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 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 ندوة

 *أمسية شعرية

 السرية الذاتية للمحاضر: 

  :حممدد بدن سدليما     / سعادة األستاذ الشاعراالسم

 .عبداهلل الضالع بن

o هـ1931بريدة عام  :مواليد. 

o   حاصل على درجة البكالوريوس يف اللغة العربية من جامعـة

 .هـ1119عام ، الحممد بن سعود االسالمية بالقصيم اإلمام

o للتعلـيم نطققـة    ملوهـوب  بـاإلدارة العامـة   دارة اإل عمل مديرًا

 .(نِقَف)على برنامج  القصيم ومشرفًا

o قام العديد من األمسيات الشعريةأ. 

                                      
 هـــ( املوافــر للرابــ  9341أقيمــم مســاس الســبم، الســاب  مــن  ــ ر رجــ  ) *

دث في ا سـعادة األسـتاا الشـاعر     وحتم(.  8192والعشرين من   ر مارس )

جملــإ ادارة نــادق القصــيم  حممــد بــن ســليماب بــن عبــداع ال ــال  )ع ــو    

وأدارها سعادة األسـتاا الـدوتور  عبـدالع ي  بـن ابـراهيم الع مـرق       األدبي(، 

ــن ســـعود         ــام حممـــد بـ ــالمية حمامعـــة اإلمـ ــاريا واا ـــارة اإلسـ ــتاا التـ )أسـ

  (.سابقًااإلسالمية، الرياض ــ 
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o أدار العديد من اللقاسات والطدوات واألمسيات. 

o  ملرئية واملسموعةالعديدة يف الربامج الثقافية ا اس اماتهله. 

o َّيف والـ    (أدبيـة بعطواب )ظـواهر   مبا رًا ثقافيًا م برناجمًاقد

 .(نسانيةاإل)قطاة 

o ع و جملإ ادارة نادق القصيم األدبي. 

o  ع و اجمللإ العربي للموهوب. 

o      ــة العربيــة الســعودية للثقافــة ــة الثقافيــة باامعي ع ــو اللةط

 .والفطوب بالقصيم

o  مطققة القصـيم يف ااطادريـة ملـدة    مارة ااملدير التطفيذق ملقر

 .رب  سطواتأ

o ة ببيم  باب القصيمع و اللةطة الثقافي. 

o هلي يف اململكةع و اللةطة الوططية للتعليم األ. 

o ع و يف العديد من اامعيات اخلريية واالجتماعية. 

o    ــة ــة واالحتفاليـــ ــاب االحتفائيـــ ــن اللةـــ ــد مـــ ــو يف العديـــ ع ـــ

 .والتطشيقية يف املطققة

o )وات  و اعر )فصيح ـ  عيب. 
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o  ( ــيس مــن حتــى)بعطــواب ( عربــي)لــه ديوانــاب  ــعرياب صــدر 

شـيا  ال) صـدر لـه وتـاب بعطـواب    ، ومـا  اليت مل تـ (( .. حتى و)

 .صاحل السلماب .. سرية ومسرية(

o لكرتوني:اإل الربيد  Sfook5@hotmail.comــ   

 Sfook0505@gamail.comو

     األسددددتاذ الدددددكت  / سددددعادة كلمدددة مدددددير الملدددددوة وا ضدددي

 راهيم الُعمري:عبدالعزيز بن إب

ســـيدنا  بســـم اع، واامـــد ع، والصـــالة والســـالم علـــى     

رسو( اع وعلى آله وصحبه ومن وااله، أسـعدوم اع يف هـذه   

الــوايف  دع بــامل الــيت نست ــيه في ــا الشــاعر  األمســية املباروــة 

بـًا  ؛ فمرح مد بن سليماب بن عبداع ال ـال األستاا  حم م املقدِّ

قبــل  ىومــا وــاب ي كطَّــ (أ ــوا )بــيبي بــيبي ســليماب ومرحبــًا 

وقبـل أب أددلـه    بـًا بكـم يف هـذه الليلـة املباروـة.     ال واج، ومرح

حممـد  مسـية الشـاعر    ألخي ضيفطا الكريم هلذه األ يف تعريٍه

، ه آاانطـا بييـات مـن وتـاب اع    ن شطِّفإنطا بن سليماب ال ال ، 

 يتلوها االبن فارس بن عبدالع ي  الع مرق، فليتف ل.

  بعد التالوة املباروة:وثم 

mailto:Sfook5@hotmail.comــ
mailto:Sfook5@hotmail.comــ
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      /  يسددددددتين  مدددددددير الملدددددددوة وا ضددددددي  األسددددددتاذ الدددددددكت

 :  العزيز بن إبراهيم الُعمريعبد

ــاني   جــ اا اع خــريًا   ــًا هــي الســب  املث  وأصــلح  اع، وحق

لــ ا ومــن العــامل  ب ــا ومــن  والقــرآب العمــيم، جعلطــا اع مــن أه

 بفاحتة وتاب اع سبحانه وتعاىل. املستشعرين

يت ـــ الـ  ا هذه الليلة يف هذه األمسـية الشـعرية ااواريـة    ضيفط

ـــ   ن ســليماب بــن األســتاا  حممــد بــ أنــتم ضــيوف ا وهــو مبــدع ا ـ

( 1931ســطة )بريــدة مديطــة مــن مواليــد وهــو عبــداع ال ــال ، 

وهــو حاصــل علــى بكــالوريوس يف اللغــة العربيــة مــن       للــ ةرة. 

وعمـل  . لقصـيم اجامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية فـرع       

رة العامة للتعليم نطققـة القصـيم،   باإلدا مديرًا إلدارة املوهوب 

ــن(.     ــامج )َفِقـ ــى برنـ ــرفًا علـ ــيات    ومشـ ــن األمسـ ــد مـ ــام العديـ أقـ

لــه . واألمســياتمــن اللقــاسات والطــدوات  أدار العديــدوالشــعرية، 

قــدَّم الثقافيــة املرئيــة واملســموعة. العديــدة يف الــربامج اســ اماته 

قطـــــاة  يفمبا ـــــرًا بعطـــــواب )ظـــــواهر أدبيـــــة(  ثقافيـــــًابرناجمـــــًا 

ــانية) ــو (اإلنسـ ــي    . وهـ ــيم األدبـ ــادق القصـ ــإ ادارة نـ ــو جملـ ع ـ

ــوب ،  بربيـــدة ــي للموهـ ــو اجمللـــإ العربـ ــة  ، وع ـ ــو اللةطـ وع ـ

. باامعيـة العربيـة السـعودية للثقافـة والفطـوب بالقصـيم      الثقافيـة  

 ااطادريــةمطققــة القصــيم يف وهــو املــدير التطفيــذق ملقــر امــارة   
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، وع و اللةطة الثقافية ببيم  ـباب القصـيم،   أرب  سطواتملدة 

ــة الوططيــة   ــيم األهلــي يف اململكــة. ومــا أنــه   وع ــو اللةط للتعل

ــٌو ــة   ع ـ ــات اخلرييـ ــن اامعيـ ــد مـ ــيت   يف العديـ ــة الـ واالجتماعيـ

 ــو واالحتفــاالت يف مطققــة  ااضــافًة اىل املطيصــع  حصــرها، 

ر لــه ديوانــاب قــي، صــدب ن  فصــيح و ــاعٌر وهــو  ــاعٌرالقصــيم. 

ومـا  . تـ (( مل الـيت  ..  عرياب بعطواب ) يس مـن حتـى( و)حتـى    

يا صـاحل السـلماب ر ـة    ترمجة للشصدر له وتاب أي ًا وهو 

 اع عليه.

ــدِّ   َأ ــليماب ومقـ ــا سـ ــرب أبـ ــ     ٍمعـ ــبات، رائـ ــربامج واملطاسـ للـ

كـن أب يـب    بعفويته ونـا يقرحـه ونـا يلتققـه مـن مواقـه        

ى مــ  وططــه بقصــائده املتطوعــة،   واٍفــو وهــعلي ــا تلــ  اللقــاسات.  

 (األبطــــاس)و)ال وجــــة( بقصــــائده املبدعــــة يف  ى مــــ  أهلــــهواٍفــــو

صـــائده واٍفـــى مـــ  الشـــعر بقومـــا أنـــه ، (اجملتمـــ )و (األهـــل)و

مـن الشـعراس الـذين    هـو  يف تصـورق  والغ لية الـيت بب ـا الطـاس.    

حق م بعد، وبالتالي هو يف بداية مسـريته، نسـي( اع   وا عَقمل ي 

 .سبحانه وتعاىل له التوفير

ــليماب، أأ    ــدأ أبـــا سـ ــااا أبـ ــار أم  وال أدرق نـ ــ  اخليـ  تـــرا لـ

 أجربا اجبارًا؟!، فتف ل ج اا اع خريًا.
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  حممدددد بدددن سدددليما  بدددن   / سدددعادة األسدددتاذ الشددداعر  احملاضدددر

 :عبداهلل الضالع

 و الشُّــع ر اس ))بســم اع الــر ن الــرحيم، اامــد ع القائــل:   

ــِبع   م  ا ــاو وب ي تَّـــــ ــلِّ و اٍد    (222)ْلغ ـــــ ــي ودـــــ ــمأ ِفـــــ ــر  َأنَّ  ـــــ ــمأ ت ـــــ َأَلـــــ

ــوب  ــوب     (225) ي ِ يم  ــا ي ْفع لد ــا َل ــوب  م  ــمأ ي قدولد ــِذين   (226) و َأنَّ   ــا الَّ ِالَّ

ط وا و ع ِملدوا الصَّاِلح اِت و ا َور وا اللَّه  َوِثرًيا و انت ص ر وا ِمن ب عأـِد  آم 

 (((227) ي طَقِلب ـوب   م طَقَلـ ٍ  َأقَّ َظَلم ـوا  الَّـِذين   و س ي عأَلم  ۗ  م ا ظدِلم وا 

 ملسو هيلع هللا ىلصوسالمًا على نبيطـا حممـد   صالة ي ا اإلخوة. ثم أ فلطذور اع

ا واب من الشعر اكمة( وهو الذق لقائل )اب من البياب لسحرا

حســـن وقبيحـــه  الشــعر حســـطه ف، (هيـــه هيـــه) ه ـــاعريســتح   

ف ـو لسـاب    .نـ ( أنـاسٌ   ، وبـه وعـال أقـوامٌ   قبيح، وبه ارتفعم أمـمٌ 

 يثر وتارخي ا.امل ب وِّد م وهو اجملد،  ر ةل اخللود وِسْفالعرب وس

دس، رب ا ـر  لـي صـدرق ويسـر لـي      بادئ اق ب ـ أي ا األحبة؛ 

الكـرام،   اخـواني واحلل عقـدة مـن لسـاني يفق ـوا قـولي.      أمرق 

الـــرمح،  هـــو)اخلقـــي( يف هـــذا املطتـــدم، ال أملـــ  اال أب أقـــو( 

 وأصله من  ةر الو يج، ولقد قا( العربي القديم:

 وهل ي طبم اخلقي اال و يةه ...

  يف مطابت ا الطللغرس االوت 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya225.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya225.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya225.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya225.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya226.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya226.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya226.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya227.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya227.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya227.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya227.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya227.html
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سـتغرب(؛ فعائلـة الع مـرق    وقالم العـرب: )الشـيس مـن معدنـه ال ي     

عائلة نس  وعلم، وليإ األمر حالة أو استثطاس، بل هـو متـوارث   

م. ختقئــــه عــــ  مــــن يــــر  كــــادتيقــــرتب ألب يكــــوب جــــياًل ال 

ــاه وأسســه الشــيا صــاحل بــن     حســبكم يف عقــود م ــم    ــا بط م

أولئـ  الــذق  ولـيإ رريبــًا  علــيم. اب الع مـرق رائــد العلـم والت  سـليم 

وال حتـــى مونـــه، علِّوال أولئـــ  الـــذين ي يقلبـــوب العلـــم الشـــرعي، 

وفـرية  األمثلة يف ال  فيسافروب ويكابدوب ألجله؛  الذينأولئ  

ولكنَّ الغريـ  واالسـتثطاس هـو أب    . يف بلدق الودود الولودووافرة 

  ت طــــذر نفســــ  للتعلــــيم العــــام والثقافــــة وتقاتــــل يف ســــبيل الــــ

 .! سًا يسريًا من مشروع ال  الرجل، ااا ج!اهلدب

ــام        ــى عقــد مــن ال مــاب مــا ق ــد عل وحســبكم ا ب فيمــا ي ي

ــه    ــه وعلي ــوم ب ــايف  )ويق ــدم الع مــرق الثق مــن  ومتابعــًة عطايــًة (مطت

والتاريا والعلم واا ارة وااكمـة الـدوتور     الفكرأستاا 

ــوع      ــدم التطـ ــرق، مطتـ ــراهيم الع مـ ــن ابـ ــدالع ي  بـ ــعبـ ة وااكمـ

فطـوب والشـعر.   واملواططة والـوعي اا ـارق والثقافـة وا داب وال   

يعـاب  فوااا وانم الطفوس وبارًا، تعبم يف مرادهـا األجسـام.   

ال جتيـد التوقـه وال تكتفـي     ًاوروحـ ، اع جسدًا تطـوس بـه همَّتـه   

 فإىل أبي عاصم:اهلدب حتققه حتى تبدأ ب دب جديد، ب
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 يا أبا عاصم بطيم مطارًا ...

 زت يف القمو  املداراوجتاو

 فالثطاسات من عقاسا ترتم ...

 واإل ادات فيكم تتبارم

 م وطم للمعالي ربيبًا ...فلَك

 م وطم للمروسات داراولَك

 م وطم للثقافة رم ًا ...ولَك

 ول  اجملد باألوه أ ارا

 توقظ الليل من سبات عمير ...

 عطدا الع م والقمو  س ارا

 ..تتع  ااسم يف بطاس املعالي .

 ولذا وانم الطفوس وبارا

 يا أبا عاصم تقازم حريف ...

 واملعاني ااا أتت  حيارم

 إبدددراهيم بدددن عبددددالعزيز/ الددددكت   األسدددتاذ الملددددوة مددددير 

    الُعمري:

ومـا ب ـذا   ج اا اع خريًا أبا سليماب، وما على هذا اتفقطا، 

ه أو  ــيئًا  ــا تــراه رــري مــا علمطـا. نريــد  ــيئًا مــن الغــ ( تبــدأ بــ 

 ج اا اع خريًا.ورت، ا
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  األستاذ الشاعر/ حممد بن سليما  الضالعاحملاضر: 

دائمًا ما يتوجه اىل أقرب الطاس، وأقـرب الطـاس اليطـا    الغ ( 

م أب يتســطَّ وال بــدَّوطن، ااا الـذق عشــطا فيــه وترعرعطـا،   هـو الــ 

 يف ول حمفل:هامة اجملد ويتقدم 

 ... ولألوطاب يف دم ول حٍر

 ستحرم يٌنيٌد سلفم ود 

 وعلى خقى عمرو بن ولثوم:

 ...  وقه يا صا  ال تعةل عليطا

 وأنمرنا خنربا اليقيطا

 بينَّا دولة تسمو بدين ...

 يطا  رعه حقًا مبيطًارَأ

 وحكام هلم قد  معلى ...

 طا تراث األورميطالب م ن

 فسلماب له ح م وع م ...

 بتاج ااكم بمي القاصديطا

 أقام العد( قد علم األعادق ...

 بيطايقاعن دونه حتى ي 
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 وملا أب رأم اارياب ت وق ...

 دعائم م أباد املعتديطا

 جي  رؤوس م من رري بٍر ...

 فما يدروب مااا يتَّقونا

 وها قد جاست ااوثي رحانا ...

 بعاصفة فقد أضحى طحيطا

 وأنتم داعش اإلجرام أنتم ...

 أملَّا تعرفوا مطا اليقيطا

 ..سعيتم يف مطاوب ا فسادًا .

 وأظ رمت لطا حقدًا دفيطا

 فيق اع مل تسلم أااوم ...

 نامل يسلم جطود ساجدوو

 سطيتيكم نا مل تع دوه ...

 ونقق  مطكم حبل الوتيطا

 بيفذاا يروب القتل فلرًا ...

 يف ااروب جمربيطا أسوٌد

 سطشرب اب وردنا املاس صفوًا ...

 وتشرب داعٌش ودرًا وطيطًا
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 مًا ...فطحن ااطة اخل راس ِسل

 وحنن الطار يا من يبتليطا

 وحنن الورد يف أيدق حمٍ  ...

 و وا يف أيادق العابثيطا

 وحنن نقوهلا يف ول ناٍد ...

 اب ال ماب مردديطاويف أد

 ال جي لن أحٌد عليطا ... أال

 ج ل اااهليطافو  فطة ل 
 

   العزيز بدددن إبدددراهيم  األسدددتاذ الددددكت  / عبدددد  مددددير الملددددوة

    :الُعمري

ال؟!. أبــو ســليماب  ــاعٌر فصــيح ون ب قــي، وأظــن   والأتروــ  

ــدفرت رنــا مــن الفصــحى اىل الط      ــ  ال ــد قــي، ب أب تقلي ــًا ق  أحيان

 فـيعرب أب  ومـا دمطـا يف األوطـاب،   . يكوب فيه  يس من التغـيري 

ــار هــذه          ــدة، وقبــل أب أدعــ  ختت ــديطت  بري ــ  قصــيدة عــن م ل

فقـد  ، ةـ اه اع خـريًا أبـا سـليماب    فااا وانم لدي ، القصيدة 

وجريانًا لوالده وأعمامـه، وـانوا    وطا صغارًاأنطا أاور وأ اد 

ــال ،      ِن ــل الصـ ــن أهـ ــى ومـ ــل التقـ ــن أهـ ــانوا مـ ــرياب، وـ ــم ااـ عـ

ت م يف املســاجد وبييــدي م املصــاحه.  وتفتحــم أعيططــا علــى رؤيــ  
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ييمروب باخلري ويط وب عن الشر يف اجتماع عائلي رنـا قـلَّ مثلـه    

ثالثـة  عـائالت يف وقـم واحـد،    ق احتـوم عـدة   يف ااا املط ( الذ

اضـافة اىل حـائو جمـاور فيـه     وانوا يف بيم واحد.  من األعمام

 ًاحميقـ وـاب    تى أنواع األ ـةار مـن األتـرنج لليمـوب للربتقـا(     

طبعًا قبـل  ال  به وحنن صغار، وللمط ( وطَّا نستمت   ًاومالصق

لعــل قصــيدت  عــن مــديطت  الــيت أحببت ــا   أب يولــد أبــو ســليماب.

 تكوب هي التالية. كن أب  (بريدة)

  األستاذ الشاعر/ حممد بن سليما  الضالع:احملاضر 

 "بريدة"

 ... صادحًا اليوم جئت ..  يبِّح  بريدة

 وي أنا( رضاِا ٍربرتنيم  ع

 ... أنِم مطاره .. رياض اجملد  فينم

 طاب جطاِا.. وفيِ  مقام الع  

 ... ميادين البقولة والورى وأنم

  اِا ا عّ فكم   د التيري  

 ... بشا يت أنم..   ربي  القل وأنم

 والرو  م  فداِا.. مي وأنِم د 
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 ... وم ةيت.. وارتياحي .. حطاني  وأنم

 ب واِا وما أنا اال مغرٌم

 ... اااضر امليموب   ي ب مة ب 

 راِاتليد  اما بذ  ٍضوما

 ... بواح  تغّر جدادحكى قصة األ

 ِاسطا نور  ِرهلم يف األْف فال  

 ... امليام  حنوه *العقيالت ف  َّ

 باوي أو بعربِة  وٍ  حبرقِة

 ... *ومغربًا..  فكم ققعوا األمصار  رقًا

 رباِا وما  اق م يف ااسن رري 

 ... ةمم أبّيفيا قمة األجماد د 

 الِاد ع مطانا يف الوجو فإبَّ

 

 

                                      
 ي قلر على رجا( بريدة الذين اهبوا للتةارة وطل  الرز  يف الشام ورريها. ٌماس *
 اهبوا للشام واملغرب لقل  الرز . *
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    العزيز بدددن إبدددراهيم  الددددكت  / عبدددد مددددير الملددددوة األسدددتاذ

 :   الُعمري

نــذه  اىل قصــيدة أخــرم  ا ب . جــ اا اع خــرياً وأحســطم، 

عطوان ـا،   حقيقـةً نسـيم  قد في ا  يس من اادي  عن املتطيب، و

 ااا خرجم عن ااادة. وب علي ولطرتو م يردُّ

 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر: 

يردُّوب يردُّوب، مل يردوا على املتطيب حتى يـردوا علـيَّ،   طي ، 

ــوب مــا   لكــن  ــوا    ال الشــعراس يقول ــوا وعمل ــذين آمط ـــ اال ال ــوب ـ يفعل

وي ــعوب أنفســ م يف مطــاز( علويــة ويطمــروب اىل  الصــااات ... ــــ 

. وما هو حا( املتـطيب ووـثري مـن الشـعراس     عاجي الطاس من برٍج

وي هــو وملـا املتــطيب يقـو( مــا يقـو(    وقلــم: وقـد نمــرت يف نفسـي،   

حيطمــا والــ  ! ؟يه الدولــةبطفســه ويعتــ  ويفلــر حتــى حب ــرة ســ

 قا( يف جملسه:

 سيعلم الكلُّ  ن ضمَّ جملسطا ...

 بين  خري من تسعى به قدم 

 فاخليل والليل والبيداس تعرف  ...

 والسيه والرمح والقرطاس والقلم 
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 أنا الذق نمر األعمى اىل أدبي ...

 صمم  اوأمسعم ولماتي من ب 

 

طفإ ررَّدت خارج فعلى طريقة املتطيب يف االعت از بال

 السرب وتغريده، فقلم:

 "يساوي  "ما  يس

 ...  يقاب  عرق ااا ما  ئم ييتي 

 فيبدع القاب ب  اا  وااِ 

 أبو  به ... فيقرب الكوب من حرٍب

 والبدر يف األفر م هوًا ي حيِّ 

 وأميت وقفم ع ًا ملبدع ا ...

 مسي يف املياديِنوصار امسي ور 

 ف ي تقلب  ..... أنا صدير املعالي 

 وما رأيم سوم مالي يعادي 

 ...أنا  أنا البياب .. أنا علم البدي  ..

 فما  يس يساوي  عاني ..علم امل

 

 أنا الذق خ عم ول البحور له ...

 حتى أراها عبيدًا يف دواوي 
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 ومن نسقي ..... ول القصائد من وحيي 

 ما قيل من قبل جيرق يف  راي 

  ي قافييت ...روقًا فبفإب رأيم 

 العسر ال اللِ والرعد زجمرتي يف 

 وفويف ح  أبسق ا ... والغي  فيض

 يف بساتي  زهٌر والع  واجملد

 سي ...َفواملس  والفل والرباب من ن 

  دو البالبل انشادق وتلحي 

 قامتطا ... حنوومن يروم وصواًل 

 ففي الثريا ااا يبغى عطاوي 

 

   العزيز بدددن إبدددراهيم    / عبدددداألسدددتاذ الددددكت مددددير الملددددوة

    :الُعمري

ا ب نريد ولذل .  القصيدة أعةبت م، أنم تفلر وأنم أهٌل

 تقرت  علي ؟.قيًا، فمااا ب ن  عرًا 

 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر: 

، حنن حتدثطا عـن الـوطن يف عمومـه، ثـم ج َّئطـاه      عليَّ أقرت 

يف قصــيدة عربيــة، وا ب  (بريــدة)طــة قلــياًل اىل أب دلفطــا اىل مدي

 :يف قصيدة  عبية اعيد اوراهأ
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 ... دق بالعبارات وتعيدبت الطاس

 له قصيدة ل نحبوبه وت وو

 حبيبيت ما هي من اااد للغيد..

 اللي  وت الطاس يف ه  جيده 

 حبيبيت ما تطة  اال األواليد..

 وا بالصرب والعقيدةاللي حتلَّ

 زيد ...أبورقوا على م ل ل وعطرت و

 املالقا  ديدة وعلوم م عطد

 في م توحَّد مشلطا عق  تشريد ...

 ومط م تعلمطا العلوم املفيدة

 وم سافروا ما هابوا الوقم والبيد ...

 واليوم رفعوا وسو احملافل رصيده

    حبيبيت ما تعرب املكر والكيد ...  

 ومن امس ا جمد الصحابة نعيده

 جاويد ...و لقرومحبيبيت مدها 

 تلقى ب ا اللي تريدهسلة رذا و

 ومرو  جتم  تفتلر فيه وتشيد ...

 ت مم عقايا اع وصارت فريدة
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 مطاقيد ... بهحبيبيت تشما وال 

 وأرف  هلا اهلامة خبتم القصيدة

 وأقه هلا ع ة وفرحة ومتةيد ...

 وأقو( هذه أم احملاسن بريدة  

   م العزيز بدددن إبدددراهي األسدددتاذ الددددكت  / عبدددد  مددددير الملددددوة

    :الُعمري

أحسطم يف التغ ( نديطت ، لكن نريد رـ اًل  ما  اس اع، 

  ا يعرب الطاس من الغ (، واب حصل نبقيًا واال.

 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر: 

وانم متشـي بالشـارع، ومـا     (واحدة). هذه ًاطي ، آمر أمر

 ين الـ قولتـه: ) ، والطاس على  دًاهلا  اس اع علي ا تشد الطاس 

لـو مـا تلـى الطـاس يتلونـه، والشـ  مثـل الـدهر          متبوع مثل ااياس

ع علي ا طويلـة  امل م هذه ما  اس ا. مققوع  شوب ل  يتعدونه(

ااا ) ـوفم( خـدَّها    ،قاصـر  م مـن الـ ين  مـا خلَّـ  و)مشحوطة(، و

خملـو  مـ  قشـقة ال تلـومي      عسـل : )ااا صـار خـدا   ايش أقـو( 

ــا( صــ    ــيب ااا  ــرا بري ــم متشــي يف    . امولي(قل ــذه وان ــم ف  امل 

ه وعلى قولتطا بالل ةة العاميـة  صغري ما  افت ٌجر الشارع وهطاا د 

حييـــة جـــدًا، البطـــم وانـــم مـــ  )طيحت ـــا( ، طاحـــمخـــدعم و
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)يالاا( باب مط ا  كـن الوجـه  ـوق    و، ت ابعبائ وتلففم فقامم

 )اللـي( وـانوا حاضـرين   كـل  ف، فَّم روح ـا وقامـم  وضـ والع  

فبالكاد مسعـوا صـوت ا، حيـ     .  ر(عسى ما علي  )بسم اع 

 (حيطـا )لكـن الغريـ  أنـه    مشـم.  طيبـة و قالم: اامد ع، ال، 

ف ــذه  : )قــم، عمــى، مــا تشــوب( ــيئًا قــالوا لــهقبلــ ا )بــذر( وال 

. فمثـل مـا قلـم القلـوب     وش لـوب( وـل الطـاس طلعـوا هلـا     )مدرق 

رد  ورا مــان أنــاقش أ ــوب م ــ)وقعــدت أحيانــًا  ــواهد. فحاولــم 

ــم: )  ، هالبطــم ال تقــيح(  ــم( اال األرض، فقل ــا )فمــا لقي ألرض ي

، فكـاب رد  ورا مـا رفـدتي؟!(  ورا ما رديـم يعـ ، طـا  ااميـ      

 :، يقو(األرض مجياًل ومطققيًا ومقطعًا يف نفإ الوقم

  فت ا متشي بدٍ( واختيا( ...

 فارعة بالقو( من هو قدها 

 ...وود ااما( ااياس والقي  م  ز

 يقتل حدها لسودالعيوب ا

 لكن األقدار ما عط ا حما( ...

 لو تقوم اخللر تاقه ضدها

 ف  قليب يوم جسم ال ين ما( ...

 وعربت دمعة تعبم بصدها
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 وعثرت وسو املال بطم ااال( ... 

 صوت اخلةل يف ردها وات ح

 وانكسر يف عثرته سيه الدال( ...

 واحنطى رصن الفر  يف يدها

 سا( ... قمم ألوم األرض ن ر الشو 

 ويه طاحم ما قويم ردها

 قالم بطشوة وردَّت باعتدا( ...

 ه والشو  ملي  دهاالوَل

 ما قصدت السوس يف جسم الغ ا( ...

 مقصدق وله أدقبِّل خدها

   العزيز بدددن إبدددراهيم  األسدددتاذ الددددكت  / عبدددد  مددددير الملددددوة

    :الُعمري

  أاوــر لــأنــا التــالي أم مــااا؟ نــرتا لــ  االختيــار  طيــ ، 

 في ا وفاس م  أم األوالد، ف ل تتحفطا بتل  القصيدة.قصيدة 

 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر: 

يف لكـم  ري، واع يبـارا  ااوهرة )تستاهل( ول خـ واع، 

ـــ دائمــًا مــا تعــاتب ،   ااــوهرة جــواهروم. طبعــًا  ـــ أم ســليماب ـ ـ

ف  اال حــرلــي  ــدي ( أقــو( مــا )قــو( واع أنــم .....، توتقــو( 
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ش اللــي و ، تكتــ  قصــيدة ووــٌل )يــدرق الطــاس بــ  )مفشــلطا(

أبــدأ أســكم مــاني حبادثــة تــرم أن ــا تقــو(: )عطــدنا( اىل درجــة 

راحـم ورابـم   أوجع ـا ضرسـ ا و  ويف يـوم مـن األيـام    . (مع  أبـداً 

أ ـوب  لبيـم وال  بقيم أدخل ل)يبت ا عن البيم ثالثة أيام، وم  َر

ــاب الــيت أحق ــا    ــي؛  ــار ، وان ــاكنيعــ  الثي ــي الغب ــى الل عل

ففعاًل اللي واللي(. ، موجودش على الدراياللي ، موجود القاولة

 فقلم: الواحد بالفقد؛ حإَّ

 رابم ثالثة أيام واستيات الدار ...

  قمامةــ )أع وم اع( ــ وحتولم ول األماون 

 ثياب وسله والطوافذ ب ا ربار ...

 واضح والكدر والسيمة واهلّم

 وال أ وب األنوار ... أول  الك رب

 البيم ظلمة فاقدين له دعامة

 ال مفرٍش دايف وال بو  بيسرار ...

 وال ضحكة خةال وال من مالمة

  ثار ...بسمة تشفي رليلي وال 

 وال ولمة حلوة ت يد الكرامة

 ما رري تشغل  همومي واألفكار ...

 وأدعي هلا اع بالشفا والسالمة
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 ر ...وتعود مل البيم حشمة ومقدا 

 ح  وفر  وابتسامة وتشارون

 هذه ثالثة أيام ضاي  وحمتار ...

 وايش لوب لو رابم اىل يوم القيامة

   العزيز بدددن إبدددراهيم  األسدددتاذ الددددكت  / عبدددد  مددددير الملددددوة

    :الُعمري

اع بفمكم لبعض، آم  يا رب العامل . هل هطاا بعض 

الفـم مـا   القصائد االجتماعية، فينا أ غلت  يف التطـوع، ألنـي خ  

 ب  يدي  من ترتي  رنا أعددته مسبقًا، ج اا اع خريًا.

 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر: 

أنا بـ  أيـديكم، ومـا جئـم     نعم هطاا قصائد اجتماعية، و

 ادوم ربــي  ــرفًا ورفعــة. هــذه قصــيدة  فــ)التطبــيش(، اال هلــذا 

ـــ    ـــ بــاملرض  وم وايــا عافانــااع و ــفاه ألحــد الشــباب أصــي  ـ ـ

فذهبم اليه يف زيـارة أخويـة وجلسـم معـه أحدثـه عـن       ، اخلبي 

ف ــو الــذق بــدأ  بــه أصــرب مــ  وع اامــد واملطــة؛    الصــرب، فــإاا

 :(اىل الشاب زياد) .ق ع سرِّويسلي  وي  يع ي 
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 "متفائٌل"

 ا ...مــغــرد زيــاد يــا ــطــاحــ أطلر ج

 امـتـردد تـكـن وال..  الـحـيـاة ـضواقـ                            

 ... يـــ  اىل اإللـــه ونــاجــــِهوارفـــ  يـــد

 لـإللــه تــــوددا مــا خـــاب عـــبـــٌد                                  

 ا ...ــصــائـ  جـانـبـيـ  وقـل لــ املــ ود ِع

 ـشــم يــومـًا أسـودامـا عـ انـي أمـرٌؤ                              

 ... تـعـاظــمـم اخلـقــوب فـإنــطـيمـ ـمـا 

 ض مـا يــثـور فـيـلمداروِّأد.. ٌد جـ ـلـأـ                                

 ... ســلــو بـِهلــي فـي وـــتــاب الـلـه مــا َأ

 دااا نادم ..( فــعـاش مـســد أيوب )                                

 ... ابـِـهوصـِحـ  ٍدمـحــمــ الــطــبـيِّ  ومــ

 نــورًا ســاطـعـًا مـتـوقـــدا ت  ـاهــد                               

 ... وـينــطـــي ـا بـيـن األنـاِمم ســيعــيــش 

 مـ ـلـِـ ٌ  لـ اتـي  اخلـقـوب اسـتـعـبدا                              

 ... طـيثفــتـطـ ـيـ ا بالـيقـِ ـأقـ ـــي عــل

 داأنـا مـ ـنأ عـلـى تـلـ  األمــور تــعــوَّ                                

 ... ـي وجـه الـمــصـائــ  بـاسـمـًاسـيظــل ف

 مــوصــدا بــابـــًا سـتـرانـي األسـقــام                               
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 ... بـلائـٍه ـمولــس..  مـطـ ا أ ــتـكـي ال

 هدم ربي زادني..  ادلـ ـمـم مــ ـما                               

 ي ...هــمــتـ يــرفــ  والـفــي(..  مـتـفـائـٌل

 ــداونـــكَّ أهـ ـــّم مــا يعــطـّ ويــ يــل                                

 ي ...لـحـالــتــ أسـتـكـيـن لـن..  مـتـفـائـٌل

 وأسعـدا الـصدور  ـر  وـم ـالـفــي( ف

 ... عــطـاؤهــا يـ و(  قــد الـمـصـائـ  وــل

  داوتــعــقَـّ قـسـى مـا مـطـ ا ويــ و(

 ... ـيتهـمَـّ وبـارْا..  تــطـيثــبِّ رب يــا

 للـعـِـدا تـ ـكـِـلـطـي وال..  الـيقـ  وزِد

 ... مـ ـةـ ـددا الــشــبـاب الـى أعــود حــتـى

 مــطـشــدا أو..  قـارئًا فــيـ م وأوــوب 

 ... نشٍس صاحٍل رــيــر  يـفــأـتـ ـقـِـدنـي لـم

 الـمسـةـدا الـدروِس   م  فـقـدت  وأنا

        مددددير الملددددوة األسدددتاذ الددددكت  / عبددددالعزيز بدددن إبدددراهيم

 الُعمري:    

ثبَّته اع دنيا وآخرة، وج اا اع خريًا. هذه املرة سيترا 

 ، لن جنربا.ختيارل  اال
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 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر: 

جملتمــ ، وقــد يتحــدث   أب الشــاعر هــو لســاب ا  عــن حتــدثطا 

فشكا لي أحدهم أنه وبعد زواج قـارب العقـدين   نعاناة الطاس؛ 

مخسة من األبطاس، حدث لـه مـا عكَّـر    ، وبعد أب ر ز  من ال من

وال  عطدما علمم زوجتـه   ش؛عيالصفو وودَّر ااياة ونغَّص امل

وأحالـم حياتـه جحيمـًا ال     ب واجه الثاني، فقلبم لـه ظ ـر امِلة ـنّ   

ثــم اســتف ع بــي، ( مع ــا مــرارًا وتكــرارًا أب تعــود.  فحــاويقــا . 

وطبعـًا هـو وـاب يـث      كتبم لـه وعلـى لسـانه هـذه القصـيدة.      ف

رريهـا مـن   ويسمي ا )تاج راسـي، وم ةـيت( و  على زوجته وثرية 

 :(نعمة)امس ا زوجته ااميلة، و ول األلفاظ

 ودق""ع 

 وااياة أماني ..... العمر   ي 

 واملرس في ا يف نعيم فاني

 ... بلحمٍة قلبم لطا ظ ر امِلة ّن

 حصَّطم نفسي بال واج الثاني

 ما واب هلوًا واستةابة   وة ...

 أو واب ورهًا يف نعيم داني
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 فلقد ق يم ربي  عمرق  اخمًا ...

 ًا من اارماِبمل أ تكي يوم

 عقداب واألمل ااميل يلف  ...

 عقداب في ا راحيت وأماِب

 ... عقداب في ا ول  يس رائٍ 

 في ما حبطاِب أنعم عقداب 

 من )تاج( راسي من نعيمة م ةيت ...

 ل  جطانيمن حيب القاري وم  

 من نعمة املوىل وراحة مقليت ...

 وياني أدسِّمن أم أوالدق و

 حبًا طاريًا ... ن هلا يف القل  

 تيه فإن ا عطوانيأوااا 

 ة ...ومل تبلل عليَّ بلذَّ.. أعقم 

 بكل حمبة وتفاني .. بذلم

 ثقل واهلي ...ح  ي .. وانم مالاق 

 ومن تشدوا هلا أااني.. هٌم 

 سر الدجى ...وانم هي املصبا  يف َر

 وهي الدواس ااا طغم أح اني
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 وانم وما أحلى الكالم نا م ى ...

 حقمم أرواني (وانم)م ووان

 هذه ... (وانم) الي لن أعيد ال .. 

 فلقد عرفم بيب قلب  حاني

 رجوت  يا نعيمة خافقي ..... عودق 

 شرعي األبواب للشيقاِبال ت 

 عودق فقليب مشرع أبوابه ...

 وبذور امس  يستلذ لساني

 حتقمم أحالم م ... عودق، ب طوِا

 عودق، يعود الدم يف  رياني

 د لطا اللذائذ ول ا ...عودق، تعو

 يعودق، يعود املاس يف  قين

 تشتٌم وقساوٌة ... أو ما وفاِا

 وم سطتاِبمن الطَّ أو ما وفاِا

 ع وتي ..... واللقيفة .. ووني اابيبة 

 ااياة ت اني ا ت ب لطام َويأ

 وتعود دنيانا ااميلة دوحًة ...

     وابر ونكوب في ا باهلوم َو
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   الددددكت  / عبددددالعزيز بدددن إبدددراهيم     مددددير الملددددوة األسدددتاذ

 الُعمري:    

حممد بن  األخختريت من قبل أحسطم، القصيدة التالية اد

ــ من قصائدا ــ ابراهيم الع مرق، يقو(: نريد أقرب قصيدة 

 اىل قلب .

 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر: 

مـا  يـ عج الشـعراس؛ ألب الشـاعر    مـا  دائمـًا   الـذق هذا السؤا( 

ف ــم دائمــًا يتعــذروب  قصــيدة اال ألن ــا قريبــة اىل قلبــه.   وتــ  ال

ف ـل بع ـ ا   فـال أ ، ول ا مثل أبطائي ويتحةةوب بيب القصائد

الـدفرت  ي سـيقرأ قصـيدة هـي الـيت وقـه علي ـا       على بعض. لكطِّ

 الديواب:أو 

 فتطة العمر ..

 .. حطاني  عليا

 أقصرق اللوم ..

 بدق العتابوال ت 

 ..ديرق الفكر ال ت 

 .. عن حممد حبثًا

 ..عن والم قاله اات جتلى 



 

 

29 
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 .. عن ررام

 ..عن طموٍ  وأماني 

 أصبحم يف واق  األمر سراب ..

 

 ..ار ي قلبًا 

 .. بذاا القد هام

 ..ار ي طفاًل 

 على األوهام نام ...

 ..فةية 

 .. أصبح طدعمًا للذئاب

 ..ار ي ااسم 

 لقي س ام  ..وال ت 

 ..م ط دٌّ ف و 

 .. وم موٌم

 .. ومل يلر  اهتمام 

 .تسرع  اخلقو اب رام اقرتاب .

 

 ي ..فِّش ت وقفيت ِلاب 

 .. اب نققيت تشمت 
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 .. سيليت بغموٍضاب 

 تعبث  .. اب ضحكيت

 .. مطه الرأس  اب 

 .. يف ع  الشباب

 

 ..فاعذري  

 اب أنا عن مش د اا  اختفيم ..

 .. أو أنا من مطقر الرسم اوتفيم

 مي ..أنا أدرم نقا

 ..ووالمي 

 واهتمامي ..

 ..فاقبلي م  سالمي وحقامي 

 .. وختامي

 ..ادف  يف قاعة التيه هيامي 

 وررامي ..

 ..فينا 

 .ملح يف مياه البحر ااب فصُّ
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        مددددير الملددددوة األسدددتاذ الددددكت  / عبددددالعزيز بدددن إبدددراهيم

 الُعمري:    

 تاا  أبو عبداهلادق الصاحل، يقو(:أحسطم، هذا األس

 مااا قلم عن أحوا( األمة يف  عرا؟.

 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر:      

 مااا أقو(، ومااا نقو( عن األمة:

 "مااا أقو(؟!"

 ... ؟!رب سأ بيق فكٍرمااا أقو(؟! 

 فيه تعثر  املعقود ولساني 

 واستكانم بعدما ..... وقواق خارت 

 لشى ومط ا ي حذر وانم قوق ت 

 جأل حارت يف خقاها وانثطم ...والرِّ

 ر قما صمدت بدت تتق من بعد 

 ... ومشتٌم .. والفكر م   ارٌد 

 لرب فحالي ت  تسي(والعقل اب 

 ... يتحالة أم من بعد ما أبصرت 

 وت ور ..  وتبارٌض..  فتطاحٌر

 



 

 
 

32 
 أمسية شعرية

 ... زائٍل وتصارع من أجل سقٍو

 قد زجمر األنذا( ملا أدمِّروا

 دمية ...حتى متى نبقى ب يئة 

 ؟!والقو( ما قا( العدو األررب 

 من ي يف املسري ودونطا ... ماحت

 أمٌم على أ الئطا تتبلرت 

 أيدي م قد أمسكم خبقامطا ...

 وحنن نقيع ا اا تيمرتط ى .. 

 ... نسلوا واارا  وثريٌة ماحت

 ودمعٌة تتحدر .. رٌ  يئن ج 

 فقفل ا ...  وهطاا أٌم تستغي 

 ة معرب مَّوليإ ث .. قد م قوه 

 ه ِدمم على أصحاب ا ... ومساوٌن

 فالشام عن تل  امليسي ت لرب )بغداد( 

 ...ر بةهل ِمن .. يا أي ا املليار 

  ؟!ون طصر  في ا ن ع ُّ ديطيٍة

 صونوا عرضكم ..... يا أي ا املليار 

 د ت بعثر فطساؤوم ب  الي و
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 أين قلوبكم ..... يا أي ا املليار 

 ؟!املطمر  ا جملازٍر قد ساس مط

 فيميت مكلومٌة .....  حاب اا اد 

 وي طحر  واملسةد األقصى ي ذ( 

 وم ...س.. فيرهبوا أعدا حاب اا اد 

 م لل  ووبِّرواا سريوا لذا

      مددددير الملددددوة األسدددتاذ الددددكت  / عبددددالعزيز بدددن إبدددراهيم

 الُعمري:    

ــو مصــقفى،       أحســطم،  ــدوتور أ ــن أب هــذا ســؤا( مــن ال

القصــيدة الــيت وتبت ــا ل وجــة صــديق ، هــل  يقــو(: مــااا عــن 

ومــا يســي( عــن الصــطعة الفطيــة    !؟أم أتــم بطتيةــة؟ عــادت اليــه 

ــ   ــ    ــ ؟   ويقــو( هــل أرل ــو( يف ال أنــا  عرا مصــطوع؟. فمــااا تق

 م يف ليت يفـرتض أب تتـيخر لكـن لعلـ ا تسـ     اأدخلم املداخالت 

 .(التطبيش)

  الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر:       

ــن نرواع،  ــل، حنـ ــيو   وسـ ــي م أب يتـ ــو( وعلـ ــا أب نقـ لوا. عليطـ

ليطـا  فعبالطسبة للشر الثاني من السـؤا(،  ونفإ اإلجابة السابقة 

الشـاعر دائمـًا ال يطقـد نفسـه بـل      فلوا، أب نقو( وعليكم أب تتيو
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  ــعره مقــيِّدبــاس وهــم مــن ي اد وعلــى األعلــى الطقَّــ يعــرض ب ــاعته

يكــوب يف بعــض الشــعر  هــل هــو مصــطوع أو مقبــوع. لكــن قــد   

متتابعــة  عليــه األبيــات  لُّوقــد تط ــ صــطاعة ااا حــتَّم املوقــه الــ    

  و على الوج   ييتي مصطوعًا ومقبوعًا.يف مواقه فمتدفقة 

     مددددير الملددددوة األسدددتاذ الددددكت  / عبددددالعزيز بدددن إبدددراهيم

 الُعمري:    

ــد   ــطم، نريـ ــي لطـــ أحسـ ــعارا   أب تطتقـ ــ  أ ـ ــراه أنسـ ــا تـ ا  ـ

ــة؛ ب الط  ــالبقي ــى     ف عض مــن أصــحاب الفصــحى رنــا بتةــوب عل

ما يصل يف عمقـه  من املعاني أي ًا  قي فيهب قية، ولكن الط ب الط 

 عده اىل ما وصل اليه الشعر الفصيح.وب 

 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر:      

ــا أأ ــوب وــيني  ،مــا أدرقواع،  ــًا لقــي وأن ــي أحيان العرب

 علشاب وده( أقو(:  )ـ أ عر بتثاؤب البعض، ف

 ثاوب ...تثاوب، ال تال 

 ال تغض القرب ساعة

 املصاي يف ليل  سكرابفال من 

 ويغرس ال حكة لغم ي رع البسما  قى
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 انقل  ...يرتا األفكار حريم 

 الس ل وأصبح مصاع في ا 

 ااا التفتطا ما نمرنا رري نرياب وجطود ...

 واب سكتطا ما لقيطا رري نكراب وجحود

 وَّة واملروة صارت ...اإلخ

 بصه املعاي 

 ه نسعى للطةا ؟! ...وي

 ؟!ويه نقم  بالفال 

 ... ؟!ويه من ي للصال 

 !وسيفطا بالغمد راي 

 ... !وم متطيطا الر يد

 ... !طا ابن الوليديأَكوم ب 

 ...بيس  ديد زللوا  بيس م

  عباار عثرات ومتا

 العداوة بيططا ت رب جذورها ...

 سد بيططا يف لع  وورةوالتبارض والتحا

 مطا أخذ ول املقال  ...العدو 

 انشغلطا بالسفاهةا تغلطا بالتفاهة و
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 وب  تطقيو على...ب  تطقيو على ه  الوسو، 

 الع برميل نفو، وب  فطاب تعال وب  

 تالطم فيه ول الطاس ررقى ... ال من حبٌر

   ما يعيش ب ال من رري حمتا( ومشار  

   ذ الددددكت  / عبددددالعزيز بدددن إبدددراهيم    مددددير الملددددوة األسدددتا

 الُعمري:    

أرم عددًا من املؤرخ   ن ح روا هـذه  أحسطم.  كرًا و

 مى التاريا؟.الليلة، ف ل ل  يف التاريا باع أو حو( ِح

 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر:      

وحتـى  التاريا اال تارخيي م  نفسي فقو. ليإ لي يف واع، 

ــًا،     أاوــر  وطــم لكــم بع ــًا مــن تــارخيي، فينــا وطــم مسيط

ولكـن القـ  ااـدي     . ائة وسبع  ويلواملأ ل ما يربو على 

، (رجــيم) ؛ فكــل مــا )جيــم( أبــدأ يفجمــااًل للــرجيملطــا  يــدعمل 

فحاولــــم أخفــــه،  مــــا حســــبم حســــاب ا!. قــــابلت  )وبســــة(

متـرُّ بـي بعـض    رارًا وتكرارًا، لكـ  أيسـم ويئسـم.    وحاولم م

شــري الــيَّ وتســتوقف ،  ه حيطمــا وطــم مسيطــًا ووين ــا ت املواقــ

انتبـــه لطفســـ ، راع أحوالـــ ، ) ـــوب وش أنـــم تـــراا )دبـــي(، 

 وم  ال :، عليه(
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   ...بُّولقد أمرُّ على اللئيم يس 

               قلم ال يعطي    مثَّم م يم ف

طرقــــم البــــاب علــــى أحــــد ؛ !لدرجــــة أنــــي أصــــبحم وــــالغو(

 )اللــي(الكتلــة  غري، ملــا فــتح و) ــاب(س، فــتح ولــده الصــالــ مال

طيـ    )هـه هـه  قـا(  )وين بابـا(؟.   قدامه وقه مشدوهًا، فقلم له

فـدخل،  د فقـو.  للمشـ   ( ـوفته )خطقته العـربة مـن   طي ( الولد 

طلــ  وهــو ي ــح . قلــم )ايــش   لولــد، ب أفســر مــن ا وأبــوه وــا 

 وبيـيري  يبيـ  واحـد عطـد البـاب     بـا قا( ولـدق يقـو( )يـا    في (؟. 

مــا يعــ  اع يرفــ  قــدره . جتطــا الــيت تفــتح وــده(أوــرب مــن ثال

ــل  صــرت  ــة(، ب ــ (،  وال )الوقافي يطا هــذه مّشــفأوــرب مــن )الفري

ومـا توعـدت علـى الـ .     واملعتـاد  بتسـامة صـفراس و  وابتسمم ا

وـاب  وأحذيـة،  لـي  أ ـرتق  مـرة ـــ أعـ وم اع ـــ     اهبـم  ثم اني 

. ماب(صـ هطـدق جييـد هلةـة )الق     ـلص ب ا عطدنا أحد احملالت 

قـا(  ( أعق  نعااًل ـــ أعـ وم اع ـــ.      ة)وقلم يا  م ) ه(جئ

فقلـم   ؟حـر الشلصـيات أم أعقيـ  أق وـالم    ........ تريد نعـااًل  

ِقــإ وقــا(: فيح ــر لــي نعــاًل  لــه أعقــ  أوــرب  ــيس عطــدا.    

، فقلـم لـه   هذا، فقلم أورب  وق، فةاس بيخر وقا( ِقإ هـذا 

خــي تقــيإ  فقــا( يــابثالــ ، فقلــم أوــرب، فةــاس أريــد أوــرب، 

  كن جيي، فقلم: الكرتوب
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 لي  تسب حتى ود، اعةًبفوا 

يف  انه وتعــاىل لــي الطةــاة، أدصــبم بــيملٍ ملــا أراد اع ســبحلكــن 

ــادر    أســــفل الم ــــر، وقــــد يكــــوب يف احملطــــة مطحــــة، فلــــم أرــ

ــه   ــفى اال بتوجيـ ــاملستشـ ــي.  يب ي بـ ــلفـــه وزنـ ــا اهبـــم  لكـ   ملـ

ا أو( ملـــ ـــا. مطواج ـــم أمــورًا وـــثرية قـــد تتعةبــوب    لمستشــفى ل

الـذق  ظ ـرق  واع، فقلـم:  ؟. مـا الـذق يوجعـ    دخلم قالوا لـي:  

؟. الـذق يوجعـ   أيـن  فقـا(:  الدوتور يكشـه.  فحاو( . يوجع 

ــم  ــا أدرقفقل ــذق اهــ  ل   . م ــل ال ــدوتور وفصــرت مث ــول ــا يق ( ي

قـا(: هـذا يوجـ ،    . ويـه؟ . قا(:  ول  يس يوجعأنا دوتور 

ًا اوتشـه  أخـري .  يقـو( هـذا يـوجع   علـى  ـيس   ما ي ـغو  وول

كشه علـى الم ـر،    ذا بدأ يفبعه مكسور!. لدوتور أب أصا

 ولـه  ـحم مـا يف عمـام    اال ، أجـروا أ ـعة،   !مـا أدرق  وين ويـن 

 :قلطـا اال )ترقيـد(.   )ما لي (واع يا خي قا(: الفقمة(.  صطادير)

املستشـفى،  ( م)حقـ  العربيـة  جيم أرو (. يالا، ترقيد ترقيد)

 زارب، )وعةـ ت متشــي(  )يـوم روبـم بقيـم أحـ  بـالكفرات     

أرو  قلــم: ، ؟!(أســرع علــى رجليــ  قــالوا: )مــا تــرو (. مّطــا ومّطــا

ــي.   ــى رجل ــم عل ــًا أرادوصــلم القســم،  ث ــا  وطبع ــوا بيطط وا أب يفرق

فصــار املستشــفى، لبســته يح ــروا لــي قمــيص فوبــ  املرضــى. 

لفـوا  أردت أب أقيإ ال ـغو ) ومااا أفعل؟! ، )صديرق( اىل هطا
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ووصـــلوا  رت ، فةـــابوا واحـــدة زود   انقلر مـــ حقـــة ال ـــغو فـــ   

ثـــوا عـــن حبأرادوا أب ييخـــذوا عيطـــة دم، ثـــم . وأخـــذوا ال ـــغو(

وأخـريًا  دوا! وأخذوا مـن جـارق وقـا( رـدًا يعـوض.      الوريد فلم جي

ــي ظ ــرا    ــدي م   )يــيب( قــالوا ل   ــد، فيح ــروا ااــ ام الــذق ل

ــى  ــل اىل الكلـ ــي(  فوصـ ــا جيـ ــي(  ، )مـ ــا جيـ ــط  )مـ ــاس اثـ ، ومقـ

و)لفيتــه  )روا (الــرحالت وفصَّــلم حــر( فــذهبم اىل الســطيدق )

اىل حتـى  ملعانـاة  اهمـ  وـل   وانت ـى املوضـوع. امل ـم     على روحـي( 

وهـم  حتـى   (مثل ساهر ( )بقي يقوطيهدرجة أب املي اب ملا )رقيت

وج َّـــم ف )بقـــى يقـــو( طـــو  طـــو  لتعـــدق(.  141رافعيطـــه اىل 

لإلخــوة املرتهلــ ، ر اإليــادق علــى طريقــة لقــيو بــن يعم ــ رســالة 

 موا قيامًا على أمشا  أرجلكم ...قو

 ثم اف عوا قد يطا( األمن من ف عا

 قلم:

 يا معشر املرتهل  تذوروا ...

 فيكم عاقاًل يتفكر  فلعلَّ

 أو قد ت يد على املئ   حومكم ...

 وعيونكم يف رفلة ال تبصر 

 فالقفل يصرخ ح  تيتي حنوه ...    

 ويصيح يا أماااه جاس األورب 
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 والطاس تطمروم وتقلر س م ا ...

 حنو الشحوم وفيكم تتطدروا

 وتمل بسمتكم تطري  فاهكم ...

 ب ذا ا خر  وويب من ي عطى

 ألبيكم ...  هبوا مجيعًا ال أبا

 ا وال تتيخرواوتكاتفوا واجرو

 وقفوا بوجه )الرز( وقفة حازم ...

 ال يغريطكم االى والسكر 

 .اتكم ..تروطوا يومًا اىل لذَّال 

 األبيات ما قد خيربواوخذوا من 

 اني أدمطِّي الطفإ جسمًا ناحاًل ...

 ولَكم ع مم على الرجيم فيردروا

 فالطفإ تقلب  اىل لذَّات ا ...

 معرب  م وليإ مثََّةحتى وقعأ

 سيصوغ بالتفصيل ما عانيته ...

 ال أست يد بذوره أو أقصروا

 فلقد اهبم اىل املصحة  اويًا ...

 بم رق ت أروا من بعض آالٍم
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 فبدأت بالروت  من اجرائ م ...

 وحتسر  لكن رشت  رصٌة

 فطمرت يف جسمي فإا هو ...

 وتلة مرصوصة ووين  ال أ عر 

 فصعدت للمي اب أطل  عابثًا ...

 فكاب ملقدمي يتعذر وزني، 

 أما الوريد فكاب حقًا متعبًا ...

 فتتابعم )ح قطات م( وي تثربوا تغ وا

 الحقًا ولَّم ...فتفشل ثم تغ وا 

 فعادت من يدق تتق ر 

 حتى القميص أ ا  ع  معرضًا ...

 ال أرت ي  ومط  سوب أدحذِّر

 أما السرير فقد بكى من وطيتي ...

  وج از ضغو الدم وم يتعثر 

 وح ام  د الم ر أطل  عونه ...

 لكن مقاسي يف احملازم يطدر 

 والكشه عن تل  الدمامل يف اخلفا ...

 فسرٌّ ي سرت أو عن بواسرٍي
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 ... يا معشر األصحاب اني مشفٌر

 يا معشر األحباب اني مطذر 

 ال حتسبوني قلت ا متطدرًا ...

 أو زدت في ا وي ت يد األسقر 

 ال والذق فلر الصفاة لعبده ...

 اني أعاني ما اورت وأوثر 

 هذه القصيدة صغت ا من حسرتي ...

 لم مماهرها وطاب ااوهر هذ 

  سدددتاذ الددددكت  / عبددددالعزيز بدددن إبدددراهيم     مددددير الملددددوة األ

 الُعمري:    

مطة بــوزارة علــى قسـم مكافحـة السِّـ   أقـرت   ي لعلِّـ أحسـطم، و 

ــذه     ــن هـ ــتفيدوا مـ ــه أب يسـ ــاور وزمالئـ ــحة، الـــدوتور  ـ الصـ

 القصيدة ورريها يف التقليل من الوزب.

 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر:      

 .يف األو(اإلنسـاب ملـا وـاب عليـه      نُّبعد ااراحة أحيانًا بو

طاســـبة مـــن املطاســـبات ماىل بعـــدما أجريـــم ااراحـــة، اهبـــم ف

ملـا انت يطـا جلسـطا للعشـاس، وأنـا )تـوق مسـوق        ثم وقدمم اافل. 

، أفقــم  ــوق(. تــوق بــدأت ااراحــة مــا بــديم، يعــ  أحمــديات
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ــدأوا ــادق، ف  ب )يتقــاطر(  طمــرت فوجــدت املفقــح  بالعصــري وال ب

 عيــونيوبـدأت  عةــ ت، ومثلـ م  آوــل  )أبـي( ، وبوالطـاس ت ــر 

عطـد احملقـة   ووقفـم  روحي وطلعم مـن عطـدهم   سحبم ، فتدم 

ــادق   ت ــربالطــاس . فبــدأت أحــن، واع ق ــر؛  وأخــذت علبــة زب

 ، فقلم:)مفاطيح وأنا أدور بالبقالة زبادق(

 واع ق ر الطاس ت رب مفاطيح ...

 وأنا أدور بالبقالة زبادق

 ... املشافيحولوب الرز أول هم يا

 اللي باملاس  ربي وزادق وأنا

 سويم للمعدة نعومة ومتليح ...

 ق أخه وجسمي يصري عادقوّد

 باملشي هبة الريح ...وأمشي وأسابر 

 لم من األمراض والطوم هادقوأسأ

 وألغيم بالسمطة مجي  التصاريح ...

 وأصبحم ألح اب الر اقة قيادق

 ومن ال يسكر معدته باملفاتيح ...

 ض يده ال    ضاي  ورادقويقب

 قبلما يصبح ااسم تشليح ...خفوا، خفوا 

        وتؤسإ األمراض فيكم نوادق 
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        مددددير الملددددوة األسدددتاذ الددددكت  / عبددددالعزيز بدددن إبدددراهيم

 الُعمري:    

يبـدو أب اختياراتـ  أف ـل    أنـم أحبـ ،   أحسطم، ال أدرق، 

 من اختياراتي، فتف ل.

 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر:      

واع، وامتدادًا ملشوار التاريا ااافـل بـالرتهالت ااسـمية    

 :، أقو(أنقذني مط ا الذقاع سبحانه وتعاىل  اليت أ د 

 هو ابن ضال  ... قا( حممٌد

 أنثر قواًل والش اب المعي

 أبدأ حبمد اع يف القصيدة ...

 ب ذه املطمومة الفريدة

 ب ...ماموضوع ا خيتص بالسِّ

 وق الشحوم من ب  اإلنسابا 

 وهم اووا التكوير والربوز ... 

 العةوز ةشيت م ومشيِم

 ...  يطًا تارًة وتارًة شي 

 ، هكذا مسارهحنو الشما(
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 ... بقم ول من أتى أمامه

 ي رب مطه طال  السالمة

 خيافه القرير واملسار ...

 سرع من هيبته الققاري 

 م ... وييول القعام دومًا يف ن 

  !!!!!! الـ بدوب متييٍ  وينه

 ويرتا الصحوب قاعًا صفصفا ...

 صفصالحر فيه الفدوبع  م ي 

 تل مه العوامة ...اا، ومثل 

 ااا امتأل تشري بالعالمة

 تراه يف االوس والرقود ...

 الطفود وأباا م  هُّبِّ  

 ويف الشتاس دائمًا جذالب ...

 ألنه بربده فرحاب

 وائل ...تكه عن خروج ا الس

 مائل  الشحوم واخلوجتمد 

 والصيه يا صا  السم  يبغ ه ...

 قد يغ به ألنه ِبح رِِّه
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 ... طابتفو  فيه رائحة الِص

 من عادة السماب هوهذ

 ترم فيه العر  ...وذا بكثرة 

 وبع  م يصيبه بعض اار 

 يا أدخيَّ يل مه ... ومثل هذا

 توض  فيما يؤمله ٌةر د وأب 

 ... ا ا الشقوقه ترم بجَلوِر

 اقله وتبصر العروقمن ث 

 أما ال واج، فيه بعض املشكلة ...

 !ترضى به وتقبله من اليت

 ف و من ال واج دومًا حائٌر ...

 ألنه على الفتاة جائر

 طصح بالرجيم ...اا ي  ومثل 

 وقلة القعام والتطميم

 يعوِّد ااسم على الر اقة ...

 وي كثر التمرين واللياقة

 ي ةر الوسادة ... القعام بعد

 حتى يعيش العمر يف سعادة
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 اب ...فلفه اع من السِّم

 وجازهم بالرب واإلحساب

 وأبق م يف حالة مرضية ...

 حتى يوازوا الكرة األرضية

 مصليًا على ... م ْموأختم الطَّ

         حممد خري نيب أرسال

        مددددير الملددددوة األسدددتاذ الددددكت  / عبددددالعزيز بدددن إبدددراهيم

 :   الُعمري

هـذا سـؤا( ـــ وأنـا     الل م صلِّ وسلم وبارا علـى نبيطـا حممـد.    

يقـو(: مـا هـو األثـر الـذق تروـه  ـعر        أدمج بعـض املـداخالت ـــ    

املتــــطيب يف مســــريت  الشــــعرية، وقــــد تقاولــــم عليــــه يف أحــــد  

؟ ومـا الـذق يعةبـ     ــ واا س األخري هـذا مـن عطـدق ـــ     اقصائد

ــطيب،   ــعر املتـ ــن  ـ ــه ال مـ ــن ديوانـ ــيدة مـ ــلة  وأق قصـ ــعرق مف ـ شـ

 لدي ؟.

 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر:      

ة، ف و مـال   املتطيب وله ظاهروأنا مل أتقاو( على املتطيب، 

دتي الـيت ألقيت ـا قبـل قليـل     يف قصـي  ولعـلَّ الدنيا و ارل الطـاس.  

. (اتـه  دانيَّ)و (اتهيفيَّس )قصائده وبوتعلقي باملتطيب عن  ما ي طب 
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ادارة ف  زمالئــــي يف لكــــم قصــــيدة وــــاب قــــد  ــــرَّ  روأختــــا

اىل مكاب آخـر،   تعليم القصيم بعدما رادرت القسمباملوهوب  

 :، قلموتبم في ا هذه األبياتوال  يف احتفائية 

 "مطارة اإل عاع"

 جئت  فاستة  للداعي ... يا  عر 

 وليحتفي باملبدع  يراعي

 ولتفلر الكلمات يف وصه األدىل ...

 ياة مطارة اإل عاِعهم يف اا

 من قد ق يم ربي  عمرق بيط م ...

 وأخذت مط م جذوة اإلبداِع

 من ال من ااميل ق يته ... ِعقٌد

 يواع وفكٍر ما ب  موهوٍب

 ِعقٌد من ال من ااميل ق يته ...

 عًا بالذو  واإلمتاِعتمتم

 صحبم خالله جمموعة ... ِعقٌد

 من صفوة املدراس واألتباِع

 الصرو  معاملًا ... وبطيم فيه من

 وى العقو( متاعيمن أاوأخذت 
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 باألمإ واليوم ااميل ويف رٍد ...

 لن أختفي بوداعي  أنا بيطكم

 وأبعد موقعي ..... م ما نيم جسمي 

 الطاعي أو قام يطعيكم اليَّ

 سيمل قليب ناب ًا بوالئكم ...

 وحملقًا يف جووم بشراعي

 وفائكم ...وأظل أهلج  اورًا ل

       تبقًا بكم ايقاعيويمل مر

 وية بعدما أخذنا مـاس الصـحة،    ل على ماس البلديةميِّن طي  

 شعيب  وق.أخذنا الشعر العربي فـ )خلُّونا( منيل على ال

ــثري مـــــن البلـــــداب العربيـــــة     ااا أرادوا أب ورريهـــــا، يف وـــ

أو احملاســبة موقــ  احملاســ    بشــغلوي إن م فــيكســبوا ال بــوب،  

؛ )علشـاب ملـا مجعـم جرا ـيع      السـماس( فتاة )جت ع القـري مـن   ب

  تقولــــ مابعــــد، مــــا تكاســــرتيةــــي حتاســــ  بــــدوب وقشــــ  

 ذا من أسـالي  التسـوير   ف، (تقو( بعد ما تب  زود، فب الكثر

مـا  ـاس اع   تـاة،  وواب بـه ف ل حلويات، مرة حمل فةئمعطدهم. 

 ا ونقــو( ااا ) ــفم خصــرها  طويلــة وال نريــد أب نوصــف علي ــا، 

ولو  فم .... قلم مـا بـه جماعـة(. امل ـم      وعتقو( تشكي من اا

 :يقو(
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 جيم حملل ااال ...

  فم ااال وله

 اللي خيلي الرجل ...

 ما  ل  فلوسه 

 ... بطم على مذهيب

 والدين وامللة

 وانفتح ...، ؟!قلم االسم

 ثغرها نحروسة

 من طوهلا جيلسوب ...

 ظل ا ثط  يفا

 الصدر ...وومتون ا  

 لردب مغروسةبا

 ب ...سيون ا وعيو

 للعشا  مطسلة

 يش طويل ...و عرها ّم

 وتكره ااوسة

 وقفم أطال  ب ا ...

 والطفإ معتلة
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 قالم حبييب طلب ؟ ...

 بإ بوسة() قلم بسبوسةو

 يوم احنطم لي ...

 وقلم أهاًل ب القلة

 ه ب  ...ياوصارت  فا

  فاق مغموسة 

 مسعم صوتًا يقو( ....

 خمتلة الطاس

 ...ليم اهلواجإ تثري 

    أ ياس حمسوسة

        مددددير الملددددوة األسدددتاذ الددددكت  / عبددددالعزيز بدددن إبدددراهيم

 الُعمري:    

هذا سائل يذور والدا خبري ويدعو لـه، ويقـو( هـل هطـاا     

 تويف؟. ماأق قصيدة عطه ر ه اع، وم عمرا حيط

 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر:      

لطـــا ولـــه رفـــر اع  وطـــم معـــه يف املستشـــفى حتـــى رـــادر، 

وطـــم يف آخـــر ســـطة يف ااامعـــة، واميـــ  أمـــوات املســـلم ، 

ر ة اع عليه، ووفاته ــ اع يعفو عطا وعطه وعن مجيـ  أمـوات   
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السـطة الـيت خترجـم    هــ، يف   1419 1 1لم  ــ وانم يف املس

 في ا، أقو(:

 "هل مات حقًا؟!"

 ... ؟أتراه حقًا حلَّم الملماس 

 ؟الورقاس  وعلى أبي قد ناحم

 ... ته ساحات املساجد ول اَكوب 

 والف الس وجمام  األخيار، 

 ... ؟الش ور بعلٍة ر ب مات من ص  أو 

 ومل ييت اليه  فاس ، عانى

 ... ؟مات من مج  املكارم ول ا أو 

 ال اهد املعقاس  ااا التقّي

 ... ؟مات من ع ب د  اإلله موحدًا أو 

 عة ت حتوز بعقله األهواس  

 ... ؟حي الليالي ساجدًاات من ي م أو 

   دت على ما قلته ااوزاس 

 ... ؟أو  مات من يبغي ااميل لغريه

 يف قلبه ما حلَّم البغ اس  

 ... ؟أو  مات من سرت الفقري ناله

 ؟أو  مات من يبكونه ال عفاس 
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 ... ؟أو  مات من حفظ اللساب وصانه

 يف قوله مل تم ر الفحشاس 

 ... ؟   عارهأو  مات من جعل الصال

 ه دعَّاس مر ع  كل خرٍيول

 ... ؟مات من قد  يَّعوه مجاعٌةأو  

 واألحياس  ب ا الساحات، رصَّم 

 ... ٌرلبِّبشراوم اب الرسو( م 

 الطاس يف دار الفطا   داس 

 ...  ؟أتراه حقًا أم فؤادق  ارٌد

 ؟أتراه حقًا أم بي اإلرماس 

 ...لسعادٍةلكن م ى ال مل  م .. 

 حتمى به ااوراس ، أبديٍة

 ... لكن م ى لسعادٍةال مل  م .. 

 ٌم ب ا وبقاس ع ِن يف جطٍة

 عفوًا أبي، فلقد علمم بينه ...

 قص  ما قد قاله الشعراس طأي 

 لكط ا خلةات نفسي قد َأبأم ...

  ؟اال اخلروج، ف ل هلا اصغاس 
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      مددددير الملددددوة األسدددتاذ الددددكت  / عبددددالعزيز بدددن إبدددراهيم

 :   الُعمري

، آمــ  يــا رب  ر ــه اع ورفــر لــه ورفــ  درجتــه يف علــي      

ا ويني بـ  قـد قلـم  ـيئًا يف التقاعـد واملتقاعـدين وأنـ       العامل . 

 مط م وهطاا رريق من املتقاعدين، وأنم من املبكرين.

 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر:      

 هذه قصيدة ألقيم يف حفل تكريم املتقاعدين:

 األسقرا ...  حمفل ا باس صغم يف

  ا عقرًا يفو  وعطربات بأَكوس 

 وأخذت من علم البدي  بديعه ...

 حلو القصيد األ قراوحلبم من 

 ... قدًا تكامل روعًة ا ِعت مأَمون 

 الآلل  حسطه وااوهرافا  

 هديه حمفوفًا بقدبلة صادٍ  ...أد

 للمللص  عن القلوب معربا

 طى ...ول املد ميا م ن تقاعدمت، لكد

 أب يلتقيكم دهروم مستبشرا
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 مجيل صطيعكم ...وم بذلتم من يا 

 خقي الصغار مكررا ومما ضرَّ

 يًا بشبابه ... الطفيإ م حِّ ( ذ ب 

 راعى رراس الطشي حتى أمثرا

 ها قد ترجلتم لبغية راحة عفوًا ...

 فباري العلم لن يتعثرا

 فالعلم قد رف  الفقري اىل العال ...

 سامى  اخمًا متصدراحتى ت

 حر  رافاًل ...واا ل مثل الطار ي 

    ومدرعًا بالعلم لن يت ررا 

 ر ْو  التقاعد لي علي  مالمٌة ...   

 ن بدأ ااياة مشمراون رْو  م 

 ليإ التقاعد موحيًا بط اية ...

 رمبل قل بدايت م اىل هام الذ 

 حتى واب ترووا حميو عقائ م ...

 ا نعرباف م الشموع ت يس وي م

 قد تقاير جمده ... وم من حماٍ(

 التقاعد صار ر ًا أخ را بعد
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 ... ًاترا املؤلَّه والبحوث وطالب

 يتحدثوب واوره متصدرا

 ته ...اواب التقاعد باعثًا اي

 عط م خبَّرالو تسي( التاريا 

 ما زا( في م نب  م وعقاؤهم ... 

 قد آب لللربات أب ت ستثمرا   

 تكر  م ... كرًا ادارتطا على 

 نلتم بسبر اخلري حمًا أوفرا

 صادٍ  بلقائكم ...هذه قصيدة 

  ت باع وتشرتم  ليسم مشاعره

بــــو  ــــد والــــدوتور وماثــــل )أوعطــــدنا  ــــاهد و ــــاخص 

 عبدالع ي  وأنا(، وتف ل بارا اع في .

        مددددير الملددددوة األسدددتاذ الددددكت  / عبددددالعزيز بدددن إبدددراهيم

 الُعمري:    

يقة الوقم رنـا بـدأ ي ـير والقصـائد     ااقج اا اع خريًا. 

ــم لطــا          ــار أن وــثرية جــدًا، ولــذل  ســيختار واحــدة بعــد أب ختت

 واحدة، ولطبدأ نا ختتاره أنم.
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 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر:      

 اله""لكل عصٍر ليأ

 البيم أنم الراقي ... وربِّليلى، 

 يوالش د ب   فاهكم ترياق

 ... فلٍإممقرقوب و والطاس حولِ 

 وراِ أم ى لدائطه على األ

 يط وق للوائكم ... يف ول عصٍر

 من االفاس والعشَّاِ  جيٌش

  م ...لُّوود.. جيروب خلف  طامع  

 يقتات من عيطي  واألحداِ 

 فمةده ..... أما الذق بلغ السماس 

 وافر األ واِ ب أب آب مطِ 

 أفاتطة ال ماب وسحره ..... ليلى 

 مشتاِ  عا ٍر بقلٍ رفقًا 

 قد ت ال  وانربم ... رفقًا حمسٍم

 رقراِ  سائٍل رفقًا بدمٍ 

 مسامرة الطةوم وعدُّها ...ي ليِل

  فعربة لرفاقي..  أما الط ار
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 ققعيت من القلوب حباهلا ..... ليلى 

  ما آب أب يصل القلوب تالقي

        مددددير الملددددوة األسدددتاذ الددددكت  / عبددددالعزيز بدددن إبدددراهيم

    الُعمري:

جملـــا( ألق هطـــاا بعـــض التعقيبـــات، وســـطرتا ا أحســـطم، و

ــٍر ــٍر تعليـ ــوٍب مبا ـ ــارق    ، أو مكتـ ــوب اختيـ ــرت أب يكـ ــد آثـ وقـ

قبـل أب أطلـ     قصـيدة لطـا  ، لكن هـل تريـد أب ت ـيه    لقصيدة

طيـ ،  تووـل علـى اع .   ال، أبدًا، ؟ ]ال يه: خريةاألقصيدة ال

ًا مـن األمل  رت ا ألن  أعلم أب في ا  يئفيما سيطلبه، ولذل  أخَّ

الشــاب ــــ بــإاب اع ــــ وهــي قصــيدت  يف ابطــ  املرحــوم  الكــبري 

الذق تويف يف سٍن مبكـرة، نسـي( اع سـبحانه    ر ة اع عليه 

 وتعاىل أب جيمعكم واياه يف علي .

 الضالع سليما  بن حممد/ الشاعر األستاذ احملاضر:      

هـــي ليســـم قصـــيدة، لكط ـــا . وارفـــر لطـــا ولـــه اللـــ م آمـــ 

ن ا يف مدونيت بعدما تويف رفـر  مقتقفات أو تغريدات وطم أدوِّ

أخاطبــه  اع لــه وهــو يف حبــر العشــرين. ففــي وــل  ــ ر وطــم 

ثـم  . ت يـد هـذه األبيـات   يت ، ثم بدأت أو ب وأناريه ببيٍم وأناجيه

ـــ طلــ  مــ  الكــثريوب أب أتــرا هــذه الطياحــة    ومــا وصــفوها ـ



 

 

59 
 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 ، ألنـي ومـا أدوطُّـه   قخبـاطر  لكط م ال يعرفوب مـا جيـو(  ــ  بذل 

 :أمتثل

 حتى ويني للحوادث مروة ...  

   قرع   ول يوم ت  ِ بصفا املشرَّ

 وجتلدق للشامت  أري م ... 

 أني لري  الدهر ال أت ع  

 فانتمر ... ال بدَّ من تلٍه مقيٍم 

 أبيرض قوم  أم بيخرم املصرع

 :ففي الش ر األو(

 يا حبييب ... وطيف  م ى   ٌر

 يط  من نصييبيقو( بيب ع

 الش ر الثاني:

 ...   ريناليوم يكمل قرتي 

 ما ب  اابي  وبي  اب تَّ

 متغي  حتم الثرم جثمانه ...

 مل يغ  عن عي .. لكطه ال 

 الش ر الثال :

 وحبي  قليب ...ثة أ  ر ثال

 وقرب  ٌدحأي م رفاته َل
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 وعي  مل تذ  طعمًا لطوٍم ...

 و ط  نوم ا طيٌه واور 

 ربي على اب  بعفٍو ...َفة د 

 ورفراٍب فينم به أبرُّ

 عليه ...مطفقر  ومللم قل 

  ر سوعوِّض صربه فيما ي

 الش ر الراب :

 أربعة ... أم يم يا ولدق   ورًا

 ي أدمعهت ماملفةوع  والوالد

 أرم أثرًا لكم ... يف ول زاويٍة

 والذوريات على فؤادق موجعة

 يا ر ن جاسا قرتي ... يا ربِّ

 الطيب وصحبه فلتةمعه فم  

 الش ر اخلامإ:

 ... ن مأ آمطًا حتم الثرم

 الورم د ْقواترا لطا ِح

 ... ن مأ عطد ر ن رحيٍم

 هو من أراد وقدَّرا
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 أوملم مخسة أ  ر ...

 وعلي  دمعي قد جرم

 حم اافوب ...حتى تقرَّ

 وصار دمعي أ را

 طيفه ...فيملح ..  أسلو

 ر من عي  الكرمقيَّف

 ارحم ضعفه ...ف يا ربِّ

 رمواجعله يف هام الذ 

 وارز  فؤادق سلوًة ...

 واجعل طريقي أخ را

 الش ر السادس:

 أوملم ستة أ  ر يا قرتي ...

 حتم الثرم ب يافة الر ِن

 مًا ...أرجو اإلله بيب تكوب مطعَّ

 يف القرب يف روٍ  ويف رباِب

 اب راب جسم  يف الثرم عن ناظرق ...

 جدانيفالقيه يف قليب ويف و

 يا مالزم وطييت ...أال لن تغي  

 أو ختتفي يف قب ة الطسياِب
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 سيظل أاور ما حييم طباعكم ...

 متلذاًا يف اوروم بلساني

 وأظل أهلج ل  داعيًا قرتي ...

 والرضواِببالعفو، والغفراب، 

 الش ر الساب :

 ... سبعة أ  ر مت ياليوم 

 تشكو قلة الغمِض والع 

 ... ربم يا مجارتي قدرًامذ 

 والقل  يفقد مصدر الطبِض

 مذ ربم والدنيا ت يد أًسى ...

 ضا  الف اس وضقم يف األرِض

 ... اما زلم أحلم أب أراا هط

 وأراا يف نفلي ويف فرضي

 وم ضعفم ...فالقد.. ما زلم أحب  

 اا أنم يا مجارتي بع ي

 اب وطم حقًا لن تعود لطا ...

 فالفي( أن  راضيًا مرضي

 حه أبدًا يف ...أسعد رو يا ربِّ

 األرض أو يف ساحة العرِض
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 وامطح  السلواب عن ع دق ... 

 رض  ربي نا تق يولت 

 الش ر الثامن:

 ... الش ر هذا يا حبي  الثامن 

   ي وأنم جوار ربي آمن 

 وقد ...، حم جف وأنا دموعي قرَّ

 وانم دموعي يف اخلقوب سواون 

 ... ــ وما عرفوا حبةم مصيبيتقالوا ــ 

 حاو( بيب تسلوا، فةوُّا داون 

 حاولم أب أسلو، ويقق  سلوتي ...

 اوٌر مجيٌل حازه وحماسن 

 الذق ... والثوب  واألورا   والعقر 

 ومياب   د الفرا ، وصورة، 

 ... من قابلت م متواصٌل وع اس 

 يف ول األماون ماون  والقيه 

 توارم يف الرتاب وليت  ... جسٌد

 اًل ساون وطم الذق يف القرب قب

 ...بيب القل  أب يسلو  ع اس  لكنأ

 وٌل اىل الر ن يومًا ظاعن 
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 رجتيه لقرتي ...رب عفوا أيا 

 فيما يكوب ووائن  ًايا عامل

 والصرب والسلواب جلل  ب ا ...

 عبدا واهن  يا رب يا ر ن 

 الش ر التاس :  

 م م يا قرتي تسعة ...

   الدمعةوعي  تسك

 .أ  ر مرَّت .. فتسعةد

 وح ني مل يقه نبعه

 ... يفقدت  يا سليمان

 فقدت السبم واامعة

 يا حبي  القل  ...أفينم 

 وطم اا  والشمعة

 بفقدا أظلمم دنياق ...

 ابل زرعهوحقلي ا

 ... ٍض را ولوال أن

 ؤمل الرجعةلكطم أد

 ولكن تل  دنيانا ...

 هلا وجٌه وما ال بعة
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 فقد ...رادرت دنيانا، فإب 

 ةالسمعبقيم ل  

 تقل  املوىل ... وأيٍد

   ل  الرفعةلطا صربًا، 

 الش ر العا ر:

 مرَّت ... اليوم عشرة أ  ر

 وحبي  قليب ساون قربه

 دارق اهلم حمتسبًا ...وأنا أد

 ع ربي راجيًا أجره

 يا رب يا ر ن تر ه ...

 واخله لطا واجرب لطا وسره

 الش ر ااادق عشر:

 كمل يا حبييب العاما ...  ر وت 

 القل  يشكو اا ب وا الماو

 ...أرمسماب لك  ااحتم الثرم 

 ل  عطد ربي يف ااطاب مقاما

 وأحسب  نسيم واا أنا ..... أسلو 

 وهياما أزداد في  تعلقًا
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 وأظل أحب  عط  ب  جواحني ...

 عدد الساعات واألياماوأد

 ... وأقوم مشتماًل نعقف  الذق

 ترنو اليه ااا أتيم مطاما

 فإاا ...، هضمه وأملفيمشه وأ

 الدموع على اخلدود ت امى

 لطا ... ربيلوال اليق  نا ق ى 

 أحالماــ قرتي ــ اسبم موت  

 فاع جيرب وسر قليب بعده ...

    وي يده يف قربه انعاما  

 عاٌم على الرحيل:

 ره األسى ...عاٌم م ى والقل  يعِص

 ودموع عي  يف اخلدود ت امى

 مشتٌم ...م   ارٌد ووالفكر 

 صارت يا ب  حقاما وقواق

 مذ ربم، رابم يا ب  سعادتي ...

 والطوم صار على العيوب حراما

 مذ ربم، مل أهطي بلذة مشرٍب ...

 وا الما مذ ربم، أ كو اهلمَّ
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 ه بشم مالبٍإ ...وقيت أققع

 في ا الق ارة والرضا يتطامى

 أو يف قراسة ما وتبم مغردًا ...

 ( تسامىأو صورة في ا ااما

 وحدق مكاب جلوسكم ...أو قابعًا 

     األماون ناما يف هذقوأقو( 

 أو سامعًا تسةيل ما قد قلته ...

 فيزيد في  حمبة وهياما

 وتلكم يا ب  مواجعي .....  عاٌم

 يا ليت  ما عشم هذا العاما

 لكط  يا قرتي متيقٌن ...

 أب اإلله ي يدوم انعاما

 فقد اصقفاا لقربه وجواره ...

 ن جاور الر ن طاب مقامام 

 فاهطي بغرفة ربطا وحموده ...

 تلقى حتيته هطا وسالما

 وانعم م  ااور ااطاب ودع لطا ...

 نكد ااياة ودع لطا األوهاما
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 واامد للموىل على تدبريه ...

 فق اؤه للعامل  ل اما

 أرجوه جلَّ جالله ...وهو الذق 

      للصرب أبقى لألنام اماما

  رين أومل ثالثة أعوام:وقبل  

 ... موج   وقليب  ثالثة أعواٍم

  من هو( املصيبة تدم   وعي َّ

 ... متر وئيبة ثالثة أعوٍم

 فال الصرب يسلي  وال الطاس تطف  

 وفكرق مشتٌم ... ثالثة أعواٍم

 م داٌد ودنياق بلق   ي وهمِّ

 وحالي وشمعٍة ... ثالثة أعواٍم

 ع مصدَّ على رأس ا ناٌر وجسٌم

 وجرحي نازب ... ثالثة أعواٍم

 ب   ِم وال فاد فما ملَّه مجٌ 

 وفه دمعيت ... أد أعواٍمثالثة 

 سم  آهاتي فال الصوت ي وأوتم 

 ... اًلووٌل يراني بامسًا مت ل

   ع  لٌوأضاحك م والقل  ِ 
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 ولو  لوا معشار ما بي لكسِّرت ...

 وال عن مائي جهَّ مدم  قلوٌب 

 اهلطا ...بقسم   راٍض ولكط

 ومًا اليه سرتج  يأمانته 

 الفؤاد أخذته ... خمموم  فيا ربِّ

 وأنم الذق لي فيه يا رب جتم  

 وحوض نبيطا ... حمطَّات فردوٍس

    نستلذ ونرت  وحور جطاٍب

        مددددير الملددددوة األسدددتاذ الددددكت  / عبددددالعزيز بدددن إبدددراهيم

 الُعمري:    

 ـه اع  ور خريًا، واامـد ع علـى وـل حـا(،     ج اا اع

يليـــه ســـؤا(، وومجعكـــم وايـــاه يف علـــي . وا ب لـــديطا تعقيـــ   

فليتف ــــــل  تعقيــــــ  مــــــن الــــــدوتور أ ــــــن أبــــــو مصــــــقفى،

وتعقيبــه حــو( املصــقلحات والفــر  بيط ــا، ولــن   للميكروفــوب، 

 ما وت  ألنه سيتحدث عطه مبا رًة، فليتف ل. أقرأ

    :)مداخلة الدكت  / أمين )أب  مصطفى 

لـــرحيم، اامـــد ع والصـــالة والســـالم بســـم اع الـــر ن ا

جـ ا اع   ؛ب  هداه وبعـد على رسو( اع وعلى آله وصحبه ومن ت 

الــذق أمتعطــا وأثلــج صــدورنا وجعلطــا نتعــايش مــ      ــاعرنا خــريًا 
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، لدرجــة أنــ  االشــعر هــو مــا أ ــعرخــريًا. جــ اه اع  ،والمــه

سـاعة  تقد أن  قـادٌر علـى أب تقـو( مثلـه. لكـن      تعحيطما تسمعه 

ب نــ ع شــعر، يكــو وحتــاو( أب تكتــ  بيتــًا مــن ال   تغــامرأب  مــا

 ض رٍس أهوب علي  من قو( بيٍم من الشعر.

 (القبـ  والتكلـه  )من الطاس حو( مصـقلحي   خيلو وثرٌي

وهــــذا طعة ضـــد للقبـــ .   لصَّـــ ويمطـــوب أب ا . (طعةالقبـــ  والصَّـــ  )و

صـــحيح. القبـــ  ضـــده  الكـــالم خقـــري جـــدًا وهـــو وـــالم رـــري 

ولـو  طعة هـي  ـر  مـن  ـرو  الشـعر.      لصَّا لكنَّه نعم. التكلُّ

، رجعطا لكتاب )طبقـات فحـو( الشـعراس( البـن سـالم اامحـي      

لوجدناه يقو( )الشعر صطاعة وثقافة يعرف ا أهل العلـم وسـائر   

أصطاب العمل والصطاعات(. واااحظ حيطمـا فـرَّ  بـ  القبـ ،     

ـــ يقصــد  قــا( )ووــانوا  ، طعةه ومل يــذور الصَّــ اوــر التكلُّــ  ـ

أمي  ال يكتبـوب ومقبـوع  ال يتكلفـوب( ومل يقـل ال      العرب ــ

األو( الصـــطعة هـــي  ـــرٌ  مـــن  ـــرو  الشـــعر،   يتصـــطعوب؛ ألب

ومـا اوـر ابـن سـالم،      موهبـة، ثـم تـيتي الدُّرأب ـة    هطاا تكوب 

ومــن هطــا اايـدة.  طعة والدُّرأب ـة هــي التـدري  حتــى نصـل اىل الصَّــ   

 (فصو() ، وجملةااوليات هي صطعة الشعرظ رت ااوليات، 

د أ ــالــيت تصــدر يف مصــر نقلــم لطــا صــورًا لــدواوين الشــعراس   

فتةــد أب الشــاعر  ــق   ــوقي وحــافظ ابــراهيم )املســودات(، 
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بيتــًا، هــذه هــي ولمـة ووضــ  مكان ــا أخــرم، قــدَّم بيتـًا وأخَّــر   

ــ طعة، وطــم أقصــد  طعة، و ــاعرنا حيطمــا ســيلته عــن الصَّــ   الصَّ

، ة واحــدةأو دفعــ ةدفقــمــرًة أو أنــه مل يكتــ  القصــيدة  الــ ، 

ح ــا ثــم زاد ثــمَّ عــدَّ( ثــم بــدَّ( اىل وامنــا خرجــم ثــم تيملــ ا ثــم نقَّ

آخــره ...، هــذا وجــ اوم اع خــريًا، والســالم علــيكم ور ــة    

 اع وبرواته.

 إبدددراهيم بدددن عبددددالعزيز/ الددددكت   األسدددتاذ الملددددوة مددددير 

 :   الُعمري

 وعليكم السالم ور ة اع وبرواته،  ـكرًا يـا دوتـور   

، حممـــــود عمَّـــــارالشـــــاعر  . وا ب مداخلـــــة الـــــدوتور أ ـــــن

 .فليتف ل

 حمم د عمَّا / الدكت   مداخلة   : 

ع وأصــلي وأســلم علــى   بســم اع الــر ن الــرحيم، أ ــد   

ااـدي  عـن   هـذه ليلـة مـن ليـالي الشـعر ااميلـة، و      . رسو( اع

أو الشـعر  اوـر  ولـن تتوقـه اللـ وات عـن     ،  ةيٌّ الشعر حديٌ 

 ما دام يف الدنيا مجا( وروعة. يقولوب اب أع َّ بالشعر عن التغ 

مـا اسـتثطيطا الكتـ      اااوم به األمم يف تراث ا هـو الشـعر.   ما ت ت

طحن ة ااوـرة الشـعوب. فـ   دائمـًا يف مقدمـ   املقدسة، يبقى الشعر

 ا ــ نا قاله الشـعراس ااـاهليوب،  عرب نعت  ــ م  اسالمطومثاًل 
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ورــريه مــن الشــعراس.   )هــومريوس( واليونــاب يعتــ وب نــا أنتةــه    

يقولــوب اليــوم بشــرية. يف عقــل ال فالشــعر هــو الــذاورة اخلالــدة 

علــى  أب الروايــة ستق ــي أظــن العصــر عصــر الروايــة، لكــن ال

؛ جغرافيـــة الشـــعر جغرافيـــة متعـــددةالشـــعر يف يـــوم مـــن األيـــام. 

عالقاتـه،  وطبقاتـه  ، اجملتمـ  بفئاتـه و  الكوب باتسـاعه ورحابتـه  

ومن أوائل هذه ااغرافية هـذا املكـاب الـذق    . انيةوالذات اإلنس

حيـ  انطـا نـينإ حتـى     أبو عاصم يف هذا املطتة  ااميل،  أعده

مــ  البشــر  وهــي تتةــو( بيططــا وقــد أِمطــم أب تعــيش ـ )األرانــ ( بــ

هـذه األلفـة البالغـة    لكـن  . ومن العادة أن ـا تطفـر، ووـذا الطلـل    

ملطـاخ هـي أي ـًا جـو     و ب ـذا ا اليت اصقطع ا ب ذه البيئة ااميلـة أ 

وهــذه الليلــة حقيقــًة أمتعطــا األخ الفاضــل حممــد ال ــال   ــعرق. 

ــة. وقــد   ب ــذه األ ــام ااميل الطققــة   بعــض الطقــا .  تاســتوقفنغ

لطمــااج الشــعر مــن الــرتاث العربــي، فــال      األوىل وثــرة حفمــه  

اور له أبياتـًا مـن  ـعره وهـذه حسـطة      يكاد يذور  اعرًا اال 

واألمـر الثـاني   اب  هـذا الشـعر املتـدفر.    طبـ  مـن مطـ   مأو مصدر أو 

ــقــي أو الشــعر العــامي   ب أب  ــعره الط  ــه لقد ل ــو أصــغيتم الي ــا ْل م أن

مبطـاه وصـيارته مـن     لكـنَّ ونـه يطققـه باللغـة الشـعبية     نعرفيت ا

وأنا أسـتقي  أب آخـذ هـذا الشـعر وأقـرأه لكـم       . الشعر الفصيح

زة يف املوهبــة املروــوه  ــعر فصــيح ولــيإ عاميــًا. ف فتعلمــوب أنــ
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 أي ــًا طــا حتــى ولــو تثائب هــي موهبــة فصــيحة واامــد ع  طبعــه 

، فليقمــئن اىل هــذا ااانــ .  ومــا زعــم هــو أو ومــا قــا( لطــا   

 وليإ رريبًا أب يكوب مـن مطققـة القصـيم وهـي خمـ ب الشـعر      

بشعرهم ونعلقـات م  كبار  عراس العربية الذين نتغطى فالعربي. 

ومــن  (بــ  أســد)امنــا درجــوا علــى أرض مطققــة القصــيم، مــن   

طققـة،  وـانوا يرحلـوا ويعـودوا اىل تلـ  امل    ومـن رريهـم،    (متيم)

( ورريهـا مـن   عـبإ )و (بيـاب ا )، حي  وانم مطققة دوارةوهي 

شـــعر  فـــإاا قلـــم اب القصـــيم فعـــاًل هـــي مســـتودع ال     القبائـــل، 

 القو(.لطا هذا   صدِّي وهو العربي، فال ررابة يف ال ، 

سـؤا(  ر أنـ  عةبـم مـن    لفـم الطمـ  أي ًا من المواهر اليت ت 

طعة مــااا يريــد مط ــا، لكــن   ، وهــو فسَّــر الصَّــ طعةاألخ عــن الصَّــ 

ا يم ـر مـن جمـاراة    مـ . أمـا  الشعر  عر مقبـوع بـاملعطى الصـحيح   

مــن ضــروب  ف ــذا ضــرٌبجمــاراة املتــطيب، عمــرو بــن ولثــوم أو  

وبعض الذين يعارضوب أ عار القـدماس يتفوقـوب    القوة يف الشعر.

عطـدما  د  وقي والبـارودق وحـافظ ابـراهيم    في . على القدماس

علــى  بع ــ م تفــو القــيإ واملتــطيب، ف عارضــوا الــب حرتق وامــرأ

اىل قصــيدة عمــرو بــن ولثــوم وقصــيدة  لــو نطمــرورنــا األصــل. 

ــطيب ــدي  ي     ،املتـ ــد ااـ ــذا ا ب يف الطقـ ــات، وهـ ــرم حملـ ــمُّنـ وه سـ

 وــانوا قــد ًاــــ ( قــد ًا )املعارضــةوــــ ( بــ  الطصــو  التَّطــا )
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أما اليوم ف ـي ضـرب مـن أضـرب التَّطـا       ، ون ا املعارضاتسمُّي 

ويتـــيثر بـــه  وبتويـــهويـــه ي ـــ  نصـــًا نعطـــى بـــ  الطصـــو . 

حمـــد لشـــاعرنا. هـــذه ظـــاهرة أي ـــًا ت ويتفـــو  عليـــه بعـــد الـــ .  

والتةربة الصادقة اليت ملست ا يف هذا الشعر م  هذا التعارض، 

ــده ، انمــروا اىل !انمــروا اىل موقفــه مــن ابطــه   ــه عــن وال ، !حديث

انــه مــرَّ  !؛وويــه وــاب يعــاني  مطةانمــروا اىل حديثــه عــن السِّــ 

بتةــارب حقيقيــة، املعانــاة الطفســية الــيت ختتمــر يف الــذات ثــم        

هـذا  اخل القل  تطبع  نغمـًا ايقاعيـًا.   تطبع  بعد أب ترتو  يف د

أريد أب أطيـل، و ـكرًا    وال، أخيطا الفاضل هيف  عر هما نرجو

والســـالم رًا لكـــم، و ـــكرًا لل ـــيه، ألبـــي عاصـــم، و ـــك

 عليكم.

        مددددير الملددددوة األسدددتاذ الددددكت  / عبددددالعزيز بدددن إبدددراهيم

 الُعمري:    

دوتور ،  ـكرًا للـ  وبرواتـه  يكم السـالم ور ـة اع  وعل

ال عقـر  )أبـو سـليماب يقـو(    حممود عمَّـار علـى هـذه اإلضـافة، و    

، فـينتم  األسـتاا  على وـالم  وليإ عطده ما ي يفهد عروس( بع

ــوب بع ـــكم.  أ ــة تعرفـ ــل اللغـ ــتاا  وهـ ــن األسـ ــؤا( مـ ــذا سـ ــو هـ أبـ

: مـااا عـن   ـــ يقـو(   وهذا آخـر سـؤا( عطـدنا   ــ  عبداهلادق الصاحل
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أن ـم  ومـااا قلـم عـط م خاصـة     موقـه مع ـم،    ، أطرباملوهوب 

 ؟.أبطاس اجملتم من خنبة 

       :احملاضر األستاذ الشاعر/ حممد بن سليما  الضالع 

يبــدو لــي أنطــا يف أمســية  ــعرية   حنــن!، مــااا عــن املوهــوب 

ــذ      ــل م مطـ ــوب  وتسلسـ ــن املوهـ ــدث عـ ــا أب نتحـ ــو أردنـ ــة، ولـ أدبيـ

نشئت م ومطذ افتتا  قسـم يف وزارة الرتبيـة والعلـيم سـابقًا اىل أب     

لكــن هــم فعــاًل  قــام، ولقــا( بطــا املددارة للموهــوب ، أصــبحم ا

 يطمـروب بغـري مـا يطمـر    صفوة اجملتم  وهم الـذين ي عرَّفـوب بـين م    

ويتميـ وب بـبعض امليـ ات الـيت قـد نعتقـد حنـن أن ـا         بـه أقـران م.   

هــذه ــــ   ــادليــل  ــقاوة أو دليــل ربــاس اب جــاز هــذا التعــبري، لكط

 ولعــلَّ باهــة ودالئــل عبقريــة ودالئــل اوــاس.     دالئــل نــــ األمــارات 

ــه،   أطــرب موقــه ي بــيِّ   ــذمر مــن    ن املوهــوب مــن عدم هــو مــن يت

ــه مــن األســئلة،    القالــ  ــر علي ــذق يكث أو مــن يطصــرب بعــد    ال

ــدرس     ــة الــ ــن بدايــ ــائر مــ ــإ دقــ ــغا( بيد مخــ ــه أو اواىل االنشــ تــ

هـو الـذق جيـ  أب    وهـذا  ف ذا هو القالـ  املوهـوب،   ، وتاباته

يعترب مـن القـالب   هذا طال  شغل  باألسئلة من ي في رو  عليه. 

ــذين عطـــده  ــ ماملوهـــوب  الـ ــاامسـ ــة مـــن امل ت عليـ ــاييإ الذهطيـ قـ

الــذق يعــرب مــا قلتــه مــن أو(  لــ أي ــًا القا للقــالب املوهــوب .
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ألب وـــثري مـــن املعلمـــ  يعيـــد الـــدرس أوثـــر مـــن مـــرة   وهلـــة؛ 

والقالــ  املوهــوب هــو الــذق   ر للقــالب حبيــ  يف مــوب.  ويكــر

ومـا يقولـوب يف الل ةـة الدارجـة     يقتطص املعلومة من بـدايت ا أو  

و ـل مـن تكـرار    ف ـو ال ببـذ التكـرار    يف م ا وهي )طايرة(. 

 بعض  ؤونه  ا يغ   عليـه املعلـم بينـه ال    املعلم فيطصرب اىل

ه ألجــاب بكــل يلقــي لــه بــااًل أو أنــه ال يســم  لــه، لكــن لــو ســيل

 .األستاا صغرية ووبرية اورها

أال يعقــى هــو لكــن الشــيس الــذق جيــ  أب يلفــم لــه الطمــر   

ي أو خصوصــًا يف املراحــل الــدنيا يف االبتــدائــــ القالــ  املوهــوب 

حبيـــ  ال يتعـــاىل علـــى حةمـــه؛ حةمـــًا أوـــرب مـــن ـــــ املتوســـو 

وهـذا مـا ملسـطاه    ، يعـاج  يبدأ يطمر اليه من برٍجمن ث مَّ تم  واجمل

ن م بـــيقـــالب املوهـــوب  واملتفـــوق  عطـــدنا، والـــ    يف بعـــض ال

حتــى تقــاولوا علــى آبــائ م،    أصــبحوا ي قــدَّموب يف وــل جمــا(    

ــي م،    ــى معلمـ ــردوب علـ ــدأوا يـ ــو    وبـ ــراسات فـ ــرأوب قـ ــدأوا يقـ وبـ

فااميـل  برجوا املعلم داخـل حةـرة الصـه.     يمستويات م لك

 جدًا أب يوض  ول انساب يف مكانه ويف مي انه ويف موقعه.
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        مددددير الملددددوة األسدددتاذ الددددكت  / عبددددالعزيز بدددن إبدددراهيم

 الُعمري:    

ومـن حقـي   ، أبـي سـليماب  هلذه الوقفات الرتبويـة مـن    كرًا 

أنــا أب أطلــ  ومــا ا خــرين واب وطــم ســيختم، لكــن لعلــ      

خنـتم مـن الشـعر القـديم أو      طا بقصيدة أعةبت  لغـريا ب ـا  تتحف

وقـد أ ـار الـدوتور حممـود عمَّـار اىل حفمـ  ملتـوب        اادي ، 

 الشعر.

       :احملاضر األستاذ الشاعر/ حممد بن سليما  الضالع 

ــال  الـــدنيا و ـــارل الطـــاس يف عصـــرٍ     نـــا أب املتـــطيب هـــو مـ

م ــن ي ، نيا و ــارل الطــاس يف عصــرنا ااــدم ــى، فمــال  الــد

أددرج وتابــــه يف ا ونـــــة األخـــــرية ضـــــمن مطـــــاهج الدراســـــة يف  

هو املغفـور لـه   ياة يف اإلدارة(، أال واململكة العربية السعودية )ح

حيـ  لـه قصـيدة أي ـًا     الـدوتور رـازق القدصـييب.    ــ بإاب اع ــ 

 :بـعلى مطوا( قصائد املتطيب ع طأو ب هلا 

 ()رسالة املتطيب األخرية اىل سيه الدولة

 ... بي  وبيط  أله واش يطع 

 فعالم أس   يف الغطاس وأطط  
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 ... صوتي ي ي  وال حتإ برجعه

 نشد تقرب ولقد ع دت  ح  أد

 ... وأراا ما ب  ااموع فال أرم

 تل  البشا ة يف املالمح تعش  

 ... ومتر عيط  بي وت رع مثلما

 عرب الغري  مروعًا يتوث  

 ... يكذب  بي  وبيط  أله واٍش

 ولسم تكذب وتمل تسمعه 

 ... خدعوا فيعةب  اخلداع ومل تكن

 عة  من قبل بال يه املعقر ت 

 ... سبحاب من جعل القلوب خ ائطا

 ا ت ( تتقل  ملشاعر ملَّ

 ... قل للو اة أتيم أرف  راييت

 البي اس فاسعوا يف أد ي واضربوا

 ... حسن خوض اهذق املعارا لسم أد

 لثعل  من اا بارب والغريم ا

 ... ومن املطاضل والسال  دسيسة

 ومن املكافح والعدو العقرب 
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 ... دنإ سيف اتيبى الرجولة أب ت 

 غل  ساعة ي  املقدام  غل  قد ي 

 ... يف الفةر حتت ن القفار رواحلي

 ب ح  يرم املاللة ي ر واارُّ

 ... يض عقاؤهغوالقفر أورم ال ي

 صغي للو اة فيط   وي  حيطًا

 ... هصد  من خليل ودُّوالقفر أ

 متذبذب  متلوٌب متغرٌي

 ... سيص  يف مس  الريا  قصائدق

 وال أتكس  ال أرجتي رطمًا 

 ... وأصوغ يف  فة السراب مال ي

 اب السراب م  الكرامة يشرب 

 ... ع صامتًاودَّف ل أدأزب الفرا  

 للعتاب فيعت   أم أنم مصٍغ

 ... هي ات ما أحيا العتاب مودة

 صد الصدود تقرب  أوتغتا( 

 ... ! يف القل  جر  مثقليا سيدق

 يلمسه ااط  فيسك  باا  
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 ... يا سيدق ! والملم رري حمب 

 أما وقد أرضاا ف و حمب  

 ... قا( في  قصائد ميجورةست 

 فاملادحوب ااائعوب تيهبوا

 ... دعوم الوداد جتو( فو   فاه م

 أما القلوب فةا( في ا أ ع  

 ... باع ويشرتمال يستوق قلم ي

 ويراعة بدم احملاجر تكت  

 ... ن ظ رهاتبقَّأنا  اعر الدنيا 

 ب غرِّ  عربها وي شرِّي  عرق 

 ... ليمةأنا  اعر األفالا ول ود

   على  فر اخللود تل َّم  

 إبدددراهيم بدددن عبددددالعزيز/ الددددكت   األسدددتاذ الملددددوة مددددير 

 :   الُعمري

رـازق  الـدوتور   ألبي سـليماب، ورحـم اع     كرًا  كرًا

، وبـــــارا اع فـــــيكم، وأوـــــرر الرتحيـــــ  بكـــــم  القصـــــييب

والشكر للشاعر املر  اا ين أبا سليماب الـذق مل ييخـذ حقـه    

ــد ــاىل هــو  ــاعرٌ   ، بع ــإاب اع تع ــه مكانــة    فحــٌل وب ســيكوب ل

ــه وــبرية     ــام مــ  أب مكانت حبمــد اع،  أوــرب يف مســتقبل األي
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 ه م يـدًا مـن القبـو(   ي أدعو اع سبحانه وتعاىل أب جيعـل لـ  لكطِّ

ةرق ااـر علـى لسـانه وأب يطفعـه وأب يغفـر لطـا       يف القلوب وأب ي 

ولـــه ولوالديـــه والبطـــه ســـليماب وأب يـــداوق جـــرا  أبـــا ســـليماب،   

وج اوم اع خريًا علـى   ،ةبارووحياوم اع يف هذه الليلة امل

 ح وروم.
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 صور خمتارة من الطدوة
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