

ــوٍة ــطْ ُخ ــأوَِّل  ــ ب ــْت  ــمَّ َه إذا  حتى 

آكاِمها على  ــا  ــه زاَلزِلُ نـَـِشــطـَـْت 

كثبانُها مشِيها  فــي  وتـَـخــاصــَمــْت 

ِخصاِمها َمــْوُج  بالرََّجَفاِن  وازْداَن 

ــَفــْت ــَوقَّ تَ بالعيوِن  ــْت  ــسَّ أََح فـــإذا 

إبْراِمها عن  الُخَصماُء  ــَف  ــَوقَّ وتَ

تعاقبَْت الوقوِف  في  اطَْمأنَّْت  ومتى 

ُركاِمها فوَق  تعيُث  النسيِم  أيدي 

ــارًة وت ــْوِء،  ــتُ ــنُّ ال على  ــْوُل  ــُج تَ حيًنا 

آجاِمها إلــى  ُخبٍْث  في  تَْنَساُب 
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َجـــرَاءًة الــُمــْقــِدَمــاُت  األيـــادي  تلَك 

إقْداِمها على  أَْحِسُدها  ســأَظَــلُّ 

لي فاحتاَل  بي  ــسَّ  أََح النسيَم  ليَت 

خياِمها ــزِو  ــغ ل عنه  ــي  ــن ــابَ وأَن

ــَرى ــتَ اْم وال  النسيِم  ــاَك  لِـــَذيَـّ تــبًّــا 

أَنْساِمها ِمــن  اليوِم  بَْعَد  ــَذاُه  ــَش لِ

َصبابتي ــوَق  ــق ح ــى  ــ راَع ــُه  أنـ ــو  ل

اِمها ُخدَّ من  يكوُن  فيه  لََشَفْعُت 

حاِجٍر فــي  النََّقا  كثباَن  ــنَّ  ظَ ــن  َم

ــُه فــي أَوهــاِمــهــا ــتْ ــَق فــظــُنــونـُـُه ألْ

بــُشــُحــْوِبــِه ــرًا  ــفَّ ــَع ُم الكثيُب  أيـــَن 

أَْوَراِمها؟! من  المحموِد  ذلَك  من 

َســلْــَوٌة الــجــاهــلــيــِة  ألهـــِل  فيها 

واْسِتلْهاِمها الكثباِن  ــرَِة  ذُكْـ عن 

اللَِّوى كُثَُب  بَكوا  ما  عاَصرَتُْهْم  لو 

آراِمها ــى  إل الْتََفتُوا  وال  يــوًمــا، 

* * * * *

ُصَواع الَملِك ■

ــاٍض أنـــا ِمـــن غــاِبــِر األَزمـــــاِن م

ــريــاتــي ــِن ِذكْ ــدائ ــي َم ـُش ف أُفَــتِـّ
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فيها: القَــيْــُت  َمــن  ــلَّ  كُـ أُســائــُل 

ذاتي؟ الطُّرُقاِت  في  صاَدفَْت  أََما 

ــا ــبًّ ــهــا َعـــيْـــَنـــاِن نــاِطــَقــتَــاِن ُح ل

ــاِت ــيَ ــِن ــاألُْغ ــٌم ب ــَع ــْف ــْغـــٌر ُم وثَـ

ُوُروٍد ــن  م ــوٌد  ــُقـ ُعـ ــا  ــرَاه ــْس ــيُ ِب

ــاِت ــيَ ــِن أُْم ــا  ــَقــايَ بَ اليُْمَنى  ــي  وف

ــٍب ــلْ ــاُء قَ ــض ــيْ ــٍة بَ ــَع ــلْ َجــِمــيــلــُة طَ

الكائناِت فــي  ظَنَّها  وتُــحــِســُن 

الَمآسي فــي  يَُقاسي  ــن  َم ــي  ــَواس تُ

ــوِن الــبــاكــيــاِت ــي ــُع ــل ــي لِ ــك ــبْ وتَ

ــوًرا ــُض نُـ ــي ــِف ــًة وتَ ــَم ــي رَح ــِم ــْه وتَ

الِجَهاِت ــلِّ  كُ فــي  ــاُه  ــَن َس ــُشــعُّ  يَ

ــرًا ــثْ ــا ِشـــْعـــرًا ونَ ــرَه ــْش وتُـــبْـــدي ِب

الخافياِت ــراَح  ــِج ال ــدي  ــبْ تُ وال 

لي ــْل  ــُق ف ــا  ــوًم ي ــا  ــه ــتَ ــاَدفْ ص إذا 

َشتَاتي ــن  ِم ــَك  ــتُ ــَديْ فَ ــي  ــْذن ــِق وأَنْ

* * * * *

مجمع النبضين ■

فإنني قليالً  بوحي  اسمعوا  وا  َهلُمُّ

سأتلو عليكْم ِمن حديِث الهوى ِذكرا
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فَمليكٌة أحــبــبــتُــهــا  ــي  ــت ال ــا  ــأّم ف

أمرا أبًدا  لها  أَعصي  ال  الروِح  على 

يكن فلم  علّي  يَسري  ــذي  ال وأّمــا 

سوى طيِفها الساري فسبحان َمن أسرى

فإنهْم استعتَبُوني  ــن  ــذي ال ــا  وأمـ

الهوى قهرا مساكيُن القَوا ِمن جنوِن 

حديثَنا يَفقهوَن  ال  ــى  األُلـ وأمـــا 

كبرى معصيًة  الُحبَّ  ــَروَن  يَ فقوٌم 

أحرفي بعَض  أرواِحهْم  على  تَلَْوُت 

وأفرغُت ِمن بوحي على َصْمِتهْم ِقطرا

َغوايتي ِمــن  شئتُم  ما  ــوا  ودع خــذوا 

ُخبرا بها  يحيُط  منكْم  فتًى  لعل 

أقْل ألــم  جنوني  عن  تسألوني  وال 

معي صبرا! تستطيعوا  لن  إنكْم  لكْم 

* * * * *

وعد النهوض ■

فطالما بــالــهــازئــيــَن  ــرِْث  ــت ــك ت ال 

الغضا ناُر  أحشائهْم  وفي  ــزَُؤوا  َه

أفــضــالـِـِه ــن  م الــرحــمــُن  سيُنيلَُك 

الرضا ــالُك  أف ــدوُر  ت كيف  ــروَن  ويَ
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ــُه ــراتُ ــَس َح طــويــلــٌة  الــنــجــاِح  درُب 

ــَضــى ــَق وان إال  طـــال  ــا  م لــكــنــُه 

كامٍن ــوٍد  ــس ح ــم  ك بعيِنَك  انــظــر 

وَحرَّضا عليَك  َجَنى  الــوداَد  يُبدي 

أٌخ ِخّسِتِه  سيَف  لــَك  انتََضى  وكــِم 

المرتََضى أخــاَك  تحَسبُُه  كنَت  قد 

ناقٌم ــا  الــزواي في  لــَك  ــزََوى  انـ ــِم  وك

تََمّخضا ــحــراِم  ال أفــعــاِل  وبكلِّ 

َخيباتُهْم كــلِّــهــْم  عليهْم  دارت 

لِتَنَهضا ــت  أن وبَِقيَت  وتَعثروا 

* * * * *

سارق البياض ■

ــُه ــتُ ــم ــلّ ــو غـــــادًرا َع ــك ــِه أش ــلّـ لِـ

رَمى َمن  أّوَل  فكنُت  هاِم  السِّ رَْمَي 

إذا ــى  حــت ــًة  ــنَّـ َجـ لقلبي  وبــــَدا 

َجهّنما ــاَد  ع ــوُه  ــرُج يَ ــذي  ال ــاَل  ن

وحينما ــاُه  ــَك َش ُجــرٍح  من  وبكيُت 

ما تَبَسَّ النازفاُت  جراحي  الحت 

ــُه ــتُ ــم ــرَِح ــُه ف ــذابَـ ــا إلـــّي عـ ــك وش

فتََهكَّما َشكاتِِه  ِمثَل  وشكوُت 
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بيننا ــدَة  الــوحــي خبزتَي  ــرُت  ــَس وك

فما أَفَغْر  فلم  نِْصفي  على  وَسطَا 

فــارتــَوى ابتهاجي  ــأَس  ك وَسقيتُُه 

الظَّما من  أموُت  أنذا  وها  ومضى 

واجبًا ــِة  ــب األح مــن  الــعــطــاَء  ــُد  ــِج يَ

ــِه ُمــَحــرَّمــا ــدي ــا ل ــّم وعـــطـــاَءُه ِم

طبِعِه ــاءِة  ــ دن ــن  م حــّذرونــي  ــم  ك

اللُّوَّما فيه  وعصيُت  فَنهرتُهْم 

وأَرونــــَي الــشــاكِــيــَن مــن َغــَدراتِــِه

عَمى فــي  إال  كــنــُت  مــا  لكنني 

أنني ــع  م ــَدُه  ــه ع ــُظ  ــف أح ــيــُت  ــِق وب

ُمبَْهما شيئًا  عيَنيِه  ِمــن  ــفُّ  ــتَ أَْش

اكتَفى عــهــدي  جــَفــا  ــّمــا  لَ ليتُه  ــا  ي

ارتَمى أعدائي  ِحضِن  في  لكّنُه 

بُمهَجتي ــراِح  ــج ال ــَل  َخــلَ ــُم  ــ وأَراه

األسهما علّي  جميُعُهُم  ورَمـــوا 

غــادٍر خــســَة  ــاُر  ــبّ ــج ال يغفُر  ــل  ه

َدما؟! خساسِتِه  من  أنزُف  زلُت  ما 

تشتفي قريبًا  ُجــرحــي  يــا  تَـــأَس  ال 

المجرِما السماِء  قضباُن  وتُحيُط 
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الـمـحـتـالـة ■

إلى من يعير كتبه النساء، وإلى من تستعير وتجحد..

»َدقـَّْت« تـَُهـاتـِـفـُـنـي عـلـى َجـّوالـي

وَدالِل تـَـــغـَـــنـُّـٍج  ذاُت  حــســــنــاُء 

تـحـيـٍة كـلَّ  رحـاِب  الـتَـّ من  تـُـزْجي 

ــواِل األح عن  وتسألـُـني  ــرَّى،  َح

أبـي عــن  تــســأُل  ثــم  ـــــي  ألمِّ تدعو 

األطفاِل عن  طـَـْمـئـنـِّي  وتـقوُل: 

وقد إال  ــرًِءا  اْم أهلي  من  تـُـبـْـِق  لم 

وســؤاِل ــوٍة  َدع في  لـه  كـََمـَنْت 

أَحرفًا ِف  التلـطـُـّ في  تـُـبِْدُع  وتـَظـَـلُّ 

آللي ُعــقـُـوَد  أَْحَسـبـُها  بـيضـاَء 

قالئًدا المديِح  مــن  فـيَّ  وتــصــوُغ 

واألقواِل الشعِر  فحوَل  تـُـعـْـيـي 

َصبوتي في  وشاهدي  َصـبَْوُت  وأنا 

بـبالي الحديِث  لِيِن  ِمن  داَر  ما 

نـَشـْـَوتـي عن  فاسألوا  أَكثَر  ــرِقُّ  وتَ

آمـالـي عـلـى  أحـالمـي  إقـبـاَل 

بي يعوُد  ثم  التـخيـيُل  بي  فـيـروُح 

خيالي بعيِد  عن  أُفـْـصـِـُح  وأكاُد 
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تـزويـقـَـهـا أَحكَمْت  ما  إذا  حتى 

وَهـفـا لـهـا قـلـبـي الضعيُف الخالي

الوَرى بيِن  من  أنت  قصدتَُك  قالت: 

األفضاِل من  بعًضا  لِـتـُـنـِـيـْـلـَـنـي 

سأعـيـُدها التي  الكتَب  فـأعـرنـَي 

رجــاِل َوْعــَد  َوَهـــاَك  ليلتيِن،  في 

أَُمـْت وسـأشـكـُـرَنـَّـَك ما حيـيُت فإن 

فسـتشكـُـرَنـَّـَك في الثـَرى أَوصالي

وخـيـبـتـي الذهوِل  بين  فأعـرتـُها 

الغالي النـفـيـِس  من  تشـتـهـيـِه  ما 

لـهـفـٍة في  وعَدهـا  أَرْقـُُب  وظَـلـلـُت 

لـيـالي إثــْـرَهـُـنَّ  لـيـاٍل  َوَمَضْت 

وال أُخـَرى،  ًة  ُمـدَّ اْسـتَْمَهـلـَـتـْـني  ال 

ِمـرْسالي على  رَدَّْت  وال  َهـتَـفـَْت، 

بـهـا َخــلـَـبَـْت  التي  التراحيُب  أين 

حالي؟ عن  سؤالـُها  وأين  لـُـبـِّي؟ 

حميدًة؟ الـخصاُل  هـاتـِـيـْـَك  أين  أم 

ما بـالـُـها انــْـقـلـبَْت لِـشـرِّ خصاِل؟

تـحوَّلـَـْت كيف  الليِن  في  وسجيٌة 

في لـحـظـٍة لسـجـيـِة الـُمـحـتـاِل؟
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وأَنكرَْت الـجحودُ،  وعادتُـها  َجَحَدْت 

ما كاَن من ُجودي وِطـيـِْب فـَـعـالي

غــَــرّارًة فـــتــّـانـًة  لــهــا  تـَـبــّـًا 

تـَخـِـَذْت أُنـوثــتـَـهـا وثـيـَق حـبـاِل

ُمـحـتـاجـًة غـَدْت  إن  اللـُّـيـُْونـَـَة  تـُـبدي 

فإذا اغـْـتـَـنـَْت فالـمـارُد الـُمـتـعالي

هـا كـلـُـّ ظـنـوني  ساءت  وألْجلِـها 

وَمـَنـْعـُت عن كـتـبـي ذواِت الـخـاِل

إذا إال  مــانــعـًا  أَبــقـَـى  ولـســوَف 

أَْسـلـَـْمـَن جـاحـدتـي إلـى األهـواِل

وَخـَدْشـَنها ها،  خدِّ في  وَعَضْضـنـَها 

بـأظـافـٍر كـالـُمــرَْهــفـاِت طـِـواِل

ولـَـكـَـْمـنـَها نـافـَر شعـرِها،  وَشـَدْدَن 

وَعـقـَْدَن قـُـرْطـَـيْـها على الـخـَـلـْخاِل

وَربـَطـْنـَها ِجـيِْدها،  من  وَجـَذبـْـَنها 

ـلـْساِل بالسَّ الـَمْغلوِل  كالـُمْوثـَِق  ـ 

بالذي أَْسُخو  يَـفـَْعـلـَْن  إن  فهناَك 

إمـْـالِل بال  كـتـبـي  من  أَمـَّـلـْـَن 

ه كـلـِـّ ذلك  بـفـعـِل  َهـَمـْمـُت  ولـَـكـَـْم 

الـقـَـتــّـاِل لـَْحـظــِـهـا  مـخـافـَـُة  لـوال 
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يـَـتــَّــقــي غـاٍب  لـيِث  من  فلـْتـَـْعَجـبُوا 

غــزاِل! بـَـأَس  الـَمـشـْـهـُـْوِد  كـَــرِِّه  في 

* * * * *

مشاَغبة بريئة ■

أحد الزمالء صار وكيالً لجامعة البنات، فقلت أهنئه وأشاغبه:

ــي ــات ــيَ ــِن ِبــآَمــالِــي الــِكــبَــاِر وأُْم

تَْهِنئاتي ــى  ــَم أَْس ــَك  ــيْ إلَ أَزُفُّ 

تُْعطَى ــَن  ــيْ ِح لِلَْمناِصِب  َهِنيْئًا 

والثَِّقاِت الَفَضائِل  ــْوِري  ــْوفُ ــَم لِ

الَمَعالِي ــُه  لَ تَْستَِجيُْب  ــَك  ــلُ ــثْ َوِم

الَمْكرَُماِت نَائي  ِمــْنــُه  ــو  ــْدنُ َويَ

ــًدا ــْج ــَت َم ــيْ ــَن ــاِم بَ ــ ــِة اإلَم ــَع ــاِم ــَج ِب

البََناِت ــَعــِة  َجــاِم ــْجــَد  َم فَــَشــيِّــْد 

نَْجًما وَكُْنَت  )اإلَمـــاِم(  َعــِن  رََحلَْت 

ــرَاِت ــيِّ ــن ال بَـــْدَر  اآلَن  َوِصــــرَْت 

ــلِّ ُحــْســٍن ــُك ــاِء ِب ــبَ ــظِّ ــاِت ال ــَه ــيْ ــِب َش

ُمــتَــَشــبِّــَهــاِت ــِه ال  ــيْ ــلَ َع فُــِطــرَْن 

طَبْعٍ ــَق  ــيْ رَِق الــَعــَفــاِف  ــَع  َم َجَمْعَن 

ِبُمْنَجزاِت الــَجــَمــاَل  َوطَــــرَّْزَن 
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ُوُرْوًدا أَُحـــيْـــالَهـــا  َمـــا  ُوُرْوٌد 

ــَع الــَمــتـَـاِعــِب َعــاِبــَقــاِت ــلُّ َم تَــظَ

ــٍر ِمــثْــلِــي بَـــِرْيٍء ــاِع وَكَـــْم ِمـــْن َش

َفاِت الصِّ ــِن  َع ِصَفاتِِهنَّ  يُــِجــلُّ 

ِقــْدًمــا ــَت  ــْن وكُ ــَن  ــُه ــؤْونَ ُش أََدرَْت 

ــَســاِة ــالٍف قُ ــ ــؤْوَن أَْج ــ ــُر ُش ــِديْ تُ

قَْوًما ــَت  ــرَكْ تَ ــَداَة  َغـ نَْفًسا  ــِطــْب  فَ

ــزَاِة ــبُ ــِة ال ــَح ــِن ــأَْج ــْم كَ ــُه ــَواِربُ َش

ــْوٍت َص أََجــشَّ  َسِمْعَت  نَطَُقوا  إذا 

ُمَفرْقََعاِت َسِمْعَت  َضِحُكوا  وإْن 

الَمآسي ــَوُر  ُصـ قـَـَســَمــاتـِـِهــْم  َعــلَــى 

الُجَناِة ــَرُر  َشـ ــْم  ــِه ــرَاتِ ــظَ نَ ــي  َوف

ــرَاهــا ُف َمـــْن يَ ــْم تُــَخــوِّ ــُه ــُح ــالِم َم

َذاِت ــوِّ ــَعـ ُمـ آَي  ــُل  ــتْ يَ ــْم  لَـ إذا 

َخالصي إلــى  ِبيُْل  السَّ َمــا  لِــي  فُقْل 

ِبالنََّجاِة؟ ــَك  ــئ أُول ــْن  ِم ــَم  ــَن ألَْغ

ــاٌب بَ الِعلِْم  ــاِب  رَِحـ في  ــَدَك  ــْن َوِع

ــاِت ــبَ ــالِ ــرُّ ِبـــِه ُجــُمــْوُع الــطَّ ــُم تَ

ــوَّاٌب كَــُســْوٌل ــ ــِه بَـ ــيْ ــلَ ــْوُم َع ــُقـ يَـ

الَقَناِة ــْهــزُْوُز  َم الطَّرِْف  َغِضيُْض 
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ــي بَــِديْــالً ــيِّـــرْنِـ ــُه، َوَصـ ــَســـرِّْحـ فَـ

ــي ــات ــبَ ــَواِج ــْوَم ِب ــ ــى أَقُـ ــتَّ ــُه َح لَـ

ــي ــِن ــتْ ــارَقَ ــي فَ ــَواف ــَق ــُن ال ــيْ ــاِط ــيَ َش

الُمَواتي إلَْهاِمي  نَبُْع  ــَدَب  ــأَْج فَ

ُحْسٍن ــُر  َغــيْ الَقَصائَد  يُْحِيي  َوال 

َذاتــي ــزُّ  ــُه ــيَ فَ ــِتــي  ِبــُمــْقــلَ أََراُه 

قَِصيْدي يَْفَنى  أْن  يُــرِْضــيْــَك  فََهْل 

الِجَهاِت؟ ــلُّ  كُ ــِه  ِب َســـارَْت  ــْد  َوقَ

َحتَّى َعلَيِْه  الِحَفاِظ  في  فَــأَْســِهــْم 

ُمَعلََّقاتي الــَجــَمــاِل  في  ــَر  ــطِّ أَُس

* * * * *

عاشقة الـُمـْوكـا ■

َدْعَوتِها ــْوُم  يَ وَوافَـى  الَجَفاُء  ــاَل  طَ

ُخطَْوتِها ــْوَق  فَ تَتََهاَدى  فَأَقْبَلَْت 

ِبِه ــَب  ــيْ رَِق ال  َمــَكــاٍن  في  أَْجلَْستَُها 

إْخَوتِها َشـرَّ  ــاِدي  ــَن يُ لَئيَْم  َوال 

َصبَابَِتَنا َمْقَهى  في  َوْهـَي  ــا  أَنَ كُنَّا 

أَْحكي الذي َراَعِني ِمْن طُْوِل َجْفَوتِها
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الِهبًَة ــاَر  ــَع األَْش أُْسِمُعَها  ــُت  ــْن وَكُ

قَْهَوتِها ــْوُب  كُ يََديَْها  بَيَْن  ــاَن  وَكَ

َوَسٌط ال  الَحْجِم  كَِبيُْر  »ُموْكَا«..  نَْوعِ  ِمْن 

َعْشَوتِها َغيُْر  ــذا  َوَه َصِغيٌْر،  َوال 

نَاِصَعٌة بَيَْضاُء  ــَوٌة  َرْغـ فَْوِقَها  ــْن  ِم

َرْغَوتِها َوْجِه  في  َغرِقَْت  َوُحلَْوتِـي 

ُمْنتَِشيًّا ــاَر  ــَع األَْش أُنـْـِشــُد  أَزَْل  َولَـْم 

نَْشَوتِها ــرَاَر  أَْس أََرى  أَْن  َوَغايَِتـي 

تُْعِجبَُها ــاُر  ــَع األَْش ِحيَْنَما  لََعلََّها 

َصبَْوتِها بَْعَض  َوتُِريِْنـي  ِنـي  تَُضمُّ

ــْت: »َويْـــالُه َرائــَعــٌة ــرََخ ــأًَة َص ــْج َوفَ

ُحلَْوتِها« األَنَْساِم  ِبرَائَعِة  لِـْي  ُجْد 

ِبأَْجَمِعَها أَْشَعاِري  ــِك  »ُدْونَ فَُقلُْت: 

َسطَْوتِها« طَيَْش  َوِعيِْشـي  ِسيَْها  تََنفَّ

نَِفَدْت قَْهَوتِي  َهِذي  ــَدَك!  »ُرَويْ قَالَْت: 

لَِشْهَوتِها! ُسْحًقا  َغيْرََها«..  َوأَْشتَِهي 

َدفََعْت ــْد  َوقَ َعْنَها  ُمْنَصرِفًا  فَُقْمُت 

َوَهْفَوتِها الـُموْكَا  قَْهَوتَِها  ِحَساَب 

* * * * *
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مثل من كتابي »فائت األمثال: مقاربة إبداعية ساخرة«

»أَباْلَُه ُمْستَْوَصٌف ُخُصْوِصّي«

ُدنْيَاُه  ِمْن  َدَهتُْه  وقَْد  اهي،  السَّ الُمطْرِِق  في  يَُقاُل  َمثٌَل  وهَو 

ِة َمَصائِبه، يَْنِتُف أَطْرَاَف َشَواِرِبه، وَعيَْناُه في  َواهي، وَصاَر لِِشدَّ الدَّ

الَمَدى ُمـَحْملَِقـتَان، وَعلَى َشَفِتِه يَتََدلَّى اللَِّسان، والُمْستَْوَصُف 

يَْمتَصُّ  الَمْنَكَدة،  وبَاِطُنُه  الرَّأْفَُة  ظَاِهرُُه  َمْصيََدة،  الـُخُصْوِصيُّ 

اِخُل إلَيِْه َمـْخُدْوع،  ِمْنُهْم ِبِسكِّيْن، الدَّ أَْمَواَل الَمَساكِيْن، ويَْقطَُع 

ِمَن  ويُْدنِي  الِعلَل،  ِحيِْح  الصَّ في  يُظِْهُر  َمْفُجْوع،  ِمْنُه  والـَخارُِج 

األََجل. الَعلِيِْل 

ِمَن الَقرَْصِة  نَْملَة، ولَـْم تُِصبُْه  أَنَّ رَُجالً قَرََصتُْه  الَمثَِل  وأَْصُل 

أَيَُّة ِعلَّة، فَوْسَوَس لَُه أَْصَحابُُه الـَخَواّص، ِبُمرَاَجَعِة الُمْستَْوَصِف 

ازِْدَحاِم  ولَِكثْرَِة  الَمَهاّم،  إنَْجاِز  في  لُِسْرَعِتِه  وَذلَِك  الـَخاّص، 

يَتْرَُك  الَقرَْصة، وأاَلّ  َمَكاِن  ِبتَْضِميِْد  الَعاّم، وأَْوَصْوُه  الُمْستَْوَصِف 

إلَيْه،  الُمَشاِر  الَمَكاِن  إلى  الرَُّجُل  فَوثََب  فُرَْصة،  األَلَـِم  لَِعْوَدِة 

طَِبيٍْب  إلى  أَْشَخُصْوُه  ثُمَّ  َعلَيْه،  والَكْشِف  التَّْضِميِْد  أُْجرََة  وَدفََع 

َهاَداُت  أَقَْرع، لِلَْفْهلََوِة في َوْجِهِه َمرْتَع، وَعلَيِْه نَظَّارٌَة َسِميَْكة، والشَّ

ُمَساِعِديِْه  واْستَْدَعى  َولَْول،  الَقرَْصَة  رَأَى  ا  فلَـمَّ َشبَاِبيَْكه،  تَـْمألُ 

الرَُّجِل  ِمَن  اإلْسَعاف، وطَلََب  ُغرْفَِة  إلى  ِبَنْقلِِه  وأََمَر  واْستَْعَجل، 

ِمْنُه وقَال: واقْتَـرََب  الِبْنطَال،  ِحزَاَم  َشدَّ  ثُمَّ  رَّاف،  الصَّ ِبطَاقََة 

ْود، قَرَْصًة  ِبَعيِْني التي َسيَأْكُلُها الدُّ الَمْعبُْود،  َوَربِّنا  لََقْد رَأَيُْت 
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لَـْم أََر ِمثْلََها َعلَى اإلطاْلق، وال أَْعرُِف أَْخطََر ِمْنها َعلَيَّ الطَّالق، 

ِة  لِبَْعِض األَِشعَّ التََّحالِيَْل الَفْوِريَّة، ونُْخِضُعَك  ولِذا َسُنْجِري لََك 

ِمَن  فَْوًرا  بُدَّ  فال  البَال،  في  كََما  النَِّتيَْجُة  كَانَِت  فإْن  الَمْقطَِعيَّة، 

انْتََقلَِت  فإِن  الَمْقُرْوص،  إْصبََعَك  أَوَّالً  وَسَنُقصُّ  االْسِتئَْصال، 

ِريَْفِة والُمْصَحف، ال بُدَّ  الَعْدَوى ِمَن الَمْقُصْوص، فَوالَكْعبَِة الشَّ

اِعد، والِبْنِكْريَاَس  ِمِن اْسِتئَْصاِل الَكّف، وقَْد نَْستَأِْصُل أََعلَى السَّ

نَـْنـِزُع  وقَْد  رِْجلَيْك،  بَتِْر  إلى  اْضطُِررْنا  وُربََّمـا  الزَّائد،  والَكِبَد 

الَفاتُْورَِة  َعلَى  وُهَنا  الُمَوافََقة،  َورَقَِة  َعلَى  فَوقِّْع  كُلْيَتَيْك،  إْحَدى 

الِعالُج  َهَدفَنا  إنَّ  وِملْح،  َعيٍْش  ِمْن  أَكَلَْناُه  ما  وِبَحقِّ  الُمرَاِفَقة، 

آِخُر  الُفلُْوَس  فإنَّ  لَـَجاَجة،  كِّ  ِبالشَّ أََخَذتَْك  فإْن  بْح،  الرِّ ولَيَْس 

َحاَجة، وِمثْلَُك نَرْفَُعُه َعلَى الرُّؤْوس، ونَُعالِـُجُه ِمْن َغيِْر فُلُْوس، 

ِفيَْك ِمْن  َواِء وُغرْفَِة اإلنَْعاش، وِقيَْمُة ما َسَنـْنَساُه  ولَِكنَُّه ثََمُن الدَّ

َشاش.

ُهْوِل واإلْشَفاق،  فَوقََّع الِمْسِكيُْن َعلَى األَْوَراق، وهَو بَيَْن الذُّ

اإلْغَماءات،  َخَدِر  ِمْن  وأَفَاَق  الَعَملِيَّات،  لَُه  أُْجِريَْت  ا  فلَـمَّ

َعيَْنُه  يَـِجِد األُْخَرى، فََصوََّب  لَـْم  اليُْسَرى، َحيُْث  ِبَعيِْنِه  َشَخَص 

وَساقُُه  كُْوَعه،  يَْمألُ  الُقطُْن  نَاِقَصة،  تَُه  ُجثَـّ وَوَجَد  اِخَصة،  الشَّ

اليُْمَنى َمْقطُْوَعة، ورِْجلُُه اليُْسَرى َمْشلُْولَة، وإْحَدى أُُذنَيِْه َمْنُشْولَة، 

َناِعيُّ ُمْنتَـَهب، إْذ كَاَن َمْصُنْوًعا ِمْن َذَهب، وَشَعـَر  وِضرُْسُه الصِّ

أَنَّ بَطَْنُه بَاِدي االرْتِـَخاء، لَِكثْرَِة ما ُسلَِب ِمْنُه ِمْن أَْعَضاء، وبَيَْنَمـا 



574

َدَخَل  إْذ  ُهَنالِك،  ُوُجْوِدها  ِمْن  ُق  ويَتََحقَّ الَمَسالِك،  يَْفَحُص  ُهَو 

ِن الـَحال، وَوَصَف  َعلَيِْه الطَِّبيُْب الُمْحتَال، وبَارََك لَُه َعلَى تَـَحسُّ

يَْدلِيَِّة الُمَجاِورَة، فأََخَذ الرَُّجُل  لَُه ِعالَجاٍت َواِفرَة، وَدلَُّه َعلَى الصَّ

فرََمَقُه  ْكَوى،  والشَّ ِبالَويِْل  الطَِّبيَْب  ُد  ويَتََوعَّ البَلَْوى،  ِمَن  يَبِْكي 

ِبُحْسِن  أُْوِصيَْك  وقَاَل:  والَقلَم،  الَورَقََة  ونَاَولَُه  وابْتََسم،  الطَِّبيُْب 

التَّْقِويْم،  ِشئَت  وإْن  والبَالَغة،  النَّْحِو  قََواِعِد  وُمرَاَعاِة  يَاَغة،  الصِّ

قَِديْم. ُمَدرٌِّس  فأَنا 

فلَْم يَْملِِك الرَُّجُل إالّ أَِن اْستَْدَعى َذِويْه، فأَْخرَُجْوُه َحاِملِيَْن 

الَة: َل َمرًَّة أُْخَرى أَْوَصالَه، فأَنَْشَد وهَو َعلَى النَّقَّ ما بَِقَي ِفيْه، وتَأَمَّ

ــِقـــي َشـــَكـــاًة إلَـــيْـــَك يَـــا َخـــالِـ

َواللُُّصْوِص الطِّبِّ  ِعــي  ُمــدِّ ــْن  ِم

ــاًدا ــَمـ ــا َضـ ــبًـ ــالِـ ــْم طَـ ــُهـ ــتُـ ــيْـ أَتَـ

ــي َعـــِن الـــــُخــلُــْوِص ــْونِ قُ ــوَّ ــَع فَ

ــٍب ــيْ ــِب ــى طَ ــي إلـ ــْونِـ ــُصـ ــَخـ َوأَْشـ

ُشُخْوصي َوِمـــْن  ــُه  ــْن ِم ــالُه  ــ َويْ

ــا ـــــبًّ ـــــتَ ــِه فَ ــ ــاِف ــ ــإرَْج ــ ــى ِب ــالَـ َغـ

ــْوِص ــُص ــي َم لِـــَشـــارٍِب ِمـــْن َدِمـ

ــي رَأِْســــــــِه بَـــِريْـــٌق وَكَـــــــاَن فـ

ــْوِص ــُص ــُف ــُة ال ــَع ــْم ـــ ــُه لَ ــأَنَـّ كَـ
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َشْخٌص ــَو  ــْه فَ ــْرَع  ــُق ال َق  ــدَّ َصـ ــْن  َم

ُخْوِص الشُّ أَْحَمِق  ِمْن  َشكَّ  ال  ـ 

ــرَّى أَكَـــاِذيْـــبَـــُهـــْم ثِـــَقـــاٌت ــ َعـ

ــْوِص ــُص ــنُّ ـــُهـــْم ثَـــاِبـــُت ال َوَذمَّ

رَْت ِمــْنــُهــُم الــَوَصــايَــا َوَحـــــــذَّ

ــَذاِر تـُـْوصــي ــِح ـــ ــال ــي ِب ــِت ــالَ َوَح

ا ُمْستَِصحًّ ــُل  ــبْ قَ ِمـــْن  ــُت  ــْن كُ قَـــْد 

ــْوِص ُخ ُعـــْوَد  ــْحــُت  أَْصــبَ َواآلَن 

ــا ــثً ــيْ ــِث ــالَــِتــي َح أَْســـَعـــى ِبــَنــقَّ

ــي ــْوص ــلُ ـِنــي أَْمــتَــِطــي قَ كَــأَنَـّ

ــي: ــالئ ــْوُل َمــــْن َراَعــــــُه بَ ــ ــُق ــ يَ

ُخُصْوصي ــْوَصــٌف  ُمــْســتَ ــالَُه  ــ أَبْ

* * * * *

عرَضْت فهْل  قلبي  يا  اللّه  أودعتَك 

مآقيكا فاضْت  وهل  الهموُم  لَك 

رقَصْت ما  الناِس  كيُد  يؤذيَك  كاَن  لو 

قَوافيكا غّنْت  وال  الليالي  لــَك 

مجتِر ٍم ــّف  ك ــْت  ــّف كُ ــَك  ربِـّ ــأمــِر  ب

راميكا نحِر  في  الَّردى  سهُم  وارتّد 
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افترائهُم ــُح  ري كلّهْم  بهْم  طــارْت 

ماضيكا ِسْفِر  من  صفَحًة  وأصبحوا 

* * * * *

باسًما دمَت  ما  الُعْمِر  صغيَر  ستبقى 

ولو شاب منك الشعُر واحدودَب الظهُر

بسنيِنِه الفتى  ــُر  ــْم ُع ــا  م ــَك  ــ وربِّ

العمُر هــي  ــؤاِد  ــف ال آالَم  ولــكــّن 

َمشيِبِه قبل  ــاَب  ش صغيٍر  من  فكم 

نَْضُر يانٌع  قلبُُه  كبيٍر  من  وكــم 

األسى؟ من  شكوَت  ما  لي  قل  فديتَك 

عشُر أم  ُعْمرَُك  تسعوَن  هل  لك  أقل 

* * * * *

تأملي فقلُت:  َشيْبي  ــا  ــه راَع قــد 

ِمــرآتــي ــي  ف الَح  بــيــاُضــِك  ــذا  ه

ــذي ــِك والـ ــِب ــل ــرآُة ق ــ ــا ِمـ ــي أنـ إنـ

قََسماتي على  يبدو  تُْخِفيَنُه 

ُمــَدنَّــًســا بــالــســواِد  قلبُِك  ــان  ك لــو 

الظُّلُماِت حالَك  َشعري  لرأيِت 

عبوِسها ــوِل  ط بعَد  لــي  فتبسمْت 

الُقباُلِت بــأعــذِب  علّي  وَحــَنــْت 

* * * * *
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إنها الــمــخــاِوِف  ــاَف  إرجـ تخَش  ال 

ــزوُل وي ساعًة  صيٍف  كَسحاِب 

ــرًة ــري م عليك  ــرّْت  ــ م كُــربــٌة  ــم  ك

المعسوُل عيُشَك  َك  وحفَّ ذهبْت 

باألسى قلبَك  ــَت  ــْق أره لــو  ــراك  أتُـ

المأموُل وتحّقَق  ــى  األس ــى  ولّ

مؤقٌت فهو  ــزِْن  ــُح ال لهذا  اضحْك 

ــوُل أُفـ ــاَء  ــ أض مهما  ولــنــجــِمــِه 

الّدنى تبتسُم  ــوف  س قــريــٍب  عّما 

تطوُل عليك  البُشرى  ومــواســُم 

* * * * *

فانتََشى ذكــرتـُـَك  الــذكــَرى  طاهَر  يا 

أََسافتي هـــواَك  وأنساني  قلبي 

فاحتََضَنتُْهما يَك  كفَّ لي  ــَددَت  وَمـ

َمَسافتي الحنيُن  واختَصَر  كّفاَي 

عاشٍق تقلُِّب  ــن  ِم فــونــي  َخــوَّ كــم 

َمَخافتي أَْمَن  لديَك  وجدُت  حتى 

ــٌة ــراف ُخ ــَن  ــطــاهــري ال أن  وظــنــنــُت 

ُخرَافتي أنَف  وكََسرَت  لي  فظهرَت 

* * * * *
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حكمٍة ــوِر  ن على  ــري  أس أنني  على 

َغرّني! بالناِس  الجهَل  بأن  ــرُّ  أُِق

ِبـــرَُّه! آُمـــُل  كنُت  ــن  َم ني  َعقَّ فكم 

فبَرَّني! أذاُه  أخَشى  ــذي  ال ــا  وأم

أرتجي ــدُت  ُع فما  إحساسي  تَبَلََّد 

َضرّني كان  الذي  أخَشى  وال  حبيبًا 

أحبتي واعــتــزلــُت  بــابــي  وأغــلــقــُت 

فال الهجُر أضناني وال الوصُل َسرّني

* * * * *

َمبادئي ــزُّ  ــُه يَ هـــًوى  أيُّ  ــدروَن  ــ ت

األكبرا؟! الكذوَب  كنُت  لو  فــأَودُّ 

َمخابئي ســتــوَر  لــه  كشفُت  قــلــٌب 

فتََكبّرا! َمحبتي  بصدِق  ودَرى 

َمرافئي حــوَل  ــاِء  ــي اإلع ــن  ِم يَــرســو 

أَبــحــرا! َغــيــري  نـــاداُه  إذا  حتى 

َمساوئي ــَه  َوجـ ــُت  ــدي أب أنــنــي  ــو  ل

واشترى! الَمحبَة  الستَبَْقى  وكََذبُت 

* * * * *

والهوى األُنــَس  واغَنِم  بأخَرى  تــزّوْج 

األخَرى في  كأنَك  الدنيا  َجّنَة  وعش 
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وحــيــدٍة بأنثى  تَــرضــى  أن  ــاَك  ــ وإيّ

اليسَرى مع  إال  يمناَك  في  خيَر  فال 

َجــاللُــُه ــلَّ  َج ــعــرِش  ال ربِّ  شريعُة 

أدَرى بأحوالِنا  منُه  أحــٌد  ــا  وم

ــٍة ــزوج ل يــتــيــُح  ــا  ــونً ــان ق أن  ــو  ولـ

الُمرّا بها  لُذقَت  وتعديًدا  طالقًا 

* * * * *

ــادُل أربــًعــا ــع ــُت مــن أنــثــى ت ــزوج ت

أخرى في  أفّكَر  أن  لي  ينبغي  وال 

وخّصها خــيــٍر  ــلَّ  ك إلــهــي  حباها 

حصرا لها  أُطيُق  ال  ُحْسٍن  بأوصاِف 

* * * * *

لُه شريَك  ال  قلٌب  الُحبِّ  في  يكفيَك 

للحبيبَيِن خيٌر  التعدد  فــي  مــا 

ومتى واثًقا  يجري  كالنهِر  الُحبُّ 

المساَريِن أضعفَت  َمجراُه  فّرعَت 

حفظْت لمن  حصريًّا  غراَمَك  امنح 

الجناَحيِن بمكسوِر  وارأف  هواَك 
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محاِسنها ِمــن  َعـــّدْد  بــدَّ  ال  كــان  إن 

واجمع لها الُحبَّ تجمْع بيَن ُحسَنيِن

* * * * *

شيبًة: ــَي  ِب رأت  إذ  قالت  حسناُء 

ــي ــا لـــقـــاًء آت ــن ــاإلذن عـــّل ل ــ بـ

با الصِّ َريْعِ  في  زلُت  ما  ارجعي  قلُت: 

إثباتي ــي  ف ــالَد  ــي ــم ال وتــأمــلــي 

خافقي ــعِ  ــواج م مــن  إال  شبُت  مــا 

ــرُة الــســنــواِت ــث ــا شــيْــبَــتـْـنــي ك م

ــى األس ــن  م لقيُت  ولــكــّنــي  طــفــٌل 

العاتي الــُمــِســنُّ  يلقاُه  ليس  مــا 

بائًسا تبدو  الشيِب  ــوَق  وف قــالــْت: 

مأساتي ــزِْد  تـ ال  ــاِرْق  ــ ف ــِه  بــالــلّ

* * * * *

حَضروا وإن  غابوا  إن  األحبَة  أَفــدي 

أحياُه القلِب  في  لهْم  خياٌل  يكفي 

ابتعاِدهُم َرغــَم  أياَمهْم  ــَس  أن ــْم  لَ

اللُّه يَعلُم  ِسواُهْم  َعِشقُت  وما  لم 

أحبتَُه يَنسى  مــن  ــان  ك ال  ــان  ك ال 

ذكــراُه ــرَع  يَ لم  من  اللُّه  رَعــى  وال 
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ــُه ــّدُس ــَق يُ ــٌق ال  ــي ــبُّ عــهــٌد وث ــُح ال

سجاياُه تسمو  ــذي  ال الوفيُّ  إال 

* * * * *

نبوءتُُه صّحْت  إذ  كيوُسَف  اصبر 

ــواِم أع بعد  بالتالقي  ُحلْمِه  في 

منتِظرًا الــشــوِق  ســنــواُت  بــه  ــرّْت  َمـ

ــاِم أي بعد  اشتياقًا  ُذبـــَت  ــت  وأن

َحَملَْت التي  الِعيَر  ــُح  ــَم أَلْ كأنني 

الطامي الَفال  لُجِّ  في  البشائَر  لَك 

باجتماِعُكُم ــي  رب ســيَــأَذُن  غـــًدا 

ظامي يا  الوصِل  زاُلِل  من  وتَرتوي 

* * * * *

لي: لقلَت  بُحبي  تــدري  لو  أُِحــبُّــَك 

ارفُِق قلِبَك  على  بالمولَى  سألتَُك 

الئٍم ــوَف  خ الهوى  أُخفي  ولكنني 

التفرُِّق خوَف  الوصِل  يوَم  وأكــرُه 

حاسٍد خــوَف  أغمضتُها  مقلٌة  ولــي 

ترتقي الــروح  ــدرِة  ِس في  بها  ــراَك  يَ

لهفتي وأطــفــأُت  قلبي  في  جعلتَُك 

تََشوُّقي َجمُر  يُؤذيَك  أن  مخافَة 

* * * * *
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بقيْت التي  ــراِك  ذكـ ــُه  الــلّ أسعَد  يا 

الزاهي با  الصَّ الروِح من عصِر  في مخدِع 

فنَمْت ِبـــذرًة  ــؤادي  فـ فــي  رعيتُها 

هي إاّل  األفـــراِح  مــن  تبقى  ــا  وم

خبٌر وال  ــقــيــا  لُ ال  ــّر  مـ ــا  م ومـــّر 

ناهي أشواِقِه  عن  القلُب  نَهى  وال 

وأنسُجها الذكرى  أسترجُع  زلــُت  ما 

آهي وفي  دمعي  في  تشابَك  ُحلًْما 

مانَعٌة واألقــــداُر  ــِك  وصــل أردْت 

الــلَّــِه ــرُة  خــي إال  للقلِب  ولــيــس 

* * * * *

ملتئًما الُحبِّ  شمُل  كان  مضى  فيما 

نَدمانا فــاَت  ما  على  أبكي  واآلَن 

ِذَمًما الهوى  في  َرُعوني  فيمن  أَْرَع  لم 

إحسانا اإلحساِن  على  ــاِز  أُج ولم 

نغًما لي  الوصَل  يَعزفوَن  معي  كانوا 

ِهجرانا بالوصِل  أجزيهُم  وكنُت 

دًمــا بكيُت  عني  رحــلــوا  إذا  حتى 

كانا ما  كاَن  قد  الذي  ليَت  وقلُت 

* * * * *
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خافيًة؟ منَك  أفَشى  عينيَك  دمُع  هل 

ُمْجتاحا؟ كالليِل  األَسى  َغزاَك  وهل 

رََحلوا بمن  الذكرى  ــرَّدِت  ــَف تَ وهــل 

أشباحا؟ األوهاُم  منهُم  واستنسَخْت 

َسِمعوا فما  ــاًء  ــبّ أح دعـــوَت  ــل  وه

أفراحا؟ الُحزِن  في  تحَسبُهْم  وكنت 

بِه ضقُت  تشكوه  الذي  هذا  بأَس  ال 

فانزاحا للِه  ــِه  ب ــحــُت  وبُ ــا،  ــوًم ي

* * * * *

دعــوًة واحـــَذْر  أخيَك  عيَن  تُبِك  ال 

صبحِه مطلَعِ  قبل  لــيــاًل  ــدُّ  ــرت ت

ــارٍح ــن جـ ــم م ــاَم ك ــ ـــل األيـ وتـــأمِّ

ُجرحِه من  يشتكي  أصبَح  للناِس 

بسيْفِه عليَك  الباغي  ــى  إل ــْر  ــظُ وان

برمحِه عليِه  ــوى  َه الــزمــاُن  كيف 

ُصــدفــًة ــك  ذل ــّل  ك تحسُب  ــراَك  ــ أتُ

كمزحِه اليقيِن  ــدُّ  ِج ما  هيهات 

معلٌّم ــاِن  ــزم ال تــصــاريــِف  مــن  ــَك  ل

شرْحِه من  يستِفْد  لم  من  ويــَل  يا 
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قلبي ــِد  ــي ــِغ ال ِد  ــدُّ ــَعـ تَـ ــي  ف ــٌد  ــ زاه

تُجاَرى ال  ــادًة  غ القلِب  في  إّن 

وعندي النجوِم  ــى  إل أصبو  لسُت 

ــارا ــم ــُه األق ــُن ــْس قَــَمــٌر فـــاق ُح

ــا ــانً زم قلبي  ــوَم  ــم ه ــي  ــن ــتْ شــارك

نارا ُروحــَي  ُجنوِن  ِمن  واصطلَْت 

هل جزاُء المعروِف أن أَجَحَد الَمْعُروَف

ــرارا؟ ــ ــي ِم ــن ــَوتْ ــي َح ــت ــي ال وْهـ

* * * * *

قصيدًة كتبُت  لما  الــنــســاُء  ــوال  ل

ــالال ــارًة وَج ــه ولــمــا ســمــوُت ط

ــي ــت ــاَي وزوج ــت ــن مــنــهــّن أمـــي واب

وكَــمــاال رِفْــَعــًة  ــَك  ــذل ب حْسبي 

بي ــَن  رأف شكوُت  إن  اللواتي  هــّن 

الُمنهاال مواِجعي  دمــَع  ومسحَن 

معشٌر إال  العيِش  فــي  ــي  ــْؤِذن يُ لــم 

ــاال رَِج الثبوِت  بـــأوراِق  كُِتبوا 

أشباُههْم وال  ال  رجـــاٌل  هــْم  ــا  م

ــًة وَســفــاال ــ ــأبــى الـــرجـــاُل أذيّ ي
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أشعتُها تحويني  الشمُس  هي  ــي  أُّم

واآلتــي ماضّي  في  قلبَي  ودفُء 

ظُلَمي بِه  انزاحت  القمُر  وزوجتي 

المعاناِة ليِل  في  ــَي  روح وأُنْـــُس 

تألُقها ــي  ــزاه ال النجمُة  ــَي  ــت وأخ

ذاتي في  ــدّواُر  ال الكوكُب  وبنتَي 

ــٌة ــّدَس ــق ــاٌت م ــرامـ جــمــيــُعــهــّن كـ

سماواتي ــْت  ازدان ما  َسناُهّن  لوال 

* * * * *

ــَدًة َوحـ الليالي  فــي  تشكو  فيَم 

أَدُمَعْك؟! يُجري  الروِح  واغتراُب 

تنجلي ال  ــٍة  ــم ــلْ ظُ ــي  ف ــٌر  ــائ ح

َمطلََعْك! تجفو  الفجِر  وخيوُط 

ــرَّهــا ــْم ِس ــَه ــاف ــَك ف ــ ــذِه ُروُحـ هـ

َمْسَمَعْك وأَرِْهـــْف  منها  واقترِْب 

الـْـتـَـِفــْت ــَك:  ــادي ــن يُ فيَك  مــا  ــلُّ  ك

َمَعْك ــُه  ــلَّ وال ــَدَك  وحـ تكْن  لــم 

* * * * *

الُحب ال تكذب على ربي ال ذنَب في 

والقلِب الروِح  ُسموُّ  إال  الُحبُّ  ما 
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لَجّنِتِه قربانًا  ــُحــبِّ  ال مــن  اجعل 

كالُحبِّ الجناِت  يُدخلَُك  شيَء  ال 

ــرٍة مــطــهَّ أرواٍح  ــُة  ــاع ط الــُحــبُّ 

ذنِب من  الرحمُن  يغفُر  به  وكــم 

كفروا من  بالبغضاِء  اللُّه  عــّذَب  قد 

وَخّص بالحبِّ خيَر الرسِل والصْحِب

* * * * *

نقاشي ــي  ف حــتــى  ــدَت  ــ زَِهـ عـــالم 

أتاكا؟! بما  الــكــذوَب  وَصــّدقــَت 

المواشي ــوُث  ــرغ وبُ ــي  ــواش ال هــو 

قفاكا على  ــُدبُّ  يَـ ــٍد  غ ــَح  ــب وُص

أُحــاشــي وال  ــاُف  ــضــع ال ــاُه  ــاي ــط َم

وامتطاكا َحــبــلَــَك  َشـــدَّ  لــذلــك 

قماشي ِمــن  ــَك  ــوبَ ث بــأن  نسيَت 

َجفاكا؟! َمــن  أجفو  كنُت  ــي  وأن

للتالشي ــَك  ــِم وه ــالِم  ظـ مــصــيــُر 

ُمقلتاكا بالحقيقِة  ــُع  ــَج ــف وتُ

* * * * *

تََرى فلن  الصِديِق  نَْقِص  على  اصِبْر 

َمْخبَرا ــوُؤَك  ــُس يَ ال  صِديًقا  ــًدا  أب
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َجميِعها الِخصاِل  محموُد  ــمَّ  ثَ ما 

الَوَرى يسمو  بِمثْلِِهْم  الذين  مات 

نُْسَخًة نَْفَسَك  استنَسْخَت  لو  حتى 

تَْشُكرا لن  صاحبًا  نَْفَسَك  وتَِخْذَت 

* * * * *

أسأُت إلى رجل نبيل بسبب سوء فهمي، فاعتذرت إليه، ثم 

هجوت نفسي بهذه األبيات:

ــي الــبــرايــا ــفــَســَك ف ــظــنُّ ن عـــالم ت

شبيُه ــه  ل ليس  الفهِم  صحيَح 

ــِف َعــيــٍن ــْص ــِن ــراِم ب ــك ــل ــظــُر ل ــن وت

ــُر والــفــقــيــُه! ــمــفــّك وبــيــنــهــُم ال

ــدوُع واعــلــْم ــخ ــم ــا ال ــه ــا أيّ أِفـــْق ي

ــُه ــأّن الــِكــبْــَر مـــذمـــوٌم كــري ــ ب

عقٍل ــَه  ــي ــب ن تَـــــراَك  وهــًمــا  ــو  ولـ

نبيُه ــا  ي ــُع  ــواض ــت ال ــو  ه ــن  ــأي ف

* * * * *

أرى فال  النساِء  عن  الجماُل  ذهب 

ــاِج ــع ون دواجـــــٍن  وجــــوَه  إال 

وطالما جــلــوِدهــّن  حشَو  يَنفخن 

»بالمكياِج« المرِء  عيَن  خاَدْعَن 
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مليحٍة بــُحــْســِن  يــوًمــا  تــنــخــِد ْع  ال 

ــاِج ــُدرَِّة ت ــ ــدو كـ ــب ــم ُخــــردٍة ت ك

استيقاِظها ــَة  ــاع س إلــيــهــا  ــْر  ــظُ ان

ــراِج كــنــزيــِل ســجــٍن ســاعــَة اإلفـ

شاركت ُرْعـــٍب  »فــلــِم«  في  أنها  لو 

»ُمنتاِج« إلى  مخرُجه  احتاَج  ما 

* * * * *

ــاِء فــهــزّنــي ــق ــل هــاتــفــتُــهــا قــبــل ال

الِغطريفا ــارَس  ــف ال يهّز  ــوٌت  ص

ــًة ــوريًّ ــري ح ــاِط ــي خ ورســمــتُــهــا ف

توصيفا لحسنها  أستطيُع  ال 

شتاتَنا ــقــاُء  ــل ال ــَع  ــَم َج إذا  حتى 

ُمخيفا كالذنوب  وجًها  أبصرُت 

واعــُذروا عيِني  إعــراَض  تُنكروا  ال 

رهيفا الَجمال  مع  يــذوُب  قلبًا 

كبيرًة ــُت  ــرف ــت اق ــا  م وربـــي  وأنـــا 

نظيفا الصباح  ــِم  ف مثَل  سأظل 

* * * * *

القيتُها الــهــوى  درب  فــي  حسناُء 

العاثرَْة الحظوظ  من  إلــّي  تشكو 
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ــرًّة ــَي مـ ــب ــل ــاَح ق ــت ــف ــهــا م أعــطــيــتُ

ــادرَْه ــغـ ــًة وتـ ــل ــي ــه ل ــي لــتــقــيــَم ف

بها أدري  أن  دوِن  ِمـــن  لكّنها 

الماكرَْة بقلبي  وانفرَدْت  كسرتُْه، 

أحييتُه ــا  أن قــالــْت  ــي،  ــرُج اخ قلُت 

وأصــــاِدرَْه ــُه  أحــتــلَّ أن  ــوُز  ــج وي

دهــاَءهــا أشـــّد  ــا  م الفقيهَة  أفـــدي 

حــاِضــرَْة والفتاوى  أصيٌل  رأٌي 

* * * * *

أحببتُها الــتــي  حسنائي  شــبّــهــُت 

بُكاؤها ــاَل  وط فاكتأبَْت  بالبدِر 

جعلتَني كيف  الطُّهَر  ظَلَْمَت  قالْت: 

حياؤها يُــهــاُن  ســافــرًة  الجوِّ  في 

فيَنطفي الُخسوُف  ــُه  ــدرِكُ يُ والــبــدُر 

أضــواُؤهــا تَْنطفي  ال  ومحاسني 

حبيبتي ــأّن  ــ ب حــيــنــئــٍذ  فــعــلــمــُت 

ِشفاؤها! الُمحاِل  ــن  وِم نَْفِسيٌّة 

* * * * *
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معترفًا: للحسناِء  قــلــُت  ــًة  ــيّ ــِش َع

ذوبي محبوبتي  فيا  فيِك  ذبُت  قد 

لها: فقلُت  يوًما،  ستهجرُني  قالت: 

أسلوبي الهجُر  وليس  الوفيُّ  أنا 

وكم بالعطاِء،  أحتويها  أزَْل  ــم  ول

ــدوِب وَدب َدبــدوٍب  ألــَف  أهديتُها 

ــا ــه َض ــي لــن أَُروِّ ــُب الــظــنِّ أن ــلَ وأغ

ــوِب أيّ صبَر  عليها  ــرُت  َصــبَ ولــو 

* * * * *
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األسئلة والمداخالت

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

كنت  وإن  مداخالت،  أمامنا  ألن  القدر؛  بهذا  نكتفي  لعلنا 

جرت  التواصل.  وهذا  اإلبداع  هذا  عليك  نقطع  ال  أن  أتمنى 

المباشرة  والمداخالت  لألسئلة  طرح  هناك  يكون  أن  العادة 

أيًضا، ومن ثمَّ نختم بكلمة لصاحب المنتدى األستاذ الدكتور 

الُعمري. إبراهيم  بن  عبدالعزيز 

أن  قبل  أسئلة  من  إلينا  وصل  ما  أيديكم  بين  أعرض  واآلن 

نطرح أيًضا المداخالت الشخصية. سائٌل لم يكتب اسمه، يقول: 

عندكم قصيدة في مدح المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، وللدكتور قصائد، لكن 

إن كان شيء منها حاضرًا، فلعلنا نسمع بعض األبيات، واألمر 

الجواب  نترك  ثم  األسئلة،  تسمع  أو  واحدة  مرة  تجيب  إليك 

عليها.

أيًضا السؤال اآلخر، شكرًا للجميع، ما أشد وأقسى المعارك 

األدبية التي تعرضت لها؟ وكيف تتصرف مع الثقالء من األدباء 

)المالقيف( في وسائل التواصل االجتماعي؟ بيدك سيف وبيٍد 

لسعادة  مباشرة  مداخلة  السؤالين  عن  اإلجابة  بعد  ثم  سوط. 

األستاذ حمد الصغير.
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الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لي عنه عدة قصائد، اللهم صلِّ وسلم عليه، 

حقيقًة، لكن ستجدونها في حسابي. أما إدارة الحساب حقيقًة 

أنا شخصيًّا؛ ألني  بالنسبة لي  ومواجهة الجمهور عمٌل شاقٌّ 

معي  ويتابع  الكثير.  الشيء  وقتي  من  الحساب  هذا  أعطي 

ويهمني  آخر.  إلى  حين  من  الحساب  على  يُشرف  َمن  أيًضا 

المهذبة، ال  الجيدة  الحقيقة أن يكون حسابي جاذبًا للنخب 

ا عن الصراعات  أريد أصحاب الصراعات، حسابي بعيد جدًّ

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 

إال  حقيقًة  االستمرار  أستطيع  ال  ولكنني  عليها،  أيَّدني  ربما 

به بعض  أخيف  ما  باألخرى  بيٍد وردة وأمسك  أمسك  حينما 

َمن يتعمدون اإلساءات. فعادة أنا أبعدهم عن الحساب، لكن 

أنتم ترون ربما وتتابعون ما يحدث في مثل هذه السجاالت، 

على  يخرج  َمن  هناك  وليس  والوقار،  األدب  عليها  يغلب 

بوعي  كان  إن  به  مرحب  والنقد  قليلة،  حدود  في  إال  النص 

وبأدب. وإلمام 

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

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

اللّه  ورحمة  عليكم  السالم  الرحيم،  الرحمن  اللّه  بسم 

من  فهو  يستغرب  وال  المنتدى،  هذا  لصاحب  وتحية  وبركاته، 

أما شاعرنا  المجد من شخص لشخص.  تتوارث  تعليمية  أسرة 

هذه الليلة وهو الدكتور فواز اللعبون، وال شك أنه متأثر بالشعر 

الجاهلي فليس كل ما يقوله صحيًحا، إن شاء اللّه بريء من كل 

بالنسبة  الحقيقة سؤالي  الشعر أعذبه أكذبه. وأنا  ما يقول لكن 

للشاعر محمد اللعبون، أعتقد أنه عمُّ الشاعر الدكتور فواز، وله 

شعر إن شئته فصيًحا أو شعبيًّا، مثل : 

تُهامى  ــزَْن  ُمـ الحيا  صـــْوَب  سقى 

ــٍر بــتــلــعــاِت الــحــجــاِز ــب عــلــى ق

الوافر،  هو  الوافر،  البحر  من  قريب  تمشي،  كله  شئته  وإن 

وهناك لعبون )لعبونيات شعر(، وهناك )لعبونيات لحن(، محمد 

هذه  ا،  جدًّ وأشياء جميلة  غزل  له  طبًعا  الكبير  الشاعر  اللبعون 

اللّه وحفظه. الليالي، وشكرًا لشاعرنا، وفقه  الليلة من أحلى 

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

شكرًا، شكر اللّه لك أستاذ حمد، والشاعر محمد بن حمد 

ابن لعبون، هو ابن المؤرخ حمد وهو جدُّ أبي. أما الشاعر فهو 

عمُّ الوالد حفظه اللّه وأشكر لك حسن ظنك ولطفك، بارك اللّه 

فيك.
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مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

واألسئلة  المداخالت  في  كثيرًا  ورد  سؤال  هذا 

المطروحة، لكن اإلضافات تقول: هل ممكن أن تسمعنا 

من القصيد الشعبي؟ ومَمن طرح هذا السؤال، أبو محمد 

الودعاني.

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

أنا حقيقًة ليس لي في الشعر الشعبي ال ناقة وال جمل، وال 

اللهم ما أسمعه أحيانًا مما  أحفظ منه وال أجيد منه شيء، إال 

رحمه  وللشاعر  له  بالوجهين،  يُقرأ  والذي  لعبون،  يُنسب البن 

اللّه شعر يُقرأ بالوجهين، مثل القصيدة الرثائية في زوجته، وله 

فيها: يقول  أيًضا قصيدة 

عندي ــاِس  ــرط ــِق ال صفحُة  وهـــذه 

ُســالمــة ــا  ي دواًة  ــي  ل فـــقـــرِّْب 

ــا وجــيــٍد ــه ــن ــٍم م ــ ــاِع ــ ــدٍّ ن ــخـ بـ

النعاَمة ــِش  ريـ كما  ــراٍف  ــ ورفْـ

يُقرأ  وهو  )الصخري(،  بالعاميِّ  ويُسمى  الوافر،  البحر 

يًّا وإن شئته بالفصيح،  بالوجهين، الشعر هذا، يُقرأ إن شئته عامِّ

أما عدا ذلك فلم يعطِن اللّه ميوالً إلى الشعر الشعبي إطالقًا، وما 

كتبت فيه، وال أستطيع، وَمن وجد األصل، فما حاجته للفرع، 

الفصيح. الشعر  هو  واألصل 
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مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

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

إلى نفسك؟ هي أحّب قصائدك 

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

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

الكلمات  بعض  أرى  أحيانًا  فكنت  الشعر،  قال  حتى  يهذي 

خامس  في  المدرسة،  في  )الحوائط(  على  المعلقة  والعبارات 

ابتدائي أو سادس. فكنت أحاول أن آتي بها موزونة، أُعيد إنتاجها 

من جديد. فوجدت تحفيزًا من األساتذة. ودائًما ال تنكروا دور 

فضل  أنسى  فال  الوالدين،  كأثر  أثره  شيء،  كل  هو  األستاذ، 

كالمي  يسمعون  وكانوا  وحفزوني،  شجعوني  الذين  األساتذة 

المعنويات  ويرفعون  شيئًا  منه  ويصنعون  له،  معنى  ال  الذي 

بشكل عجيب. وهو كالم ال قيمة له، لكنه جاء من طفل فأثنوا 

هذا  على  واستمريت  شيئًا.  يصنع  قد  أنه  يعرفون  الذي  الثناء 

منها  وحفظت  المعلقات،  قرأت  الشعر،  في  أقرأ  بدأت  حتى 

فيها من  لما  آنذاك، وأعجبتني معلقة )عنترة بن شداد(؛  الكثير 

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

آخر،  حّي  أبناء  وبين  بيننا  خالف  حدث  الجيران،  وأبناء  أنا 

االحتدام  وهذا  أخرى.  وحارة  حارتنا  أبناء  بين  احتدام  فحدث 

ذكَّرني بعنترة وفروسيته، فكتبت قصيدة؛ ألنه ال يوجد حروب، 
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قصيدة،  أسجل  الحواري،  معركة  المعركة  هذه  من  أكتب  إًذا 

عارضُت بها قصيدة عنترة، وهذه القصيدة أيًضا لها قصة يحُسن 

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 

ذاكرتي، وذهبت من جديد، وذهبت  كتبتها من  أن مزقها،  بعد 

ر وأصلح  م وأخَّ ل وقدَّ فأخذها وأصلحها وعدَّ آخر،  أستاذ  إلى 

هزَّني  شككت،  ثم  حسًنا،  كالًما  وأسمعني  اللغوية  األخطاء 

األستاذ األول! ذهبت إلى أستاذ ثاٍن، وأثنى ومدح وأصلح، هذا 

هو المنتظر من األساتذة، الدعم والتحفيز، سأقرأ عليكم بعض 

تحفظوها: حتى  األبيات،  هذه 

مستْسلِِم  مــن  ــاُل  ــط األب غـــادَر  هــل 

تعلم قبل  النصَر  عرفَْت  هــْل  أم 

وهذه كتبتها وأنا في أولى ثانوي، كان عمري خمسة عشر ـ 

عاًما، عنترة يقول: )هل غادر الشعراء من متردم( وأنا أعارضه.

مستْسلِِم مــن  ــاُل  ــط األب غــادر  هــل 

تعلُِّم قبل  النصَر  عرفَت  هــْل  أم 

الُملتقى ــاَن  ح الهيجاِء  ســاحــَة  يــا 

وبَمقَدمي ببسالتي  فاستبِشِري 
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نعم،  الشاعر)الضيف(:  اآلن؟  عالمي  أنت  اللقاء:  )مدير 

وأنا  العرب  فارس  عنترة  الحارة،  فارس  أكون  أن  أحاول  اآلن 

.) الحيِّ فارس 

القنا يشتبُك  حين  المنيُة  فــأنــا 

الفِم ــوَل  ق ســابــٌق  مني  والفعُل 

بلواُهُم في  الصْحِب  انتظاُر  طــال 

المظلِم العجاِج  ِحلِل  في  والنجُم 

هضيبٍة ظهر  فــوق  ــُح  ــِب وأُص أُمسي 

يتصرَِّم لــم  الجمعِ  ذاك  وغــبــاُر 

الَوغى رهِج  في  الصْحِب  مقاَل  وأرى 

ــِدِم ــ ــا أق فـــــّواُز يــا فـــــّواُز هــي

وحــَدنــا ــِة  ــاج األج فـــيَء  تتركْن  ال 

ضيَغِم بسطوِة  منازِلَنا  وافــجــأْ 

ـارًة ــهــمْ وثــبــًة خــطَـّ ــي ــُت ف ــب ــوث ف

األنــُجــِم ــاَن  ــن ِع تبلّغني  ــادْت  كـ

ــصــاُدٍم ت بين  واألعــــداُء  وكــــَررُْت 

يُحِجِم لم  قصِدِه  عن  وجميعُهْم 

ــارٍم ــْم بــطــعــنــِة صـ ــُهـ فــثــنــيــُت أولـ

ِمْعَصِم بضربَة  آِخــرُهــْم  وفجأُْت 
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مستبسالً الوغى  ــاِح  س في  وبقيُت 

ُسلَِّم الجماجِم  من  صنعُت  حتى 

به ــْخــالً  بُ ال  الحلْم  حبسُت  ولــقــْد 

بالّدِم ينزُِف  الجمعِ  ُجرَح  وتركُت 

ــا نِــلْــتُــهــا ــة م ــاي ــْم غ ــُه ــن ألنــــاَل م

الُمحَكِم بــبــأِس  ألخــبــرَُهــْم  إاّل 

هذه بعض أبياتها، وال أنسى فضل أساتذتي في تصحيحها 

وتصويبها، فهل ترون أنها تستحق الرمي من طالب عمره خمسة 

عشر عاًما، عفا اللّه عن أستاذي.

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

مكارم  يبني  الذي  الشعر  إلى  بحاجة  شبابنا  يقول:  سؤال 

الدين  هذا  إلى  واالنتماء  السليمة،  الفطرة  ويُغذي  األخالق، 

القويم واالعتزاز به، فهل القصائد الموجودة في مناهجنا تسدُّ 

الجانب؟ هذا 

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 الُعمري: ■

سؤال لمحمد العتيبي، يقول: خالل إطاللة وسائل التواصل 

بين  الشعري  التناقل  يتم  كيف   ،)social media( االجتماعي 

أفراد المجتمع، هل واضح السؤال؟

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

وسائل  في  يُكتب  ما  انتقال  عملية  يقصد  كان  إن  التناقل، 

التواصل، وأثره أو أثر االنتشار، فنعم، هناك انتشار قوي الحقيقة 

أكثر مما كان موجوًدا في الصحف، كنت أنشر في الصحف، 

التواصل  مواقع  في  أنشر  وحينما  ثالثة،  أو  ردَّين  أو  ردًّا  فأجد 

ست  أو  خمس  ساعتين  أو  ساعة  بعد  الجوال  عبر  أنا  يأتيني 

مرات من مجموعات، أي أنه ينتشر ويروج بين الناس ويتلّقفه 

المجتمع بمختلف اهتماماته، إن وجدوا تغريدًة تربويًة تناقلوها، 

إن  مشاغبًة  تغريدًة  أو  بالغزل،  المهتمون  تناقلها  غزليًة  تغريدًة 

كان هناك َمن يحبون هذا الشغب تناقلوها، فيحدث تداول قوي 

ا لما يكون في وسائل التواصل. جدًّ

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

سؤال من الدكتور خليل الخليل، وهو من شقين، شق أُجيَب 

عليه، هل يكتب الشعر النبطي؟ والسؤال األول أو الشق األول: 

حرمة؟  أجداده  قرية  في  قصائد  فواز  الشاعر  كتب  هل  يقول 

وحتى ال يزعل أهل حرمة ال تقل قرية، قل بلدة، فهي مدينة.
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أحد الحضور معلًقا: ومكة أم القرى.

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

أسرتنا  طبًعا  )التويم(،  في  وكتبت  )حرمة(  في  كتبت  نعم، 

أسرة اللعبون مفرقون بين موضعين، )التويم وحرمة(، وهم أبناء 

عم وأغلبهم وأكثرهم في الرياض، وهناك البقية منهم، فكتبت 

أكثر مدن وطننا  )التويم(، وكتبت في )حرمة(، وكتبت في  في 

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 الُعمري: ■

للشاعر  الماضي،  األسبوع  أمسية،  هناك  كان  والشاهد، 

الدكتور فواز اللعبون في )ثادق(، وكتب في )ثادق( وما حولها 

المحمل. بلدان  وكل  و)رويقب(  و)البير( 

 )الشاعر(: نعم كتب في )ثادق(.

طيب، سؤال، وهذا الرجل خاف من ِذكر السؤال، فإن تعذر 

الجواب، فمعذور الدكتور فواز؛ ألن صاحبه لم يسجل اسمه، 

الغزلية ومساجالتك مع بعض  تثير قصائدك  السائل: أال  يقول 

الشاعرات حفيظة زوجتك؟

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

زوجتي ولِلّه الحمد تعرفني جيًدا، وبيننا وضوح، وأنا لست 
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غامًضا أمامها في شيء. وهي متعلمة أيًضا حاصلة على الدكتوراه 

في نفس تخصصي. وترى المجتمع األكاديمي، وتعرف كثيرًا 

بيتوتي ال أخرج وال أذهب، وحالتي ال  من الخبايا، وأنا رجل 

القراءة، على  البحوث، على  فأنا عاكف على  اللّه،  يعلمها إال 

مراجعة بحوث طالبي، إذن هي تعرف طبيعة الشعر ومتخصصة 

أيًضا في األدب والنقد، وتعرف أن الشعراء يتخيلون وينطلقون. 

تسمع  ألنها  الجانب،  هذا  في  مشكلة  الحمد  ولِلّه  أواجه  وال 

وترى وتَِعي.

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

أدام اللّه األلفة والمودة والمحبة. واآلن، عاصم بن سلطان 

أن  أريد  تعال،  عاصم،  يا  تفضل  موجود؟  هو  هل  المهوس، 

التي  اللّه فيك، وتقرأ األبيات  يكون عندك شجاعة أدبية، بارك 

واسمه  اللّه،  شاء  ما  أعرفه،  ال  وأنا  كتبها،  هو  تفضل،  كتبتها، 

المهّوس. سلطان  بن  عاصم 

مداخلة )أبيات شعرية(: االبن/ عاصم بن سلطان المهوس: ■

القصيدة بعنوان )أسوأ الكالم(:

ــُه تــقــولَ أن  ــا  م الـــكـــالِم  ــن  م إّن 

ــَك حـــســـرًَة مــوِبــقــا ــيْ ــل ــان ع كـ

ــا ِعـــنـــدي ومـــن ثـــمَّ والّـــــذي أن

يْنِطقا أن  ــَك  ــانَ ــس ل ــْك  ــِس ــام ف
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ــوٌز ــدي كــن ــن ــال قـــــاروُن ع قــد قـ

ــا ــرَق ــُة ِخ ــن ــزي ــارْت لــه ال فـــصـ

ــوُن لـــي مــلــٌك ــرعـ وقـــد قــــاَل فـ

ــقــا أُْغــلِ عليه  ــوَم  ــي ال ثــمَّ  ومــن 

ــال خيٌر  ق ــد  الــشــيــُخ وق ــال  ق ــد  وق

أُْحرِقا الدرِْك األسفِل األسفِل  وفي 

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

بارك اللّه فيك، أحسنت، فتح اللّه لك، وتواصل مع الدكتور 

فواز، إذا صار لك أبيات أو شيء آخر، يَقومها 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 

مستقبل  لك  هذا  سنك  وفي  وجليلة،  جميلة  معاٍن  اللّه،  بإذن 

بأن  والديه  وأُوصي  اللّه،  وحفظه  التحفيز،  تستحق  اللّه،  بإذن 

ويشجعاه. يحثّاه 

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

أعاد  فواز  الدكتور  فإن  العذبة،  وكلماته  الفصيحة،  وبلغته 

واالنتماء،  باألصالة  والمتعَة  الذوَق  العربي  الشعر  لجمهور 

يقع عليه في  ووضع حضوًرا الفتًا ومميزًا، مما جعل االختيار 
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ما  أبرزها  عديدة.  مناسبات  في  الشعر  إللقاء  عدة  مناسبات 

بن  سلمان  الملك/  الشريفين  الحرمين  خادم  حضور  في  تمَّ 

خادم  تولي  بعد  وذلك  الرياض،  أهالي  حفل  في  عبدالعزيز، 

الحرمين الشريفين حفظه اللّه، وكذا في موسم الجنادرية. وعند 

الملك  بشاعر  الشاعر  قدمتم  بأنكم  اإلخوة  أحد  قال  التقديم 

سلمان حفظه اللّه فهل نعرف مناسبة التسمية وَمن أطلقها عليه، 

وأيًضا نريد أن يكون الختام بقصيدة وطنية قبل مداخلة سعادة 

الُعمري. إبراهيم  بن  عبدالعزيز  الدكتور 

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

الحرمين  أمام خادم  ألقيت قصيدة  بأن  الحمد  ولِلّه  تشرفت 

في احتفال أهالي مدينة الرياض. وكان التوجه الرسمي إلعطاء 

ووجدوا  الحمد،  ولِلّه  فرصة،  وأُعطي  فرصة،  الفصيح  الشعر 

األصداء طيبة. وفي مهرجان الجنادرية، قبل عام أيًضا، ُشرِّفُت 

بأن أُلقي قصيدة أمام خادم الحرمين، مما جعل بعض الصحف 

يلقي  أول شاعر فصيح  ربما  لكوني  فقط؛  يطلقون هذا االسم 

حفاوة  وجدت  وأيًضا  مرتين.  الشريفين  الحرمين  خادم  أمام 

النصوص،  اللّه بهذه  جيدة واهتماًما من خادم الحرمين حفظه 

وأيًضا تساءل عنها وناقش فيها، وهو متذوق للشعر وعالم وُملم 

بكثير من التفاصيل. وهذا وسام أتقلده وأشرف به، حفظه اللّه 

وأدامه ذخرًا وفخرًا لألمة.
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مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

لعلنا نختم بقصيدة وطنية.

الشاعر: الدكتور/ فواز بن عبدالعزيز اللعبون: ■

أنا الحقيقة ذكرت اآلن بعض األبيات الوطنية:

فنار األرض ■

َمــقــاُم العالَِميَن  فــي  لها  ــالدي  ِبـ

يُقاُم النجوِم  ــاِم  ه على  وَمــجــٌد 

ــٍة أُمَّ ــوالُت  ــط بُ ــى  األســَن وتاريُخها 

شاُم وأَزَْهـــَر  ِمْصٌر  بها  تساَمْت 

دهشتي أَكتُُب  ْعِر  الشِّ ــُروِف  ُح ــأَيِّ  ِب

َسقاُم العاشِقيَن  َغـــراِم  وبعُض 

فََخارَُه ــْرِوي  يَ الَفْخُر  َوِمْنِك  َوَعْنِك 

ــراُم ــ َم إلــيــِك  إال  ــُه  لـ ــس  ــي ول

ــْن يُــِحــبَّ ِبــالَدُه أُِحـــبُّ بـــالدي.. َم

لئاُم عليِه  يَعتَْب  ــن  وَم نبيٌل، 

نبيِّنا وقَــبــُر  ــا  ــي ــدن ال ــُة  ــلَ ــبْ ِق بــهــا 

ولــوالهــمــا َعــمَّ الــجــهــاِت ظــالُم

ِشْعرِها وِميالُد  الُفصَحى  منبُر  بها 

ــراُم يُ حين  المجُد  هذا  وَحسبَُك 
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آدٍم عهِد  مــن  الــتــاريــِخ  ــادُة  سـ بها 

وكـــلُّ بـــالدي َســـــاَدٌة وكِــــرَاُم

ُسُعوِدها وآُل  البُْشَرى  َمطْلَُع  بها 

يُضاُم ليَس  ــْوِر  ــَغ ال بعيُد  وِعـــزٌّ 

صورٍة أجمُل  الناِس  عيوِن  في  لها 

ــاُم ــي ــٌة وُه ــوع ــلِّ قــلــٍب ل ــي ك وف

ــًة ــيّ ــا غــزل ــُب فــيــهــا أحـــرفًـ ــتُ ــأك س

َحــَمــاُم ــغــاَر  يَ حتى  لها  وأشـــدو 

حاسٌد الُحبِّ  طاهِر  في  المني  وإن 

يَناُم ليس  منُه  طَـــرٌْف  قَــرَّ  فــال 

فضلِِه ــَغ  ــاِب س ــُه  ــل ال حباها  ــالٌد  بـ

ــاُم زِم لِــلْــَمــْكــرُمــاِت  ها  كفِّ ــي  وف

َسْعيَها ــُه  ــل ال ــَل  ــلَّ كَ أيـــاٍد  بـَـَنــتْــهــا 

تَماُم السماِء  في  ــدٌر  ب هي  وهــا 

ُمِنيفًة ــُروُح  الــصُّ تسمو  أرِضها  على 

ــوا! ــاُم ــا بــذلــَك قَ ــأَنَّ َعــَفــاِريــتً كَـ

كَأَنَّما َمـــرَّ  ــَواِم  ــ األَعـ ِمـــَن  ــيــٌل  ــلِ قَ

َمَناُم! ِريَع  السَّ الُحلَْم  لي  ُر  يَُصوِّ
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ِضيَاؤها يُْغِري  األرِض  فََناَر  فَصارَْت 

ــراُم َغ الطيِِّبيَن  في  لهْم  حياَرى 

بُــْقــَعــٍة ـــُة  وأَيَـّ داًرا،  ــا  ــه ــونَ ــُروُم يَ

ــاُم ــ ــزُّ َعــلـَـيْــهــا َمـــْعـــرٌَك وزَِح ــِع تُ

نَْخلًَة الــِعــزِّ  َمْنِبَت  يا  لنا  فدومي 

ــعــاُم وطَ وارٌف  ِظـــلٌّ  مــنــِك  لنا 

ــًة ــبَ ــيْ وَه ــا  ــًن أم ــاِك  ــف ــيْ َس لنا  وداَم 

َدواُم عليِك  للعادي  داَم  وال 

مدير اللقاء: األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الُعمري: ■

ال فُضَّ فوك، الشعر له صيارفة يستعملون الحاسة السادسة 

في نقده وتذوقه، وبقدر محصول اإلنسان من جيده ومحفوظه، 

من رصينه ومتينه، بقدر كل ذلك تكون ملكته في نقده مؤاتية 

وخاطر  شعري  طابع  هذا  صادف  وإذا  صافية،  واعية  وحاسته 

اح ورغبة مشوقة فقد تكاملت مادة االختيار وتوفرت عناصر  لمَّ

زاده  فواز،  الدكتور  أخي  في  متوافر  أحسبه  ما  وهذا  اإلبداع. 

المنتدى سعادة األستاذ  اللّه بركة وتوفيًقا، وإلى كلمة صاحب 

فليتفضل. الُعمري،  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  الدكتور/ 

)المضيف(: األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري: ■

بسم اللّه، شكرًا أبا جواد، جزاك اللّه خيرًا، وجزى اللّه ضيفنا 

المباركة.  األمسية  هذه  في  جميًعا  بكم  سعدنا  وكم  خير،  كل 
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فواز  الدكتور  تشريف  أوالً  أمور،  لعدة  الشكر  عن  عاجز  وأنا 

األعماق  من  وثانيًّا  المباركة،  الليلة  هذه  في  لنا  جواد  وأبي 

الحكمة  منبر  هي  الحمد  ولِلّه  فبالدنا  فواز،  للدكتور  أشكر 

وأرض العربية األولى ومهد شعراء المعلقات، فأنا، وأنا أستمع 

الشعر  فيها  يحاكي  التي  الشعرية  وبجزالته  فواز،  للدكتور 

القديم، أحسست بشيء من النشوة، واعذروني في هذا؛ إذ إني 

يعيدوننا  الذين  رأس  على  وهو  أمثاله  من  الشباب  بجيل  أفرح 

إلى جذور لغتنا األصلية وإلى شعرنا العربي الفصيح. فله منَّا 

جزيل الشكر، نسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يسدده، وهو يلقي 

تلك القصائد. كنت أتخيل طرفة بن العبد من البحرين )منطقة 

من  وغيرهما  حاليًّا،  الرياض  منطقة  من  واألعشى  األحساء(، 

الشعراء. 

آمين.  وأهله،  والديه  له  اللّه  يحفظ  أن  فواز  للدكتور  وأدعو 

وكم كنَّا مشتاقين لحضور والده، لكن مما عزَّانا أن مناسبة الفرح 

أعتذر  أنا  يستغنون عن وجوده، ولذلك  الليلة ال  الخاصة هذه 

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(. 

أرجو  اللّه خيرًا،  المهّوس، جزاه  والحقيقة تشجيعكم البننا 

أن تذهب للموقع وتستّل هذا اإللقاء وثناء الدكتور فواز عليك 
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فستذكرها  عمرًا،  لك  اللّه  كتب  فإن  تسجيل،  في  به  وتحتفظ 

ضمن ما مرَّ بك من تشجيع، كما مرَّ به من تشجيع. هذا تاريخ 

آمل أن تحتفظ به؛ ألنك أنت صاحبه، فنحن ال نعلم ماذا يبقى 

لنا من أعمار، واللّه أعلم.

حوالي  الصباح،  من  خيرًا،  اللّه  جزاهم  الفنيون،  اإلخوة 

أن  وأفادونا  اللقاء.  لهذا  يجهزون  وهم  شخًصا،  عشر  اثني 

كأنهم  الهواء،  على  معنا  كانوا  شخًصا   )465( اآلن  المتابعين 

الخاصة،  أنه ومن خالل متابعاتنا  أيًضا  اللقاء، إضافًة  معنا في 

يطَّلع على هذه األمسية في  األولين،  فإنه، وخالل األسبوعين 

الدكتور  وأكيد  يزيد على )10.000( شخص.  ما  )اليوتيوب( 

فواز له حضور والذين نتوقع أنهم ربما يصلون إلى هذا العدد 

الليلة. هذه  في 

جزاكم اللّه خيرًا لحضوركم وتشجيعكم. وفعالً ختامه مسك 

كتب  وإن  اللّه،  شاء  إن  لنا  وسيكون  المباركة،  الليلة  هذه  في 

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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الُعمري  عبدالمجيد  واألخ  فواز  للدكتور  الشكر  وأكرر 

الذين  اإلخوان  وكل  المساعدين  اإلخوة  ولكل  )أبو جواد(، 

يعملون منذ الصباح، وسيعملون في الصباح التالي على تفريغ 

هذا اللقاء إن شاء اللّه ليكون ضمن المجلد الثاني عشر، ومن 

ثمَّ يُرسل للمطابع، بإذن اللّه تعالى خالل شهر رمضان. وحيَّاكم 

اللّه. 
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صور مختارة من األمسية
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