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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ حسان كتوعة األمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني، سيدنا وحبيبنا حممد صلى اهللا                -

 .عليه وعلى آله وصحبه أمجعني
ليلتكم باخلري  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وطابت       :   أصحاب السعادة، إخواننا الكرام    -
 :واملسرات
 أرحب بكم باسم سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه صاحب االثنينية يف هذه األمسية                 -

اجلميلة، اليت حنتفي فيها مجيعاً بضيف االثنينية هذا األسبوع، سعادة اللواء الشاعر علي زين العابدين،                
 :وامسحوا يل أن أقرأ على حضراتكم ترمجة حياة سعادته

 .اللواء علي زين العابدين: االسم
 .هـ١٣٤٣ ولد مبكة املكرمة عام -
هـ، مث التحق بالكلية احلربية     ١٣٦٣ أمت الدراسة االبتدائية والثانوية مبدرسة حتضري البعثات سنة           -

 .م١٩٤٧م، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام ١٩٤٤بالقاهرة سنة 
 .م١٩٤٧ة  التحق مبدرسة سالح الفرسان يف القاهرة سن-
يف صيانة  "  معلم"  :يف مدفعية الدبابات درجة أوىل، وحصل على شهادة       "  علمم"  : حصل على شهادة   -

 .يف االتصاالت الالسلكية درجة أوىل" معلم" :وهندسة السيارات درجة أوىل، وحصل على شهادة
 .م وعاد إىل أرض الوطن١٩٤٩ أى دراساته التخصصية عام -
م لدراسة عليا، وخترج من مدرسة املدرعات بوالية كنتاكي         ١٩٥٠ملتحدة عام    ابتعث إىل الواليات ا    -

 .م بتقدير جيد١٩٥١حاصالً على شهادا عام 
 

 :املناصب اليت تدرج فيها
 آمر سرية، مساعد قائد فوج، قائد مدرسة الفرسان، أركان حرب فوج االستطالع، أركان حرب                -

ين مشاة، آمر املدرسة العسكرية، مدير الكلية احلربية،        الفوج الثالث مشاة، أركان حرب الفوج الثا      



مدير مكتب التفتيش العسكري، مدير عام الصحة العسكرية، رئيس هيئة العمليات احلربية، عضو              
 . قائد منطقة مكة- ملحق عسكري بفرنسا -القيادة العربية املشتركة بالقاهرة 

يراً عاماً لإلدارة العامة بالبنك اإلسالمي بضعة       هـ، عمل مد  ١٣٨٦ أحيل إىل التقاعد برتبة لواء عام        -
 .أشهر مث استقال

 

 :النشاطات االجتماعية
 . عضو اهليئة التأسيسية جلامعة امللك عبد العزيز األهلية-
 عضو اللجنة التنفيذية جلامعة امللك عبد العزيز، عضو جلنة التخطيط العلمي جلامعة امللك عبد                  -

 .العزيز
 

 :النشاطات األدبية
 بدأ حياته األدبية يف السادسة عشرة من عمره، وبدأ بالشعر، مث حتول إىل النثر فترة، مث ركز جهوده                   -

يف الشعر، وما زال يكتب موضوعات اجتماعية وسياسية نشرت يف الصحف احمللية، وله جوالت               
 هـ، وكان له  ١٣٦٠طيبة يف ميادين الشعر والنثر ظهرت على معظم الصحف احمللية منذ عام               

نشاط بارز يف نادي املسامرات األديب مبدرسة حتضري البعثات، حتت رئاسة أستاذه الكبري عبد اهللا                
 .عبد اجلبار؛ وقال الشعر اجلم يف جماالت اجليش ونشاطاته، وحصل على لقب شاعر اجليش

 

 :النشاطات االقتصادية
 اململكة، ودخل ميادين التجارة،    أنشأ مصنعاً للرخام بعد عام من تقاعده، وكان من رواد الصناعة يف              -

أنين حنات، أحنت القوايف، وأحنت     :  مث اقتصر على الكتابة يف الصحف شعراً ونثراً، وكان يردد دائماً          
 .وشتان بني النحتني.. يف الصخور

 

 :له من الدواوين ثالثة
 .بعمديح وعسكريات ومعارك، طُ:  صليل-
 .بعغزل وأفراح، طُ:  تغريد-
 .بعاريح، طُحنني وتب:  هديل-
 

 :حتت اإلعداد
 .ديوان شعر:  جنوى-
 . اليهودية والنصرانية يف القرآن، دراسة-



 . نسب إبراهيم اخلليل، دراسة-
 . احلروب األربعة، دراسة وحتليل-
 

 :حتت الطبع
 . عزف ونزف، ديوان شعر-
 . حكاية حيايت، نثر-
 

 . ر علي زين العابدين بامسكم مجيعاً نرحب بضيف االثنينية سعادة اللواء الشاع-
 

  ))كلمة احملتفي عبد املقصود خوجه(( 
 :مث ألقى احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه الكلمة التالية، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 

-         احلمد هللا الَّذي تفضل علينا بنعمه اليت ال ت عد  وال ت لَّصى، وأَ حف  ا، والصالة والسالم    بني قلوبن
 .، وعلى آله وصحبه وسلم األمينا حممٍد النيبعلى سيِد

 

 : الكرام األحبةُةُوخ اِإل-
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

- أر بسعادة األخ اللواء علي زين العابدين،       -إذن اهللا   ب  -ب بامسكم يف هذه األمسية الطيبة       ح 
 ِه ذكرياته العطرة، وشعرِ   ا حبديثِ نعيمِتيت طاملا انتظرناها لِ   ، ال  املباركةِ الَّذي تفضل علينا ذه اللحظاتِ    

    العذب الرصني، وإبداعاته اليت تغلغلت     يف وجدان كل من أحب األغراض  ه ذاتِ  قصائدِ ، من واقعِ  ه 
، ، وصليلٌ تغريد":   ورنني، وهي   جرسٍ  ذات  هلا أمساءَ  ، واختار ين دواوِ املتعددة اليت تناوهلا يف ثالثةِ    

  فيه معظم   الَّذي دارت   اإلطار ما أن يرس  ه، استطاع من خاللِ   افيٍة ض مٍة وقدم لكل منها مبقد    "يلوهد
 . ديوان كلِِّدقصاِئ

 

-  اجليشِ  إن شاعر   -   وهذا هو اللقب  الَّذي محله صديقُ    الرمسي ن اإلنسان اللواء علي    ا الشاعر 
 عندما كان وزيراً    -   العزيز  عبدِ  بنِ ٍل مشع  األمريِ  على أمر صاحب السمو امللكي     اًزين العابدين، بناء  
 ِهِد القيادي، فكان لقصائِ   ِهِعا من موقِ  ه اليت شهد   املناسباتِ  يف معظمِ   وجالَ قد صالَ ..  للدفاع والطريان 

 اليت ضاملتلقِّ  محاسِ اِءكَذْ يف إِ   األثرِ أبلغُ"  صليٍل"  :ها ديوانُ م سواءٌ ني ، م أ  خاطبهم مباشرةً  ن ، و مقرأها  ن 
 االنطباع واألثر   ؛ وقد استمر ذات   ..، أو يف الدواوين بعد صدورها       املناسبةِ يف الصحف بعد انتهاءِ   



،  مرهفٍ  لشعرٍ  فين ه سيستمر ما بقي هناك تذوق     ن أَ  السنوات، وأعتقد  نا الكبري عرب   شاعرِ القوي لقصائدِ 
      يلمس الوجدان، ويفرغ فيه الشاعر املبدع  لِه، ما يب  وحيركُ  به العواطف ،ه والفضيلةِ  اخلريِ ا حنو  ،

، ر نرباساً ومالذاً يقي الشاعِ     األمور، وجتعل من األملِ     لكلِّ  اخلامتةِ  اليت تستلهم حسن    اإلميانيةِ والنظرِة
ي اليت  ، وغريها من املآس    واجلربوتِ ، والظلمِ  والرذيلةِ ر الش ين، من ويالتِ  ِري اخلَ لِّ كُ الَّذي يعرب بلسانِ  

ن وآخر، يف عاِملالعنا بني حٍيطَتني أو اإلسالِما العريب. 
 

ه ، رغم أن  ا الكبري متثل يف جمموعها نسيجاً واحداً       ن شاعرِ  دواوين  أنَّ  يالحظُ  القارئ  ولعلَّ -
ِةمها إىل ثالثَ  قس   منها بقصائِ   كلٌّ  أجزاء، حبيث يستأثر طابعٍ  ذاتِ د  تقسيم ال   هذا ال  ني؛ وأعتقد أنَّ   مع
ِغلْي ي النسق املوح صديقِ  الَّذي سارت عليه شاعريةُ    د ا اللواء علي زين العابدين    ن  ..  ذلك أن الشاعر 

القِ  منذُ العريب ِمد  تلك اخلصائِ   كان جيمع قصيدةٍ  يف كلِّ   األحيانِ  يف أكثرِ   الشعريةَ ص  فتجده ، ي ى عن
 ، وقد يكونُ   القبيلةِ  كان لسانَ  ر؛ فالشاعِ .. القصيدة نفِس، يف   ، واحلكمةِ ، والفخرِ ، والتشبيبِ بالنسيِب
فارسيف كل مناسبةٍ    الناسِ ، لذلك اعتىن مبخاطبةِ    الوقتِ ا يف ذاتِ  ه  جيد ه  وميأل  ِهور يف نفسِ  ا مبا مي 
وجدانه..        أقرب، جعل الغزلَ    مثالً، بل هي للفخرِ     بالغزلِ  صلةٍ ، حىت إذا مل تكن تلك املناسبة ذات  
ا هِقس يف ن   متجانسةً  الشعريةِ  تلك األغراضِ   يف قصائده، فجاءت كلُّ     ي األساسِ  للموضوعِ مدخالً
 .اهوإيقاِع

 

 بعض  ي به هذه األمسية، حاول أن خيرج عن ذلك اإلطارِ           الَّذي حنتفِ  ا الكبري نر ولعل شاعِ  -
  للحننيِ  هديلٍ  شعر ، فنجد هتيِمس عليه ت   مما تدلّ  ِه على شعرِ  بلَ ما غَ   ديوانٍ  لكلِّ ، وأفرد الشيِء

 تغريدٍ والشكوى، وشعر   واجلمالْ  منشداً للحب  والفخر  للحماسِ  صليلٍ ، وشعر ..  وإن تداخلت ، بعض  
، هي   متنوعةٍ  يف باقاتٍ  ق الزهورِ ، كمن يقوم بتنسيِ    شكلي  تقسيم  بني هذا وذاك، فما هو إالَّ      ِدالقصاِئ
بعطرِ  الورودِِ ذات ا ومجالِ هه ا ونداه  يغلِّ ا، ولكن التنسيق ب    باقةٍ  كلُّ ذَ لوناً على آخر، لتأخ  طاب عا ه
اخلاصِل، وتخدمةَ املناسباليت تقد مفيها وت الزهورر عنها بلغِةعب . 

 

-  وقد تأن ق شاعر الكلماتِ ا يف اختيارِ  ن  وأحس ،واحلياة اليت عاشها يف      العسكريةَ  أن التربيةَ  ب ،
، اليت تعطي    واأللفاظِ  الكلماتِ  يف اختيارِ  ِة إىل الدقَّ  لَ التحصيل العلمي، قد رشحتا فيه املي      لغربة أثناءَ ا

 ةَ الطويلَ ؛ وأعتقد أن السنواتِ   .. أو نقصان   دون زيادةٍ  املعىن املراد   اليت قضاها شاعر ا يف اخلدمةِ  ن 
 هت أو الشخصي، قد مكن     العملي  على النطاقِ  ، سواءٌ ِب من التجار   كثريٍ ف فيها خبوضِ  ، وتشر العسكريِة

 شعراً   هذه الذكرياتِ  باً لتوثيقِ ح ر ه ما زال أمام    االَ  ال حتصى، ولذلك فإنَّ     بذكرياتٍ من االحتفاظِ 



، ويغوص معهم    إليهم القارئ   الَّذين ينقاد   والكتابِ  البيان، ومن الشعراءِ   ونثراً، فهو متمكن من ناصيةِ    
ِهِبيف جتارالوجدانَم اليت تالمس ومتس مبا هلا من صدٍق القلوب ،وغىن ع وتنو. 

 

 مبا  ر وآخ ا بني حنيٍ  نفَِحت لي ه، وأن يعين   والعافيةِ  بالصحةِ ه أن ميتع  - سبحانه وتعاىل    - أسأل اهللا    -
  جتود به قرحيتالوقادةُ ه   يف   الوقتِ  كما أننا يف ذاتِ    ،..ِج الناضِ ِه عطائِ  إىل تياراتِ   ما نكونُ  ، فنحن أحوج 

  صنعاً بإلقاءِ   األساتذةِ  بعض ي، وقد أحسن  ا للمتلقّ ه مجاليات زرب حىت ت   بالنقدِ ِه أعمالِ ِل إىل تناو  حاجٍة
 عىن ذا الشأن، ولكن    اليت ت   األدبيةِ ا اللواء علي زين العابدين يف املالحقِ      قن صديِ  على شاعريةِ  الضوِء

، اليت ال غىن    مِه إىل مشاركاتِ   الَّذين نتطلع   النقادِ ِلب من قِ  ِص املتخص ِلالً عن التناو   بدي ذلك لن يكونَ  
 . اإلبداعي العمِلعنها إلثراِء

 

،  العمليةِ وا به يف احلياةِ   ا الكرمي، واحتكُّ  ن الَّذين عرفوا ضيفَ    األفاضلِ  لألخوةِ  االَ أترك:   ختاماً -
وخبفَوا مواقِ رومعاركَ ه ،ه  ما نتطلّ   على إضافةِ  ، فهم أقدر اليت نسعى    هذه األمسياتِ   إليه من خاللِ   ع ،

 ، وحاضرٍ  جميدٍ ، توثيقاً ملاضٍ  ا دون تقييدٍ  ه وشجونِ  يف الذكرياتِ  ق، فنتعم  خاص  طابعٍ  ذات لكي تكونَ 
 . اهللا بإذِن مشرٍق، وغٍدزاهٍر

 

،  القادمةِ ا يف االثنينيةِ  ن بأن ضيفَ  -أترك احلديث إليكم     أن    قبلَ -  مكُرذكِّ أن أُ  دوأَ:   أيها األحبة  -
، الَّذين تركوا   الِمعاد واألَ  الرو  على تكرميِ   العادةُ ترا عليه، فقد ج   ن ما تعود   على خالفِ  سيكونُ
 مرزا، ما    عصام أمان اهللا   ، وهو االبن  م القادِ ا األسبوع ن ضيفَ ، غري أنّ  ا احلضاريةِ نِت يف مسري   مميزةً عالماٍت

  للمجتمعِ هم أن أقد  ، فأردت  يف الشعرِ   جبدة، نبغَ   الفكرِ  دارِ  مبدارسِ  الثانويةِ زال طالباً يف املرحلةِ   
 لزمالئه  ، تكرمياً له شخصياً، وكرمزٍ    ، من خالل هذه االثنينيةِ     اإلعالمِ ، ووسائلِ ، والصحافةِ العريِض

  النابغني يف مخاالتِ ِفِلتوالَّذين نتم   ا ،  ىن هلم التوفيق   م املستقبليفأرجو أن نلتقِ  ..  ِة يف حياجمدداً  ي 
 ا الَّذين ستقع  ن ألبنائِ  قدوةً ها، حىت يكونَ  لَا وصقَ ه اليت صان  ِهِتب، وموهِ ِرلالحتفاء به، تقديراً لنبوغه املبكِّ    

ها  يف رجاالتِ  ا ممثلةً نت صحافَ نَّ بأَ ؛ وإنين على يقنيٍ   .. الغايل  هذا الوطنِ   ومحايةِ  رعايةِ م مسؤوليةُ على عاتقهِ 
 ين على يقنيٍ  ن، كما أَ  ِه عصام واحتضانِ   االبنِ  على شاعريةِ   الضوءِ  يف إلقاءِ  ا املعهودِ ه ستقوم بدورِ  األفذاِذ
 قّبأن نادِبا سيقومون بواجِ  ن ِه جمتمعِ هم جتاه م  ِهر جهودِ ، وبتضافُ ِهه واحتضانِ ِد قصائِ هم بتحليلِ ِتم وأم- 
، قىتر م ِر املبكِّ ِهن من أن ذلك سيجعل من نبوغِ       ، وإنين على يقيٍ    له الطريق   اهللاِ  بإذنِ ارن ست -  مجيعاً

بثقٍة به إىل العلياِءسيصعد أرض والفَا املعرفةُه هما إميانٌ، ومساؤهيف الصدور راسخ . 
 . وإىل امللتقى وأنتم خبري-
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))كلمة األستاذ عبد ا بغدادي( (
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة املريب الكبري األستاذ عبد اهللا بغدادي، فقال

 شاعر السيف والقلم
    م أَو يفِملُ السحمِ ـمن يحي اـلُ القَلَم ـن

. 

ــنٍ   ــِد يف وط اِء اــن ــند ابِت ــياِن ِع ِس
. 

ــماً؟وسانُ مــن رــنالفَي ففْــرذلــك الر
                                                            . 

 الع طَاِرفَهــاتلــكــى مشمــن و اتِشــي
. 

*    *    * 

 ولقد محلهما معاً شاعر السيف والقلم، اللواء علي زين العابدين، فأبدع إبداعته احللوة                 -
ر اجليش، ألن قصائده جاءت آية      ب بشاعِ قّ، لُ ..املتأنقة، وتندت عنه حسناوات جياد، سابغات رافالت      

 بوقع كلماا دوياً يأخذ بك إىل        سِح، حىت أنك ت   "اهلديل"  و"  بالصليل"سن واإلبداع، متتاز    يف احلُ 
السمأجماد جيشنا الباسل والتحليق يف مساراِتو . 

-    ومنذ كان شاعرنا ب رع  م ورد وفىت طري  ع  شبابٍ مر ونضري   جاء الشعر ،   مسة  على شفتيه ه
               ر وحملاً  ووجدان، وحىت استوى كوكباً من العطاء الفكري اخلالق، تتلمس يف قوافيه ومعانيه قبساً من ن

 .من ضياء
- شاعر  مبدع  خ الق ض ،ج ده، فعاش على    يف عينيه، يف عقله، يف ضمريه، يف كيانه كلَّ           ا

سهاِجه  ..يغضب   للمكارم إن ع دت  م، ويقْ  املآثِ  عليها يدللقِ لق ي ِنم الس     ا يف حدقه، إن عية، فيصوز 
 ..هىاذخ النورى، وبواحق الذّى، ويتطلع إىل سلَلع يف األجواء اسِر كالن، حيلق..الذعليها املَ
 : ما أنصفته وما وفيت له حقه، حني سردت سريته الذاتية من خالل عملي املوسوعي                  -

ه قام بإنشاء الكلية احلربية     يف اململكة، باعتباره من رواد التعليم العسكري، وألن       "  االنطالقة التعليمية "
 .قبل أربعني عاماً

" ثنييناال"  : ليعتلي فوق منربه   هوجخ الليلة حني دعاه صديقنا احلبيب عبد املقصود           وأسعدين -
     ولقد عرفناه شاعرا حملقاً يف ساإلنشاد واإلطْ  اِءم  ل كيانه صوت الشعر ورفعة األدب، متوقداً       لِّكَراب، ي

-      وهو فارس االثنينية هذه الليلة وشاعر  َى  لّها ا- مشس   وقمر، و نسيج وسرحة ظالل، ووهج    ،ٍء ضو 
 كالطائر متنقالً من    د وشذا، وهو يغر   ن إليه بلونٍ  ، يرخي الضحى عليه إزارا، تتطلع األعي      ..من احلبِ 

 .. إىل فنٍنفنٍن
ه باقة عطر من حقل الورد      واحاً، وكأن اناً فَ  صاغية لسماع شعره العذب ري      وحنن الليلة آذانٌ   -

ه، وفخره، وعزه، وجمده، ترتقي يف مساء البيان، الوجود،          والزهر، وعلى مرابع حسنه، ومالعب أنس     



ما هو ذِ  كأنراع  لُ العاشق تف  غَ األمل وبلْة القَ م  ..     ِلقْإىل استنضارة اهلمم، لكي تستيقظ وت ق السيوف 
 . وفخراًباً، وجمداً، وعزاً،  ح وفاء، وما قطر مداده إالَّ بقلمه وما أهاب بسيفه إالّطَّ، ما خ..يف اإلغماد

 

  ))كلمة العالمة الشيخ عاتق بن غيث البالدي(( 
 :مث حتدث سعادة الشيخ عاتق بن غيث البالدي، فقال

 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة                 -
 :والسالم على أشرف املرسلني؛ أما بعد

؛ .. ألشهر من أن يعرف، وأكرب من أن يرفع، وأجل من أن حيترم             اللواء علي زين العابدين     فإنَّ -
ي كمن حيمل   ؛ وإن أردت أن أزيد يف سريته، فإن       ..شب على عصامية وشاب عليها، صنع نفسه بنفسه       

           هنا أن أحتدث عن ذكريات      مصباحاً يف وضح النهار، أو كمن يضيف السكر إىل الشهد، ولكين أردت 
 .لقوات املسلحةعشناها قريباً من بعض يف ا

هـ، وكان اللواء قد سبقين بسنوات، كان يعمل أركان         ١٣٧٢ لقد دخلت اجليش يف عام       -
حرب الفوج الثاين؛ وإذا قلت أركان حرب الفوج الثاين، فإن جيشنا كان يعد باألفواج وليس باأللوية                

يعرف بعضه، وقد   والفرق، كان جيشاً صغرياً ولكنه كان ذا قيمة كبرية، كان كل من يف هذا اجليش                 
 مثلي ومثله ال يتجالسان؛ كنت ضابط صف برتبة نائب كاتب           يتواصلون وقد يتجالسون، ما عدا أنَّ     

بثالثة شرائط على كتفي، وكان حيمل تاجاً على كتفه، أي برتبة رائد؛ كان يقال له وكيل قائد، ما لبث                   
 الرياض، فتحولت إىل الكلية احلربية،      أن حتول إىل قيادة املدرسة العسكرية، مث انتقلت هذه املدرسة إىل          

 .فظل قائداً هلا أو كما يسمى آنذاك اآلمر
 كان علي زين العابدين شعلة من نشاط، كانت مسعته تغطي كل من يف اجليش، كان هناك                   -

نعرف أمساءهم حنن العسكريني، كان منهم أمحد بديرة، فيصل بدوي، علي           ..  عدد من الضباط الالمعني   
 كان علي زين العابدي كالقمر بني النجوم، ال أقول هذا جماملة له فما تعودت ااملة،                الشاعر، ولكن 

     ي ال أجامل أحداً وال أمدح، ولكن هذا ما كان؛ ومن أطراف            والَّذي يعرف كتابايت ويقرؤها يعرف أن
ر  وأظن بعضكم يعرف هذا القص     -املسائل أين وزميل يل كنا ذات يوم هابطني مع درج قصر شربا              

 ففجأة أخذ بيدي زميلي وجرين جانباً، فنظرت        -الشامخ الَّذي بين يف القرن السادس عشر اهلجري         
علي زين العابدين؛ فإذا ذا الشاب نازل من على الدرج شامخ الرأس والبس              :  مستفسراً، فقال يل  
 .كما نقول" الضباطية: "البذلة العسكرية

، مث ما لبث الرجل أن تدرج حىت صار مدير            هذه أول مرة رأيت فيها علي زين العابدين         -
العمليات احلربية يف اجليش، ويف هذا األثناء أتيح له الكثري من العمل، فقد اقترح ونفذ معاهد عسكرية                 



ما كان يعرفها اجليش السعودي، منها معهد الضباط القدامى، ومدارس األبناء، ومدرسة الكتاب                
 اجليش إىل عسكرية كاملة،     لَلكاتب يكون رجالً مدنياً، فحو    العسكريني، كان العسكري يف امليدان وا     

الضابط اجلندي، والكاتب، واحملاسب، وصاحب الربقيات، وصاحب اهلاتف، واجلميع             :  منها
عسكريون؛ مث رأيته ذات مرة وحنن يف األردن عندما أمرنا باالنسحاب من هناك، دخلنا األردن عام                 

 أن يذهب ويتوىل انسحاب     ، أىب عليه نشاطه إالَّ    ٧٧يف آخر    أو   ٧٨ وخرجنا منها يف أول عام       ٧٦
القوات اليت يف األردن بنفسه ومما أضيفه شيئاً هنا، أنه أحيل إىل التقاعد وأنا كنت يف اخلطوط األمامية                  

 حني  ؟يف جيزان أيام ثورة اليمن، ووصل اخلرب إلينا وكان مؤسفاً، شاب يف األربعينيات حيال إىل التقاعد               
بقي من الشيوخ والكهول يزاولون هذا العمل بعده عشرات السنني، مل يستطع اخللود إىل                ظل من   

الراحلة، فحاول أن يشتغل موظفاً فما صلح وال يصلح مثله أن يكون موظفاً، ومل يستطيع أن يدير                   
العمال؛ وأخرياً تفرغ لألدب، وال تسألوا عن أدب علي زين العابدين، دواوينه بني أيديكم،                   

طاعتكم أن تقرؤوها، قصائد شاخمة، قصائد طويلة، قصائد عميقة، ذات ألفاظ مجيلة لكل لفظ               وباست
 .داللة

مهما قلت يف علي زين العابدين، فإنين كمن حيمل مصباحاً يف ضوء             ..   ويف النهاية كما قلت    -
 والسالم عليكم   النهار، وال أعتقد أن من بني احلاضرين من مل يسمع به أو يقرأ له، واملعذرة يف التقصري،                

 . ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة العميد إبراهيم شطا(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة العميد إبراهيم شطا، فقال

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 يف احلفل املبارك هذا، الَّذي يقيمه سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، وكعادته تعريفاً وتكرمياً               -

اء املتقاعد علي زين العابدين، أحتدث إليكم إلعطاء نبذة وألقوم بتعريفكم بالضيف الكرمي             لسعادة اللو 
 ..سعادة اللواء، كشخصية عسكرية فذة، هلا مكانتها العسكرية العلمية والعملية وامليدانية

 . ليس غريباً أو جديداً على اتمع األديب هذا األديب الشاعر رب السيف والقلم-
كة املكرمة، ولد ونشأ وترعرع فيها، يسكن حارة الباب؛ ولقد زامل مسو األمري عبد               إنه ابن م   -

املدرسة "اهللا الفيصل يف املدرسة التحضريية حبارة الباب، مث انتقل إىل املدرسة االبتدائية باملسعى                  
 -ياط  أمحد السباعي، ومديرها األستاذ حسن خ     ..  ومن أساتذته فيها املريب األديب الشيخ     "  الرمحانية

 .-رمحهما اهللا 



، مث التحق   ١٣٦٣ أمت دراسته االبتدائية بالرمحانية، والثانوية مبدرسة حتضري البعثات عام             -
 أنه بدافع من    ، إالَّ - والَّذي مل يقله إىل كلية اآلداب         -  ١٩٤٤بالكلية احلربية بالقاهرة مبتعثاً عام      

 .شخصيته التحق بالكلية احلربية توافقاً معها
 

، مث التحق مبدرسة سالح الفرسان       ١٩٤٧لى بكالوريوس العلوم العسكرية عام        حصل ع  -
بالقاهرة يف نفس العام، وحصل على شهاديت مدفعية دبابات، وشهادة معلم صيانة وهندسة سيارات               

 . بتقدير جيد١٩٥١مبستوى درجة أوىل، وأى دراساته التخصصية عام 
 

 :لحةيف القوات املس.. املناصب اليت تدرج فيها
 آمر سرية، مساعد قائد فوج، قائد مدرسة الفرسان، أركان حرب فوج االستطالع، آمر                -

املدرسة العسكرية بالطائف، مدير الكلية احلربية، مدير عام الصحة العسكرية، رئيس هيئة العمليات              
هـ، وأنا  ١٣٧٦ توليه رئاستها عام     ذاحلربية، وهنا طلب تعييين أركان حرب هيئة العمليات احلربية من         

 .برتبة نقيب
ني عضواً بالقيادة العربية املشتركة بالقاهرة، مث ملحقاً عسكرياً يف فرنسا، خمتتماً            ع:   وأعود إليه  -

 ١٣٨٦شرفها اهللا؛ وكان ختامه مسك، مث أحيل إىل التقاعد عام           ..  مناصبه كقائد ملنطقة مكة املكرمة    
 .برتبة لواء

 

 :نشاطه االجتماعي
سيسية جلامعة امللك عبد العزيز، وعضو اللجنة التحضريية، عضو جلنة              عضو اهليئة التأ    -

 .التخطيط العلمي للجامعة أيضاً
 

، أطال اهللا يف    .. بدأ حياته األدبية يف السادسة عشرة من عمره، فبدأ بالشعر وال يزال عطاؤه             -
ت طبية يف   عمره؛ كتب املوضوعات االجتماعية والسياسية، ونشرت له الصحف احمللية، وله جوال            

 .هـ١٣٦٠ميادين الشعر والنثر، ظهرت على معظم الصحف احمللية عام 
األستاذ الكبري عبد اهللا عبد     ..   ونشاطه البارز يف مدرسة حتضري البعثات حتت رئاسة أستاذه          -

 .اجلبار، ويف جماالت اجليش قال الكثري، حىت لقب بشاعر اجليش
 

 :نشاطه االقتصادي
د عام من تقاعده، وكان من رواد الصناعة ودخل ميدان التجارة، مث              أنشأ مصنعاً للرخام بع    -

 .إنين حنات أحنت القوايف، وأحنت الصخر: اقتصر على الكتابة يف الصحف شعراً ونثراً؛ ويردد دائماً



 :ويأيت دوري يف تعريفه كقائد عسكري
 تغيرياً  - عهده    وويل - ترأس هيئة العمليات احلربية، يف وقت أراد فيه جاللة امللك سعود              -

جذرياً يف القوات املسلحة، من حيث التنظيم، والتسليح، والعدد والعدة، والتخطيط والتطوير؛ أوكل              
، ..كل ذلك لوزير الدفاع والطريان، حيث تشكلت رئاسة هيئة أركان حرب اجليش واهليئات األخرى             

لتسليح، واخلطط، والعمليات،   التنظيم وا :  وأمهها هيئة العمليات احلربية، واليت من بعض واجباا         
 .والتدريب، والثقافة

 . هذه نبذة قصرية خمتصرة-
-  وال داعي للتفصيل، ولكن علي     ..  ى واجبه كأكمل ما يكون يف هيئة العمليات احلربية         لقد أد

ر جدياً يف الضباط األقدم، والرتب الكبرية املنتشرة يف صفوف            فكَّ -ر   بفكره الني  -زين العابدين   
 من نظرة وعناية وتطوير يشملهم، فعمل على فتح دورات إنعاش ختصصية،             ت املسلحة، وال بد   القوا

         موع؛ عمل     وأنشأ معهد الضباط العظام، ووضع أنظمة حديثة للتدريب، والرماية السنوية للفرد وا
يش على وضع الربنامج لزيارات ميدانية ومكتبية هلؤالء الضباط خارج الوطن، كزيارة وحدات اجل              

 .الثامن يف أملانيا، وإىل كثري من وحدات اجليش األمريكي يف الواليات املتحدة األمريكية
 كما عمل على العناية بأبناء اجليش، وأبناء الضباط، واملنتسبني للجيش، حبيث يشملهم                -

 أرجاء  االهتمام، والرعاية، والتثقيف؛ ومبوافقة سامية افتتح هلم مدارس األبناء يف كل مناطق اجليش يف             
اململكة، إىل جانب مدارس حمو األمية يف املناطق لبعض اجلنود؛ وأيضاً مبوافقة سامية وجهود ذاتية، عمل                
على فتح معهد اللغات للقوات املسلحة، وقام بتدبري ميزانيته من ميزانية العمليات واملساعدات                

ول لالبتعاث إىل بعض الدول     التدريبية؛ وقد أدى ذلك إىل إحلاق الضباط ا وأداء اختبارات القب            
 .الصديقة والعربية

 كما جرى تغيري شامل ملدارس أسلحة اجليش التخصصية، كاملشاة، واملدفعية، واملدرعات،              -
والصيانة، واهلندسة، واملظالت، واإلشارة، وجناح املدفعية املضادة للطائرات، وللنقل والتموين،             

 .والتربية البدنية، واخلدمات الصحية
لت قيادة مدارس أسلحة اجليش لتتوىل التدريب وتنفيذ كراسة التدريب، وختريج              فتشك -

 .املعلمني العسكريني يف أسلحتهم، وعني الضباط األكفاء هلذه املدارس
وميدانياً؛ ومن  ..   واحلمد هللا كثرياً على ما وصل إليه اجليش من هذه املكانة العاملية، عسكرياً              -

تمام القائد األعلى للقوات املسلحة، ورجاالت اجليش املخلصني، ومنهم         نصر إىل نصر، بفضل اهللا مث اه      
 .اللواء علي زين العابدين، وكثري من زمالئه



رهيف احلس، سامي الذوق، رقيق املشاعر، تراه       :  ضيف فأقول  علي زين العابدين الشاعر، أُ     -
 .يف مفاتن الوصف، وزوابع العاصفة، وشفافية العاطفة

 . تصفه كلمة كهذه، وأترك ذلك ألصحاب االختصاص وشعره أوسع من أن-
 

 :والشاعر يعرف نفسه بقلمه فيقول
 :إين صائغ يصوغ اوهرات، له ثالث دواوين:  إنين حنات أحنت القوايف؛ ولكين أقول-
 . مدح عسكري- صليل -١
 . غزل وأفراح- تغريد -٢
 .نني وتباريحح - هديل -٣
 -)  دراسة:  ( واليهودية والنصرانية يف نظر القرآن     -ر  ديوان شع :  جنوى:   وما حتت اإلعداد   -

 ).دراسة وحتليل: ( واحلروب األربعة-) دراسة: (ونسب إبراهيم اخلليل
 

 :وهنا أقتطف من شعره رمز اإلباء قصيدة رائعة مطلعها
ــين؟    ــريح الب ــويل الص ــق يف ق باحل

. 

ــز     ــل مي ــا فه ــاء أن ــز اإلب تينرم
. 

 

 . هذا علي زين العابدين-
حـــر الضـــمري لســـانه مل يجـــبِن

. 

ــيقيت   ــو أردت حق ــديقي ل ــا ص ــا ي أن
. 

وشــككته يف قلــب كــل ملَعــنِ   
                                                            . 

ــنعته   ــراح ص ــق الص ــن احل ــيفي م س
. 

وتِخــذت مــن خلــق الســماحة ديــدين
. 

ــى    ــرامة والتق ــنيت الك ــت ج وجعل
. 

ــأْمن مـــن الذَ بـــاهللا املهـــيمن يـ
. 

ــريريت    ــوي سـ ــت ِهللا القـ أخلصـ
. 

ــؤمن  ــن مل ي ــب م ــع قل ــرعد خيلَ كال
. 

ــراحة م   ــويت بالص ــت ص ــناورفع عل
. 

وزجــرت كــل مــداهن مــتلَِونِ   
                                                            . 

وقمعــت كـــل رذيلــٍة ونقيصـــة   
. 

ــيق  ــنه حق ــت ك ــتين؟-يت أَعلم  أفهم
. 

ــبليت   ــيعيت جبـ ــذا بطبـ ــا هكـ أنـ
. 

ــونِ   ــايل ومل أتلـ ــت أعمـ أخلصـ
. 

ــي   ــراميت وتعففـ ــراحيت وكـ بصـ
. 

 

 :مكة املكرمة يا ابن -
وأيب مـــنها وخـــايل وانتمائـــي  

. 

ــي   ــيها أقربائـ ــبلدة فـ ــذه الـ هـ
. 

ــي  ــنور ِدمائ ــنهل ال ــن م ــوت م وارت
                                                .             

ــتها   ــى كعبـ ــيين علـ ــتحت عـ فُـ
. 

ــي    ــؤادي وذكائ ــت ف ــربةً أذك ش
. 

ــزمها  ــن زمــ ــقاين اهللا مــ وســ
. 



 : فيقول- أيضاً - ويعرف نفسه -
ـ   واينســـيفي وأنَّ مبادِئـــي أعــ

. 

هـــل يعلـــم األعـــداُء أنَّ لســـاين 
. 

ــناين   ــرب ج ــتدت بص ــواعدي اش وس
                                                            . 

ــن اإلميــ   ــي م ــغت زرودهِدرع ان ص
. 

ــيطان  ــن الش ــدى حصــين م ــان اهل ك
. 

ــيطاا   ــت شـ ــد أطلقـ وإذا املكائـ
. 

حصــين املنـــيع ومــأمين وأمـــاين  
. 

ــه   ــل جاللُـ ــرش جـ واهللا رب العـ
. 

 

  :وعندما كان يف الغربة صدرت منه هذه الصيحة املدوية حنيناً لبلده، وأهله وصحبه 
غَـــِرد متـــيس للحـــنه اجلـــوزاء

. 

أنـــا يف بـــالدي صـــيدح غَـــناُء 
. 

ــري ــاءُ طـ ــه بكَّـ ــنوح ووالـ  يـ
                                                            . 

ــإنين     ــبالد ف ــن ال ــربت ع وإذا اغت
. 

 

 :ويقول وهو يف فرنسا
ــيلة  ــني الفضــ ــونبــ  واــ

. 

أنــــا يف فرنســــا حائــــر   
. 

ــنون   ــوى الفُــ ــزعة ــ ونــ
                                                            . 

ــور    ــن الفجـ ــد عـ ــن يصـ ديـ
. 

ــني   ــور وعــ ــوطين حــ حيــ
. 

 يف صــــالة اللــــبد وانــــزلقت
. 

حــــويل فأيقظــــت الشــــجون
. 

ــت   ــريات تراقصــــ واملغــــ
. 

 

 :ويف قصيدة صوت ااهد من ديوان صليل، نقتطف هذه األبيات
ــال     ــرتع للنضـــ ــاء تـــ ــيت القعســـ ــي األيب ومهـــ عزمـــ

. 

ــايل  ــنات املعــــ ــدفعين ِلِقــــ ــبار يــــ ــؤادي اجلــــ وفــــ
. 

ــرتال  ــدى الــ ــون لــ أن يهــ
. 

ــرب   ــوروثُ يكــ ــي املــ وِإبائــ
. 

باملفاِخـــــــر واجلـــــــالل
. 

وعــــروبيت الســــمحاء تعــــبق 
. 

ــرجال  ــن الــ ــدين مــ املاجــ
                                                            . 

ــرمني    ــليل األكــ ــا ســ فأنــ
. 

 

هذا علي زين العابدين يف هذه الصورة الشعرية، ولو كُربت هذه الصورة لتطابق الوصف على                
 :املوصوف، ويقول

لـــــــنكالباحلفـــــــيظة وا
. 

ــي    ــيظل يغلـ ــي سـ ــىت دمـ حـ
. 

لألحـــرار مـــن صـــيد الـــرجال
                                                            . 

حـــــــىت متـــــــور األرض 
. 

ــايل  ــنف املعــ ــرماء يف كــ كــ
. 

ــوقها    ــي فــ ــيش أهلــ ويعــ
. 

 



 :ويف قصيدة أخرى يقول
هإنـــين أهـــوى العـــيونَ العســـلي

. 

العــــيونُ الــــزرق ال تعجــــبين 
. 

 

 : بقومية احلب، فلنسمعه يقول وأنا هنا ال أفسر ذلك إالَّ-
ــربيه  ــتايت العـ ــوى فـ ــين أهـ إنـ

                                                            . 

ــي   ــرِب ال تندفعـ ــتاة الغـ ــا فـ يـ
. 

ــبدويه   ــحر ال ــدرين س ــو ت ــِت ل أن
. 

 ملـــهاغـــاديت الســـمراُء مـــا أج
. 

تلــــك واهللا صــــفات قُدســــيه
. 

ــمٍة يف طا  ــة يف حشــ ــٍةرقــ عــ
. 

كـــم أراحـــتين لُغاهـــا العاطفـــية
. 

ــنة   ــبها يف حمـ ــاين قلـ ــم رعـ كـ
. 

لــيس تغــريين الشــعور الذهبــيه   
                .                                             

ــزالً     ــي غ ــرب كُفِّ ــتاة الغ ــا ف ي
. 

  فـــتايت العـــربيه رأس تجتـــو
. 

القــرون الســـود كاللـــيل دجـــاً  
. 

ــع يف ق ــراماً  ش ــيب غ ــيه (ل ــا غب )ي
. 

ــنى    ــور الس ــدر موف ــتوت كال فاس
. 

 

، وهؤالء هم أوىل بالشفعة     .. ويف وجدانيات، غرد ألهل بيته، وذريته، وأصهاره، وأحفاده         -
 :يقول

وضـــاءةً فطـــربت مـــن ملعاـــا
. 

تغـــريد يـــا بـــنيت مِنحـــتِك درة 
. 

رواِئح تا  غَلَــبهــا علــى ألــوا
                                                            . 

ــقْ   ــة نسـ ــبق باقـ ــريد أعـ تهاتغـ
. 

ــا  ــن مجاـ ــذاِر مـ ــٍة فحـ خالبـ
. 

 تغــريد مــا هــذي احلــياة ســوى رؤى
. 

 

 :وله رؤية خاصة للجمال، فيقول
ويغنــــي كالطائــــر الصــــداِح

. 

ــدو     ــال فيش ــرى اجلم ــي ي إن مثل
. 

صــــورة حــــيةً مــــن األرواح
                                                            . 

علَّـــين أنقـــش اجلمـــالَ بقلـــيب 
. 

يف خشـــوع وهيـــبٍة وارتـــياح  
. 

لـــوحة يســـجد اجلمـــال لـــديها 
. 

 

 :إن الشيب قد عالك، كانت هذه القصيدة:  وعلي زين العابدين، عندما قيل له-
ــديا  ــرة يف يــ ــت مجــ فتلمســ

. 

شــب وقَــد الشــباب يف فــوديا    
. 

ــيا ــزيد إالّ مضــ ــعلةً ال تــ شــ
                                                            . 

كلمـــا مـــرت الســـنون أراين   
. 

ــيا  ــاً ـ ــرقاً وعرسـ ــالً مشـ أمـ
. 

ــيين   ــياةُ لعـ ــر احلـ ــذا تظهـ هكـ
. 

 

 . وخيتم هذه القصيدة ذا البيت-



ــيا  ــباباً فتـ ــدى شـ ــيعيش املـ سـ
. 

ــياة   ــرى احلـ ــباً يـ ــاالًإن قلـ مجـ
. 

 

عندما كنت مديراً للمكتبة يف هيئة العمليات احلربية بوزارة الدفاع           :   ويل قصة قصرية معه    -
والطريان، كانت هناك مسألة مالية، ومل تنفع معها التعقيبات الرمسية، فأمرين بالتعقيب عليها شخصياً،               

 :يها ذا البيت من شعرهفطلبين ليأمرين بالتعقيب عل
ــئت ل  ــا فت ــك م ــوأن ــؤجلـ ه ت

                                                            . 

ــدمياً  ــباً قــ ــر أنَّ يل طلــ أتذكــ
. 

 

 : فأجبته شعرياً-
وعــذري جــل مصــدره املمــثل   

. 

أؤجلــــه ألن العــــذر عــــندي 
. 

ــل   ــج معطـ ــؤمل مسـ ــيل مـ ثقـ
                                                            . 

تعــاين مــا أعــاين مــن روتــني     
. 

ه تطــبل؟ـــإذا كــان الكــبار ل 
. 

ــع    ــيري وض ــى تغ ــوى عل ــل أق فه
. 

وعــندي جهــدك املعهــود أمحــل   
. 

ــربي   ــيل ص ــىت ع ــد ح ــذلت اجله ب
. 

 

-شعراً يقول فرد علي : 
علـــى الـــروتني جيعلـــه حطامـــاً

. 

ــوي    ــزم يه ــاحيب فالع ــا ص ــل ي أج
. 

لكـــل أوامـــري تـــرق الســـناما
    .                                                         

ــدع    ــود واص ــزمك املعه ــرد ع فج
. 

ــالما   ــك الس ــوت ل ــد رج ــذا ق 
. 

ــريب   ــن حـ ــعتك ركـ وإىن إذ وضـ
. 

ـ  ر ال خيشــى اِحلمامــا يصــد الشـ
. 

ــرس    ــري تـ ــٍق خـ ــتلقاين حبـ سـ
. 

 

أدعوكم لسماع قصيديت هذه، اليت أحيي فيها الشهم الكرمي الفاضل، األستاذ عبد             :   وأخرياً -
 .، وأرجو أن تنال إصغاءكماملقصود خوجه، وأحيي الضيف اللواء علي زين العابدين

هــــذا الكــــرمي وذاك ملــــهم
. 

  مــر ــرم واملكــ ــاش املكــ عــ
. 

 ــىت ــدون فــ ــرمالقاصــ  مكــ
                                              .               

واحلاضـــــرون الســـــامعون  
. 

ــنم   ــني تغـ ــارم حـ ــو املكـ أبـ
. 

ــي   ــيه اللوذعــ ــذا الوجــ هــ
. 

هــــم رجــــاالت تعظَّــــم  
. 

ــه و  ــر الرتيــ ــرمو الفكــ مكــ
. 

إىل املعــــــايل والــــــتقدم 
. 

ــائرين   ــبدعني الســــ للمــــ
. 

ــدعم  ــيم يـــــ وتعظـــــ
                          .                                   

ــالل   ــر وإجــ ــر تقديــ للفكــ
. 

بعــــد جــــيل يف حتكــــم  
. 

ــوارثني اــــد جــــيالً    الــ
. 

ــدم  ــيس يعـــ ــرب لـــ حبـــ
. 

ــتاريخ ســـريم  قـــد ســـجل الـ
. 



ــنم ــوح املتســـــ الطمـــــ
. 

ــذ  ــوعة الفــ ــاعر املوســ للشــ
. 

ــرم  ــل بالتكــ ــنهال يهطــ يــ
         .                                                    

ــاء   ــرم ذو عطــــ إنَّ املكــــ
. 

آياتـــــه تتلـــــى وتعلـــــم
. 

ــداً    ــعراً خالــ ــيكون ِشــ لــ
. 

ــنظم  ــني تـ ــوائد حـ ــذي املـ هـ
. 

ويـــــزيده مـــــن فضـــــله 
. 

ــم   ــل فـ ــهج كـ ــكر يلـ بالشـ
. 

ــنا    ــبقه الثــ ــكر يســ بالشــ
. 

ــثم  ــاء ملعـــ ــا جـــ رمبـــ
                                                            . 

ــي   ــذرة فلفظــ ــواً ومعــ عفــ
. 

 

 .  وأخرياً أترك للشاعر، وأرجوه أن يسمعنا ما يشاء من شعره-
 

  ))كلمة الشاعر حييى السماوي(( 
 :مث حتدث الشاعر حيىي السماوي، فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على نيب احلق واهلدى الصادق األمني حممد، وعلى                -
 .آله وصحبه

 السالم عليكم أيها اجلمع الطيب والنبيل، حفنة كلمات رأيت عصافري يدي تقفز إىل الورقة                -
ح ألن تكون كلمايت    كيما تقول شيئاً هي هذه؛ ال أزعم بأين سأقول نقداً، إمنا أنا متأكد من أنين أطم                

 .املتواضعة هذه مبثابة باقة ورد عراقية بني يدي هذا الفىت املكي الطيب
 أيها األحبة، سأشذ عن القاعدة واملألوف فلن أضع باقة ورد تشكراً لكرمي األدباء وأديب                 -

 أكون  الكرماء الشيخ عبد املقصود خوجه، إذ أنين على يقني من أنين وبأي كالم سأتقدم به شاكراً لن                
سوى عشبة يف غابة فضله، ولن أحتدث عن صديقي وأخي الشاعر اللواء علي زين العابدين، لن أحتدث                 

 .عن احلديقة، ولكن سأحتدث باختصار عن عبريها
 

 أقول ليسمح يل أخي وصديقي الشاعر اللواء أن أختذ منه نافذة، أطل منها على فضاء رحب                  -
 :خمضب مبسك احلجاز وعرار جند، فأقول

 

 الرجل الَّذي تلبسين اآلن، الرجل القادم من وطن كان يشبه خيمة عشق، وطن كان                  إنَّ -
 هذا القروي القادم من مدينة السماوة       يسمى العراق، فأضحى يشبه تابوتاً ضخماً؛ وبشكل أدق، إنَّ        

د، مبلالً بدموع أمه، وبطني الفرات، كان يكره شيئني، كان يكره امرباطور القصر اجلمهوري ببغدا               
وكان يكره البدالت الزيتونية والكاكية، ومجيع الَّذين يعتمرون اخلوذ الفوالذية من ذوي الرتب العالية؛              

 الرجل النائم يف روحي كان حيب العصافري ال الرصاص املخاتل، حيب التجول بني احلدائق ال القفز                  إنَّ



الرمل، هذا القروي كان حيب     بني األسالك الشائكة، أو االختفاء كاجلرذ يف اخلنادق خلف أكياس            
 تشرفت بكوين أشجع اجلبناء، أو رمبا        - بالذات   -أراجيح األطفال ال حبال املشانق؛ هلذا السبب         

كنت أشجع اهلاربني من الوقوع بني ذوي الرتب يف جيش األشاوس، مفضالً أن أغرس يف قعر سجن                  
 ..مظلم على أن ال أكون أداة قتل بيد جمنون بغداد

 

 أغرس  ن أ ود كنت أفزع كلما شاهدت خوذة عسكرية، فأ        - بالذات   -سبب   وهلذا ال  -
، فلقد أخربتين طفولة ضفاف الفرات ويتم خنيل دجلة، وأخربين          ..أصابعي يف عيون ذوي الرتب العالية     

إن األشاوس هم الَّذين دفنوا خايل، وذوي البدالت الزيتونية هم الَّذين             :  رغيف أمي املخبوز بالدم   
اهراتنا من أجل اخلبز والكرامة واحملبة، والَّذين كانوا يشرفون على تعذيبنا كانوا من ذوي              قمعونا يف تظ  

 اجلرح العراقي ما    البدالت الزيتونية، ولذا أعلنت العصيان على كل هذه البدالت؛ فلقد عرفت أنَّ            
ري كان سيغدو وطناً للشعب لو مل يتحول عسكريو العراق إىل حرس شخصي نون القصر اجلمهو               

 احملبة ال تؤتى عرب خوذة عسكرية، وإذ دخلت اململكة عشت الغربة حدث             ببغداد، وأخربتين املشانق أنَّ   
ذلك حني تعرفت إىل أدباء وشعراء وكتاب عسكريني، كانوا جييدون غرس الزنابق حتت الشرفات،               

دى، وينسجون  ، ينسجون ألعداء اهللا أكفان الر     ..مثلما جييدون غرس الرصاص يف صدور أعداء الوطن       
 عسكريي بالدي جييدون فن القتل واستباحة       ، وأية غربة أقسى من أن أتذكر أنَّ       ..مناديل احلرير لألحبة  

  عسكريي هذه األرض املقدسة جييدون فن احملبة وصنع اإلنسان؟األوطان، وأنَّ
 

حق عبرياً  مذ ذاك الوقت وأنا أر    ..   وكان اللواء الشاعر أحد أولئك الَّذين عقدت معهم األلفة         -
روحياً بعدما رحقت كثرياً دخان احلرائق، فطوىب للشعر إذ حيتفي معنا بالشاعر الفارس وبالفارس                 

ذين التوأمني اللذين تآلفا متوحدين ومتحدين يف ذات اللواء الشاعر علي زين العابدين ال               ..  الشاعر
ديقي اللواء الشاعر، لوال أنين     أشكو نضوباً يف الكلمات أيها األحبة فقد كان مبستطاعي احلديث عن ص           

            وأستريح باسطاً إناء قليب     أشكو ظمأ االستماع إىل شعره، ولذا أقوم اآلن بقايا جسدي إىل حيث كنت ،
 مبستطاع الشعر أن يقيم     عسى أن أمأله رحيقاً من شعره، من شعر هذا الفىت املكي، والَّذي أثبت يل أنَّ              

 .ذي لقصائده رائحة البارود، ولبارود بندقيته رائحة القرنفلحضارة روحية، فلنسمع إذاً لشاعرنا الَّ
 . والسالم عليكم أيها األحبة-

  ))كلمة األستاذ مصطفى عطار(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ مصطفى عطار، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-



 . أيها اإلخوة األحبة، سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته-
دث يف هذه الليلة لوال فضل أخي األستاذ عبد املقصود خوجه، الَّذي حينما              ما كان يل أن أحت     -

 نريد أن نستمع ونستمتع حبديث شاعرنا الكبري        - مجيعاً   -طلبت الكلمة أتاح يل الفرصة، رغم أننا        
اللواء علي زين العابدين، وحديث الذكريات الَّذي نرجو أن ال يبخل علينا بأشياء كثرية يف سريته                  

 .ة، لنستمع ونستمتع ونستفيدالذاتي
 طلبت الكلمة ألحتدث عن نقطة صغرية عرفتها بصليت بأقرباء اللواء علي زين العابدين، أوالً               -

 :أحب أن أقول كما علمنا الشاعر
فكـــل قـــرين باملقـــارن يقـــتدي

                                                .             

هـن قرين ـألْ وسل ع  ـرء ال تس  ـن امل ـع 
. 

 

 فمن قرناء اللواء الشاعر؟ قرناؤه أمحد حممد مجال، أحد الرموز اإلسالمية ورموز الدعوة                -
 وزميله ورفيقه يف    اإلسالمية، وأحد أبناء مكة الربرة، الَّذين افتقدهم العامل اإلسالمي؛ كان هو خدينه            

كل جلساته، وشقيقه بطبيعة احلال األكرب أستاذنا صاحل حممد مجال، وأستاذنا الكبري الَّذي مل ولن ينساه                
 ..أحد أبداً، األستاذ عبد العزيز الرفاعي

 هؤالء من الصحب الكرام الَّذين كان دائم االتصال م ودائم اجللوس معهم، وكان هلم على                -
 حينما غادر القاهرة ليلقى وجه      - رمحة اهللا عليه     - األستاذ أمحد مجال      جداً، حىت أنَّ   بعضهم تأثري كبري  

: ربه هناك، استأذن منه هو وحده قبل أن يستأذن أسرته وذوي قرباه، استأذنه وجلس يعاتبه وقال له                 
 أستاذه   أنَّ  وأيضاً استمعتم إىل   كما قال رسول اهللا     ..   املسألة أسبوع وهكذا األرواح جنود جمندة      إنَّ

العظيم كان عبد اهللا عبد اجلبار، وهذا األستاذ كان له تأثري كبري على كثري من رواد األدب ورواد                    
التربية يف بالدنا، فهو أستاذ الوزراء والعظماء واملربني وألوية اجليش من أمثال علي الشاعر، إبراهيم                

لرمحن منصوري، كل هؤالء كان يدرسهم      العنقري، أمحد زكي مياين، عبد الوهاب عبد الواسع، عبد ا         
 حنن الَّذين أتينا بعد     -األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار، مث أصبح مديراً للمعهد الَّذي يدرسون فيه، وكلنا               

 . أدركناه مديراً ملعهدنا، واستمتعنا بريادته التربوية-اللواء 
 رمحة  -ام احلرم حافظ كتاب اهللا       وأيضاً يف املدرسة االبتدائية كان مدير املدرسة اإلبتدائية إم         -
 مساحة الشيخ عبد اهللا خياط، وكتب عنه كثرياً يف سريته الذاتية اللواء علي زين العابدين،                 -اهللا عليه   

حينما خصصت جريدة املدينة عدداً من أعدادها لتتحدث عن ذلك العامل اجلليل، فهؤالء الكوكبة من                
وا هذا اد الباذخ يف اللواء علي زين العابدين، مث تعرفت            هم الَّذين صنع  ..  الرجال العلماء األجالء  

عليه أنا من مسعته يف اجليش، واستمعتم ومسعتم عن رجولته، وأنه كما يقال الرجال مواقف، فهو رجل                 



عسكرية صحابة رسول اهللا، الَّذين امتازوا بالرجولة        ..  صاحب مواقف، وميثل العسكرية املستقيمة     
 .رمحاء بينهم:  وصفهم القرآن الكرميوامتازوا بالرمحة كما

 تتعلق برعاية احملتفى به وأخيه بأبناء شقيقتهما        - والنقطة اليت أردت أن أحتدث عنها بإجياز          -
ومنهم وكيل وزارة البلديات، الدكتور حبيب زين العابدين رعاية تعدت كل التصورات، وتلك                

 حبيب زين العابدين الَّذي يعترب أحد الدعاة         الرعاية انتجت هذا الشاب الداعية أيضاً، هذا الشاب        
وأحد املثقفني، الَّذين أكرمنا اهللا م، ونستمع إىل صوته يف كثري من احملافل، حىت أنه وختصصه هندسة                  
لكنه يتحدث عن تعريب التعليم؛ وكانت له مواقف نضالية يف مؤسسة امللك فيصل، حينما دعوا إىل                 

 .ليات العملية يف اجلامعات العربيةالتكلم عن حركة التعريب يف الك
 ميتاز بفضائل وخصائص أخالقية عن شعره ال نريد أن نتحدث عنها،            - كما مسعتم    - فاللواء   -

 من اإلخوان الَّذين حيتفظون يف ذاكرم مواقف جيب         كثريألن اإلخوان أوفوا باحلديث عنها، ونريد من        
؛ وأنا أشكر أخي عبد املقصود شكراً       - األجيال    سري الرجال هي مدرسة     ألنَّ -أن يسجلوها للرجال    

 خدموا بالدهم، ليس يف     ثنينيته أن يسجل لنا مواقف رجولية، لرجالٍ      امضاعفاً، ألنه استطاع من خالل      
اململكة العربية السعودية، إمنا يف خمتلف الدول العربية واإلسالمية، كرمهم يف االثنينية وظهرت االثنينية              

 .نية جملداتاآلن يف أكثر من مثا
 على اإلصغاء، وشكراً لسعادة اللواء الرجل العظيم املريب الفاضل،           - مجيعاً   - شكراً لكم    -

 . الَّذي استجاب هلذه الدعوة اليت كان يتردد كثرياً يف قبوهلا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة احملتفى به اللواء علي زين العابدين(( 
 :حتفى به سعادة اللواء علي زين العابدين، فقالمث أعطيت الكلمة للم

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد اخللق أمجعني،                 -
 .وعلى آله وأصحابه أمجعني

 لساين ليعجز وينعقد عن أن       لست أدري ماذا أقول؟ لقد بالغتم يف مدحيي مبا ليس يف، وإنَّ             -
 إنين عاجز عن الشكر؛ أما عن شخصي وسرية حيايت، فأعتقد أنَّ          :  ر، وخري يل أن أقول    يتفوه بكلمة شك  

.. إخواين الَّذين تفضلوا بالثناء علي، وقدموين وقدموا سرييت الشخصية، أعتقد أن فيما قالوا الكفاية               
كن فهو طويل ومر، ول   ..  وأما املشوار الطويل فيضيق الوقت وال يتسع وتضيق الصدور إذا مسعتموه           

رمبا حوت بعض القصائد ذكريات هذه املسرية، أو هذا املشوار الطويل الَّذي بلغ عشرين عاماً يف                  
اجليش، وبني قوسني كلمة جيش، يعين فيما تعنيه الصالبة والصرامة واخلشونة والقسوة والغلظة، وما               

صل به جده إىل منطقة      كثرياً من الناس ال حيبون أن يروا أحداً و          يدور فيه من أحقاد ووشايات، فإنَّ     



حيسد عليها، فإم حياولون دس الدسائس وبذر البذور والوشايات، ليحطموا هذا الرمز الَّذي هيأ اهللا                
له فرصة النجاح، وليس يل يد فيما فعلت، وإمنا هو توفيق من اهللا سبحانه وتعاىل، وما شاء اهللا كان وما                    

 .مل يشأ مل يكن
ما وفقين فيه، فإنشاء املدارس أو الكليات، أعتقد أا قيلت            أمحد اهللا سبحانه وتعاىل على        -

وتفضل ا زميالي العسكريان العميد إبراهيم شطا، والعقيد عاتق البالدي، وتكلما مبا فيه الكفاية؛ أما               
 !!!.ي على استعداد، ولكن أرجو أن يفسح لنا مضيفنا الكبري بيته أليامفإن.. إذا أردمت التفصيل

أو لون  ..إىل الشعر، مما مسعتم من كلمات األخوة، يتبني أن شعري له طابع خاص              لذا نعود    -
 ليسوا بعسكريني؛  %  ٩٩,٩٩ين عسكري والشعراء ليسوا بعسكريني، أو يف معظمهم، أو          خاص، ألن

فاللون العسكري طبع قصائدي اليت قلتها أثناء اخلدمة العسكرية، وبرغم تركي للخدمة العسكرية               
من ألوان الشعر، ما زلت     ..  اب أخرى من الشعر، كالغزل، واالجتماعيات، والرثاء واخل       ودخويل يف أبو  

أحن إىل العسكرية يف أي وقت أمسع فيه حفالً عسكرياً، أو أشاهد فيه منظراً عسكرياً، أو أمسع                    
 مل أكن   - على ما أعتقد يف حادثة جهيمان        -هـ  ١٤٠٠موسيقى عسكرية؛ وإين ألذكر أنين يف عام        

ولكن هزتين الواقعة، وأقحمت نفسي مع القادة العسكريني يف فندق شربا، وأمليت خططاً             .  يشيف اجل 
 أن يوقعوا معي خطة تقضي      - وكانوا كلهم أصغر مين رتبة       -ووقعتها، وطلبت من الضباط اآلخرين      

ية للجيش   أخرى وتظهر حت   ، فرأيت العسكرية تندفع مرةً    ..على اموعة املتمردة وامللتجئة إىل حرم اهللا      
الَّذي مل يكن خاض املعركة يف أوهلا؛ كان الدفاع أوالً يف يد رجال الشرطة، مث رجال احلرس الوطين،                   
ولكين أشرت إىل بعض املسؤولني إىل أن يعطي اخلبز خلبازه، وفهم الرجل ما أعين، وحاول جهده حىت                 

 عطلت الصالة يف املسجد     استطاع إحضار اجليش، وحبضور اجليش مت القضاء على هذه العصبة اليت           
احلرام، وعطلت اآلذان وامتنع الناس عن الصالة والطواف يف املسجد، وذا أعتقد أنه ينطبق عليهم                

فهم منعوا هذا   ..  ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وسعى يف خراا             :  اآلية الكرمية 
من دخول الدبابات والصواريخ وقنابل الغازات،      مخسة عشر يوماً وسعوا يف خراا، مما كان من خراب           

؛ فهناك قصيدة يف هذا املوضوع، وقصائد أخرى قبلها عسكرية أثناء            ..وإىل آخر ما حدث يف القبو     
 .اخلدمة

 

 علي زين العابدين يف شعره مداح، والواقع أين أمدح امللوك            يظن بعض اإلخوة من النقاد أنَّ      -
خرين، كل مداح يلجأ إىل رفع ممدوحه إىل أعلى عليني، ليحصل           وقد مدحت، لكن مدحي غري مدح اآل      

منه على جائزة أو مركز أو منصب، ولكين كنت أخاطب ممدوحي يف موضوعات اإلصالح اليت جيب                 
أن يقوموا ا داخل اجليش والبالد عامة؛ وال أحب أن أطيل املقدمات حىت ال يطول الوقت، وأقتصر                  



ا ـ كم - إن كنت مداحاً     ه، لتحكموا علي  ـيح الَّذي كنت أتغىن ب    على القراءة لتسمعوا نوع املد    
 أم كنت مطالباً باإلصالح، وكنت يف منتهى الصراحة واجلرأة مع رؤوس كبرية جداً، وكنت               -يقولون  

أغتنم الفرص ألسجل أحداث التاريخ اليت تقع يف تلك األيام؛ فمن قصائد املديح كانت يف عام                   
 االعتداء الثالثي، فمدحت، ولكنين ضمنت مدحيي هذه املعركة الظاملة اليت           م أو ما بعدها أيام    ١٩٥٦

فكانت هذه القصيدة تعبرياً عن استياء العرب        ..  أعتدت فيها ثالث دول كبرية على مصر الشقيقة        
واملسلمني هلذا االعتداء الصارخ اآلمث، وال يكفي أن أقول الصارخ اآلمث، إنه يستحق أن أصفه بأقذع                 

 ..لصفاتمن هذه ا
 

 قصائدي طويلة كما تعلمون، والقصري منها يف الغزل أو يف االجتماعيات، أو مثل               والواقع، أنَّ  -
ذلك؛ أما قصائد املديح أو السياسيات على األصح فطويلة، وال أدري إذا كانت الصدور متسعة                  

 ا يشاء املستمعون؟لدرجة أا تستطيع أن تضحي بوقتها من أجل مساع قصيدة أو اثنتني أو ثالث، أو م
 

 أوالً هذه أبيات كتبتها عند قدومي إىل دار الشيخ الكرمي السيد عبد املقصود، هي أبيات                  -
 :ارجتالية أو شبه ارجتالية وهي

ــدى  ــا ص ــاب هل ــت وط ــل طاب وحماف
. 

ــندى    ــاوة وال ــكراً للحف ــود ش مقص
. 

ــددا    ــاً ومس ــريض مقارب ــم الق نظ
                                                            . 

كــرمت فــيها ضــابطاً مــتقاعداً    
. 

ــدا   ــا ب ــاوة م ــن احلف ــتحق م ال يس
. 

ــذي    ــو الَّ ــته وه ــيم رفع ــدر ف مل ي
. 

ــدا   ــاً ي ــواك فياض ــذي س ــو الَّ فه
. 

ــيمن أوالً   ــكر هللا املهـــ فالشـــ
. 

ــدا  ــاد ش ــن ش ــرمي م ــل والتك للفض
. 

مث الثــناء علــيك ينــتظم الرضــا    
. 

 

 - فقلت له    - رمحه اهللا    -خاطبت فيها امللك سعود     ..   ومن قصائد املديح هذه القصيدة اليت      -
 :- وهكذا كنت أخاطبه

ددهـــتـــةٌ تنقْم كوعلـــى عـــدو
. 

اـود وهبته ـا سع ـ لَك ي  دىـي فِ ـروِح 
. 

دأُغَـــر جـــئت ين باحلُـــبلكـــن
                                                            . 

ــزلُّ     ت كيــد ــعري ل ــا ِش ــاهللا م فاًت
. 

ِشــدأن كــلِّ قلْــٍب خمِْلــٍص لَــك عــن
. 

ــين   وإن ــت ــد نطَقْ ــك ق ــاِن جيِش بلس
. 

  ــوداء وأجيف األد قــدأص ــعروالش
. 

   مهورــع ش ــني ــوين أن أُِب ضــم فو ه
. 

  ))جمد البالِد (( 
ــذِ  ــرف الَّ ــا الش ــح هل ــتقَلَّدوأِت ي ت

. 

أســـعود هيـــئ للْفَخـــاِر بالدنـــا 
. 



  ــد ــاِر املُرِش ــو إىل الفخ ــد وه للْمج
                                                            . 

ــِبيلُها    ــو س ــيم فَه ــا التعِل  ــر وانش
. 

ــوِد مشــ  ــتِن اخللُ ــى م ــن عل ِحصدي
. 

ــا     هــاِنع إن ــرى املَص ــا كُب  دــي ش
. 

دــو ــوةٌ وتسـ ــانِع قُـ وِمـــن املصـ
. 

فاالقِْتصـــاد مـــناعةٌ وحصـــانةٌ   
. 

  دــؤد ان السمــز ــرِف ال ــاِن يف ع هات
. 

مجــد الـــِبالَِد ِصـــناعةٌ وِزراعـــةٌ  
. 

دــؤي ــِبني يــ ــِر املُــ واُهللا بالنصــ
                .                                             

ــزةً    ــك ِع ــعِبك يف املَماِل ــع لش فارفَ
. 

   ــد شاَألر ــِوي ــا القَ ِلكهمــو وي نتد
. 

علِّمهــم أنَّ احلــياة ِلمــن ســعى    
. 

ــودوا ــالَِء وع الع وا علــى حــبــر فُِط
. 

 همــإن ــرِفيِع فـ ــدهم إىل األوِج الـ قُـ
. 

وقَّدــــتا تفعقــــولُهم بــــذكائه
. 

ــو  ســةً  لي ــاِم فَطَان ــن األن ــلَّ م ا أق
. 

   ــدتتجس مــناهك ميــدوعلــى ي
                                                            . 

ــودهم   ــنهوِض يقُ ــراس ال ِنب ــاك وِحج
. 

  دــي شــالَ وت ين العــب ــن ت ــت م فألن
. 

  ــت ــجل ال ــياً سيس ــرك باِن اريخ ِذكْ
. 

  ــد حــوب األو ــك يف القُل ــديك إن تفْ
. 

هــنأ حبكِْمــك فالــبالد مجــيعها   فأ 
. 

 

وهذه قصيدة تارخيية امسها أحداث العرب، كانت هناك اتفاقية ما بني السعودية وسوريا ومصر،              
على توحيد جبهة ضد األعداء، وكانت تلك الفرصة اليت سنح يل ا الزمن ألقول قصيديت هذه يف عام                  

بعد انتهاء العدوان الثالثي؛ فاجتمع امللك سعود رمحه اهللا مع الرئيس شكري القوتلي               هـ  ١٣٧٦
رئيس سوريا، وتأخر الرئيس عبد الناصر واعتذر عن احلضور لسبب كان يف مصر، فخاطبت الزعيمني               

 :بقويل
   ــد ــد مخلَّ ــالِم جم ِب واإلســر وِللْع

. 

ــادكُ  ــةٌ  ِجه ــثٌ ويقْظَ ِق بعــر للش م
. 

   ددمــر ارِيخ حلْــنــر والــتهوللد
                                                            . 

ــرِحها   ــةُ ص ــربى دعام ــوحدِة الكُ وِللْ
. 

ــر" ــرد " وناص املُج ــام ــناها احلُس يم
. 

 "اـفؤاده  )١("ريـوشك"ا روح   ـهل"  سعود
. 

ــا  ــد"نماه ــد " مع محــا م وازدهاه
. 

ــةٌ  ــناراتها ِديـــن حنـــيف وأمـ مـ
. 

  ــوقَد ت ــق ــاِء باحل يف الظَّلْم ــاِبيح مص
. 

  ــى ــر يف وغ ــلٍْم مغاِوي ــاميح يف ِس مس
. 

 ــم م ــبار هلُـ ــأ جـ ــردوطأْطـ تمـ
                                                            . 

 ــر صقي ــرى وأذْعــن داعــى هلــم ِكست
. 

دوعظـــاملٌ يـــت وال كـــانَ مـــنهم
. 

ــزقُوهم  ف  ــوماً وال م ــوا قَ ــا خادع م
. 

ــنا يف  ــاروا علي ــناِة"أغ ــدوا" الق وأفْس
. 

  مهونــن ج ــن ــاألمِس ج ــأِن األىل ب كش
. 

ــٍب جتــ   ــل قلْ ــن ك ــأنهم م ردواك
. 

أغَـــاروا عليـــنا ظـــاِملني تجبـــراً 
. 

                                           
 .يشري بذلك إىل شكري القوتلي )١(



ــرقُد ــات يف املهــِد ي وطفــالً رضــيعاً ب
                                                         .    

ــره   ظه ســو ــيخاً تق ــرحموا ش ــم ي فل
. 

دـــبعاملت ا الـــراِكعا وفـــيههعلـــي
. 

ــيمهم   ــبوا جِح اهللا ص ــيوت ــىت ب وح
. 

دـوِن أنكَ ـَ الك ىـوهم نفْسهم حرب عل   
. 

 لقـــوم بالســـالم تشـــدقوافتـــباً 
. 

ويهـــدد.. يدافـــع عـــن أوطاِنـــه
. 

   اِإلنص ض  ـفهلْ منِطقالَّذي ـاِف أنْ ي رب
. 

دوـــزـــراِمِه ويلـــى إجـــى عثنوي
                                                            . 

ــرِمه    ِبج ــوم ــي الظل ــرك الباغ وأن يت
. 

ــلِّ م ــن ك ــردواوم ِة جامــه للش ــىن ع
. 

ــمريهم    ض ــيق ــا يِف ــوٍم م ــاً لق فتعس
. 

ددـــني نـــانُ اخلَاِفقـــيلس وضـــج
. 

 تمــدهم ودما علــيلقــد ثــارِت الدنــي
. 

 ــد ــه أرمـ ــبع أكمـ وإن دىنَء الطَّـ
. 

ــيمةٌ    ــوأى ذم ــدِر س الغ وحر ــن ولك
. 

  ــِرد حــناَء ت ــوِت رع ــاقتهم للم وس
                                                            . 

ــيعةٌ    ــي وِض ــاع وه األطم مهــادت وقَ
. 

   دــرجم فا وإن احلــق ســيقُــواه
. 

  دتــر ــنفوِس وج ــرامات ال ــارت ك وثَ
. 

دـــمهم يف احلَاِفـــراِت وتصِكـــبكَبت
. 

ىـذف باللَّظَ ـاِن تق ـغدت مصر كالبركَ   
. 

  دهــن ــنانة ي ــِد الِك ــى جم ــيوٍر عل غ
. 

ــدٍ   ــلُّ مجاِه ــوت ك ــم بامل ــدى هلُ تص
. 

ــهدوا   ــونَ وأش الَما العــنه ــدثَ ع حت
                                                            . 

ــةً   ــن ِنقْم ــاِم املُِغِريي ــى ه ــبوا عل وص
. 

 دــن ــاِرم ومهـ ــيب صـ ــلُّ صـ وكـ
. 

  ــنان ــتاٍة ِبالكـ ــلُّ فـ ــةٌفكـ ِة ِنقْمـ
. 

 وقَّدــت ــعلةٌ تـ ــوٍز شـ ــلُّ عجـ وكـ
. 

وكــلُّ فــىت قــد بــات ليــثاً غَضــنفراً 
. 

   ِبدــز ــي وي ــثأر يرغ ــا وال قاِدهبأح
. 

مـت صدوره ـوِم ماج ـوحتى ِصغار الق   
. 

  ــوح ــب مـ ــم روح وقلـ دوكُلُّهـ
                                                            . 

ــهم   فُوسشــى نغــاِن ت ــةَ اإلمي ــيا روع ف
. 

جـــده ويمــــيصـــفَّق إعجابـــاً ل
. 

ه الدنــيا تلفَّــت والــورىـــمود لصــ 
. 

   ــرفُدك نفْــديك احلــياةَ ونــنودج
. 

ــنا  ــبةُ أَن ــر احلبي ــا مص ــِبِك ي ِبحس
. 

   ــوقُّد ــريب ت ــٍب يع ــل قلْ ــي ك وِف
. 

ــورةٌ     ــروبِة ث ــٍر للع ــلِّ قُطْ ــي كُ فَِف
. 

دـــدهاِء تــن ــٍد بالفَـ كـــتائب أسـ
                                                            . 

 يج ــهملقــدوشجي شــوا للــذَّوِد عــنك
. 

  دــد املُه ــيد ــنه الوِع ــم م ــا راعه وم
. 

وىـك بالقُ ـِخصم  )١(انـوقد قطَّعوا ِشري   
. 

 ددجــت ــارٍم يـ ــاٍح عـ ــر كفـ مبـ
. 

وملــا عــراه الــوهن يف مصــر واكــتوى 
. 

   دــع امِة يســر ــريٍق بالك ــعٍب ع لش
. 

تلــون كاألفعــى يــدس ســمومه    
. 

رِشــدــاٍد ومى الــرمحن هومــن ذا ِســو
                                                            . 

ومذهبــنا اإلســالَم ديــناً ودولــةً    
. 

                                           
 .املراد حتطيم أنابيب الزيت اخلام )١(



ــو ــبهم ل ــد أكاذي بــر أَر ــن املك نٌ م
. 

 وســحقاً لألباطــيِل إنهــا  اًعفَــاء 
. 

   دونطــر اِصــبنيــر عــنها الغنطه
. 

ــنا    أرض رــر ــرنا حن ــل أن ثُ ــن أج أِم
. 

ــ ويض ــن ــرار ال ــدفوِس وجيرب أح ل
. 

ـ   ـ        نأِم البغ أجـِل هـذا يـرفَع  طَهوس ي
. 

ـ    ــار تـ ــرب ن للع ــأت دوقَّوال انطَف
                                 .                            

    ــز ــلَّ ع ــا فُ ــِه م ــواللَِّه مث اللَّ مناف
. 

القَوناًخــؤ ِد يكِْب باحلقْــلْــ بغــيضــدم
. 

 يف أرِض اجلَســتح ر غاِصــباًزاِئــرق
. 

ــيالس فــإنَّ قُــرابِف بالســيــدمحِف ي
. 

 ـدو ب ـغوت  ِب للعرـالد الع ِب وحمـدهر
. 

ــ ــا يف ِك ــهل ــِد ذكْ ــدتاِب اخلُلْ جمر م
. 

 ــنب ــرعثها يف س ــرالش ــِق والغ دةًب وح
. 

دــــدهدةً أطــــرافُها ال تحــــوم
                                                            . 

 ــ وــرِق والغ ــرفَعها يف الش ــةًِب دورن ل
. 

دـلُخر ت ـدى الده ـعلى الدين والتقوى م   
. 

ــها    أس ــم رســرآن ي ــتورها الق ودس
. 

ضــحي هلَــويــدن مقْعــماكَيالس ا فــوق
. 

 وــد ــتغ ــةٌو هلَ ــوِن رن ــمع الك ا يف مس
. 

ــتم ل ــوأن ــيع املشــ ـ ــود املن يده الط
. 

ـ    د أنــتم بــناته فِللَّــه هــذا اْـ
. 

ـ  دا ِنــداها يــرد  تم الدنــي عموأسـ
                                                            . 

 ــد ـ تأع ــتاريخ ِعـ ــم إىل ال ةَ يعرٍبز
. 

ــوفخــراً وأمهــاداً هلــا الد جي ــر سدج
. 

 ــبن ـ ي ــنا جمـ ــزاً ورفْتم ل ــةًداً وِع ع
. 

ى ترالـــو ٍة فـــوقرحمـــرـــتسدو
. 

ــرغم الغــ   ــتم ب فعشــٍةر أم ادــو ِب قُ
. 

و  عليــن طاعــتكُم فــرضــؤكَّدا م
. 

ــيدها    ــوب نش ــوق القُل ــكم ف روشع
. 

ويكلـــؤكُم عـــوـــدنٌ مـــن اهللا أي
                                                            . 

ريوا علــى اســم اهللا صــفاً مــوحداًفِســ 
. 

 ـ ه٥/٦/١٣٧٦الرياض يف 
 

*    *    * 

د يــؤي ــقْتــ ــيناةَظَــ  املتربِصــ
                                                            . 

ــةُ  ــبت أمـ ــوهـ ــراً اإلسـ الِم طُـ
. 

ــناً  ــباراً مبيـ ــب جـ ــم اخلطْـ وحـ
. 

ــ  ــرايا مِت املَدودمـ ــع والسـ دافـ
. 

ــرونا  ــماِء الطَّاِئـ ــلَ يف السـ وجلْجـ
. 

 ـــظَايا  تِت القَـــنابلُ والشطايـــر
. 

ــبينا   ــراب الغاِصـ ــن يف التـ تكَفِّـ
. 

  راتــز ــرمال مجنـ ــت يف الـ وعامـ
. 

ــى  ــتو"عل الفَانها احلُــ " مــِكن ونازتس
. 

ــ  ــاً طَنوتـ ــواريخ انِطالقـ ِلق الصـ
. 

حاِء أطْلقَهــــا فُــــنونايأخ الفَــــ
                                              .               

ــ  ــوالن تـ ــنايادِفنفَفـــي اجلُـ ع املَـ
. 

كَوال ت ــر ــنا اسـ ــاف الداِرعيـ خـ
. 

 ــن ب ــوم غــد و ــود داد ق ــبت أس ثَ
. 

ــ ــذروا ِلقَطْ ــن ب ــوناِف رؤوس م املُج
. 

ـ     ــى تـ ــرِب األقْص املَغ ــند وجوابار
. 



ــويلُ الْــ  ــط ــق املَــ باِع قَ نوناد عِش
.َ 

ــن أرِض اجلَ  ـ  زوم ــب جـ ــِر ه شياِئ
. 

ــِنه صــــ ــينالةَ املُتوينهــ غطِْرِســ
                                                            . 

 وســـــار األرين إىل ِقـــــتاٍلد
. 

ألِّبِ ياملُت ــراِئص ــز فَــ ــناهــ يــ
. 

ــن قَ  ــوم ــم ِب اجلَلْ عد ــع ــرِة ش زي
. 

 

، ألقيتها أمام امللك فيصل     ١٩٧٣ وهي مبناسبة حرب     - أيضاً   - وهذه قصيدة أخرى تارخيية      -
 :م يف عيد األضحى، فقلت١٩٧٣ يف عام - رمحه اهللا -

 ـ ِض الطُّبــأر ِنيســاً مِشـــينا ِر تدهـ
. 

ــ  ــنا رؤملَلْـ ــواةَ األويـ ــاِد عاثُـ غـ
. 

ــر الع ــب سوحــب ــا ص ــنينارِب م وا س
                                         .                    

 ن ــن ــواناًرفَـــال واهللا لَـ ضـــى هـ
. 

رد األكْــــرِمني الغاِصــــِبينايــــ
. 

ــٍن؟   ــاِبرون وأي ِحصـ ــار الصـ وثَـ
. 

ــار ــانَ ثَـ ــدوناوِمـــن غَسـ  املَاِجـ
. 

ـ     ــن معـ ــاوس م ــرِت األش جموزد
. 

ــ ــار حِفــ ــناأثــ يظَةَ املُتحاِلفيــ
. 

ــت جــ   ــمهبفكان ةً صوداًدــم ص ت
. 

أزالَ خــــــرافةَ املُتشــــــدِقينا
                                                            . 

 ب القَـــويف غَـــرـــارناِة لَـــنا فَخ
. 

األب ـــوِمـــناحلُص ِلعقْـــتاطـــاِل ين
. 

ــ  ــيلٌ  نفَِم ــالَ س ــنانِة س  أرِض الِك
. 

أطــار صــواب جــيِش املُعجِبيــنا   
. 

ــأسٍ     ــلِّ ب ــناةَ ِبك ــروا القَ بــد ع فق
. 

ــي ــنا  كَب ــوى مِهي ــبوِت ه ِت العنك
. 

 ـــرفَمـــا بـــٍن )١(ِليفِعه مإالَّ كَـــو
. 

ــاِدِقينا  ــنا الصــ ــا وكــ وأُوربــ
                           .                                  

بــةٌ غشــيت أِمــركا  وذابــت ِكذْ 
. 

ويف اجلُـــوالِن كُـــنا املُفْلِحيـــنا  
. 

 ــر ــنا انعبـ ــبور لـ ــارنا والعـ ِتصـ
. 

ــاهللا نأالَ ــ بــ ــناصــ ر املُؤمنيــ
. 

ــ  ــوت صالن مــر ن ــاً ص ــه حق ر اللَّ
. 

 ــن ــه لَـ ــانَ اإللـ ــناإذا كـ ا مِعيـ
. 

ــذلٌّ؟  ــنا م ــونُ ل ــن يك ــربك م !ِب
. 

ـــرمـــن العِب ابحي اِتـــزازِويـــنت
                                                            . 

 ــوأمـ ع الً وقَالــوان بعضــهم جهـ
. 

ــِب ــرحـ ــا تِبق العـ ــبون، إنـ ااِئـ
. 

 اع اِقلـــونَ قَـــدـــرفْوقـــالَ العاتن
. 

ِل اهللا كــــنا القَاِهــــريناضــــِبفَ
. 

ـ    نا جمــيعاًوطَأطــأِت الــرؤوس لَـ
. 

ــِرينا؟وأنَّ اهللا مخـــــ زي الكاِفـــ
. 

   ي ــق ــأنَّ احل ــرفُوا ب ــلْ ع ــفَه وعلُ
. 

يــنا ِب كانــوا هاِدِفر العــرِلدحــ
           .                                                  

ــق باملَـــ   ــر يدفُـ ــد اِجلسـ ااينومـ
. 

ــت ــطْودِلــ ــريناجةَ املُتعم ســ بــ
. 

ِت املخــاِزنُ ِمــن أَمــركا  رغَوأُفْــ 
. 

ــليِ  ــوطن السـ ــإىل الـ اررينِب محـ
. 

ــوالَ  ــ دولَـ ــدعـ ــريكا لعـ انم أمـ
. 

                                           
 .خط دفاع أقامته إسرائيل على طول اجلانب الشرقي لقناة السويس غص بكل أنواع السالح: برليف )١(



اهللا ملْ ن وأميخــض ــناِفـــ  جِبيـــ
. 

ــ  فهتــن هــذا؟ لْ و ــد ه عانا بــو  قُ
. 

ــ ــوة املُتيصــ ــناوِدهاِدم قُــ يــ
                                                            . 

لَّـــىصـــلَ العـــرِب املُجينا فَرأيـــ 
. 

 ــن ــن ل ـ ويعل ــونَ ولَـ ــنا نن نه ِلي
. 

 ـ ي ـ م صـــضـ يعاًِتِه جِمـــوفوف إخـ
. 

اِميـــنغــزو العالَ ِط يِســالح الــنفْ  
. 

 ــق ــالح ماِحـ ــبسـ ــ يـ ىنين ويفْـ
. 

ِبفَه ــار ــا املُتيحــ ــمهــ ؤونابنــ
. 

ــا   ــألتِك ي ــر(س ــاٍج) كةُأِم ــن أح ع
. 

ــ ــِر املُإىل اسـ ــراِئيلَ وكْـ ا؟ينرِمجـ
                                                            . 

ــ  ــعـ ــالم املَـ ــنالَ يـ اعاًِدفَدِفع انـ
. 

ا؟ِســـدينِي شـــر املُفْجـــنود البغـــ
. 

 يــوايل ك الباغــييم ِســالح وِفــ 
. 

م ــيد ــنا؟فَتعــ ــر املُتقدميــ اِخــ
. 

 أختشــينةَ وــروبــ العــموهسي ت
. 

د أليويتــٍة ت ــِزينا؟حلــــ يــــ
. 

ــا    ــييب ي ــر(أِج ــؤالٍ ) كةُأِم س ــن ع
. 

ــيوِر ــيم فَسـ لِكيـــناهتدِك اجلَِحـ
                                                            . 

ــا  أِف  ــي ي ــر(يق ــن) كةُأِم ــم الٍل ض
. 

ــة املُت ــم خطَّــ ــلِِّطحنُطِّــ يناســ
. 

ــدلَ  ــرح  قَ ــنا فَ ــريق لَ ــح الطَّ ضو ان
. 

ــناِبغونَ  ــا الــ ــناِببأنــ وناه الــ
. 

 ي اريخــت ــنا ال ــلَ شـ ه ــن قَـ ٍميِدد ِم
. 

ـ   ِلحوناوأنـــا املُرشـــدونَ املصــ
. 

م نـــوراًوأنـــا الناِشـــرون الِعلْـــ 
. 

ايــــنارةَ حاِذِقضــــا احلَيدنوشــــ
                                                            . 

ــا مــ   وأننن ــر شــد ــرعاًنا الع ل ش
. 

ــــِئِن األوانُ ِلتفْألَــــمي ا؟هميــــن
. 

 ــد ــ ذَلقَ ا هــن فَضتخاذُلُ وانــت ب ال
. 

م ــم ــيصــ ــنااِمع املُتغســ اِفليــ
. 

ــي قَــ   ــفَ ردمليك ىعود ــوت الص ت
. 

كُــونا يضــى ِســواها أنْ  نرنولَــ
. 

ــ  ــنثَ ــيد العمــ  تالثٌ ل ــنح هار ع
. 

ــ ــطْق موحــ ــناق للناِزِحلَــ يــ
                                                            . 

ــالٌء  ــجـ ــلٌ ال غَـ ــب كَاِمـ يِهن ِفـ
. 

ــ ــيا وتهِحمايـ ــنا دنـ ــناا لـ )١(ِديـ
. 

 وــد ــِريف القُ يِفس الش ــن ــا حل وققُ
. 

فْــــطٌ يــــوال ناِعِممالد ادــن يــ
. 

ى أمــــداً طــــويالًوإالَّ فَالوغَــــ 
. 

ــِد ــرأْسـ ــنِييد الـ ــباقاً أِميـ ا سـ
. 

 ِكـــيماًفديـــتك قَاِئـــداً فَِطـــناً ح
. 

ــو ــدلــ ــنعمجِه اهللا تــ اها مِعيــ
                                                            . 

  ــنا أح ــم ِمن ــفك ــا شــ طْ عوباًت ِبه
. 

وأنفــذَ مـــن ســالح الراصـــدينا  
. 

ــى    ــان أمض ــت فك ــاً رأي ــم رأي وكَ
. 

ي ـــِســـوى صـــفاملُس ـــماِلضِمين
. 

 ــم ــوك ــعياً س ــت ولَيع س ست تــيب ِغ
. 

ـــكمـــا زـــالةُ املُعالغ ماِرغـــونض
. 

ــ  ــزعامةَ قَـ ــرم الـ ــومل تـ ماًوطُّ يـ
. 

                                           
 .سطينيني يف الرجوع إىل بالدهم، القدس عربيةمبادئ اختذها قادة العرب يف مؤمتر القمة اجلالء، حق الفل )١(



ــِه أَ ــِبـ ــرِ داً تناِفحـ ــه قَـ يناسـ
                                                          .   

اِهــــــيك ال تبيعأال هللا ســــــ 
. 

وال نغــاً ي ــاِممــ ــز الســ اينِعهــ
. 

 ــا ن ــي م ــظَمليك ــعر لَم الش ــت واًغ
. 

ــ ــفزجمـ ــر هـ ــنِوي مِبدادراً يـ ايـ
. 

  ــع ــن الشـ ــاً أىب احورولكـ ِتباسـ
. 

اِمنيـــن أمـــاين املُؤنب عـــويعـــِر
. 

 يــر ــت ع ِجمنــر ور العــع ــاًمب ج ش ع
. 

ايـــناِعِدلِّ القَذُضـــى ِبـــر ننولَـــ
                                                            . 

 ـــيميـــناً سوف نبروســـاًعـــثُها ض
. 

نواِحلأن ِفقْـــســـى الـــثَّأرالد دايـــن
. 

ىســـ تن)١("ا وحنَّـــالنييِقبـــ"مـــا فَ 
. 

عشــــاعاً للــــرــــاِفمِلاِع الساين
. 

اًب ْــس واجلُــوالنَقُــدأننســى الْ 
. 

ــ ــثَّأررنـ ــعافاً ِمد الـ ــناِئ أضـ يـ
. 

ــنا ِمــ فَ  لسنــ ب ــِن ي عدــانَ إنْن م لَ
. 

ـ ِصــت اِويــنر )٢(مدكُيح ســيوفنا قَـ
                  .                                           

 فْــوناِب القَــقَــ يف ِرِتكوــىِم حت
. 

امحـــونفُّـــوا وارأال يـــا عـــرب كُ
. 

 ــونسحــاِفلِ ممــن ج ــويالًعهم ع
. 

اجينخــــيب مــــرترام ال نِكــــ
. 

 ـــناِلهن كِجســـتهلُـــم ـــايبوإن 
. 

 هـ ١١/١٢/١٣٩٣مىن  
*    *    * 

عن معركة احلرم،    يف قصيدة    -الوطنيات  :   أو احلقيقة  - أعتقد تكفي هذه النماذج من املديح        -
اب، وال من   تومل يعلق أي إنسان ال من الكُ       ..  دخل اجليش معركة احلرم وحرر احلرم واحلرم حرم        

 وبصفيت  - سبحانه وتعاىل    -الشعراء، وال من املواطنني بكلمة حتية ملن كان له الفضل بعد اهللا                
 وكتبت هذه القصيدة بعنوان     العسكري الَّذي جتري يف دمائه الروح العسكرية، ثرت على هذا اجلمود،          

 :قلت" سلمت يداه"
ــ  ــبني وحـــ ي احلُحـ ــاةَ الواثـ ــزالْ مـ ــالَ النـ ي أبطـ

. 

 
ــتعالْالرابضـــني علـــى خطـــوط الـــنار تشـــتعلْ    اشـ

. 

 
 ناد الـــتائقني إىل النضـــالْالقابضـــني علـــى الـــز

. 

 
 ــبني ن ــالواهـ ــذَّوهمفوسـ ــِد للـ ــن ِعـ ــالْر عـ ٍض ومـ

. 

 
 عــن الظِّــاللْ  عــن الــرفاهِ الصــائِمني عــن النعــيِم 

. 

 
ــربا وعلـــ    ــوق الـ ــهم فـ ــئني بعيشـ ــتاللْاهلانـ ى الـ

. 
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هـــا بـــذلٌ يعـــز عـــن اِملـــثالْلُ الـــنفوس دماَءبـــذْ 
. 

 
ــوِم  ــراِم لقــ ــبلد احلــ ــهمهللا للــ ــ دمهــ الْم يســ

. 

 
ــأكْـــ  ــالْرم خبـــري القابضـــني علـــى الـ ذواِبل والنضـ

. 

 
ــنوالْ      ــن الـ ــتقاِة مـ ــة الـ ــرم ثقـ ــواثقني بـ الـ

. 

 
 قــتإذا ات اجلــبالْ   .. إن الــنفوس خضــعت هلــا ِقــنن

. 

 
 *    *    *  
 ــيش ــا ج ــلَّ مب.. ي ــٍة خح ــك ــطْ فح لب ــق ــادـ ه اجله

. 

 
 ــيش ــا ج ــاثَ بقُ .. ي ــيت ع ــذا الب ــده ــِس ِه شــباد ر الِع

. 

 
 عز ــراد ــم م ــوا وخــاب هل ــى، كذب ــوا التق ــدى زعم ــوا اهلُ م

. 

 
ــ  ـ أِم ــدى قَـ ــريء وذَتن اهلُ ــلُ الب بم ــح ــاد؟ع تكٍف وه

. 

 
ــأطْ  ــعب  ِل ــيب الش ــى فَــ -ق حب ــك للِحم إن ينادــز ض ال

. 

 
ــأطْ  ــاد ِلـ ــناك القلـــوب فأنـــت يف اجلُلَّـــى ِعمـ ق فديـ

. 

 
ــ  ــتاد   لْق وجأطِلـ ــنابل والعـ ــف والقـ ــلْ بالقذائـ ِجـ

. 

 
 ــوام ــاد ق فُحـ ــن الرشـ ــدين عـ ــارقني احلائـ ــولَ املـ لـ

. 

 
ــأَ  ــيت جيـ ــركْ البـ ــزم والـ ــيم وزمـ ــادنر واحلطـ  مـ

. 

 
وا مـــن كـــلِّ عـــادِدفُتهوالطائفـــون الالئـــذون اســـ 

. 

 
ــ  ــاجدون وخـــ ِعصـ ــركوع السـ ــر أوق الـ ناداب مـ

. 

 
ال صــالةَ وال اجــتهاد واق فــال دعــاء و  الــر)١(أقــوى 

. 

 
   ــاد ــات تعـ ــن آيـ ــعات وأيـ ــفوف اخلاشـ ــن الصـ أيـ

. 

 
ــ  ــذي ش ــئس الَّ ــاث يف احلَــ ب ــفوف وع ــادق الص رم الفس

. 

 
 ــز ــي الـ ــوت للباغـ ــنيم وراملـ ــهـ ــادرهٍةِط أبـ  وعـ

. 

 
 يـــا حامـــي احملـــارم والـــبالد علـــيه الـــنار أطلـــق

. 

 
 ـــا خفإن ظَلْـــأطلـــق ـــفـــةٌهِرك أمِســـناد وقفـــت 

. 

 
ــوال  ــعب ل ـ   الش ــدداً ْـ ــات مه ــيش ب ــاد اجل ب األع

. 

 
 إنـــك مـــن يـــا جـــيشعةٌ عصـــماٌء يـــرهبها اللِّـــداد

. 

 

                                           
 .خال وفرغ: أقوى )١(



 *    *    *  
 ح    ــام ــى الطغ ــني بغ ــوت ح ــوا للم ــذين تدافع ــي الَّ ١(ي(

. 

 
  ــرام ــبلد احلَـ ــابقوا للمـــوت يف الـ ــذين تسـ ــي الَّـ حـ

. 

 
       ى للــدفاع عــن احلطــيم عــن املقــاممــن ذا تصــد

. 

 
   ور ــيق ــيت العتـ ــر البـ ــن طهـ ــئام مـ ــةَ اللِّـ د غائلـ

. 

 
 مـــأرأيـــت كـــيف تســـلَّطوا حرقَمـــاً فأحِت الســـوام

. 

 
 ــنار ت ــبؤوا بالـ ــام  عمل يعـ ــجاِع وباهلُمـ ــف بالشـ صـ

. 

 
ــ  ــتهم يف القَـ ــلَّلُوا ربأرأيـ ــيف تسـ ــِو كـ ــمغْـ تام القَـ

. 

 
طرامطرم اضــــببــــنادٍق رشاشــــٍة بالــــنار تضــــ 

. 

 
 يــو ــدارٍة بالــ ــٍع هــ ــزؤاممبدافــ ــوِت الــ ل باملــ

. 

 
 ــن ـ ييللحسـ ــابقُوا للنصــ ــوِن تسـ ــرامر أو مـ ِت الِكـ

. 

 
بكــل مــن خفــر الــذِّمام   .. فــتكوا جبمــِع اــرمني 

. 

 
ــ  ــيت احنَ ــإذا الطَّواغ ــتواس. تنف ســام لم ــثثٌ وه )٢(ت ج

. 

 
 علـــى الظـــالم الضـــياُءبغلَـــ.. تلَـــجاهللا أكـــرب جلْ 

. 

 
ــ  ــد ش ــهيد وق ــقط الش ــد عــ س ــامدا يف اهللا ق ذب اِحلم

. 

 
 ــو ــردداً غَ ــريح م ــجر.. دا اجل ــِح ي أع ــام ــن الوس ز م

. 

 
 ــيــا زمرــةَ اإلرج قْاِف كــيف رأيــتع ــمبى اجِتــرام

. 

 
ه قـــيامــــفاحلارســـون ل.. مـــن رام كـــيداً باِحلمـــى 

. 

 
 ــز ــزحام  اخلـ ــوم الـ ــنم يـ ــم وجهـ ــيا لكـ ي يف الدنـ

. 

 
 ــؤ ــلِّ مبـ ــٍةمت بكـ ــد.. ذلَّـ ــتوغـ ــام رؤوسـ كُم حطـ

. 

 
 ــومي ــدين الق ــم ال ــن خاص ــوى وأفْ.. م ــام غَ ــه اخلص حم

. 

 
 *    *    *  
اد الصـــراعني أجـــحـــي األســـود الضـــاريات وحـــ 

. 

 
  ــراه ــاخمات تـ ــبال الشـ ــوق اجلـ ــثْفـ ــالعم مـ لَ الِقـ

. 

 
 ـــباعبـــني الســـهوِل الالهـــباِت توازعـــوا شـــأن الس

. 

 
                                           

 .عهمحثالة الناس ورعا: الطغام )١(
 . الرؤوس.األعناق: اهلام )٢(



     ــمــن كــلِّ مفــتول الــذّراِع مــدٍب حِذرــناعٍق ص
. 

 
  ــدر ي ــالحه للصـ ــم سـ ــل يضـ ــكـ ــاعرِضـ عه رضـ

. 

 
 ــر ــا يـ ــته فمـ ــوت غايـ ــنواملـ ــتاعالَجو الـ  أو املـ

. 

 
ــ  ــياة م ــرف احل ــرتاع   رادش ــرف ال ــاش أو ش ــا ع ه م

. 

 
ــ  ــاع نيف اخلَــ ــئة باألفــ ــور يف األرض املليــ دق احملفــ

. 

 
  ــوجاِء ت ــرحيها اهلـ ــماء بـ ــت السـ ــحتـ ــتالعقْـ تلع الـ

. 

 
اع بالشــع وعدالِع الشــمِس باللّهــب املــر  حتــت انــ 

. 

 
ج باحلُمـــى الـــنخاعحتـــت الـــثلوج القارصـــاِت تـــثُ 

. 

 
 ــنوفه ي ــردى بصـ ــت الـ ــحتـ ــحـ ــراعىي اَـ ند ال يـ

. 

 
 ــع ــص ياِح بســر ــلَ.. ِهِعمف ال لح ــيب ــن يط ــماعـ ه الس

. 

 
ــ  ــها ظَش ــياِة وبؤس ــجاع  .. ف احل ــه الش ــذُّ ب ــيش يل ع

. 

 
 ـ  هللا د ــني يشـــ ــيش حــ ــرر اجلــ ب داعده للحــ

. 

 
 ـــوفُهوا نـــبوسهِفـــدى م ..انـــِدفاع للمـــوت تـــندفع

. 

 
 ــدى ــم ف ــوب هل ــلُّ القل ــلُّ اهلَــ .. ك ــك ــاعموى هلُ  مش

. 

 
 ــبادئ ــحيات مـ ــروقِ .. التضـ ــي يف عـ ــباعهـ هم ِطـ

. 

 
 ــب ــيسوالطَّ ــبعاً تع ل ــ. ط ج  ــداع ــن اِخل ــيلُ ع لَّ األص

. 

 
ِتفاعِدي وال تـــرجو انـــفْـــت. خيـــر الـــرجال جهابـــذٌ 

. 

 
 *    *    *  
ــ  ــواتها  اهللا أكبــ ــتابعت خطــ ــفوف تــ ر يف الصــ

. 

 
ـ راهللا أكبــــ  اماتهــــجت ه يف املُشــــاة تالحقَـــ

. 

 
اهلَـــت ضـــجات ر يف الـــدروِع وقـــد ع اُهللا أكبـــ 

. 

 
ااتهـــــقَلَت طَلَـــــجلِْع جاِفـــــ يف املدراُهللا أكبـــــ 

. 

 
عـــــناتهات طَلَـــــغلْغراِب ت يف اِحلـــــراُهللا أكبـــــ 

. 

 
راتهاطَـــــر يف الـــــدماِء تـــــدفَّقت قَاُهللا أكبـــــ 

. 

 
وح تصــــاعدت زفــــراتهالــــى تــــناأليــــم الثَّكْ 

. 

 



ــى  ــةُ الغرثـ ــا   )١(والطفْلـ ــرجت أناتهـ ــيمةُ حشـ اليتـ
. 

 
ذهـــب األب احلـــاين الـــرحيم فكـــيف بعـــد حـــياتها 

. 

 
قات مـــن القلـــوِب تفطَّـــرت شـــغفاتها   واملشـــف 

. 

 
ــالتها    ــزقَت عضـ ــيِم ومـ ــي األثـ ــد الباغـ ــلَّت يـ شـ

. 

 
ــا     ــدت رحماتهـ ــياِت تجمـ ــوِب القاسـ ــح القلـ ويـ

. 

 
شـــاهت وجـــوه اـــرمني ولُطِّخـــت قَســـماتها     

. 

 
ــى لَ  ــن أسـ ــت مـ ــراُء ناحـ ــبةُ الزهـ ــالكعـ ناتهاِبـ

. 

 
ــواتها     ــاعدت دعـ ــى وتصـ ــواعدها أسـ ــجت قـ ضـ

. 

 
ر يف املشـــــاعر دلِّســـــت حـــــرماتهااُهللا أكبــــ 

. 

 
ــا؟اُهللا أكبــــ  ر أيــــن غــــاب دعاتهــــا وحماتهــ

. 

 
 لَّلَـــــت هـــــا.. إنَّ الســـــماَءآيات وترتَّلَـــــت

. 

 
 ــب ــيش أقْـ ــا  فاجلـ ــهامةُ ذاتهـ ــيه الشـ ــباً فـ لَ غاضـ

. 

 
 *    *    *  
ـ       ي احلُمــاهحــي الكُمــاةَ الذائــدين عــن اِحلمــى حـ

. 

 
   ــجاعةَ والب ــرجولةَ والشـ ــي الـ ــالةَ واألنـــاه حـ سـ

. 

 
ــ  ــباه حـ ــك اجلـ ــنت تلـ ــرامة زيـ ــهامةَ والكَـ ي الشـ

. 

 
فٍس مـــنح الِفـــداُء هلـــا احلـــياهداَء بـــأنحـــي الِفـــ 

. 

 
 ــذين ــي الَّ ــلُوا يفح ــبغاه   استبس ــى ال ــني طغ ــروِع ح  الَّ

. 

 
مــن ذا الَّــذي دك احلُصــونَ وشــق أكــباد القُســاه؟      

. 

 
ــدعاه؟      ــن ال ــذُوب م ــر الكَ هــالحه ب ــذي بس ــن ذا الَّ م

. 

 
ــاله؟    ــدائن والفَـ ــزأر يف املـ ــرئبال يـ ــك الـ ــن ذلـ مـ

. 

 
مـــن ذلـــك الصـــنديد تقـــذف بالقـــنابل ســـاعداه؟  

. 

 
ــتاه؟    ــجاعِة مقْلـ ــع بالشـ ــوار تلمـ ــك املغـ ــن ذلـ مـ

. 

 
ــفاه؟    ــر الشــ ــيِث مفْتــ ــباً كاللَّــ ــته متوثِّــ أريــ

. 

 
ن الغِنــي علــى ِغــناه  قُــم للَّــذي لــواله مــا أِمــ 

. 

 

                                           
 .العطشة: الغرثى )١(



 ِللَّـــذي لـــواله مـــا رجـــع الشـــريد إىل محـــاه قُـــم
. 

 
ــ  ــ ِلمقُ ــاله    لَّ وال الص ــواف ــع الطَّ ــا رج ــواله م ذي ل

. 

 
   ــواه ــن قُــ ــد ِمــ ــؤاده واهللا أيــ ــاهللا الذَ فــ بــ

. 

 
ه غـــاراً يلـــيق مبســـتواهــــقُـــم حـــيِه واضـــفُر ل 

. 

 
ه ســلمت يــداه ـــقــبله فــوق جبيــنِه واهــِتف ل 

. 

 
ــ  ــتافك للمـ ــباه .. دىردد هـ ــداه ومنِكـ ــِلمت يـ سـ

. 

 
 *    *    *  

 هـ ٦/٢/١٤٠٠جدة 
 

 :قصيدة شقراء.. تعرض شيئاً من شعر الغزل الَّذي قيل يف أيام الشبابونس

 شقراء
ـ      ـ  شــقْراُء يــا ألَــق الصــباِح ويـ ِبوكَا ضــياَء الكَـ

. 

 
 ــِر املــنِ  بــا بةَ الفجســمــبِ  ِري عسبــروج السلــى م

. 

 
ى فـــؤاٍد مـــتعِبلَـــبـــيِب عةَ األمـــِل احلَعـــيـــا طلْ 

. 

 
 ــع ــطَعاً بقَ نيـ ــىن سـ ــراق املُـ ــيهِباك إشـ ــب الغـ لْـ

. 

 
ــ  ــيشــ ــري احلــ ــتعذِِّبفتاك إكســ ــِف مــ اِة ملدِنــ

. 

 
 ــــنهــت ــيِن لظامــــٍئ مــ لَهبداِك أعــــذَب منهلــ

. 

 
 ــني ــت حــ ــييبأحسســ ــبلُِّدي وَــ ــردا بتــ  متــ

. 

 
ــديِك احلَ  ــا لَــ ــأَهمــ ــباِن تارســ ــرقُّيبوثَّــ ا ِلتــ

. 

 
لتـــيِك تـــريش قَلْـــب املعجـــِبا اكتفَـــيِت مبقْأو مـــ 

. 

 
 *    *    *  
شــــقراء إين شــــاعر عِشــــق اجلمــــال فغــــردا 

. 

 
ــ  ــتوردا وجــ ــا فــ ــرياض ورودهــ ــه الــ ه أعارتــ

. 

 
 ــلَ م ــيلُ كحـ ــيدا  قْاللـ ــر الـ ــبل الفَجـ ــيِك وقَـ لتـ

. 

 
ِرِك كالعقُـــوِد منضـــدا  ا بثغـــدواألقْحـــوانُ غَـــ 

. 

 
ــ  ــناب حـ ــر العـ ــواألحمـ ــى الشـ ــداام علـ فاِه وأخلـ

. 

 
 ــبد ــِجدا  والـ ــاِك ويسـ ــثُوب إىل ِحمـ ــم أن يـ ر أقسـ

. 

 



ــ   ــوامِك فاســ ــيمه قــ ــن تــ ــأَحى وتوالغــ وداتــ
. 

 
 ــارخ ــاِن الصــ ــبا وت.. ِناواحلارســ ــداتوثَّــ رصــ

. 

 
ــ  ـ دفغـ ــوِر أســ ــربدا كرهوت كاملخمـ ــالُ فَعـ  اجلمـ

. 

 

 ـه١٣٨٠القاهرة 
 :وهذه قصيدة رقصة

ــ كَطَ ــالَ أجـ ــارا ِبـ ــريِن طَـ هحنيـ
. 

ــاً  ــنا معـ ــيانو رقصـ ــزِف البـ ِلعـ
. 

  هحوبالِعطْـــر كاِملــــر رفْـــرفي
                                                            . 

 الَ و ــو ــتانِك احلُلـ ــرعويفُسـ  يـ
. 

دــر ــرحه هلْ وتغــ ــةً مفْــ انــ
. 

ـ    فورةٌكَأنـــِك يف احلَفْـــِل عصــ
. 

*    *    * 

كَلَـــوِن الظَّـــالِم تشـــيع اهلُـــدوْء
. 

 ع ولــةٌ لــورفَّــتــدِر أجدى الص
. 

فَـــأغْويأن ِفيءْ تـــتكاملس عـــم
                                                            . 

ــ  ــذَاهشــ ــتهاممت شــ ا وقَبلْــ
. 

وــت متمتــر ــاب يف الس ــ اللُّ ط وْءج
. 

رِك يف ِرقَّــــٍةصــــت خوطــــوقْ 
. 

*    *    * 

ــر ـ غــ ــك أعماِقـــ يهاماً متلَّــ
. 

ـ   ــناِلك راش اهلَــ ــيتوىهـ  مهجـ
. 

ــ ــيهِعــ ــد إحساِســ ِناقاً يهدِهــ
                                                            . 

ــت ِب  ــووأحسسـ ــتِق يالشـ يناحِجـ
. 

 ــرغب ــن الـ ــِنم عـ ــيهتـ ة الطَّاغـ
. 

ــةً   ــري يف لَهفَــ ــربت ثغــ وقَــ
. 

*    *    * 

ــ ــناِجحهفأبـ ــة الـ دعِت يف الرقصـ
. 

 اميت  وـــِت أنـــِت بـــدوسأحس
. 

ــ ــاحنة تـ ــتعة السـ ــن املـ ِنم عـ
                                                            . 

 وحــلَم ــيِك يف نيِت عقْـ ــنـ وٍةشـ
. 

ــتها زفْــــ  ــهةًرفأطْلَقْــ  الفحــ
. 

 اهلَـــوىِت يفَّ جِحـــلْفأشـــع يم
. 

*    *    * 

ــــهتدهدــــي وهبح توغالــــب
. 

 شــــو ــــتوداريهــــتهنهقي ون
. 

وــب ــهصــ ــيب وهدأَتــ رت قَلْــ
                                                            . 

 وجن تــد ــرعوي فْاهـ ــي أن تـ سـ
. 

ــذْت بثَ ــفلُــ ــهِرِك أطْغــ فأْتــ
. 

ـ   اِنهنريام ِبــــرفَلَــــج الغـــ
. 

*    *    * 

ــدوٌء ي ــهــ ــفَهد للعمهــ اِصــ
. 

ــ  ــنه هــ ــدوءاً ولكــ دأْت هــ
. 

ــ ــيُء ألغصــ ــواِرفَنِفــ هاِنه الــ
                                                            . 

 أفَو ــت ــرحــ ــر يف مقْــ ِبٍلكِّــ
. 



ــ ــواقَنا اهلَاِتفَــ ــىَء أشــ هِلنطِفــ
. 

ـ   ــلْ لَـ ــي  ِكفه ــند أن نلتق ــا ِه  ي
. 

*    *    * 

 هـ ١٣٧٩القاهرة سنة 
 

 مجيع دواوينه دفعة واحدة، فشكرت      - رمحه اهللا    -وأهداين الشاعر الكبري األستاذ أمحد قنديل       
 :هذا العطاء أو هذه اهلدية بقصيدة طويلة قلت فيها

ـــتمني ِضـــوقُـــولَ املعـــْأل عاماَءي
. 

ــ"  ــِرق كَأَ" يلُِدنِق ــوش ــاََءباً وكَ ض
. 

رِ وح ِبِشـــعــداَءاصالً ِغـــنلْـــبب ك
                                                    .         

 لَـــر ددغالَّـــِذنا الـــن ماي عـــنتدو
. 

ـ  ــع املعــ ــةً وأَداَء.. اِزِفرجـ ِرقَّـ
. 

ــ  ــِرذا قَه ــك ِف ــوِب كَيض ــهي القُلُ أن
. 

وأَرِليــت كرــ ِشــعجــالَلص وَءد
. 

ــ  اِس فَصــن ــوب ال ــِدئت قُلُ ــبِئ كَيِه ةٌي
. 

ــل قَفَ عِراجب ــك لْيضــماً و ــفَاَءس ِش
. 

 نُ أَوــز ــن احلُ ــن يف ال عفُموِس رــت ةًاب
. 

ــِف ــنفُتشـ ــِرئ اَألوس وي الـ دواَءتبـ
                                                            . 

ــي رِإ  ــأَن ش كــت ــ.. راًاِعي ــلْ آِس ياًب
. 

ِحــوغْــيلُ أَتفُوالــن اَءوِسارــمس 
. 

 ـــوتِعـــر ةًدـــِفيالَِّت القُلُـــوِب ش
. 

 دــن ــذَب ال جــى و استاَألم ــطَر ناَءو
. 

 ر رــأَِشــعيــحالس يف طَــت اِتِهري
. 

تــزكُو وــتنتالــري ِفضب ــاضاَءه
. 

النهــىاع تهِطــع ومســ اَألهـــِشــعر لَ 
. 

!اَء؟وز ِلـــاز عـــجـــه اإلعم أنـــأَ
                                                            . 

ــ  ــلْه ه رــح ــاروٍت وار ِس ــِهم وٍت ِب
. 

اَءةً ورووبــــذُض عفــــِيناً يفَــــ
. 

 تـــتص رو"اللَّـــوحاِتِه )١("اتـــبنيف ج
. 

ــواً فَزــهِبي ــاجلَرقُصــمهاَءاِل ز
. 

)١("ِهـوِسرع"د  ـجي  )١("اِفدباألص"ه  ـيوتِت 
. 

ــأَفَ ــبالَ واَءِت اَألضـ ــبجـ اَءحطْالـ
. 

ــبأَ  صر ــ"تشمعه١("ت( ا"لُّ تــداِرهــن )١("ِب
. 

"خــم ــاً ِم ــدمنس ــن رواَء)١("اِتع ال  كُ
                                                            . 

 كَسـب  ت"عر الب وسـَف  )١("ِرحرِ و قِهـاِلم
. 

ــأَو ــنـ ــأَر تـ ــةً وبواب يجـ اَءبكَـ
. 

ـ   ــثا لَـ ــقَ"ا يهدفج ــع ِلاِط )١("يِقِهِرطَ
. 

ــارهأَفَ ــفْراءَ روأَ "عـ ــه الصـ )١("اقَـ
. 

 و ــم ــي"تبس ــ )١("الراِع ــعورِل أَِة مىا ر
. 

ــالً جخ ..الَوــس مه ــح الص ــه اماَءر
. 

 وــت ــبلُ"امن طَ ــِدلُّ ِب )١("اجلَ ــِهاملُ هاِم
. 

ــ ــملَ الس ثَماك ..ــو ــازلَ الْغَ جواَءز
                          .                                   

 ى ووــأَ"ر ــب امو عــ ِق )١("رــةَ ش اِعٍرص
. 

اَءةً وطْفَــــواهــــةً أَوابــــأَ
. 

ــفْأَ  ـ ملَ"ى ض ــة ِقبلَِتـ ــِهجلَخ )١("يكَّ اِت
. 

*    *    * 

                                           
 . للشاعر الكبري املرحوم األستاذ أمحد قنديلتدواوين صدر )١(



ــ كَأســب ــها ميهت ِف جــِدةً و اَء؟م!
. 

ع والــرؤىاِئي الــروِذا هــمــ" يلُِدنِقــ 
. 

ِبو ــرقت ــترقـ ــد.. غاِفهاشـ .!اَء؟أَنـ
                                                            . 

يِد فَرفْــرفَتِصــوحــك يف القَظمــت رنأَ 
. 

حــي ــوِي ــات، وي امل ساَألي ــِعد حاَءي
. 

 ــع الشت ــِبر ــري القُع ــجروِب ولُ هاع
. 

اَءنام ِغـــنـــ ســـِمع اَألالَالَّ وكَـــ
. 

ــ  ــالَولَ م هــا و املُض لَلَع ــن ــح حهن
. 

َءاناةُ هـــيحـــِت الْأَا راله مـــولَـــ
. 

 ــع ــالش ــر ِف ــِذي ه ــاِة ريي احلَ ايعهِب
. 

اَءوجــــاَألاق وطِّــــر اآلفَــــعيفَ
                                                           .  

 ــعأَالش رــزهي ــارــضع ِبوعهاري
. 

ــِل ــني فَوجِعلمـ ــكَـ اَءودى أَفَم شـ
. 

 ــع ــر ِري الظَّالشـ ــلْبني وِئاِمـ مسـ
. 

تــغ ش ــد ــاه تنش ــِف بــي ر ص اَءفَاه
. 

 ــع الشم ــر نتجــن ــوِس وفُع ال مرتع
. 

ــِد اَأللْفَ ــيقْصـ ــعار وعشـ !!اَءرالشـ
. 

ــ  منِل ر امــن ــفْل ــرَءهاِةينِزِس احلَ ب 
. 

*    *    * 

!اَءغصــرك اِإليد لِشــعِجــي أُنــِإ
                                                            . 

ــ"  ــ" يلُِدنِق ِبش فــالقَن ــيِد مِص اِمعيس
. 

ــأَو شــف ــ ِم م نِداِء الغــِر ن ــي !اَءقَ
. 

ــعر أَ  ــرِش ــنق ِم ــيم إذَ النِس ا سىر
. 

ـ  ـ حولَ وبهــر العقُـ اَءحيــر الفُصـ
. 

ؤلُـــؤ لُو هـــوأَ.. رنـــه الـــِبلَّوأَكَفَ 
. 

ــ ــِهي ِظِفـ ــ تلِّـ ــعنتـ اَءدفَّس الصـ
. 

ــ  صــغي ِإت ــاِنِه اجلَيلَ ــح خ اتقاًاِفو
. 

ــو ــرينِم ــ ال هاِض الزو ــر اَء؟ذَاألش!
                                                            . 

رةً؟ٍر دحـــلِّ ب كُـــنعـــته ِمـــمجأَ 
. 

اَء؟نمــِإى لنهــت ِلانــكَفَ.. ِبــدعاً
. 

عــــتهدبمــــته وظَنعــــته ومجأَ 
. 

ــاً ــتوِرد ح.. حكَم ــك احلُوف ــكَض اَءم!
. 

ــ  آمِبن تــح ــالس ــِل تالَر احلَ صوغُه
. 

ـ ِهإالَّك يلْ ــه القَــ ــِرمـ !اَءنيض ِغـ
                                                            . 

ىـضتا ار ـَِدك م هعِل  )١("اريِمه"اش   ع وـل 
. 

!َءالَب اخلُــياِنــجو وك الــزهرتــ
. 

 و"البــح ِرت٢("ي( ــع ــلَ ى جــفِْة لَالَز ِهِظ
. 

دثُـــاحملْوـــونَ بهرَِإت مـــهشاَءد!
. 

ٍةغَالَبتهم ِبـــعـــمونَ جمـــدقْاَأل 
. 

*    *    * 

ــقَلَ الع ــصـ ــولَ وقُـ اَءذَّب اآلرهـ
. 

لِّــياًجنت مكُــفَ.. ىحت يف الفُصــعدابــ 
. 

ــأَ ــثْدحـ ــيِه مغت ِفـ ــنياً واِنـ اَءِبـ
                                                            . 

 بِ ِبوــع الش ِركــع ــِش ــت مني كُ جداًد
. 

ـ ا نيهت ِفــن كُــدقَــ ناَءاِقــداً بـ
. 

 ــلَو ــنقْمس ــِزت بال ِد النــاًاِئقَيِه ن ص
. 

اَءطَـــاملـــاً ِمع عوِلحاً أَ مصـــوأَ
. 

ــ  ــ نوراً أَاِعِهللا درك شـــ داًاِقـــ
. 

                                           
 .أحد شعراء عهد صدر اإلسالم كان شاعراً رقيقاً مبدعاً: مهيار الديلمي )١(
 .شاعر رقيق كان يفخر بشعره ويعجب به: البحتري )٢(



ــع ــذَلٌ ِإقْ ا احــالَت ــم أَكَم الظَّ اَءض
                                                            . 

 بـخ ـقُِت الع ولُ وـن ع م قْور ب ـَِلكاـا خ
. 

ِبأَو ــب ــِه ــفُوا الظَّلْ يكْنْم أَِه ــِش اَءم
. 

ــظْ ِريأَ  ــِق ــعفَ الش ــِر أَاق ــِعش لْ نهورم
. 

اَءكَــةً وبآبــوِب كَلُــحســب القُ
. 

ــإنَّ القُ  ــعوب ِللُـ ــِرِهِشـ ةٌواقَم تـ
. 

ــإالَّ اَأل ــِلس صى يــع ــالَي الش َءور ِص
. 

 ثَج ع تـى كُ ـلَم دـلَوِر فَ لِّ الص ي مـعد
. 

أَوــِت اَألم ــضـ ــحع واَألالَضـ اَءشـ
                                                            . 

وارهـــاج أَاآلالم عـــنُ وزاحلُـــ 
. 

ـ أَى وكَــبفَ ـ بكَـ ـ ِقِفى املشـ اَءني رثَـ
. 

 ـ و ــرورقَت عـ ــياغْ ــاًأَِمي تِرن الكَ لُّم
. 

ذَوــو ــةَ أَوَءروا املُـ ــحبصـ اَءبروا غُـ
. 

 ـــبالنالكَـــلُ و ِراخلُلُـــقت ـــمييمات
. 

اغْــوــالَ أَتــلَ الفَهضل وــبءالَالن
. 

 ــز أَم ــن ــض ــاهأَاِت ورماع املَكْ لَه
. 

أَوــح ــزالَهـ ــز ِدمـــ ا ِمـ اَءقاً تِنـ
                      .                                       

 وــانفِ طَّ ِبحاملُــثُِل الــرِة ِليعىلثَّــر
. 

َءالَشــــت أَراثَــــنتالُه وصــــوأَ
. 

ــاِد  الصــه الش قت ــز ــم الِعِزي قَمزت
. 

ــ ــمإذَفَ أَاِئا الض ــر صبحع ــت ماَءي
. 

ــأَ  ــخ ــفَنذَ ال ــى القُاق إلَ ــلُ ِبوِب سيلَه
. 

أَرــع ــناءَ اع وِت الشـ ــنةً دكْـ جـ
. 

ــنَّ البِإ  ــش نـــ ر ِإاِئصـ اورهنْ تغطَّـ
. 

ومتاألغْــــر ــــدجو ارلَهاَءالــــب
                                                            . 

ــ  ــإذا ِبفَ ــه الن ــِئد ا تباهــىحِِالْةَ و ج
. 

ــو ــر ِبدن تملَــ ــنفَثَّــ اَءاِق ِردالــ
. 

ادهؤيِد فُــــِلــــلبالَّ ِللَ ِإضــــ فَالَ 
. 

ت ــر ــفَبـ ــضـ ــوده النـ !اَءهبم حلـ
. 

 والعاأللِْرقَـــب يـ م انـــه كَي مِعــ
. 

*    *    * 

اَءروا شــــعيــــزمين تإالَّ الَّــــِذ
. 

ىاِحلجر و ـِاع املش ـيِيح ي نـم"  لُـيِدنِق" 
. 

ــى رِإ ــفَالَّ اُأللَ ــع ــِروا القَ اَءويض ِل
. 

ــ  مــوِقن ظُ اِإل يــح سب ــاس عــوِدِهد مخ 
. 

اَءالضــــر واَء الســــرورصــــيفَ
. 

 إح ــعر ــالش ــس ــمي ِبِراس الكَ ىمــر ا ي
. 

اَءرمـــةً حورجســـا ماعهشـــأَفَ
. 

 ــع الشن ــر ــفْ الْثةُ ش ــرع ــواعٍر كَ ىج
. 

اَءبــرحرع الْجــتى وســطَِعــم اَأل
                                                            . 

 ــع ــهالشـ ــر أنـ ــاِئ يـ لٍِّمأَتٍس مـ
. 

وـــيصاِحا ِلوغُهكَـــِملـــرب َءاني
. 

 ـــعـــالشآه احلَـــر ِزاتـــيِن يباثُّه
. 

ــي الع ــتذِْك ــختولَ وقُ ــق الْلُ كَماَءح
. 

 ــعفَالش ــلْرفَســكِْحةٌ وــمٍماِلةُ ع
. 

اَءمـــناِإلق والَخـــاَألم ولْـــالِع
. 

 ـــعالشج ـــاِمرعفُـــر ـــمضهاةٌ توع
. 

اَءاإلنشـــويـــر والتطْفَـــن ووالْ
 .                                                            

 ــلْالفَو ــفَسـ ــثَهِدحا ودميهاِت قَـ ايـ
. 

وــــحافَصةً وغَــــالَباَءكَــــذَةً و
. 

 ــِم احلَ و ــع الكَِل ــجواِم ــيِم فَِك صةًاح
. 



ـ  ــع النهـ ــى ووِس استوغــب الن باَءع
. 

ــأَرأَ  ــثْي ــعت م ــلَ الش ــِهي آفَِر ِف اِق
. 

اَءت الـــنعمبنـــأَيم وجمـــع النِعـــ
. 

 ــعِفــالش رردـ و ناتهس زهــت جـ
. 

ــأَو ــدعجبِتحـ ــيفَاَءالْاَء و الـ هـ
                                                            . 

 ــع الشــر ز ــةُ القُزقَقْ ــتلُ وِب إذا هفَ
. 

اَءةَ الصـــمرز الصـــخهـــن يحـــلَ
. 

 ــع الشت ــر ِرغــب ــِبالَيد ال ــرباِل ِف ي ال
. 

ــانفَ س ــج ءاً ِللشــر ب ابــفاَءى و ِش
. 

 ـــعأَالش رــر نهحـــونَ لَلَـــونٌ تغُـ
. 

ــ اَءاآلراق ومـــــع اَألهدعتيـــ
. 

 ــعالشي ــرنبت وعبالْد ــىفَّــقِحج
. 

ــظُ ــع خاس ِبدم ولْـ ــِه الضـ اَءفَفِّـ
                                                            . 

 ــعــالشب رــرإذَثُكانٌ ي ــورىا طَغ
. 

ــِمي  صتاةَ وــد ــو الع الطَّغ ــم اَءتلْطُ
. 

 ــع الشم ــر عــذَةٌ ِإكَر ا احالْت مــد ىوغَ
. 

ــتلَمس اَأل ــميـ ــاَألاد وجـ اَءخطَـ
. 

 ــع ــالش ت الاِرر يخــع شاوِب وهــفْر ِس
. 

ــلغِل ــز  و.. ينِراِب ى إخــر ت ــد !!اَءقَ
. 

ـ     س لَ األَ كَـمـ ج حفَ.. اثَد فَ هـياِخ مر
. 

ــ ــحملُ سالَوا الرةَ وــرو بــا ان صناَءح
                                                            . 

 وــاِعراَألالش ــمــونَ هوىلذَةُ اُألاِتس
. 

ــاِفلغِل ــباءَ و تينِلــ ــبوا رقَــ ثَّــ
. 

أعـــينني وِتلصـــاِمن ِلســـلْهـــم أَ 
. 

ــو ــنْ را ِإودهنجـ ــِت العامـ اَءيلْـ
. 

ــم ِل  هــع ــلش وِب أُسهاتــا و هاتماح
. 

ــ ــفَ.. ماتراِحال ــم ا عفْرج ــن اَءفَ
. 

ــى اِإل  معـــلَنــِه ع ــلَ ــاِد قُبى الِع هموبلُ
. 

ذَِإور ــــرســــأَا تيدــــعس مهاَءت
                 .                                            

ــ  يكُبــونَ إنْ ب ــكَ ِت العماًيــراح ونُ ت
. 

ــذق البــ  حيــانَ و صــع الش براَءاح
. 

 ي ــنقْمــعالشــراَء غَِدريــرقٍَّفثَ م
. 

ــ ــح اِإلمسلَتفَ ــس ــناس طَ اَءاب ِف
. 

 فَــنب ِإِصــذَت هتى أَلَــريــعماِقِهم
. 

ورأى العــو ــاِطـ ــف جـ اَءيحنةً فَـ
. 

 وــر ــداً ِبجانَ منأى احلَـ ــقُسـ مِهوِبلُـ
. 

ــأَ أَن ــم ــا لَ ــم رحد أَِج ــالَّ ه اَءم
                                                            . 

دداًرآه مــا رِجم مــرتــى يضــمفَ 
. 

ــأَرأَ ــي م تنــ ر ــي احلَ ــيِض اَء؟قَاةَ ش!
. 

ــ  ــقَونَ ِف شــي ني الدــي سغَا ِلي دعمهــر ي
. 

ــلَطْأَ ــتها ِمـ ــاِفِقـــن خقْـ اَءري حـ
. 

ةٌياشـــةٌ جثَفْـــي نهـــِذ" يلُِدنِقـــ" 
. 

ــعلَفَ ــر لَّهــ ــِريهم اغــ اَءا تغــ
. 

ــأَ  ــغْ ِرفَ ــعبِل الش ــالَِتاق ــنه ِرس يِر كُ
. 

ــيلُ غَو ــيِح ــهمتوفْ ج دىو ــع اَءطَ
                                                            . 

 ــلَو ــع ــم يلَّ تمِج ــيدي لَه هتمهاج
. 

ــاِعِل فَِرلش ــالَ  ين خا بوــد ــلْ غَ َء؟ه
. 

ـ طَـــهم أنَّ العكِّـــرذَ  يةٌِجاَء ســ
. 

وتوا أَعــد ــاهـ ــِبحوا قُـ !اَء؟رنْ يصـ
. 

وابثَاَءرين تــاِم الشــاِعرلِكــا ِلمــ 
. 

ــأَ ضقُح ــت ــو لُ ــتِفني ِخ املع اَءوب
. 

ــنِْإ  ــود لَ جي ــوا ِبم ــاًِحيِض مالَِرالقَ م
. 



ــي ــدِجـ ــب ويِهونَ ِفـ اَءرواِإل اِخلصـ
                                                            . 

ــم حــ أَ  هِردووَــالفَ" ض ــمعلَ" يِق لَّه
. 

ــلْ ز غَب ــر ــنفُاِخ ــر ال ــم ِرض اَءوس
. 

ــالفَ"نَّ ِإ  ــِرق لَ" يِقـ ــدولٌ مترقْـ جـ
. 

ــكَر ــاُء ِلــ ع ــت ذُكَ ا اسورهذَناَءِتخ
. 

 ي ـــرحِفـــبج يضاِهـــوئاًآلِلـــراً و
. 

ــي"إالَّ  ــ" الفَِقـ ــورقَاَء؟وسـ اجلَ الـ
. 

ااِئهنارحلْو ِغـــيطْـــلَّـــم اَأل عنمـــ 
. 

اَءني ِضـــيِقاِفم اخلَـــعـــعت تطَســـ
                                  .                           

ــرق اَأل  ــن رقْ ــم شفَع ارــي ــو ره عاِئ
. 

اب ســخاَءفِّق بهــر الســح دتمــ
. 

ـ  قْيلْفَ  ــن شـ م ــِبس ــت ــهِإنه فَاَء ِم ن
. 

ــأَ ــ.. اعهممسـ ــدعتلَـ اَءلَّموا اإلشـ
. 

ــ  ــاذَم ــوا لَ وا ِإ اجعمــت ــواِه ويلَ أرهفُ
. 

وــب ــ.. ِقــيى الفَكَ قَّق الغلَظَــاَءرفَ
. 

اقُلُوبــنا ووســنفُت ننــطْــربت أَأَ 
. 

ــنِد" ــأَ" يلُِق ــي"دق وغْ ــاَءأَ" الفَِق فَ
                                                            . 

ادفَّقَاِن تــــراِن الزاِخــــدالـــرافِ  
. 

ــبوغَ و الن ــب هتــت شــب الن ِبعاَءغ!!
. 

ــِل  ــلَّـ ــا مـ ــٍةنِه دركُمـ اِبع ِحكْمـ
. 

*    *    * 

ــعِب ــيديت أَِقـ ــتسـ اَءرعنِهض الشـ
. 

ــنِديلُ"  ــد رِإ" ِق ــي قَ فَنع ــت ــع رييتِق
. 

ممجـــوجةً ممقُــــوتةً شــــوهاءَ 
                                                     .        

ةًيـــبِئاةُ كَيهم غَـــدِت احلَـــالَولَـــ 
. 

ــأَ ــِعدلْفَ.. ارهمعشـ ــوا اَأليسـ اَءيحـ
. 

 ِصــــاةَ قَإنَّ احلَــــيةٌ أَيدنــــغهاام
. 

ــتاِج ــدب ِبِنـ ــبوا اجلَـ اَءِهم ولْيخِصـ
. 

 ثُــــروا أَلْونفَالَقْي ــــمهــــةًماضي
. 

*    *    * 

ـــى ِإوشـــمسم كاَءلـــياِجالً غَـــن
. 

ــنِد"  ــِإ" يلُِق ــين ــاِع ش س كَارــب ِئم ال
. 

ــ ــقَ ــدرت ِف الش الْاِعيك ــر !!اَءِمعطَ
                                                            . 

ــلَِّعلَفَ  ــِنـ ــياِعِري وي ِبمشـ عواِطِفـ
. 

*    *    * 

 هـ ١٣٩٩ السبت ربيع الثاين -جدة 
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 :فهنا يف زواج إحدى بنايت أخاطبها قائالً
ــ ــوارها يف وأطْـ ــِخا وِلهصـ اِمهاصـ

. 

ــ  ــي ِإأَبنيِتــ ــينَّ احلَــ ةٌريباةَ غَــ
. 

و دــعــقَاِإلالساُء ِمــشاناِمهّــدخ 
                                                            . 

ــ  ــيِهـ ــاروةٌ قَ قُـ ــهـ ةٌبارةٌ جـ
. 

ــاً ت ــروض ــدى عِف ــيض ن ــاى آرلَ اِمه
. 

ــ  ـ ذَِإفَ ــمِت ِبـ سا ابتا أَوجــفَلِهه ايِته
. 

ــو مــر ــو أقْنتِك ِم ــا ِبهاِس هااِمهِس
. 

 ذَِإوا عـــِت تسبجـــتمهو تدمـــرت
. 



 ويهــت جي ــن مِوا يــت ــكْ اِمهامي ِبِس
. 

بـــرماًتجهمـــاً ويق تِطـــ ت الَيِهـــ 
. 

ــبأَ ــخا مِتهرصـ ــزاِمهارةً ِبضـ خـ
                                                    .         

ــ  ــرِت لَنْ ن ِإيِه ــظَ ــه ا ِبعِن تــي ٍلاؤفَ
. 

ــبأَ ــرةًتَِِرصــ ــ ِبها مغبــ اِمهاتقَــ
. 

 إذَوظَــا نــِت لَرـ ه ائٍُما ِبعــيِن تشـ
. 

راِمهاصــا واِتهنن إعــين ِمــتنِجــ
. 

يســِمبتاعها فَبِت ِطــفْرا عــذَِإفَــ 
. 

*    *    * 

ــ الِمهاســنةً ِبوِجِك جــزي ِلــكُوِن
. 

ـ   ــييت هـ نلْأَبــ ت سِعمــني ي؟يحِت نِص
. 

ــفَ ــنيِق ــيِه م ــت ِف ــاذَاِة ويِن احلَ اِمه
                                                            . 

ي لَــه الَّــذي يــأِْوي لَــه الســكَنكُوِنــ 
. 

ــنفْفَ ــن أَ س تال ــر ِم ــاذَنفُ ى ظَالِّمه
. 

ــهِ  تالَ  ــنوُء ِبحمِلـ ــا يـ ــيِه ِبمـ ثِقِلـ
. 

ــلعِل ــِف وطْ سا اإلحــراِمه ع ــم اِن رغْ
. 

 فْوــن ــع ِلال ــس ط لحننثَاِن وــت يِن
. 

ــــجاشيــــنٍة ِبجاِْنها واغَــــراِمه
. 

ٍراِعشـــمي ِبي يـــا فَلْذَِتـــترفَِّقـــفَ 
. 

ــ ــبةُ احلَِه ــيبِب ــِز ت ــقاِمهايلُ كُ لَّ ش
                                                            . 

 ون ــن ــي ِم ــتِهفْتحسِس شــا ت ــِه م يِس
. 

ــحأَ ــدى لَلَ ــ ياملُن ــن ــراِمهاوى ِه ِم م
. 

 ـــوجي هب فـــيضشـــاشـــةً وداًتود
. 

*    *    * 

ــ ــي صــا م طفَى احع ــِرص ــى ِإلَ اِمهاركْ
. 

 جـن وى ستفِ ـبص ـح ي الغطَ"اِة  دصفَىِلم"
. 

اِمهــــاا ألمعــــددتها، أَدبــــتهأَ
. 

 منــييتيهجــيت ِهــ ميذَيت ِهــلْــ فَيِهــ 
. 

لَح ــق ــقِّ ــه ــا اآلم ــاالَح أَنالَ ِم ِمه
. 

ــطَفاهيــ(  صــ) اا مــلْ عــه يرفْت هِديِت
. 

ِبو ــق ــارِف منأَ و كــت ــلَّ ــام اِمهِزم ر
. 

ـ ادك مخِلؤبها فُــهــ  اِدِهودصــاً ِبـ
. 

ــ ــاحفَظْ ِبفَ حاِهللا ع ــق ِذه دــام اِمه
                                                            . 

نونةًكْــــرةً منــــي وهبــــتك دِإ 
. 

ــبِب النــِل و ــالَاألخ ــاالَع أَنِق ِم ِمه
. 

ــ  ــي ا اب ــِةاملالِئ(ن ــذِي) كَ ــرفْتهمنالَّ ع 
. 

ــِل ــالَ بنتـ ــنكُم ريـ ــايع ِمقَِفـ اِمهـ
. 

 ــو جــي أَن ــت ومزى مالِك عــت أَهيت
. 

*    *    * 

ــكَتفَ ــِخطَا ِبمسـ ــناِمهاا واِمهـ سـ
. 

 لَـــوِإد يـــي نِباِصـــن حِصـــنٍةيح
. 

ــفَ اِر ِمــذَحنــغَ أو اِدهــاطَغاا وِمه
                                                            . 

هاروِرشــــةٌ ِبيــــئَِلاةَ مينَّ احلَــــِإ 
. 

ـ ود ببســـولَــع احلَ  اِمهايِقـــا وِثهعـ
. 

 ــذَو ــح ــناِر ِم ــاك وٍدي كَ حــِف ي نٍةت
. 

ِبو ــت ــجتأججـ ــريِمِها وِحـ اِمهاضـ
. 

غــتٍن طَت ِفــنى الــرمحِن ِمــلَــلُــوذَا ِإ 
. 

ضــراِمهاى ِإلَــعهمْ ِإفَديــيس ِلــبِإ
                                                            . 

 وذَتــو ــعـ ــناِعهاا ِبـ ــن صـ اِهللا ِمـ
. 

ـ دنشــد اِهل نعاِمهــااش يف ِإايــةَ عـ
. 

ــأُ  ــتقْ يكُما ِبوِص ــديِن وال ــنى فَوال م
. 



وــم ــبةٌ فَحــ ــة ِبســ ِمهاالَياضــ
. 

 ـــنهـــعالس جفَـــلْة أُادةٌ وـــتسحام
. 

ــةً ترذُ ــِوئَيــ ــيكُما ِبــ اِمهارِضــ
. 

ــي َألِإ  ــو اهللاََنـ ــ ينْ أَدعـ يكُماوِلـ
. 

 

  ))فتح باب احلوار(( 
 : سأل قائالًمث فتح باب احلوار وكان السؤال األول من األستاذ عبد احلميد الدرهلي حيث

 دأب بعض األدباء واملترمجون العرب على نقل الشعر، واألدب الفرنسي، واإلنكليزي،               -
واإلسباين، إىل اللغة العربية، فبتنا حنن العرب نعرف عن األدب الغريب بينما ال يعرف الغربيون عن أدبنا                 

 العريب، نأمل إفادتنا برأيكم وماذا نفعل لتحقيق هذه األمنية؟
 :يف قائالًورد الض

 هناك أدباً    نقل الثقافة الغربية إىل اتمع العريب يفيدنا الشيء الكثري، وأعتقد أنَّ             ال شك إنَّ   -
 ألنَّ..  وقد ال يفيد  ..   ترجم إىل اللغة العربية وقد أفاد      - سواء كان إنكليزياً أو أملانياً أو فرنسياً         -غربياً  

ق مع بيئتنا، فإذا نقل لنا شعر غريب حبت، وأذيع بني الشعراء            الشعر صنيعة البيئة، فالبيئة الغربية ال تتف      
وبني الشباب وغريهم، قد يؤثر على أخالقهم؛ ولكن الشعر إذا كان شعر حكمة، أو اجتماعيات،                 
وغري ذلك، فال شك أننا نستفيد من خربام وثقافام املتسعة، وقد نظمت قصيدة ترمجتها عن شاعرة                 

فترمجت هذه القصيدة لتأثري باحلالة     ..  ضارها، وعند آخر بيت قالته وتوفيت     إنكليزية قالتها عند احت   
 ".هديل" :اليت رأيتها، هي ليست هنا لكنها يف ديوان

 

 :وسأل األستاذ علي املنقري قائالً
 يالحظ على األدباء العاملني بالقطاعات العسكرية الزهد يف نشر إنتاجهم األديب من حيث               -

 ارتباطام العملية وعدم توفر الوقت الكايف لديهم، أم إىل حتفظهم نتيجة             الكم، فهل يرجع ذلك إىل    
 حساسية أعماهلم ومراكزهم، أم أن هناك أسباباً أخرى؟

 : قائالًى بهوأجاب احملتف
أسأل هل هذا اإلنتاج الَّذي قدمته يف ثالثة         :  إن العسكريني إنتاجهم قليل، أوالً    :   كنا نقول  -

؟ ، يف ما يقرب جمموعه أكثر من سبعة أو مثانية آالف بيت، فهل هذا يعترب قليالً               دواوين ويعقبها ديوانان  
إذا كان  :   قليل؛ وبالنسبة يل   - أيضاً   - شعرهم   على أي حال الشعراء العسكريون قلة، وبالتايل فإنَّ       

شر  قصائدي الطوال تربو الواحدة منها على املئة بيت، وتعدل بذلك ع           السؤال يقصدين فأنا أعتقد أنَّ    
فهذا بال شك مأخوذ بعني االعتبار، وليس كل ما يعلم           ..  قصائد من شعر يقال؛ أما مسألة التحفظ       

 .، وأعتقد أنين أوفيت اجلواب..يقال



 

 :وسأل األستاذ عبد اهللا ترمجان قائالً
  كيف استطعتم اجلمع بني الشعر والعمل العسكري وكالمها له اجتاه مغاير؟-

 :وكان جواب احملتفى به هو
جند أن  ..   والشعر، توأم  - أي العسكرية    - هذا ما نسمعه باستمرار، أنا يف رأيي أن الفروسية           -

فرسان اجلاهلية هم شعراء، وشعراء املعلقات كلهم فرسان؛ فطبعاً يف مقدمتهم عنترة بن شداد، وعمرو               
 الشعر كان   أنَّ، والشعر يف نظري أعتربه سالحاً، وكما تعلمون         ..بن كلثوم، وطرفة بن العبدو غريهم     

، وإن امللوك يف    .. بيتاً من الشعر يرفع قبيلة أو خيفضها       يف يوم من األيام سالحاً تعتمد عليه القبائل، وإنَّ        
مجيع دويالم العربية كانوا خيشون هجاء الشعراء، وهم فرسان يف نفس الوقت؛ يف العصر اإلسالمي                

 :وشعره كما تعلمون يف قولهكان املتنيب فارساً وشاعراً، وكان يفتخر بفروسيته 
والســيف والــرمح والقــرطاس والقلــم

                                                            . 

ــرفين     ــيداء تع ــيل والب ــيل والل اخل
. 

 

يف قتله، ألنه حتدى الناس كلها؛ وطبعاً ال بد لكل إنسان أن ميوت،              وقد كان هذا البيت سبباً       -
والشعر كما قلت سالح؛ والشاعر يف العصور املتقدمة كان له تأثريه            ..  وال بد لكل فارس من كبوة     

 الشعر يف وقتنا احلاضر إذا متلكه أي ضابط         إنَّ:  القوي يف رفع شخصيات ووضع آخرين، فإذا قلت       
  البندقية، والرشاش،  :  ه سيكون قد أضاف سالحاً جديداً إىل أسلحته املادية          عسكري، فأعتقد أن
 شعري قد أفاد اجليش كثرياً بالطلبات اليت كنت أطلبها من              ؛ وأعتقد أنَّ  ..والصاروخ، والدبابة 

 أين بعد أن طلبت     - غري حانث    -املسؤولني، لرفع مستوى أفراد اجليش، فكان الشعر له دور، وأقسم           
د اجليش بالدبابات،   سؤولني تزويد اجليش بالدبابات اليت كان يفتقدها اجليش، فعالً زو           من أحد امل  

 .فالشعر كان مفيداً للفارس الشاعر
-   موهبة وفطرة؛ فخالد بن     - أيضاً   - اجلمع بينهما؟ فالشعر موهبة، والقيادة هي         أما كيف يتم 

مل يكونوا  ..  ارق بن زياد، وغريهم   الوليد مل يكن خريج كلية، وعمرو بن العاص، وأبو مسلم، وط            
 .خرجيي الكليات العسكرية، لكنها فطرة وسليقة وجتربة؛ وحيقق اجتماعهما تفوقاً ونصراً

 

 :ومن فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين ورد السؤال التايل
 : سيكون سؤايل يف هذه األمسية شعراً، ولكن اخليار يف اإلجابة عليه شعراً أو نثراً-

ــ ــناك اهللازانــــ  يقيــــ
. 

أعلـــي زيـــِن العابديـــنا   
. 

ــنا  ــياب املبدعيـــ يف ثـــ
. 

  رـــعالش طـــرق أنـــاس 
. 

ــن أحاجـــي األوليـــنا   مـ
. 

ــى    ــعر املقفَّـ ــوا الشـ زعمـ
. 



ــنا   ــم األعجميـ ــيه عجـ فـ
. 

فتــــنوا الــــناس بقــــوٍل 
. 

ــنا ــراث األقدميـــ يف تـــ
. 

ــرخاً   ــدوا شـ ــبرياًأوجـ  كـ
. 

باســـم شـــعر احملدثيـــنا  
. 

دعـــوهجـــددوا فـــيما ا  
. 

ــينا  ــثاء املفلســـ أم غَـــ
. 

  ــعر ــو شـ ــق هـ ــل حبـ هـ
. 

ــنا  ــألوا اهللا املعيـــ فاســـ
. 

ــز دواءٌ   ــن عـــ إن يكـــ
. 

 

 :وأجاب الضيف قائالً
إن الشعر احلداثي   !!  ول اآلن فوراً، وأنا أالحظك تكتب منذ ساعة         الواقع ال أستطيع أن أق     -

.. طال اجلدل حوله كثرياً جداً، ودارت حوله معارك طويلة ملن تابعها يف ملحق األربعاء، فهو رأي                 
إم هم أصحاب الشعر    :  إم يقولون الشعر، وأصحاب الشعر العمودي يقولون       :  وأصحابه يقولون 

ما ابتدعت الشعر ابتدعته عمودياً، ومل تبدعه على هذا النمط الَّذي ال يعرف             احلقيقي، ألن العرب عند   
 .هل هو شعر أم نثر

 أنه   فهناك يف الشعر احلديث نوع آخر وهو شعر يتبع التفعيلة، يعين ال خيرج عن الشعر، إالَّ                 -
 -ن القافية   خرج عن بعض القيود، ختلص من القافية، وأعتقد أن الَّذي يتخلص من القافية عاجز، أل               

 حترج الشعراء؛ والقافية هي حمك الشعر، فأما أن أقول بضع ألفاظ وأكتب              -كما قال بعض النقاد     
دواوين وتطلع دواوين بالشعر احلداثي البيت الواحد يف صفحة، فهذا يف رأيي أنه ليس بشعر يعتد به،                 

 .فية املستمرةأما الشعر احلداثي ذو التفعيلة تعجبين تفعيلته، وإن كانت تنقصه القا
 

 - مدير العالقات العامة بنادي مكة الثقايف األديب         -وسأل األستاذ نبيل عبد السالم خياط       
 :قائالً

  هل التفرغ حيقق اإلبداع واالبتكار، ويدفع احلركة الثقافية واألدبية بصفة عامة؟-
 :ورد اللواء علي زين العابدين على السائل بقوله

التفرغ للشعر، أم التفرغ بصفة عامة؟ أعتقد أن سيادة         ..  بالتفرغ ال أدري هل يقصد السائل       -
إذا أمكن لإلنسان أن    .  نعم:  فإذا كان األمر كذلك فاجلواب    ..  األخ يقصد التفرغ للشعر واألدب    

ميكنه أن يتفرغ   :  لكن من أين يأكل إذا تفرغ لألدب وللشعر؟ ونستطيع أن نقول          ..  يتفرغ تفرغاً كلياً  
ظيفته أو مبهام عمله مبا يضمن له قوت يومه، ولديه ليل طويل يستطيع أن يتفرغ                جزئياً، أي يقوم بو   

فيه؛ والتفرغ الَّذي أتصوره أي ال يشتغل بأي عمل آخر؛ هذه كلمة تفرغ اليت أتصورها، فإذا استطاع                 
 .إنسان أن يتفرغ للشعر تفرغاً كامالً يف كل أوقات فراغه، فال شك أنه سيبدع وينتج وميتع

 



 :ألستاذ حممد بن فاحل الظاهري قائالًوسأل ا
 هل للشاعر ذكريات خاصة أو مواقف خاصة طريفة مع امللك عبد العزيز، ومن بعده أجناله                 -

 .من امللوك والوزراء أو خالفه؟ ولك الشكر
 :ورد احملتفى به قائالً

ركت جزءاً من    نعم أد  - رمحه اهللا    -أنا مل أبلغ من السن أين زاملت امللك عبد العزيز           :   أوالً -
حياته، ولكين مل أسعد ومل أتشرف بالقرب منه، نظراً ألين كنت يف ذلك الوقت طالباً مث ضابطاً صغرياً،                  

 مرة واحدة عندما كنت يف السنة الرابعة الثانوية، أي ما يسمى اآلن السنة              ومل أحظ بالوقوف أمامه إالَّ    
وكانوا يقولون يل شاعر الكشافة، وكان الزميل        الثانية الثانوية، نظمت قصيدة ممثالً فيها الكشافة،         

املرحوم علي حسن الغسال شاعر البعثات، نظم قصيدة، ومثل كل منا جهته اليت انتدبته، وحظيتا                 
 رمحه  - السيد طاهر الدباغ     - املؤسس األول للنهضة     -بالقبول؛ وعند فراغي من اإللقاء قابلين السيد        

والتقطها طالب املدرسة الثانوية،    ..  ن العابدين، وكررها مرات   باكورة جديدة يا زي   :   وقال يل  -اهللا  
 أطال  -يعين طالب فصلنا وصاغوها صياغة حتريفية، وكنا يف حصة األدب، وكان األستاذ هو أستاذنا               

علي زين العابدين قصيدته أحسن من قصيدة فالن، وهكذا         :   عبد اهللا عبد اجلبار، وقالوا له      -اهللا عمره   
ش بيننا وكنا أصدقاء؛ قال األستاذ ليلقي كل واحد منكما قصيدته، فألقى كل واحد               بدؤوا يف التحري  

، فحسم األستاذ الشيخ عبد     ..قصيدته، واصطخب الفصل وعال الصياح من مناصر هلذا ومناصر هلذا         
أو علي حسن غسال ناجحة، فكال      ..اهللا عبد اجلبار، وقال سواء كانت قصيدة زين العابدين ناجحة          

 .فخرة للسنة الرابعة الثانويةالشاعرين م
 يل ذكريات مع جاللة      اإللقاء، وأما أنَّ    هذه ذكرى فرعية مل تكن ختص امللك عبد العزيز إالَّ          -

امللك سعود، فهي ذكريات كثرية، ألنين عملت رئيساً هليئة العمليات احلربية، وكانت يل به صلة قوية                
 عندما يسمع قصيدة يلتقط منها أبياتاً؛ بعض الناس         ه كان يشجعين   وأذكر أن  - رمحه اهللا    -ومستمرة؛  

ال يتصورون ما أقول، لكنه كان يلتقط وحيفظ بعض األبيات من اإللقاء؛ كذلك يف النواحي العسكرية                
 أن أقوم باستعراض اجليش يف اليوم الثاين للعيد، وكنت قد أعطيت اجليش كله               - رمحه اهللا    -أنابين  

وال بد من تنفيذ أمر القائد األعلى، فعملت كل اجلهد ومجعت من ذهب             إجازة، فكيف العمل؟ ال أعلم      
إىل اإلجازة يف مكة، واملدينة، والطائف، بربقيات ويئة الطائرات لسفرهم، حىت حضروا وقمت                
بالتدريب يف األيام الثالثة اليت سبقت العيد، مث ألغيت إجازة العيد، واستمر اجلنود يتدربون؛ وطلب                

 بالقوات من اخلرج إىل الرياض، وأتينا ا وأسكناها يف املكان الَّذي فيه اآلن فندق زهرة                جاللته أن آيت  
الشرق، وأقاموا هناك حتت تدريب مستمر، وجنحنا يف إقامة االستعراض العسكري أمامه، وسر سروراً              

وجدين خلف  أذكر أنه تلفت مينة ويسرة كأنه يبحث عن شيء، وعندما           ..  بالغاً، وعند نزوله من املنصة    



استعراض موفق؛ والكلمة هذه بالنسبة للرجل العسكري تعين الشيء          :  العربة التفت وابتسم وقال   
 .يعين تأخذ هلا صفحتني أو ثالث صفحات.. استعراض موفق: الكثري جداً، ملك يقول لضابط

 وذكريايت مع امللك فيصل كانت ذكريات طيبة، وكانت يل قصائد فيه، والذكريات تروى               -
 . قدر الَّذي تسمح به السرية، ليس كل شيء يقالبال
 

  ))كلمة احملتفي عبد املقصود خوجه(( 
 :وقبل ختام األمسية حتدث سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، فقال

 يسعدين أن أقدم الشكر جمدداً      - مجيعاً   - لدينا أكثر من سؤال، لكن الوقت تأخر، فبامسكم          -
احة هذه الفرصة لنا، واالستمتاع حبديثه الشيق وقصائده القيمة؛ وكنا           لضيفنا الكرمي، لتفضله على إت    

 -منذ زمن طويل ننتظر هذه األمسية اليت حتققت بتشريفه، الشكر له مكرراً، وقد يكون من املناسب                  
 أن أحدثكم عن ضيف االثنينية القادمة فهو االبن عصام أمان اهللا مرزا،              -ألن بعضكم حضر مؤخراً     

رحلة الثانوية مبدارس دار الفكر جبدة، فقد سعدت يف احلفل اخلتامي العام املاضي مبدارس              أحد طالب امل  
دار الفكر باحلضور، وكان من ضمن الربنامج قصيدة للطالب عصام أمان اهللا مرزا، وكنت أتصور أن                

رون من   أمسع كما مسع اآلخ    - يف احلقيقة    -هذه القصيدة سيلقيها لشاعر من الشعراء الكبار، فإذا يب          
احلضور، قصيدة ذات نبوغ ونفس طويل، وشعر مقفى مجيل، فرجوت اإلدارة أن نلتقي يف آخر                  

 قصيدة  ٣٠األمسية، وأسعدين أكثر أن له أكثر من قصيدة، واطلعت عليها آنذاك، وكانت حوايل                
 سنة، وهي ذات موضوعية وتتحدث عن آالم وآمال األمة العربية              ١٥لشاب مل يتجاوز عمره      

ها، فتذكرت ما كان حيدثنا به معايل الشيخ عبد اهللا بلخري عن شاعريته وهو طالب يف الفالح،                  وأحداث
 له حقاً على الصحافة وعلى النقاد         واجب االثنينية أن تكرم هذا الطالب، ووجدت أنَّ         ورأيت أنَّ 

لى أن  ليتحدثوا عنه ويشرحوا شعره، ويتكلموا مبا لديهم، فيلقى بذلك توجيهاً صحيحاً يساعده ع              
 شاعراً واعداً، وصورة مشرقة لآلخرين، ودافعاً قد يساعد الكثريين إلظهار             - بإذن اهللا    -يكون  
 .نبوغهم

 عن طالب يف الطائف     - ال أذكر على وجه التحديد       - ولقد قرأت قبل أسبوع أو أسبوعني        -
بتداء من آية أو    حيفظ القرآن، وليس اإلعجاز يف حفظه القرآن فحسب، وإمنا إذا طلبت منه أن يقرأ ا               

سورة ما فإنه يستطيع أن يقرأها ويكمل، وهذا إعجاز ال شك فيه؛ هذا الطالب ال بد أن له مميزات                     
أخرى، فما قرأناه ال يعطي الصورة كاملة، وأنا اآلن أحبث عن هذا الطالب ووالده ألجتمع به قد يكون               

 .منوذجاً تكرمه االثنينية



 هم أساس   - طبعاً   -ينية هي لتكرمي كل نابغة، وروادنا        إن االثن :   أحب أن أقول باملناسبة    -
د هذا الكرسي له حقوق علينا، سواء كان صغرياً أو كبرياً، وطبعاً حنن             تعنوابغنا، وكل من له حق أن يق      

بدأنا بروادنا وهذه من حقوقهم علينا، وواجبام علينا أن يلقوا التكرمي يف حيام وليس بعد ممام كما                 
املهندس زياد زيدان عندما فاز مشروعه على       :  ون، ولكن شذذنا عن هذه القاعدة، مثالً      تعود الكثري 

 دولة كمهندس سعودي، فوجدنا أنه يستوجب التكرمي، وكذلك الدكتور ناصر السلوم وكيل               ٢٦
م، فقد كرم الرجل يف أمريكا واليابان،       ٩٣ أو   ٩٢وزارة املواصالت، ألنه اختري كرجل الطرق لعام        

وجدنا املوسيقار طارق عبد احلكيم خيتار ملدة فترتني متتاليتني          ..   يكرم هنا؟ حىت املوسيقى    فلماذا ال 
رئيساً للجمعية العربية املوسيقية، فلماذا ال يكرم يف بلدنا؟ فعقدنا له أمسية؛ فالصدر مفتوح والقلب                

 .مفتوح لكل كفاءة ولكل إبداع
قي يف األسبوع القادم، وأرجو من        فأحببت أن أوضح هذا اإليضاح؛ وإن شاء اهللا نلت           -

إن رقاع الدعوة قد وزعت، فليس هلا هناك رقاع دعوة، واالثنينية دار              :   تردد قوهلا  الصحافة أالَّ 
مفتوح، وجملس مفتوح لكل من يتعامل مع الكلمة، وكل من يشرفنا يكرمنا؛ فأرجو من ضيفنا الكرمي                 

 . ثنينيةأن يتفضل ويشرفين بقبول اهلدية الرمزية لال
 

  ))ختام األمسية(( 
 وبانتهاء كلمة احملتفي، وتقدمي لوحة االثنينية للضيف اللواء علي زين العابدين، توجه اجلميع               -

إىل موائد الطعام، داعني اهللا أن يثيب الداعي كل خري، على ما يبذله من حسن العمل املتمثل يف تكرمي                   
 .كة علماً يرفرف يف اآلفاق خفاقاًاألدباء والشعراء، ومن له إجنازات قيمة ترفع للممل
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