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س           ْهر   اْلف 

 

د        1 اء  اْلْ ْسج   6 آب 

2       ُّ
ون يس  ْند  يُّ اْْل  ْْص 

 اْلْ نْع م  اْلْ 
ْبد  ُّ ْبن  ع 

ِل  ة  اهلل  ع   8 آي 

3      ! ات  يُّ م 
ائ  ب  ْهر   10 أ ب وك  اْلك 

ن        4 ب ار 
يُّ اْخت  و  ف   12 ا الشَّ

ي        5
ام  ذَّ ْبد  اهلل  اْلغ  ْكت ور  ع   14 إ يث ار  الدُّ

6      ... ر 
اك  ذ  ... ت  ر 

اك  ذ  ق وٍف... ت  ر  و 
اك  ذ   16 ت 

َل        7 ٌة ع  يق 
ْعل  ب يَّة  "ت  ر   اْلع 

ة  ت اب 
ة  اْلك  ار  ه   19 "م 

ة        8 يَّ
ة  اْْل ْست اذ  يق 

ق   22 ح 

ار  الشَّ       9 و 
ر  اْلْ ت ظ ل م  ح 

 25 اع 

َب         10 ا"خ  ْوَل   ْن ح  م  ى و  ر   34 "أ مُّ اْلق 

ن        11 َم   ب ْحر  ع 
ْيٍد ِف  ة  ص  ْحل   36 ر 

ْم!      12 اس  يح  اْلق  م  م  اهلل  س 
ح   43 ر 

ت ب        13 ة  اْلك  ق   45 َس  

ة        14 َب   اْلق صَّ
ْكَب   ب 

وٌت اْْل  ؤ  ْمر   49 س 

ور  الص        15 ظ يم  س   52 ني  اْلع 

ب  اْلع ْلم        16 ة  ط َّلَّ ي اس 
 54 س 

ا اهلل !      17 ه  دَّ ، َل  ر  ب ح  ِت  الشَّ يَّار   56 س 

اف يش        18 ف  ة  اْْل  ر  ج   62 ش 
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وٌت       19 م   64 ص 

اع        20 د  ة  اْلو  ور   66 ص 

يَّةٌ       21
ون يس  ف  إ ْند 

ائ  ر   72 ط 

يَّ       22
يق  وس  نْي  م  ٌّ ب 

وِض  ر   74 اٍت ع 

 اْلب يْت        23
ة  آل  ي اف 

ة  ِف  ض  ف  ر  َل  ع   89 ع 

24      ! يل  ام  ْْس  اْلْ ح  َّ ك  ِل   90 ع 

ير        25 يد  التَّْحر 
 92 ع 

ْكب  اْْلي ب ني        26  94 ِف  ر 

ي ْ       27
ائ  رَّ ام  ح  السَّ

ال  ْل ص 
ْكت ور  ف اض  اع  الدُّ د   103 ِف  و 

ة  اْلْ ن ْمن َم        28 صَّ
 107 ت  ق 

اء        29 ْذر   109 اْلق ْوس  اْلع 

ئ ةٌ       30
ب ٌة ن اش 

ات   110 ك 

ان  أ د يبًا!      31 ر 
و إ َل  اْلق  ْدع  ْيف  ت   112 ك 

32      ! نْي  ْرص  ، ب الْق  مَّ ه   120 اللَّ

ع        33 ام  ان  اْْل  س 
 123 ل 

34      ! ب ك  ا أ ْكذ   125 م 

ي      35 ف  ْصح   127 م 
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وْد حم         36 ْم  ع  حم  ان  م  ض  م  ْر ِف  ر 
اك  ْد ش   129 مَّ

37      ! ه  ْوم  ًيا ب ط ل  ص 
ل  ن اس  ْن أ ك   131 م 

د        38 ر  ر  اْلْ نْف  ف  يد  السَّ
 136 ن ش 

يُّ       39 ْلو  م  اْلع   138 النَّغ 

ْد       40 ين  اْْل س    الد 
ْكت ور  ن اِص  اة  الدُّ ف   140 و 

اة        41 ف  د  و  ي ْ حم  مَّ ْيت ور   142 اْلف 

اٌن!      42 م  اهلل  ز   145 و 
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 د  ج  ْس اْْل   اء  آب  

 

فانسل منه صغريه إَل  ،اشتغل اْلب منذ قليل بصَّلة سنة الظهر

إَل  ارجعْ  فصاح بالصغري أحد اْلشتغلني بالتسبيح أن   ،خارج اْلسجد

  !داخل

  ؟ْلاذا :قال

  !هكذا :قال

  !أريد أن أشاهد الناس :قال

  !بل ادخل إَل أبيك :قال

  ؟ْلاذا :قال
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  !لكيَّل يرضبك الرجل :قال

  !ماذا :قال

  !باْلارج رجل سيرضبك إذا خرجت :قال

ب   ،فتظاهر الصغري بطاعة الرجل اْلشتغل بالتسبيح حَّ ولكنه ت س 

ارجع إَل  أن   ،أحد اْلنْصفني بعقب الصَّلة يصيح به ه  ف  لْ فإذا خ   ،إَل خارج

  !أبيك

  ؟ْلاذا :قال

  .البحث عنكلكيَّل ينزعج ب :قال

بَّث  الصغري قليَّل  وَل سيَم أن حجة الرجل اْلنْصف العلمية -فت ل 

ثم مل يلبث الصغري أن رضب  -ح الفنيةأوضح من حجة الرجل اْلسب  

  !احلائط ض  رْ باحلجج كلها ع  
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ُّ ع   اهلل  ة  آي  
 بْ ع   ن  بْ  ِل 

ون يسُّ  م  ع  نْ اْْل   د  ْند  يُّ اْْل  ْْص 
 اْْل 

 

 

بوَلية  من فندق احلديقة احلميم 3104وهناك بغرفة 

جوكجاكرتا اْلندونيسية، زارين مساء وصويل )الثَّلثاء 

نفسه عَل مسالك فهم وفن وعلم  منطو من شابٌّ  ،(7/10/2014

  !عميقة صابرة حمتسبة

والعلوم السياسية بجامعة  ِف كلية اَلقتصاد 1999خترج 

به  بتتلعَّ  إَل إندونيسيا من بعد أن 2002القاهرة، ثم فر بقدره 

اَلجتاهات، وأخلص، واجتهد، ونجح حتى صار أستاذا باْلامعة 

جوكجاكرتا، وأنعم اهلل عليه بزوجة إندونيسية كريمة  اْلسَّلمية من وَلية
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تربوية بإحدى جامعات الوَلية اْلئة،  النفس واْلهل، أستاذة رياضيات

واْلجتمع واْلمة  اْلامعة ا، وانقطع ْلدمةَّلًح ى به ف  سمَّ وكان له منها ابن ت  

فاجتمعت له  كلها من دون صخب وَل عبث، حتى قام ِف مقام العجائب؛

 من أطرافها؛ فلم يملك أحد ممن شهده ِف ندوة التكامل اْلعرِف والتنمية

أَل يستفتح بالثناء  -إذا هم باْلحارضة أو اْلداخلة أو اْلساءلة-اْلستدامة 

يتدفق بالعربية واْلندونيسية  واْلشادة به؛ وكيف َل يفعل وهو يراه عليه

واْلنجليزية مجيعا معا، ويرتدد بينها فهَم وإفهاما وترمجة  واْلاوية اْلحلية

 !فورية، فَّل جياريه أحد، وَل يستغني عنه وكَّلما وقراءة وكتابة

اْلستريي، أقول له: إن هذا  ملت عَل أخي الفاضل الدكتور حممد

كيف َل  وتنا هذه! فيا عجباالشاب هو التحفة التي سنخرج هبا من ند

 !تستفيد منه السفارة اْلْصية ِف تطوير عَّلقتها بإندونيسيا

إَل فلسفة العلم بني التعلم والتعليم، حتى كان  ل  حتوَّ  وبإندونيسيا

والتنمية اْلستدامة، كَم ذكر الدكتور  هو مهندس ندوة التكامل اْلعرِف

التي  -بإندونيسيا تولوس مصطفى رئيس احتاد مدريس اللغة العربية

 التعلم ذو الدرجات: رؤية"شارك فيها ببحثه العميق اْلركب القيم: 

منظومية مقاصدية ثقافية للجامعات اْلسَّلمية، من واقع أزمتها 

 ."الراهنة
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 ب  ر  هْ ك  الْ  وك  ب  أ  

 !ات  م   يُّ ائ 

 

عَل من سيجري وراءنا ليلمسنا  ع  رت   قْ ن  كنا ِف صغرنا نتجمع ل  

 ن يقف الواحد منا صارخا:متحركني قبل أ

 كهربة!

 ه  سَّ كهربائي ينبغي ْلَّلحقه أن خياف م   وكأنه احتدم به فجأة تيارٌ 

 ."كهربة"لكيَّل يصعق! وكنا نسمي هذه اللعبة: 

 -لو كانت قائمة-ى كيف جتري اللعبة اْلن بني صغارنا فرت   

 ى؟ سمَّ وماذا ت  

 !"ةيع  ط  ق  "
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يمسك هبم مجيعا ِف كيف تستمر واْلاري وراءهم يستطيع أن 

قطيعة الكهرباء العامة، من غري أن يمنعه مانع أو يردعه رادع أو يبخعه 

 باخع!

عَل  وها، وجرى اْلاري وراءهم، فقال قائلهمب  ع  ل   نْ ئ  تاهلل ل  

 له: يقولنَّ ل   -َل قطعها اهلل!-: كهربة العادة

 ؛ أبوك الكهربائي مات!وْ أ  وْ أَّ ه  
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 يُّ و  ف  ا الشَّ ن  ار  ب  ت  اْخ 

 

به أمرينا أبو حيان فيَم علقه هنا ابننا الدكتور  ملَّ شجون ما أ   نْ م  

أنني إذ قام قائم اختبارنا الشفوي من آخر  -!بارك اهلل فيه-جمدي أمحد 

الذي حظيت فيه  ،1987طلبنا بكلية دار العلوم من جامعة القاهرة سنة 

 ي  تَب  إَل م  أنني رغبت  -وحدي دون سائر إخواين اْلوائل بدرجته كاملة

مما بني أيدهيَم  أأن أنظر فيَم سأقر ثم ْلا طلبا إيل   ،اي  ب  داين فأ  فر  اْلليلني أن ي  

ا إَل سؤايل ِف ثم احتفز   ،اي  ب  فأ   ؛أن أقرأ من غري نظر رغبت   كبارٍ  من كتٍب 

 ْت ن  ك  حتى إذا ما س   ،مسائل من علوم العربية وآداهبا وعلوم اْلسَّلم وآدابه

 ج   يٌّ و  ْح ن   ٌب ه  ْذ م  "َم فيَم ادعيت أنه شدت  مها أنخواطر  
  :"يٌد د 
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  ن  م   ي  أْ ر   و  ْح  النَّ ى ِف  ر   أ  ين  إ  ف   ةً ال  س  ر   اة  ح  ي النُّ ن  ع   نْ غ  ل   ب  َل  أ  
  وِف 

 الْ  اء  آر   ل  ض  ف  أ  
 س  ك 

َّ ا أ  ت  ا الش  ذ  ي إ  ائ   و   مل 
  ك   ة  و  ْس ك   ه  نْ و م  ج  رْ أ 

  وِف 

 ب  ج  عْ ي  و  
 َب   ْلْ  ا ي  أْ ي ر  ن 

 تْ ه   د  َم  لَّ ك   د 
 رَّ ك   لَّ ك   ورٌ ر  ي ح  ن 

 يْ ص   ة 
  ي  ف 

 ح  النُّ  اء  آر   م  ل  ْل ْ أ  
 ش   مْ ه  يْ ل  ع   ور  ث  أ   ةً ار  ت  و   اة 

 ي  و  ْح ن   لَّ ا ك  ئً ان 
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 بْ ع   ور  ت  كْ الدُّ  ار  يث  إ  

 ي ْ ام  ذَّ غ  الْ  اهلل  د 

 

لعلم أعجبني إيثار الدكتور عبد اهلل الغذامي البقاء مع طَّلب ا

العَمنيني حيث جيلسون، عَل الذهاب معنا إَل حيث نأمتر ثم نتعشى عشاء 

فندقيا فاخرا! ذاكم الناقد السعودي الشهري الذي ِف الصورة، مل يَّلئمني 

 قط، ومل أوافقه إَل حني محلت عنه معطفه ليتوضأ! 

صلينا الظهر مجاعة بمصَل عَمدة شؤون الطَّلب من جامعة 

قاعة اْلؤمترات، ثم مضينا معا، فقلت له: إذا سمع السلطان قابوس أمام 

الناس ما قلته صباحا، مل يصدقوا أنك تصِل مساء! فضحك! ومل يكن ما 

http://www.mogasaqr.com/
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قاله صباحا غري توين من شأن النحو اْلهمل من مَّليني التغريدات 

 ب  الناجحة الفصيحة اْلتكاثرة عَل موقع تويرت الشَّ 
 ! ي  ك 

لعامل مثل الدكتور عبد اهلل واليوم سألني أحد تَّلمذِت: كيف 

ن من شأن النحو؟ فأجبته: معذور! فسألني: كيف؟ و  الغذامي، أن هي  

ن النحويون الصوريون من شأن ظواهر التفكري النحوي وَّ فأجبته: ه  

منها  الكثرية اْلختلفة اْلؤتلفة، واعتنوا بظاهرة العَّلمة اْلعرابية منقطعةً 

أمثال الدكتور عبد اهلل الغذامي، منفردة عنها، فهانت عَل الناس حتى 

 رية الظواهر النحوية اْلخرى!ف  وهي َل تتجَل أمهيتها إَل ِف ض  

  

http://www.mogasaqr.com/


  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

16 
 

 ...ر  اك  ذ  ... ت  ر  اك  ذ  ... ت  وٍف ق  و   ر  اك  ذ  ت  

 

نرش ملحق جريدة اْلهرام اْلْصية للسيارات يوم اْلمعة 

ظريفة  ،"أستاذ واقف" ، رسالة بعنوان16م بالصفحة 18/1/2013

م، أنا وبعض زمَّلئي بقسم 10/2/2013لَم التقينا صباح اْلحد جدا، ف

اللغة العربية وآداهبا من كلية اْلداب والعلوم اَلجتَمعية بجامعة السلطان 

حكيت َلم الرسالة، ثم زدتم عليها  -قابوس، فلم تكفنا كرايس الغرفة

 دكتور  حممود حممد الطناحي،ما حدثنا به ِف جملس حممود حممد شاكر، ال

 قال:
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ل  اْلستاذ حممود حسن إسَمعيل رئيس اْلذاعة  م  ِف إ بَّان  ع 

ب  عليه أحد اْلوظفني اْلدد، بأنه َل جيد لنفسه مكتبا، وأنه 
خ  اْلْصية، ص 

َل صَب له عَل هذه احلال، وأنه َل جيوز أن يكون مثل هذا أو يستمر ِف 

أن يتقدم إليه فأمره  -قال-اْلؤسسات الكبرية، وأنه...، وأنه...، وأنه...

يًّا بطلب ما يريد، ففعل، فأمسك بالطلب اْلستاذ  حممود حسن 
ْسم  ر 

 إسَمعيل، ثم علق عليه جوابا رسميا:

اق ًفا! ل  و  ْعم   ي 

 تذاكر قصائده!فلم نزل نتذاكر تعليقه هذا مثلَم ن

 رمحهم اهلل مجيعا!

وَل سيَم -فطرب لذلك كثريا الدكتور حممد اَلادي الطرابلس 

قصيدة النهر صاحب ن أكدت له أن حممود حسن إسَمعيل هو بعد أ

ت الدكتور الطرابلس يَّم  نَّاها حممد عبد الوهاب وت  ن ها وغ   -اْلالد التي حل َّ

حتى نشط حلكاية ما شهده بباريس ِف ستينيات القرن اْليَّلدي العرشين، 

من رغبته يوما ِف أن يشهد بعض العروض اْلْسحية، فلم جيد كرسيا، 

ن  هبا من حضور العرض واقفا ساعتني ول كنه عثر عَل تذكرة وقوف، مت  كَّ

 عَل حقيقة السعادة اْلْسحية!

ولقد طربت لذلك كذلك، حتى حكيت عن يونس شلبي اْلمثل 

أنه ذكر مرة مفتخرا بنفسه وزمَّلئه، أهنم  -رمحه اهلل!-اْلْصي اْلعروف 

ه  - "مدرسة اْلشاغبني"كانوا زمان عرض مْسحيتهم  س   ي  و  ار  د  مُّ م  أ ه 
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يث ة   د   اْْل د ب  احْل 
ة  حتتشد عليهم حشود  اْلشاهدين، حتى ي ضطروا إَل  -ق لَّ

 بيعهم تذاكر  وقوف!
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 الْ  ة  ار  ه  م  " َل  ع   ةٌ يق  ل  عْ ت  

 اب  ت  ك 
 يَّ ب  ر  ع  الْ  ة 

 "ة 

 

 ،زرت مكتبة دار السَّلم بالقاهرة -م 18/11/2008 -اليوم 

يكون من أمر تعاقدنا عَل كتايب قنا عَل ما سواتف ،ولقيت مدير نرشها

 ."مهارة الكتابة العربية "

اْلحكم الكبري الذي كتم عني أطلعني اْلستاذ مدير النرش عَل تقرير 

قني يشء من وعَب عن خشيته أن يضاي !، ورفع يل قدره وذكرهاسمه

 عبارات هذا التقرير:

 "مهارة الكتابة العربية"عنوان تقرير عن بحث ب"
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مقال أقرب ِف معاْلته إَل السرية  ،"هارة الكتابة العربيةم"

! منه إَل البحث العلمي ،التعليم الذاتية لصاحبه ولتجاربه ِف احلياة وِف

تب البحث بلغة فصحى تكاد تستغلق عَل  القار  من فر  فصاحتها ك 

، وتؤثر البساطة واليْس لها، ولغة البحث العلمي تنأى عن ذلكوجتمُّ 

. وقد أصاب ا هو مصطلح عليه بني أهل الصناعةستخدام موالوضوح وا

 !بأنه جتربة طريفة؛ فهو هكذا حقا ،الكاتب حني نعت بحثه أو مقاله

 :ويل عليه اْلَّلحظات اْلتية

غري كافية  ،ورقة إجابة عن نصني صغريين 26العينة اْلدروسة  1

 ،وتفسريه لنتائج بحثه تفسري ذاِت بحت .البتة لتعميم اْلحكام

.. إَل غري ذلك مما .اْلمر إَل اختَّل  التفكري والكسل العقِل يرد

وليس  ،واْلسباب كثرية ومعقدة ،يتصل بطَّلب عينة البحث

 ة اْلجابة فحسب.ب  ت  مردها إَل ك  

َل يراعي ما حدث ِف  ،معياره للخطأ والصواب متشدد جدا 2

 .خاطئةالفصحى احلديثة من تغريات ليست كلها ضارة أو 

القواعد أو إَل اَلستعَمل خطأه يمكن رده إَل إن كثريا مما  3

 .الفصيح

رئه فيعْس عَل قا ؛يتفنن ِف التقسيم وِف ابتداع اْلصطلحات 4

 .متابعة البحث واَلستفادة منه
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فهو يعكس رؤية نابعة من  ؛ومع ذلك فالبحث مقبول للنرش

 .ومن طاقة عالية ِف التعبري ،ةمعرف

 ."وباهلل التوفيق

واستغربت أن يتوقع اْلستاذ مدير  ،رحتت لهفلَم قرأت التقرير ا

 :فذكر أنه استصعب قوله !ء فيهغضبي ْلي يش ،نرش مكتبة دار السَّلم

 !"تب البحث بلغة )...( وجتملها ك "

ه من يراين لنفس، بل وجدت في ،لقد َسين كل ما فيه :قلت

 !ويؤيد رأيي

ت   ،مكان اْلستاذ مدير نرش مكتبة دار السَّل م!يسمع كَّلمي، وي   ب سَّ

د   "و ،هذا :ولقد كنت قدمت للمكتبة كتابني ْرب 
ا اْلْ  ص  أ ْبحاٌث  :ع 

روضيٌَّة  يٌَّة ع  واحلر تكفيه  ،عصا قرارفلم يقر للمحكم عَل ال ،"ن ص 

 اْلشارة!

من القطاع  ،6-5من جناح  508واْلن أعلق كلمتي هذه بغرفة 

من  بعد نجاح استئصال فص ،اْلارجي بمستشفى اْلنيل التخصيص

وأوزعني أن  ،أتم اهلل شفاءها -أفسده الورم اْلبيث  ،إحدى رئتي أمي

أستاذا  -إن شاء اهلل  -قبل ثَّلثة أيام من سفري إَل اْلدينة اْلنورة  - !أبرها

بجامعة  ،من كلية الرتبية والعلوم اْلنسانية ،بقسم اللغة العربية ،مشاركا

مباركا  ،طيبني ،كثريين ،محدا وشكرا دائمني ،فلله احلمد والشكر ؛طيبة

 !كَم حيب ربنا ويرىض ،مباركا عليهَم ،فيهَم
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ة   يَّ
ة  اْْل ْست اذ  يق  ق   ح 

 

م(، دعتني إَل نادي أعضاء هيئة التدريس 1/7/2012أمس )

بجامعة القاهرة، رابطة اْلصَّلح بكلية دار العلوم، وفاجأتني باحتفال 

ابتهاجا بحصويل عَل  كريم اْلحبة واحلفاوة واْلنس والطعام والرشاب،

اْلستاذية، ِف حضور شعب من شيوخ الكلية وكهوَلا وشباهبا. وإذا 

وأستاذية  -نْصه اهلل!-اْلناسبة مناسبتان ممتزجتان: رئاسة الدكتور مريس 

كاتب هذه السطور، عفا اهلل عنه، وعافاه! ودعيت إَل ارجتال كلمة 

 .اْلقام ِف
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عَل تكريمي وأنا عجبت ِف الكلمة من حرص هؤَلء الشباب 

 ًّ
ا يستحق البحث اْلقْص عن حقهم دائَم! َل ريب ِف أن لتعلقهم يب َس 

عنه! أذكر أننا جتالسنا أنا وبعضهم ِف أوائل وقفات ميدان التحرير، وأنني 

أرشت عليهم برأي بدا َلم فيَم بعد صوابه، وأهنم ِف أوائل عمل اْلامعة 

وين ِف بعد ذلك استدركوا وقفات التحرير بوقفات  ض  اْلامعة، وأهنم ف وَّ

مطالب التغيري، حتى استغرب موقفي ذاك بعض أساتذِت، فلَم ذكرت  له 

التفويض حذرين عَل مسامع اْلحتشدين عند إدارة جامعة القاهرة: انت 

م، للرتقي 9/1/2011مش عايز ترتقى واَل إيه! وقد كنت تقدمت ِف 

ت اْلعَمل، فاشتعلت ع  ز  مْص، وتعثرت ترقيتي سنًة  إَل درجة أستاذ، وو 

 عَل رغم كفاية اْلعَمل! 

وما  -م1996فرسالتي للدكتوراه ِف -لقد تأخرت  ست سنوات 

تأخرت  عن كسل وَل إمهال؛ فلم أكف يوما عن طلب العلم، بل َل أبايل 

إَل به وَل أعبأ إَل بطَّلبه، حتى أكرر دائَم عَل تَّلمذِت أن منافس احلقَّ إنَم 

هم، فإذا كانت بيني وبينه مخس وعرشون سنة أو ثَّلثون، هو اْلوهوب من

انتظرت  أن ترجح كفته، إَل أن أصابره عَل طلب العلم. ولو كانت بيدي 

اْلن شهادة اْلستاذية لوضعتها حتت قدمي رفعا ْلقام طلب العلم عَل 

 !مقام طلب الوظيفة

نا فيها مرشحا عَل مرشح، ْد يَّ ثم كانت انتخابات الكلية وأ  

هدنا بمعاونة من يفوز، وفاز الدكتور حممد صالح توفيق، وأنشأنا وتع
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رابطة اْلصَّلح حلشد جهود أهل كلية دار العلوم مجيعا ْلعاونته عَل إدارة 

الكلية والتقدم هبا، وقد انتخبني أعضاء الرابطة ِف غيايب من غري استشارِت 

ن ي عن ل  شأو الرابطة،  رئيسا َلا، وَل أنكر أن انقطاعي لطلب العلم أ ْكس 

 ومنعني من خري كثري؛ فَّل أدري كيف أشكر هؤَلء الشباب! ولقد ذكرت  

من قبل وأذكر دائَم ميِل إليهم، وحريص عليهم، وتقديمي للواحد منهم 

 !عَل اْلئة من غريهم! شكر اهلل َلم، وبارك فيهم، وأحسن إليهم

 !والسَّلم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أ فَّف  أوَل لو نا الدكتور ولقد ت  ضعي من درجة اْلستاذية أستاذ 

حممود الربيعي، ثم هنأين أخريا تنئة طيبة! فأما أستاذنا الدكتور حممد 

ف ت  فتوح أمحد فاستنكر ذلك، ثم أقبل أخريا هينئني قائَّل: اْلن صاد 

ا! ومل يكن جيوز لك أن حت  طَّ  ي ت القوس  بارهي 
اْلستاذية  اْلدير  هبا، وأ ْعط 

ا؛ بل ينبغي أن تستبرش إذا ناَلا من يستحقها، وَل عليك أن يناَلا من شأهن

 !من َل يستحقها
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 م  ل  ظ  ت  اْْل   ر  اع  الشَّ  ار  و  ح  

 

 

 

 2/10/2014 ]بعد إعَّلن نتائج مسابقة شاعر اْلليل

 [.)نسخة عن ذاكرة برنامج واتس أب(

 السَّلم عليكم دكتور

أو  "ل الردىسلي"أنا سليَمن بن سامي احلسني، صاحب نص 

 بعد التعديل. "ركوع عَل ثنية الوداع"

أرغب ِف التواصل معكم والتعلم منكم، فأحتاج ْلن يعينني عَل 

 تطوير مستوى شعري ْلنني غري راض عنه البتة.

 فهل تقبلونني تلميذا لديكم؟
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 وعليكم السَّلم ورمحة اهلل وبركاته

 مرحبا بك يا حسني

 وحبا وكرامة ونعمة عني

 

 الرمحن الرحيم بسم اهلل

 قةحر

 ي رددُّ الصْدر  من أ رجوزة  التيه   الطرف  ساهْيه   ما بال  قلب ك نائي

ه إذا نسى مقطًعا  ْكٌز يقوم رشيط الدهر  ي مليه  إذ صار ي زعج   ن 

ب  الريح  ِف بحر اَلموم به ت   ، َل اْلفض  ي رديهَّلع  نقذه   َل الرفع  ي 

نْفرًداوصلَّ   العْجز  م 
 وَل شبيه  من التصليب  يفديه   بْته  ب ع ود 

تلًجا  ظنوا اْلنون  قد استرشى ب راعيه   لو يعلم  الناس  ما ِف الصدر م 

بْ  ط ينًا وت 
ن كان يرضع  ح  َْبا كيف ت لفيه  دؤه  م  طام  ب ص 

 بعد الف 

ه  ْيه  من عل موه  بأن الصبح حيرس  ول ه  إَل دياج   فَم رأى ح 

ه   ي د  ب اًدا ل واليه  من أخَبوه  بأن اهلل  س   فأبْص  الناس  ع 

ب  يسمع  م ا قادمون  أيا  ن ش   وشاب  وكاد  الدهر  ي نسيه   أقىصإن 

ت ون  عاًما ومل تبل
ه  العجز  عنكم كلَّ تنزيه  يا ْغه  خيلكم  س  ز   ن 

ه  ن بات ِف يد  ه  م   وغانيٌة محراء  تسقيه   كأٌس وكيف يبلغ 

ه  ينفع 
لوَّ الصوت   احلَمر إذن ليًثا ب ناديه كان أم هْل حسبت م ع 

ٍط نظلُّ  خ  ْجب  ِف س  يه  ن طلق  حرف  الشَّ  عزَّ الرصاص  لغري  الطري  والش 
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رابيه  لدمع  شَّلَل، فيعقب ه  ونسكب  ا ْهو  قْد أمسى ي   بحٌر من  الل 

نْت ك ًثا ونقطع  ا  م 
ْلو  الوعد 

واضيه  لوعد  ت   إذ قد نبا السيف  َل جتري م 

ْدر  قبل  ونشتم  اْلصم  حت ه   ى نفرتي مج  ًَّل مل ت   إيه   فيأِت ردُّ

ها ما أ َّل ء  ينهش  ة  الش   ناب  الزمان  وتفرهيا عواديه  تعس  اْلمَّ

ضطجٌع يا ت ها ِف القَب  م  ها، عزُّ ٌل إَل مراثيه  عس  غ   فَم َلا ش 

ْت ق ت هبا عين ها ِف منزٍل أن ف   منه  البهائم  حتى الذلُّ ينفيه  ر 

اًنا يعيث  عَل  نْت  أبْصت  أ ك   ج  نشيه  س   كأن  اللؤم ي 
سم الع باد   ج 

ن   يلهو هبمْ  س   الب ْهم ِف و 
ْوث  ْم مثل  ر   كَّلب له ت صغي وت لهيه  وه 

ن لزمْت ل رق هم فيه  وَل النبيُّ لقالوا إن م   شقاوٌة ْل شى من ع 

رٌح، فَم نشفْت  ْرٌح ي واسيه  بكل  يوٍم َلم ج   دماه  إَل له  ج 

   اْلقىص ب مطل ع ها مرثيٌة ب  
ا كادت اْلسَمء  ت واريه  د 

ن طوَل   م 

با زمنًا  لقْد  ْزن  طوراعهدناه من دْهر  الص   ثم نبكيه   نبثُّه  احل 

 واْليام ت بليه  
ل ًَّل فالريح  تسفيه   حتى كَبنا وأمسى بينن ا ط 

ع دو  اهلل  ت شقيه  لوَل بقية  أحراٍر به  ثبتوا 
ٍة ل  ْوك  ش   ك 

ه  جزمت  أ   ف 
ا مدى النسيان  ن حذ   كَم رمى الزبل  جوف  البحر  راميه   ن 

صيب ت   عر  لو أنصف  اْلقىص م   كانت صواعق  ِف اْلعدا قوافيه  ه  والش 

ْطب  َلنقلبْت  أو أنصف   ول  اْل   عَل اليهود  براكينًا مآقيه  الدمع  ه 

م  اْلحداث  َلمتزجْت أو أ
ل  ياح  أعاصرًيا فت  نصف  الك   الر 

 ْزجْيه  به 

ا أو أ د  ْجه  اْل وت  رائيه  نصف  القلم  الثرثار  كان  غ  ق  و   سيًفا حتقَّ

http://www.mogasaqr.com/


  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

28 
 

ه   أو أنصف  الكفُّ  ح  ل و  واشيه  مل جتعْل ت  تغشاه  غ 
 للوغد إَل ل 

ْتثًَّل لكْن  ْون  مم  ن يه  عمدت  لرْكب  اَل  غ  د يا م  ن ب الرشَّ واسم   جت 

سيه  وصائح  الق  نادتك ليَل فيا أهَّل بدعوتا   دس  ليت  العي  خي 

نقلٌب  ك  أن الدهر  م  ذر   صبح  اليوم  سابيه   فسي د  اْلمسلعل  ع 

ل هم   دى فجع  اْلقوام  ك  نهم ت عزيه  أو الر 
ن م  ، م    فأنت  حريان 

َب  يكفيه أو أنَم العجز داٌء َل دواء  له بتَّله  دواء  الصَّ  فم 

 القناعة  كنٌز َل فناء  له  
 سوف  ت غنيه ك منهافامأل فؤاد  أو 

ْ ما أردت  هبا سبعو ري  ذًرا خت   والعذر  أقبح  أحياًنا ْل لقيه  ن ع 

نْدى أيادْيه   لك اهلل  يا أقىص وحسب ك  دع أَل ْؤل  اللئيم فلن ت   س 

ن اْلكباش ليس له   فنيه  ودع قطيعا م  ار  ي  ز   إَل الت ناطح  واْل 

ا قادمون غًدا  ْينٌ َل لن أقول بأن  يه   فالوعد  د  ف   وإين  َل أ و 

ٍن وا ل  فيه  لذنب  إن كان مفضوًحا عَل ع   فأمحق  الناس من قد بات  خي 

ا  ْب لتاليه   أو فارقْب لتاليه  لكن أقول َلذا اْليل  ليس َل   فارق 

 متت بحمد اهلل

 سليَمن بن سامي احلسني

، هذه قصيدة كتبتها من فرتة، أرجو إبداء مَّلحظاتكم عليها

 !السَّلم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهلت عليكم دكتور، أرجو أَل أكون ثق
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 نوعذرا ع، وَل فض فوك، وأحيانا بك، حياك اهلل يا سليَمن

 !وَل حول وَل قوة إَل باهلل، فقد شغلتني عنك شواغل َل تدانيك؛ التأخر

وَل حترمني نتائج قرحيتك ! ثم أذع ،ثم أذع ،فأذع؛ أنت شاعر أصيل واعد

وعليكم السَّلم ورمحة اهلل ، وثبتك ،وسددك ،وفقكو ،أكرمك اهلل! أبدا

 !وبركاته

 

عَل طيب عبارتك أشكرك ، أبدا جزاك اهلل خريا، أنت اْلحسن

ولكن أصدقك القول، فقد أختمت من اْلدح والثناء عَل معي دكتور. 

ها إذا ما قورنت  مع بعض قصائدي مع علمي بأهنا َل تبلغ ما يقال في

وإنَم أبحث عمن يصقلني ويدلني عَل سابقة. أقراين. وهو ما حصل ِف اْل

كوامن النقص واْللل فأنبذها، ويرشدين إَل نقا  القوة والتمكن 

 !وبارك اهلل لكم فيَم تبقون، وآجركم عَل ما تنفقون. فألزمها

 

إن هذا الثناء ، َل بأس عليك؛ تقصد الثناء الذي َل فوز معه

كنت تقدمت بحرقتك هذه ولو ، ثم هي به ِف الطريق، أفضل من اْلوائز

، ووصلتني مل تفلتها إحدى اْلوائز -قدر اهلل وما شاء فعل-احلارقة 

 !م غري الشطارالذي َل يعل  إَل التكرار، ولكنك تقدمت بركونك 
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يقنعني أنني  َل هيمني الفوز بقدر ما هيمني التفوق احلقيقي الذي

لتشبيهات حقيقة فاجأتني مَّلحظتكم عِل بقدم ا جتاوزت أقراين حقا.

واْلسلوب، ْلن تلك القصيدة بالذات اخرتتا لكوين حرصت عَل 

لذا فخري فضل تتفضل به عِل أن تعلمني مواضع القدم ؛ التجديد فيها

والتكرار ِف قصيدِت عَل اْلقل، حتى أفهم القضية وأحسن التْصف ِف 

 القادم.

 

لقد كنت أشبه بالواقفني عَل اْلطَّلل من جهة وبواصفي ؛ مجيل

افلة قبيلة الراحلني من جهة أخرى، أشبهتهم واضع التي مرت عليها قاْل

؛ وَل بأس، وأشبهتهم عبارةاختيارا، وأشبهتهم تتبعا، وأشبهتهم وصفا، 

ايا ولكنني إذا خريت قضيت للتي اشتملت عَل مز، فهذا أول التجريب

 .قصيدتك ومزايا اْلصوصية كذلك

 ؟ ودةومن أين تنبع اْلصوصية التي متكن من اْل

جيرهبا أحد غريك حقيقية أو  تنبع من خصوصية التجربة التي مل

ومن خصوصية التعبري الذي مل يعَبه أحد غريك حقيقة أو حكَم حكَم، 

، أي َل أدعي أن أية قصيدة قد بلغت الكَمل، ثم اْلمور نسبية، كذلك

ولكن نختار ما أية قصيدة عن درجة اْليد تقريبا،  بدليل أنه مل تزد درجة

 .نختاره بالقياس إَل ما معه

 !آمني، وثبتك ،وسددك ،ووفقك، بارك اهلل فيك
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ها حتى ولو أفدتني بنَمذج من القصيدة مع تعليقك عليجزاك اهلل خريا. 

 !تتضح يل الصورة بشكل أفضل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ركوع عَل ثنية الوداع

ه للتجل د  خافًقا دنا البني   ج  ع  يكاد  من اْلن ات  و و   احلزن  ي سم 

 بجذوٍة فَّل الغيم  ي طفيها
ن تيه   وَل البحر  ينفع   إذا الدهر  أورى ج 

ناٍد بالنوازل ي صدع    م 
لب ًيا لصوت   وط ف حول  أركان الوداع  م 

ع   ك   ر 
َّل ء  رف ها كلُّ اْلخ  ي ٍة عَل ح 

ن   وصل  صَّلة الدمع  فوق  ث 

ناظر  طيف  الشمس  عند  غروهبا وتسألك العي  نان عنها أترجعت 

ع   ة  اْلسى وأهدْت بريقا ِف مآقيك  يلم  ْر  ا مح 
 أعارتك  من آصاَل 

 أت ط ل ع  
ًة فلست  إَل إرشاقه  ْرق   إذا كان كفُّ الصْبح  حيمل  ف 

ه   وليس له ِف القلب  نوٌر ي شعشع  وما تنفع  اْلنسان  أنوار  يوم 

وا وهل ترشق  اْليام  إَل عليهم   د ع  فهي الش فإْن ودَّع   موس  ت و 

نا  ع  ضًحى كأن جفوين حني وَل  ركاب  ْم   ْلميع  اْلاء  ِف اْلرض  جم 

 تراودين أطيافهم ساعة  الدجى وأذكرهم ِف كل ما كان يسط ع  

ًَّل ورحت  ويل ِف الصدر همٌّ مزعزع   م   غدوت  إليهم بالْسور حم 

ت  البني  حتى ظننت ني تعودت ه َب   حتى إذا عاد أجزع   وكم قد خ 

نَّعوا ش  هم مل ي  ن أشبهوا آباء   ولست  أراه  غري  نْسٍل من الردى وم 

ع   ومل فحتام  يرشي البني  روحي نسيئةً  بق  منها الدهر  مما ي رو   ي 
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ْقلًة  ظ  م  رباين ليْحف   بعينيه ت صن ع   يلبأرض  سناٍو إَل اهلل  ق 

ل ًيا فروحي إليها ت ست حثُّ  و  ع  و إذا ما رشعت  السري  عنها م  نز   ت 

ها ي صغي فؤادي وخيشع   ولست  ب ساٍل عن هواها  وإنني لدى ذكر 

ى تئنُّ وتدمع   ر  ها أ غيض بطرِف من اْلسى وقافيتي ح   أود ع 

ع   فَّ تودي بمهجتي ولكْن بآمال اللقا أ ت ش 
 ويب لوعٌة كادْت ل 

 القصيدةمتت بحمد اهلل 

 

، فاصَب عِل حتى أفرغ من بعض أشغايل؛ خففت عنيأحسنت، 

 !وَلسيَم أننا تآنسنا الليلة، وتشتغل أنت بَم بني يديك

 

 !تفضل دكتور متى ما أحببت، أنت اْلحسن

 

 !السَّلم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بني الكريم سليَمن احلسني

 !أسأل اهلل أن تكون بخري أنت ومن حتب؟ كيف حالك

قد نظرت ِف قصيدتك اْلشاركة ِف مسابقة شاعر اْلليل مرة 

 :فذكرت ما يأِت؛ أتذكر ما محلني عَل تأخريها عن أربع اْلراتب، أخرى

الرحيل والوداع والبني واحلزن : أن موضوع القصيدة مستهلك

ظهور خفقان القلب واشتعال الكمد : وأن أكثر صورها مأثور -واحلنني

ومحرة اْلسى وإعارتا ونور القلب وتوديع الشموس واَلم اْلزعزع ونسل 
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وجه للتجلد : بعض تعبرياتا غري مطمئن ِف بيئته الشعريةوأن  -الردى...

وأَل  -..ومن أشبهوا آباءهم مل يشنعوا ويرشي نسيئة وإَل اهلل قرباين.

  سكوت مع هذه الفصاحة عَل كْس باء خ  
وَل عَل صياغة تركيب  ،َب 

وأَل جديد بمفاصل القصيدة وكأهنا تتبع تارخيي  -"كادت لتودي"

 .مدهش باختَّل  اْلتوقع وغري اْلتوقع جغراِف َل تركيب فني  

وحريين ِف أمرها حتى  ،أظن أن ذلك مما أطال يب الوقوف عليها

 .فصلت بينها وبني غريها مما يباعدها ويقارهبا

وعَم ، وشهادة أدين هبا أن مستواك َل يقل عن بعض من كرموا

عَل أن تعينني عَل نفسك بدوام التثقف ، قريب جتد مصداق ما أقول

 !وأن ختتزن غضبك لتجويد عملك، تطلع والتجريبوال

 !وثبتك ،وسددك ،وفقك اهلل

 !آمني

 

 !وعليكم السَّلم ورمحة اهلل وبركاته

 !أنا بنعمة وعافية -دكتور-هلل  احلمد

وكثريا ما حيصل خلل  أوَل أعتذر منك، فلم أر رسالتك إَل اْلن.

َّل عَل ما وأشكرك جزي .فَّل أتلقى إشعارا ببعض الرسائل ؛بالَبنامج

 أفدتني به، وسأسعى َللتزامه بإذن اهلل.

 !آجركم اهلل فيَم أنفقتم وبارك لكم فيَم أبقيتم

http://www.mogasaqr.com/


  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

34 
 

 "اَل   وْ ح   نْ م  ى و  ر  ق  الْ  مُّ أ  " َب   خ  

 

بقسم اللغة العربية من  5/2006اصطحبنا أنا وأبو مهام عام 

كلية اْلداب والعلوم اَلجتَمعية بجامعة السلطان قابوس، أستاذين 

ل ما رين، وله اْلقام اْلعَل. وتيْس لكل منا ببيته من الفراغ ما أغراه بعمزائ

 مل يعمل وإنجاز ما مل ينجز.

وقد برز احلج ْليب مهام، وأبى أَل ينْصف عنه، وقامت عليه 

احلجة فيه، ومل يقم له حتى أناب عنه بعدئذ أخاه وأخانا الدكتور عبد اهلل 

 بجامعة حلوان.عبد احلليم وكيل كلية اْلداب اْلن 
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ولكنه مل هيدأ له عندئذ بال ومل هينأ فراغ، حتى انقطع لنظم هذه 

عَل  -قال-القصيدة )أم القرى ومن حوَلا(، وإرساَلا إَل بيت اهلل احلرام 

 عادة شعراء اْلندلس إذا عجزوا عن الرحلة إليه!

كتبها بخطه الفذ عَل غَّلف كراسة إجابة اختبار، ثم أعطانيها 

عَل احلاسوب وأرسلها إَل جملة العريب الكويتية، وأوصاين أَل  ْلكتبها له

 أغري طباعتها عَم كتبها، بَم يعلم من منهجي ِف طباعة الشعر!

فقد أبيت أن -ما زال عندي أصل القصيدة بخطه كَم أعطانيه 

ولو كنت عثرت عليه هنا لنرشت صورته، ولكنني تركته ِف  -أعيده إليه

عليه منها اليوم ِف مسجد  ِل   الروضة التي ص   القاهرة ببيتي من جزيرة

 صَّلح الدين قريبا من نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة.

 رحم اهلل أبا مهام، وطيب ثراه!

لقد جَّل ِف هذه القصيدة من إيَمنه الدفني ما أزعج بعض الشعراء 

تى إذا الغافلني، الذين ظنوا أهنم قد استولوا عليه وأنه قد اطمأن إليهم، ح

 ا عنه يائسني منه!وْ لَّ ما طلع عليهم ببائيته هذه العصَمء، و  
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ن   َم  ْحر  ع   ب 
ْيٍد ِف  ة  ص  ْحل   ر 

 

ي  )أشباه 
ا  الب ْلط  نا( كنت أصطاد أ ْمش 

ْقل  نا )ح 
ْيط  من ت ْرعة رأس غ 

م(. 1979اْل ْشط من سمك الن يل اْلعروف(، وأنا ِف الثالثة عرشة تقريبا )

ْأس   ْطًبا من اْلرض، حيمل ف  ه حممٌد ابن عمتي فاطمة، ليرضب موضعا ر 

فتنكشف ديدانه من أرجائه كاملة أو ناقصة، فنسحبها إَل علبة الطُّْعم 

)طعام إغراء السمك(، ثم عَل شط الرتعة خيرج كلٌّ منا دودًة، ويرضهبا 

طَّاف احلديد( اْلعلقة  نَّارته )خ 
بني كفيه حتى ختمد حركتها، ويلقمها ص 

ز )خشبة طافية تدل  َمَّ  بغ 
من قصبة طويلة بخيط طويل ثخنٍي قليَّل معقودٍ

حركتها عَل تعلق السمك بالطعم(، بعد مسافة من الصنارة راسبة 
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ها من غري ث ْقٍل، عَل أبعد مدى ممكن،  مناسبة، ثم يرمي صنارته بط ْعم 

 وينتظر. 

اء! مل يكن أروع لديَّ منظرا من أن ينجذب الغَمز إَل جوف اْل

ذاكم حوار خاص جدا بيني وبني سمكتي، أدعوها إَل الصعود وتدعوين 

إَل اَلبو ! وكثريا ما ل بَّيْت  دعوتا، ولكنني كنت أ ن يب عن نفس ط ْعم  

 ، صنارِت! وقليَّل ما ل بَّْت دعوِت، وانخدعْت للطعم؛ فانجذبت به إيلَّ

و  الرتعة هبجًة مل أر مثلها قط!  وابتهجْت ِف ج 

كنت أحيانا حمظوظا دون حممد ابن عمتي فاطمة، حتى  ولقد

ها، وحتى  ْيشوم  ها َل خ 
ت  ْعن ف  كانت السمكة تلبي دعوِت بالصنارة ِف ز 

ا(، فسألتني َلبنها  ْرت   اْلخرى من الرتعة )أ غ 
ة  ْدو  ْظت  جارتنا من الع  أ ْحف 

مد ابن أو ابنتها شيئا مما اجتمع يل! ثم كانت ابنت ها بعد سنني زوجة  حم

يَّة!
يَّة ب ب ْلط 

ْلط   عمتي فاطمة نفسه، ب 

م(، رحلت  صيًدا من بحر 11/10/2012واليوم )اْلميس 

 -إن شاء اهلل-عَمن ثَّلث  عرشة ساعة، أنا وعِل بن محد الفاريس الدكتور 

ور   وحممد بن عبد اهلل الغيَّلين اْلهندس. ك َّل  الفاريس والغيَّلين من ص 

يَّة"يمة باهرة يلقبها العَمنيون )وَلية ساحلية عزيزة كر
ف  (، مرشق "الع 

الشمس العربية بمحافظة الرشقية اْلطلة عَل بحر العرب من اْلحيط وبحر 

يَّاٌد مفتون بالصيد من كل  عَمن من اْلليج. أما الفاريس داعيَّ الكريم فص 

اٌر مغامر  وجه ِف كل وقت، وأما الغيَّلين صاحب داعيَّ الكريم فب حَّ
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بَّث  فيها قليَّل بالسويس سبقت له  ل  رحلة من صور إَل فرنسا، ت 

 واْلسَمعيلية من حمافظات القناة اْلْصية!

ْيد  السابعة والنصف،  ع  رَّ عِلَّ الفاريس بجامعة السلطان قابوس ب  م 

ح  طْر  ة بوَلية م  يف  وذهبنا نصعد وهنبط بطريق جبِل ميف، إَل منتجع الس 

ْسق ط )منتجع مرت ْست ْوٍل عَل جانب مناسب من حمافظة م  امي اْلطراف م 

من بحر عَمن، لتاجر مْصي كبري رجل أعَمل، زعموا أن له مثله بمدينة 

 اْلزاعم  اْلعامل (، حيث محلنا 
ق ت  دَّ الغردقة عَل شاطئ البحر اْلمحر، فص 

ْروجًيا ْلكان باهر مل هيتد  َّاًنا ت  أدواتنا إَل قارب الغيَّلين الرايس باْلنتجع جم 

ليه السياح، وربَم حاروا بني اْلشباه  الكثرية اْلنترشة اْل ْست ولية عَل إ

 السواحل العَمنية!

ْيء   وار والق  أعطاين الفاريس رشيطي حبوب قائَّل: إذا وجدت  الدُّ

ا هلل َّ  "فخذ من هذا حبتني ثم من هذا حبة! وألبسني سرتة نجاة؛ فقلت:  إ نَّ

ع ون   اج   ر 
ا إ ل ْيه  إ نَّ  ! "و 

بقينا نعالج أحد حمركي القارب حتى انطلق يقوده صاحبه 

ج   الغيَّلين، عَل حني جيهز الفاريس أدوات الصيد وأساعده أنا، في ْخر 

نوعني من اْليو  الثخينة القوية جدا، أحدمها شفاف يربط به صنارة أو 

أكثر عَل مسافة ثم يعقده بأثقال من الرصاص عَل مسافة أخرى، ثم 

ان ة.يربطه باْليط ا  ْلخر اْلسود الذي يسميه الزَّ

 اهلل اهلل اهلل أكَب!
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 تبارك اهلل أحسن اْلالقني!

 ما أهون اْلنسان إَل ما أبدع الرمحن!

ٌب ضخم بديع من أسَمك  ْ
نا َس  ش  أوغلنا ِف البحر شيئا حتى أ ْده 

ت ر سطح البحر، وخلفه قوارب الصيادين  الدولفني، يتقافز أ ْقواًسا عَل و 

ة بأسَمك الدولفني؛ فهي تتبعها حيث  َل يريدون إَل أسَمك التونة اْل ت يَّم 

ذهبت، نافثًة وراءها ِف جو البحر من حر صدورها! قلت للفاريس: ومل َل 

يصيدون أسَمك الدولفني أنفسها؟ قال: ْلهنا أذكى من أن تصاد! قلت: 

وهل هم أغبى من أن يصيدوها! ولكنه رشح يل فيَم بعد، كيف حيتاج 

 إَل حماِصتا كَم حياِص اْلطاريد! -وإن كان ممنوعا-ا صيده

، وتبني أن أحد حمركيه قد تعطل،  ر  ف  أوقف الغيَّلين قاربه، فص 

فرأى أن نلجأ إَل بندر الروضة )أقرب موائل الصيادين والبحارة 

واْلتشبهني هبم(، لنمأل خزان الوقود اطمئنانا، ونطلب من يصلح اْلحرك، 

ْصط فٌّ  فٌّ م  ، كل يريد الوقود مثلَم نريد، وإذا مستودعه عَل فإذا ص 

مرتفع، تنزل منه اْلراطيم الطويلة إَل مرسى خاص حياذيه القارب بعد 

نا وَل سيَم أننا مضطرون إَل انتظار من يصلح  دَّ القارب. التزمنا ح 

 ْ اْلحرك، ومألنا خزان القارب بمئة وعرشين لرتا، وصببنا عليها قارورِت 

اك ن زيت، وحفظنا إ ر  َل حنٍي قارورة ثالثة ومعنا أوعية وقود مستقلة )ج 

كبرية(، ثم حتركنا إَل جانب ننتظر حتى حرض ثَّلثة فنيني ومل يفلحوا ِف 

 إصَّلح اْلحرك، فاكتفينا باْلخر. 
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ْلت  فيه  وَّ فإذا قْص السفري -مل نذهب عن بندر الروضة حتى ج 

هاْلنجليزي عَل مرقبة، يرفرف ِف سَمء اْلكان ال ل م  وصورت  -عزيز ع 

مناظره، واسرتحت إَل محام مسرتاحه اْلعجمي الفخم، وتوضأت، ثم 

صليت الظهر بالقارب، وكذلك صليت من بعد  العْص واْلغرب، وإن مل 

أستطع أن أكمل صَّلة العْص واقفا والقارب إعصار عَل صفحة البحر؛ 

يدا جدا فلم أكد أقعد من الركعة اْلوَل حتى أكملت الصَّلة قاعدا سع

 بالثبات عَل أرضه من بعد القلق ِف هوائه!

أبحرنا من بندر الروضة، حتى استحسن الغيَّلين موضعا من 

البحر، فأوقف قاربه، ثم أقبل هو والفاريس الذي كان قد صنع صنارتني 

عَل النحو نفسه، يطعَمن صنارتيهَم مما معهَم من أسَمك الْسدين اْليتة، 

لٌّ منهَم السمكة  عَل نصفني، فيتصدق بنصف الرأس عَل هوام يقسم ك 

البحر الطافية، ويغرز ِف نصف الذيل صنارته من جنب إَل جنب حتى 

تتمكن وَل تفلت، ثم يلقيها ِف اْلاء، ويمِل َلا من اْليط الطويل ما شاءت 

فلو مل تطمئن عَل القاع َلنجذبت بتيار اْلاء -حتى تطمئن عَل قاع البحر 

وينتظر، وكل حني يقول: صاحبي، هل  -السمكإَل السطح، ومل تدرك 

لَّ الغيَّلين، فتحرك إَل موضع ثان  ْت زانتك؟ حتى م  ل ق  فكان مثل -ع 

وثالث، فإذا الفاريس يصيح: علقت! وجذهبا حتى خرجت  -اْلول

ْزوان صغرية، فلم يرتح كثريا، ومل الغيَّلين، فأعطاين صنارته،  بسمكة غ 

ٍل جيهز صنارة أخر ه  ى، من بعد أن علمني كيف أنتبه إَل وذهب عَل م 
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السمكة حني أجد انجذاب الزانة شيئا فشيئا. أخفقت  مرات، ثم شعرت 

مرة بَم نبهني الغيَّلين مثلَم كنت أشعر صغريا بحديث الغَمز اْلاص جدا، 

ة فاخرة أثنى عليها الغيَّلين  ْرش  فجذبت زانتي َسيعا، فجاءتني بسمكة ج 

ْرم شائكة حذرين بأهنا أثمن مما اصطاد الفار يس، ثم جاءتني بسمكة أبو ع 

الفاريس أن أمسكها حتى أمخد بالرضب حركتها، وكذلك فعل ببعض 

ة، وظهر  ْرش  يَّة الذي اصطاده، واصطاد الغيَّلين سمكة ج  د  والس  سمك الق 

نا )قائدنا( الغيَّلين  إَل الذهاب.
ت  ذ  ك، لوَل اضطرار ن وخ 

ْسم   أن اْلوضع م 

َل القارب أدواتنا محلناها منه، ثم نظفناه، وأبى عِلَّ وكَم محلنا إ

الغيَّلين والفاريس إَل أن آخذ السمك، فأبيت عليهَم بأَل علم يل بطهوه 

يَّة فقط، وترك سائر السمك  وَل سبيل إليه، فأخذ الفاريس سمكة الس 

ْلحد موظفي منتجع السيفة! فعجبت له يستغني عن مثل هذا السمك 

يَّ البحر اْلتوسط، ْلقام له الطازج الثمني  يَّ هنر النيل أو ب ور 
ْلط  ولو رأى ب 

 متحفا يزوره اْلْصيون صباح مساء!

: ويل الليل الطويل البهيم، وويل  نْي  ْيل  عدنا من حيث جئنا، بو 

، من بعد أن كدنا ننخدع  ن  ق  ة  الذَّ ْيع  ر  الطريق اْلبِل اْلخيف، فأفلتنامها بج 

ارة فندوسها، ببعض اْلهاوي اْلبلية ف نهوي إليها، وببعض الثعالب اْل كَّ

ْد ذ لَّ  والفاريس مطمئن يصيح: انظر إَل عيون الثعالب اْلشتعلة، فأقول: ل ق 

! ب 
ال   الثَّع 

ْيه  ل  ال ْت ع  ْن ب   م 
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أَسعت ِف البيت إَل احلَمم أخلع عن نفس عذاب اليوم وألبس 

اٍء  ر  التي خالفت ها إَل هذه الرحلة نعيمه، ثم صليت العشاء، وطمأنت  أ مَّ ب 

اًء  ر  أن يسألوا عني موج البحر أو أن  -إن مل أكلمهم-حتى أوصيت  ب 

يسألوا فريوز الشطآن؛ فلوَل أنه طمأهنا بأنني سأخاف أن أفعل بالبحر ما 

راٌر! ْْص  ق 
رَّ َلا بم   فعلته من قبل بالنيل، ما ق 
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 ر  
 س   اهلل  م  ح 

  !)2014-1939) مْ اس  ق  الْ  يح  م 
 

 

 أذكر بمعرض القاهرة الدويل للكتاب أواخر ثَمنينيات القرن

شابا عربيا وسيَم  راِت رأيت  وْ اْليَّلدي العرشين، أنني ِف صباح إحدى ز  

  .ِف جناح اْلملكة العربية السعودية بمَّلبس أعجمية

قاعة اْلمسية  ثم ِف اْلساء رأيته بمَّلبس عربية سعودية ِف

 تى أرشكته ِف اْللقني، وتواَل الشعراء حتى حانالشعرية، يكلم اْلقدمة ح

 .حينه

أقبل الشاب الوسيم يلقي قصيدة عمودية يسخر فيها من شاعر 

ق بمَّلهيها؛ فهو حييط نفسه علَّ شعره عن مآسيها وت   ى ِفلهَّ قومه الذي ت  
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حة يقلبها وَل يشعر سب  من يده م   بسور من اْلميَّلت العابثات، وَل يدع

 !هبا

إليه سميح  ف اْلول من احلارضين قعد يستمعوِف قلب الص

 زهرات   ومن حوله تناثرْت  -رمحه اهلل!-القاسم الشاعر الفلسطيني 

وِف يده مسبحة يقلبها كَم وصف الشاب الوسيم اْللقي وكأنه  ،اْلميَّلت

  !اْلقام واْلقال أدلة   يعنيه، واضطربت ِف اْلمر

وأشار  م اْللقيمل يملك سميح القاسم نفسه أن قال للشاب الوسي

َل مرج  ةٌ م  زْ قد استحكمت أ   بمسبحته: هذه هي! وبدا للحارضين أنْ 

 !منها

  :الشاعر الشاب اْللقي يشري إَل سميح القاسم بيده فإذا

 !كمسبحته وهذه هي! وإذا ِف يده مسبحة

وإذا الشاب الوسيم اْللقي هو عبد الرمحن العشَموي الشاعر 

  !السعودي
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 ب  ت  ك  الْ  ة  ق  َس   

 

ِف غمرة حتقيق آَلف اْلمثال العربية القديمة  قال يل وكنت  

بوَلق منه  طبعة   بمجمع اْلمثال للميداين أهم كتبها مجيعا، قد استعرت  

 غري اْلحققة؛ فلم أجد أمكن مما فيها:

خذها وضع مكاهنا نسختك من طبعته اْلخرى؛ فأنت أحق هبا 

 وأهلها.

 ر اْلعروف!اْلنك   اْلسكني -يفسدهاأم -خيتَب أمانتي 

ا ثم وقفنا من بعد عَل كتب مل تبق منها غري أغلفتها؛ فأما أحشاؤه

 فقد أكلها رش أكلة هو أو مثله!
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ودعاين آخر إَل بيته، وأطلعني ِف حاسوبه عَل مئات 

اْلخطوطات، ومل يمهلني حتى أقيض منها عجبي؛ فقص عِل قصة زميله 

يه، فرآه أحد العَمل، فسأله عن ن  عْ الذي زار دار الكتب ليطلع عَل مطو  ي  

منزله، ثم فاجأه مساء باْلخطو  نفسه َل بعضه وَل صورة منه، فكافأه 

 كر  منها فعلت ه!ن من فعلته النكراء التي أ  ًَم تأث  بمئتي جنيه م  

 أَل ما أقبح ذلك!

حممود حممد شاكر أستاذنا أستاذ  اه  ن  ث  دَّ ولكن ما أحسن ما ح  

أمني مكتبة أمحد  ،اِت حمقق فصول اْلعري وغاياتهالدنيا، عن حممود زن

أنه افتقد بعض  -التي أهداها إَل دار الكتب ،زكي باشا شيخ العروبة

كتب اْلكتبة عَل شدة بحثه، وأنه اتم له أمحد زكي باشا نفسه، وأوصاه أن 

 ه أصَّل، ولكنه اضطر إَل اختباره.طور هذا اْلاطر ليراقبه؛ فعجب ْل  

روبة يصَب عن مكتبته بعدما أهداها؛ فكان مل يكن شيخ الع

ا من اليوم، ثم يميض. ومرة سأل فً ر  يزورها، ويأنس إليها، وخيتلط هبا ط  

وقام خيرج؛ فناداه  حممود زناِت كأس ماء، ثم ْلا أحرضها رشهبا من فوره،

 حممود زناِت:

 نة يا باشا!طْ لب  هذه ا كأس اْلاء كلُّ  نْ م  أ  

 !الكتاب   ج  ر  ْخ أ  
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ه أحد كتب اْلكتبة التي ب  محد زكي باشا قد أخفى ِف ع  وإذا أ

هبا نفسه، حريصا عَل خدمة طَّلب  أهداها هو نفسه إَل دار الكتب، طيبةً 

 لم!الع

 قلت ْلستاذنا: كان عاشق كتب!

 قال: نعم، كان عاشق كتب!

لقد أخَبنا الدكتور حممد بلتاجي حسن فقيهنا، أن اْلمام مالك 

ْ ب، ثم رجع عَم أجاز! ولربَم لو ح  بن أنس أجاز َسقة الكت ا ن  ف  ق  و  ل   اه  ن  رض 

قرأ، ِف تفصيل تلك اْلجازة عَل أهنا كانت للكتب اْلهجورة التي مل تعد ت  

 اْلكذوبة التي مل تشرت للقراءة! أو

الكتب  خ  ْس ثم روينا عمن شهد أحد علَمئنا اْلعاِصين يسأل ِف ن  

فيفتي بأَل  -الورقي منه ببعيدٍ  وليس النسخ  -بدل رشائها نسخا إلكرتونيا 

عَل نسخها لنفسه انتفاعا َل متاجرة معه. فلَم حكيت  ْص   ت  يشء فيه ما اقْ 

ربة هو أو مثله من أو هم، وقد آب  منه بعض   ر  اخ  س  ذلك ِف مأل من زمَّلئي ت  

 بَم َل يتناهى من نسخ كتبهم!

 حبا ومكتبات إلكرتونية راسلني صاِف الناس كتبً  ثم ْلا أذعت  

 مكتبة النيل والفرات:

 أأنت الذي يفعل هذا!
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وكيف َل أفعله وهو مبذول ينتفع به طَّلب العلم ِف كل مكان. 

بل قد ِصت أتيح كتبي إلكرتونية من أصل نشأتا، واحلمد هلل رب 

 العاْلني!
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ة   َب   كْ اْْل   وٌت ؤ  ر  مْ س   َب   اْلق صَّ
 ب 

 

ة مسقط (، بمنتجع بر اْلصة من مدين11/5/2014) اليوم

العَمنية، التقى أعضاء هيئة تدريس كلية اْلداب والعلوم اَلجتَمعية، 

، واشتغلوا "تواصل"لقاءهم السنوي اَلجتَمعي العمِل اْلعروف باسم 

 حتى الغداء بعرض أفكار اْلودة واَلعتَمد والتشاور فيها. 

ثم من بعد الغداء قدموين لريتاحوا يب إَل فقرة إبداعية؛ فعرضت  

سمرؤوت: ديوان الصور اْلسموعة واْلصوات "متارات من عليهم 

مقدمة اشتملت عَل تَّلوة آيات الشعراء من آخر سورة  يب  ق  ، ع  "اْلرئية

ة اْلوركسرت العَمين "الشعراء، ثم عَل قويل:  واريَّ
أما بعد؛ فعَل أصداء ح 
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ْغن ية، أترك لكم  ني ة م  ض  عليكم صورا غ  ر الرشيعي، أ ْعر  ود عَم  وع 

واحدة منها ربع دقيقة، لتتأملوها فتعَبوا عن رسالتها بكلمة واحدة، من ال

ق ظة أو »مثل إحدى هذه الكلَمت الدال ة:  ْلم، وي  ْدل أو ظ  هل، وع  لم أو ج 
ع 

بودية،  ة أو ع  يَّ ر  بن، وح  جاعة أو ج  ْقر، وش  نًى أو ف  ْعف، وغ  وة أو ض  ن ْوم، وق 

 عَب  
 عنها بقطعة شعرية حمكمة، وإنسانية أو وحشية،...، وهكذا. ْل 

أضيفها من أطراف الصورة إَل اْلوضع الذي تزداد دَللتها فيه عليها! 

ٌم من أقَّلم الشعراء، هذه احلمراء،  ل  ف ق  إَل الكلمة اْلناسبة، ق  ْن و  ولكل م 

 عليها آيات  الشعراء السابقة  ثَّلث  مرات جهة  القبلة، لتسيل 
اْلقروءة 

ه. ولتمثيل  -ه، وتعاَل!سبحان-بمشيئة احلق  ْلق  ه عَل خ 
ْلق  ًجا ِف خ  ج  ح 

كم إَل التعبري عن الصورة اْلوَل، بكلمة من مثل تلك  م  العمل، أ تقدَّ

 . "الكلَمت

عشنا نصف ساعة ِف عامل الفنون اْلتداخلة اْلسحور، ثم قدموا 

، فخرجت أنا والدكتور يوسف بكار قليَّل نطلب  غريي لغري ما قدمت 

هوة، فلقيتني أستاذة آثاٍر مْصيٌة فبادرتني بالثناء العريض، ثم الشاي والق

سألتني عن احلكمة من تقديم آيات الشعراء بني يدي القطع الشعرية، 

قلت: إنَم فعلت ذلك ْلنبه عَل أنني ماض بمقتضاها إَل غايتي؛ فعجبت 

من دعواي وكل ما قدمته خارج عن مقتضاها! فقلت َلا: سبحان اهلل! إن 

، ولكن رشحها احلَّل ل بني وإن احلرام بني. وإن اْلية بضد  ما فهمت 

 يطول، وربَم التقينا له بالكلية عَل مهل. 
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مني عَل أن مل  ولقيني أحد اْلسؤولني عن تنظيم احلفل، فندَّ

أخَبهم بَم سأفعل، وإَل ْلهزوا يل أقَّلما فاخرة، حيفرون يل عَل كلٍّ منها 

ْعن ا مًعا ِف اْلوقف قول  من حصل  مثَّل، "من أقَّلم الشعراء"عبارة 
م  فس 

لو أرادين أحٌد عَل ما حصلت  عليه من "عَل بعضها من أساتذة الكلية: 

 !"أقَّلم الشعراء، َلشرتيت  له علبًة أقَّلم، ومل أفر  فيه
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 ع  الْ  ني  الص   ور  س  
 يم  ظ 

 

ْ  نْ م  "  ع  الْ  ني  الص   ور  س   رْ ز  ي   مل 
  !"لٍ ج  ر  ب   س  يْ ل  ف   يم  ظ 

رت سور الصني العظيم أنا وصاحبي حكيم الصيني وز

اْلستعرب، فلَم أرشفنا عَل بابه قال سائقنا: يدعي الصينيون أنه من مل يزر 

 ،سورهم فليس برجل! قال صاحبي مبتسَم، ومل يكن زاره من قبل: سنرى

  !يتحدى وهو عَل الَب

ثل  اْلوت، طينة أخذه ميك عَل اْلهاوي الب  ر  ف  لْ فلَم طرنا ِف سَمء الت  

رَّ ن  فْ ل  ثم ْلا د   ا عَل طريق السور صاعدين وهابطني ِف الَبد الشديد، ح 
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ق، وإذا السُّ  ر  تعثُّ  ر  اْل صيف، وتعثَّ  حرارة  
ل  رور! أما أنا فقد كنت من الزَّ ور غ 

 فقدان حذائي الرياِض ِف كرب عظيم!
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 م  لْ ع  الْ  ب  َّلَّ ط   ة  اس  ي  س  

 

الْصف والعروض من كلية دار عَل عتبة مكتبي بقسم النحو و

أحتفي بأخي احلبيب  11/2012العلوم بجامعة القاهرة، وقفت عام 

فإذا شاب يقبل عِل مْسعا، فأمد  -رمحه اهلل!-الدكتور مصطفى عراقي 

 يه يدي، فيكب عليها مقبَّل قائَّل:إل

 متنى أيب لو استطاع أن يأِت ليقبل معي يدك!

وكان أقدر -الفرقة اْلوَل وإذا هو أحد من اختَبتم شفويا ِف 

 فقلت له: -من غريه عَل الكَّلم العريب تلقيا وإلقاء

 أحتفظ من القرآن الكريم؟
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 قال: عرشين جزءا.

 قلت: قد أرشفت؛ فلم مل تتم!

 كسلت! :قال

قلت: ماذا إذا أعطيتك درجة اَلختبار كاملة غري منقوصة؛ 

 أتعدين أن تتمه؛ واهلل عَل ما نقول شهيد؟

 عدك، وكأنَم أصاب حافزه اْلنتظر!لبث: أقال ومل يت

وفرح يب أيب  -سبحانه، وتعاَل!-لقد أمتمت حفظ كتاب اهلل 

مة اهلل فرحا شديدا، وكنت أنت سبب ذلك؛ فإذا قبلت يدك فإنَم أقبل نع

 التي أنعم هبا علينا بك.

 واحلمد هلل رب العاْلني!
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ا اهلل ! ه  دَّ ، َل  ر  ب ح  ِت  الشَّ يَّار   س 

 

(1) 

ل ط ْت عِلَّ عرش  -واهلل- َل ما أردتا، وَل سعيت إليها، ولكنها س 

، فصَبت  عليها خطًأ مثلَم يصَب اْلريض عَل مرض  سنوات وعَل بنيَّ

ي،  ْت ل ْوح  ح  أ ْت خلقي، ول وَّ وَّ وف الدواء؛ فس  ضال ب غيض الداء م  ع 

ْحت ها ع ر  ؛ فاطَّ ن 
ْين ها احلائ  ْت حتى أعانني عليها ح  ح وجتَبَّ ني مثلَم أ طَّر 

ًئا مؤذًيا، غري  مبال بَم جره عِلَّ بخس ثمنها، من أهِل الذين  تهر  حذاء م 

جعلوين جمنونا، ومن أهلها الذين جعلوين سارقا، ولو اطلعوا عَل سريتا 

 ْلعلوين حكيَم كريَم!
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لقد كنت اْلبتَل بمثلها ِف جامعة القاهرة، َل أكاد أبدو هبا حلراس 

يعتدلوا ويسلموا تسليَم، وَل الطَّلب حتى ينب ه عليها اْلبواب حتى 

هم بعضا، وَل اْلوظفني حتى يأتوين إليها مذعنني، غري  عجوز بعيدة  بعض 

دُّ  العقل أقبلت تعَب أحد طرق اْلامعة، فرأتا من بعيد تنهب اْلرض ت س 

بُّ ذبابا أ و اْلفق؛ فأشارت بي ْساها متكئًة عَل عصاها بيمناها، مثلَم تذ 

شى عليها، فلَم مررت  هبا قبل أن  ر  شبابا، وكانت أبعد من أن خي 
حتق 

: أيل  ْعت ها إليها، وفتحت نافذتا غضبان  ج  تتحرك صاحت: يا خنزير! فر 

ْز! تدوسني وتقول أستاذ  تقولني هذا وأنا أستاذ باْلامعة! فقالت: ظ 

ضوا مني  -باْلامعة! فعرفت قيمتي وذهبت! أيدهيم، وَل زمَّلئي حتى ينف 

هم عَل بعض!   وَل أساتذِت حتى يقيسوا إليها وحيتجَّ هبا بعض 

وكنت اْلخدوع هبا ِف كل طريق مفتوح َسيع، أحسبها جامدًة 

ةٍ  ْفر  ع، غري  س 
ها باخ  ع  ْبخ  رَّ السحاب، َل يمنعها مانع، وَل ي  وهي مترُّ م 

سفني؛ فأما ساحلية كئيبة، اضط رَّ الرش  فيها إَل اعرتاضها ذهابا وإيابا آ

ِف الذهاب فأخذوا رخصتي، وأما ِف اْلياب فأخذوا رخصتها؛ فقال أحد 

: إذا اعرتضوها ثالثًة  من كلمني من أصهاري قبل وصويل، يطمئن عِلَّ

ي ًَّل من الع يال!  فأعطهم ع 

(2) 

حكى يل أحد زمَّلئي ومل نكن عندئذ مجيعا من ذوي السيارات، 

ه عَل الناس ِف شوارع القاهرة وجتَبَّ أن ابن ث ريٍّ مْصي تكَبَّ بسيارت
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وطغى وبغى، حتى أحدث فيهم وأفسد؛ فأمسكوا به؛ فهاتف أباه؛ فأتاه 

ه، ومل يكد يراه ِف أيدهيم حتى ِصخ فيه يسبه ويلعنه ويرضبه؛  ْور  من ف 

لئن مل تعتدل  -يا ابن الكلب-فرمحه الناس وحالوا دونه، ثم قال له: واهلل 

ي ات، وْلجعلنَّك مثل أوَلد الشوارع!ْلخذنَّ منك الشبح، و
 ْلعطينَّك الف 

-قلت: يا خيبة أمل اْلصابني اْلساكني الذين رمحوه، ثم يا ْلمثالنا 

ي ات من أوَلد الشوارع! -عندئذ
 الذين مل يدركوا القيام ِف مقام ذوي الف 

بان ه، وسافرت  عن الشبح  معتقلًة  -بعدئذ-ثم رضب الدهر رض  

م عَل أقرانه ِف ختصصه اْلامعي، بمأواها؛ فتوصل إ ليها ب راٌء وكان اْلقدَّ

قلُّه  لت له نفسه أنَّ ركوهبا إَل كليته أسهل من أن يبحث عمن ي  وسوَّ

فيفوته الوقت؛ فلَم أرشف هبا عَل حراس باب اْلامعة اْلكَب استصغروا 

ه  يَّ وتوقفوا ِف  -وإن أربكتهم البطاقة عَل يمني زجاجها-حجمه وسنه وز 

، شأن ه  ن  إ ْعت اب  ه حتى يستأذنوا قائدهم، فطلبه، فجاءه، فعاتبه، فأ ْحس 

فنصحه، فذكر له أنه رأي أبيه أيضا، فأثنى له عَل أبيه ليقنعه بمراده، ثم 

اضط رَّ بَم وجد من حضور جوابه أن يسمح له، عَل أ َلَّ يعود! ومل يكن 

ريد أن يعود فقد رآه هبا من أراد أن يراه، ثم مح  ل   عليها ِف إيابه من أراد أن  ي 

حيمل، وقيض اْلمر، واستوْت بمأواها، ولكن بعد أن هبطْت بمرتبته ِف 

ٍم! نْد  صه عَم كانت قبلئذ، وَلت  ساعة  م   ختصُّ

ْسكني!  يا ل ْلم 
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ه منها أْن مل حيت ْج ِف اختبار القيادة إَل إليها؛ إذ اقتحم هبا  أ غرَّ

كل   ضَمر  اَلختبار الضيق؛ فلم ي 
ْفه  الرشطيُّ غري أن يدور فيه قليَّل، ثم م 

د إليه بالنجاح، وقد أبى أبوه إَل أن يتعلمها ِف مدرسة الوزارة  جاءه يتودَّ

عَل كثرة طَّلهبا؛ فرزقه اهلل اْلستاذ صفوت اْلعلم اْلخلص الكريم 

 العطوف، الذي كان يعلمه ثم يوصله إَل قريب من بيته!

ص  قيادتم،  ويغضب اْلْصيون حني ت ردُّ عليهم خ  خارج مْص ر 

بَم فاح من عطن فسادها اْلسن. ويقول قائلهم: يرفضون تبديل 

رخصتي، وقد ذهبت  فيها إَل الرشطي بمكتبه، فأجلسني، وأضافني، فلم 

ها يل معاونوه! يرفضون تبديل رخصتي أنا! ز  هَّ  أكد أ كمل قهوِت حتى ج 

ٍب! ج  ًبا أ يَّ ع  ج   أَل ع 

(3) 

قيتة أهنا كانت َل تصَب عَل يشء يصيبها، مهَم ومن خصائصها اْل

ي نًا؛ فَّلبد أن تظل بريئة من كل سوء  فإذا  -وهي السوء  نفسه-كان ه 

ق ع  ْت بر  غ  ب لَّ ق ور والب ق ور، وت  ور والشُّ س  صَبْت سائر  السيارات عَل الك 

ا مل تصَب هي وَل عَل الب ث ور حتى ت عالج منه -اْللوان حتى يتيْسَّ طَّلؤها

، ْلن أكثر  مٌّ
ْدَل   مٌّ م  ه  ْطٌب م  اًء، وهو خ  ى هب  ت ْبه 

ِف وقتها، وت طَل ط َّلًء ل 

 الطرق التي كانت متر هبا َل يتسع َلا وَل يعبأ هبا.

ت يب ِف شارع التحرير من حي الدقي بالقاهرة وكانت حديثة  مرَّ

جياتا مسنونة اْلانب تقف فجأة من غري تنبيه ، التجهيز، فإذا سيارة ر 

http://www.mogasaqr.com/


  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

60 
 

وتطعن كشافها بسن جانبها، وخيرج سائقها، فينادي سائق تاكس أمامه: 

؛ أين تذهب! يريد أن يقنعني بأنه بريء مما فعلته هبا سيارته، وأنه  ت عال 

ذنب سائق التاكس الذي ركن إَل اليمني لينزل ركابا وحيمل غريهم، ثم 

ح انعطف فجأة إَل اليسار. وهو صادق، ولكنه مقْص بإمهال إصَّل

 كشافات سيارته اْللفية.

طَّلت  -وما كان أحراين أَل أنزل-نزلت   ت الطريق، وع  دَّ فقد س 

الناس، ومل نجد من الرشطة من يفصل ِف اْلمر، إَل أحد اْلتطوعني من 

ي  )متواضع  ْفت ج  اْلارة بكلمة من احلكمة العملية العالية: أنا رجل ك 

، ْلنك عَل حسب الظاهر اْلستوى(، أرى أن تستعيض ربنا وتتوكل عليه

ْعب  اْلكان: أنت  ع آخر بعدما اجتمع علينا ش  ما -صادم َل مصدوم! وتطو 

ع أحد ركاب   -شاء اهلل! رجل أعَمل، لن يؤثر فيك ثمن كشاف! وتطو 

ر  لتأخره عن عمله: لقد كنت  مْسعا، والْسعة  ج  التاكس نفسه بعدما ض 

امح سائق التاكس الذي هنا عرشة كيلوات ِف الساعة! فاضطررت أن أس

ْدت  له، ومضيت!  مل يصدق حتى أ كَّ

ت يب ِف طريق القاهرة احلر إَل اْلسكندرية تنهب اْلرض،   ومر 

كروٌب بشاحنة ضخمة من عن يسار،  فانتهت ومل تشبع، فإذا طريٌق م 

وبسكة القطار من عن يمني، وبحواجز إسمنتية ضخمة مفاجئة من أمام، 

مينها غري ضيَّقت هبا الرشطة الط ريق لتضطر السيارات إَل اْلبطاء أمام ك 

مني  ب ًثا أن أخفف من  -وكانت معي أَسِت كلها-الك  فاجتهدت ع 
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رت  ِف  قها مهَم متسكت به. وفك 
ْحل  ز  َسعتها؛ فقد كان الطريق مرتبا ي 

ثم ِف اْلفَّلت  -اْلفَّلت يمينا؛ فخفت اَلنقَّلب عن مرتفع سكة القطار

لشاحنة؛ فخفت أن تدركني قبل حواجز الرشطة فأضيع يسارا أ ْسب ق  من ا

بينهَم! ومل أجد خريا من أن أصدم احلواجز! نعم؛ فأقبلت عليها مثلَم يقبل 

اَلستشهادي ون دون أن يعرف شيًئا أحٌد من أَسِت اْلشغولة داخلها 

ْت؟ ومل تدر أهنا أطاحت بأحد  ف  بنفسها! قالت أم براء لنفسها: ْلاذا توقَّ

رشطة مثلَم تنقله شواحن محله الضخمة من مكان إَل مكان، حواجز ال

 وفتحت لنفسها منفذا، ثم توقفت!

قيل: أصدمت احلاجز حقا! وقيل: لو كانت غريها لوجدت 

احلاجز عَل مقعدها اْللفي! وقيل: امحد اهلل عَل نجاتك أنت وأَستك! 

 وقيل: َلذا يْص بعض رجال اْلعَمل اْلوالني عَل أَل يركب غريها!

وقيل، وقيل، وقيل،...، ولكنها مل تستمع ْلا قيل، وأطالت مكوثها عند 

ْذَلا  أ ْتني عَل ب  رَّ -معاْليها! فإن تكن حقَّرْت إيلَّ اْلموال الكثرية، وج 

ب ت ها اليتيمة نْق  دتني عَل غياهبا، حتى فارقت ها غري  مشتاٍق  -وهذه م  لقد عوَّ

 !إليها، وَل متمسٍك هبا، وَل نادٍم عليها

ة  شيطانٍة كانْت! ها اهلل ، أي   فَّل ردَّ
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 يش  اف  ف  اْْل   ة  ر  ج  ش  

 

عيسى الرواحي تلميذي  من جبال نوريليا بسرييَّلنكا أرسل إيل  

 ،فأعجبتني ثَمر الشجرة عَل سَمء الغروب ؛العَمين النجيب هذه الصورة

منها فإذا به ينبهني عَل أن هذه الثَمر اْلتومهة ما هي إَل خفافيش متعلقة 

  !بعَّلقات وثقى

فبشارع  ؛نعم ،رادينولقد ذكرت بشجرة اْلفافيش شجرة الق  

يزة مْص الذي أسلكه دائَم إَل بيتي بجزيرة الروضة حديقة احليوان من ج  

وما أكثر ما  ،أشجار ضخمة تأوي إليها طيور أيب قردان تصطف   ،القاهرية
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ها ئي منها ثَمر  أ الراج  فْ وعندئذ ت   ،خلت من أوراقها إَل هذه الطيور

  !اْلرافية

 ر  -إَل الرصيف حتتها بسيارِت  عنها فركنت   غفلت   ومرةً 
 اهلل  م  ح 

ودخلت بأَسِت إَل عَمرة اْلحَّلم  -!ورمحنا منها ،السيارات   أشباح  

 ،بقينا ِف أوهام اْلحَّلم إَل ما شاء اهلل .)فرست مول( عَل اْلانب اْلخر

إذ اكتست  ؛أخرى غريها ْت ل  د  ثم صحونا منها عَل السيارة وقد ب  

 !سوة احلقيقة اْلرةداده ك  ْج بفضَّلت آباء قردان وأ  
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وٌت  م   ص 

 

ومن حجرة  !كلهم صموت كأن عَل رؤوسهم الطري موٌت ص  

بقده  ،مفتوحة عَل اْلْسح يدخل موتوكي عازف البيانو الياباين العاْلي

وقد  ،ح وحدهقاصدا البيانو اْلرتبع عَل اْلْس ،رتسلساْلتوسط وشعره اْل

  !منتظر حتية اْلمهور من قبل أن يعمل شيئا غري   -طت عليه اْلضواءل  س  

فإذا شعب من  ؛ثم تطلعت إليه ،اْلغرب كنت قد صليت  

 ؛حرصا عَل وافدهم ،قد تشققت عنهم اْلرض ،اليابانيني ِف كل مكان

  !تفجلست عَل أول كرايس اْلدرج من فوق حتى يسهل عِل التفلُّ 
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 .كي مشدود القامة متكئا بيساره عَل كتف البيانووقف موتو

 .قبل الدخول إَل مسرتاحه ةٍ ل  ْص و   نْ وهكذا صار يفعل فيَم بعد كلَم فرغ م  

فقد وجدته يعزف بقدميه مثلَم يعزف  ؛أذين بأصابعه وعيني بقدميه علقت  

رشك ِف أمل أكن أ   -رمحة اهلل وبركاته عَل نفس-وتذكرت نفس  ،بأصابعه

عصاي ليَل سيدة  ،نعم !موسيقى الشعر العريب قدمي وعصايدندنة 

تَّلمذِت  التي اتصلت هبا روح يدي حتى وضع ِف حركاتا بعض   ،العيص

انتبه فيه إَل قدرتا عَل تعليم عروض  ،العَمنيني النجباء بحثا موجزا

ليصل  ،أمل أجعل نص القصيدة كنوتة العازف ! نعم؛الشعر العريب للصم

  !ريد الوزن برضبات اْلصابع أو اْلقَّلم أو اْلقدامتَّلمذِت إَل جت

وفزعت إَل صَّلة  -!رمحة اهلل وبركاته عَل نفس-رأيت موتوكي 

 !العشاء
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اع   د  ة  اْلو  ور   (19/5/2013)ص 
 

 

ذه السفينة ول ْلوداع!  ما َل 

هم  لََّم استخفَّ ون  ك  ع 
اد  ناًنا يأوي إليه اْل ت و  ذ  بعدنا ح  تَّخ  أخشى أن ت 

!  طوفان  اْلعيشة الطائف 

ْينا نحن: إحسان صادق  دَّ غ  وكنا من قبل أن ن ْصط فَّ أمامها، قد ت 

اللواِت، وأمحد احلنيش، ومحود الرحمي، وخالد الكندي، وزاهر الداودي، 

وزاهر الغسيني، وسعيد جَب أبو خرض، وسعيد يقطني، وعبد احلليم 

مد مجال صقر، وحممد حامد، وعبد العزيز الصيغ، وعِل الكلباين، وحم

عبد اهلل زروق، وحممد اْلعشني، وحممد نور اْلنجد، وحممد اَلادي 
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بناحيتنا من مطعم أعضاء  -الطرابلس، وحممود الريامي، وهَّلل احلجري

هيئة التدريس، ثم أقبل الدكتور هَّلل احلجري رئيس قسمنا )قسم اللغة 

ة بجامعة السلطان العربية وآداهبا من كلية اْلداب والعلوم اَلجتَمعي

 قابوس(، حييي ركب اْلساتذة اْليبني:

 الدكتور عبد احلليم حامد آيبا إَل السودان،

 والدكتور حواس بري آيبا إَل اْلزائر،

 والدكتور سعيد يقطني آيبا إَل اْلغرب،

 والدكتور عبد العزيز الصيغ آيبا إَل اليمن.

ز  التحية مؤثرا غريه؛ فظننت  أنه يريدين!  أ ْوج 

عَل نعمته باجتَمعنا من أرجاء  -سبحانه، وتعاَل!-محدت  اهلل 

وطننا العريب الكبري، عَل العمل هبذه اْلامعة العَمنية الكريمة الفتية، التي 

تتيح لنا من حرية اَلنطَّلق واحلركة ما َل تتيحه جامعاتنا العتيقة. 

ت ي  اْلرشق واْلغرب العربيني بني اْليبني فَّ
عن القسم،  وعجبت  َلستواء ك 

 استواءها بني احلارضين!

ْرت  الدكتور عبد احلليم حامد، بفضله القديم الذي يتقرب  ك  ثم ذ 

ت تلميذته الدكتورة رشيفة  ر  العَمنيون إَل اهلل بذكره، حتى إنه ْلا است وز 

اليحيائية، جاءه التلفاز العَمين إَل حيث يعمل بمكتبه من القسم، يستخَبه 

 خَب تلمذتا عليه!
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ْرت  الدكتور حواس بري، بذهابنا إَل مطار السيب )مطار ث م ذ ك 

، نستقبل أخانا الدكتور إبراهيم ضوة، فاستقبلنامها 1997مسقط( سنة 

معا، ومالطتي له هو وأَسته بنفس أنا وأَسِت، وحمبتي للجزائر حتى 

قة مفاتيحه! َّل  م خريطتها ِف ع   تعلقت  بمجسَّ

ْرت  الدكتور سعيد يقط ك  ني، بحرصه عَل دَللة طَّلبه عَل ما ثم ذ 

ينفعهم من غري تعصب ْلغريب عَل مرشقي، واستعصاء َلجته اْلغربية عِلَّ 

ه! ْدر  ر  ق  اد  ق   حتى سمعته ثَّلث مرات هيدر بالعربية فسمعت فصيحا َل ي 

ْرت  الدكتور عبد العزيز الصيغ، بمعرفتي له من قبل بأحد  ك  ثم ذ 

له بقصيدته ِف أخي الدكتور أيمن ميدان التي  اْلؤمترات اْلْصية، ثم حمبتي

التي  "أ ْميض  "تسلسلت فيها مشاعره اْلخوانية عذبة رقراقة، وقصيدته 

َب   هبا ِف احتفال كلية اْلداب السنوي أغوار  اَلجتَمع واَلفرتاق، عَل  س 

 رغم ريبته ِف اْنب ناء اْلحبة عَل الشعر!

ل قوا!فلَم سمع ذلك الدكتور هَّلل احلجري أبى  ع   إَل أن ي 

قال الدكتور عبد احلليم: لقد قضيت هبذا اْلكان ثَمين عرشة سنة 

مل أقض مثلها بالسودان بعد حصويل عَل الدكتوراه، حتى ساوت كتفي 

أكتاف  تَّلمذِت، ومل تبق يل من رغبة ِف وظيفة، إَل أن أنقطع بالسودان 

.لبيتي غري ممتنع من تعليم من يأتيني فيه يلتمس علم   ما لدي 

ح  للنفس من أن أترك عَمن  وقال الدكتور حواس بري: وهل أ ْرو 

وا يل! ثم هل أتركها إَل إليها؛ فَّل واهلل ما شعرت  ذ  ْلم  ْن ت  ْن زمَّلئي م 
وم 
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أنني مسافر عنها، كيف وأنا إنَم أسافر هبا! وإذا كان يل من كلمة اليوم 

 لتوفيق.جعلتها للتوايص باْلخَّلص واْلتقان؛ فهَم مفتاح ا

وقد قطعت  عليه كَّلمه أطالبه -وقال الدكتور سعيد يقطني 

ث ٍل مغريب -باْلغربية القلب كذا -: ليس أحسن ِف وصف حايل اْلن من م 

يعَب عن احتشاد اْلشاعر ِف القلب وعجز  -واللسان مثقال، نسيت ه أنا

اللسان عنها؛ فقد انتفعت بصحبتكم مجيعا، وارحتت إليكم كثريا، ومتنيت 

أن لو تيْس ْلساتذة كل ختصص أن جيتمعوا كل حني مثل هذا اَلجتَمع، 

ليتباحثوا ِف شؤون ختصصهم وطَّلهبم، إذن لتكاملت جهودهم 

 وتضاعفت فوائدها.

وقال الدكتور عبد العزيز الصيغ: سأجعل كلمتي شعرا، وكنت 

نفسها، وأقبل ينشدها من حفظه ومن  "أميض"قد طالبته بقصيدته 

الدكتور سعيد يقطني قد أثنى عليه هبا متمنيا أن لو أتيح له  أوراقه، وكان

 أن خيالطه: 

 فيها وكانت ِف  تضطرب  أكنت    فيمللؤين من بعدها عجب  أميض

تل ب  أكنت  أمح  ل  ِف جنبيَّ عبء  هوى ومل تنلله أراجيٌف وَل ع 

 وظلَّ يكلَب   ِف عيني   متشًحا إزار  من ذهلبوا ِف العشق واغرتبوا

لب  رابيٍة تشدو وعصف  رياٍح حوَلا س  فلوق  ثلراها نبت   نزلت  
 ك 

ت مكانت ه  وسوف تبقى معي ِف النفس تصطح  ب  صحبتها زمنًا عز 

 تقللل بْت يب  أحلوال  اَلوى وهبا ومل تزل يب إليهلا الروح  تنقلب  
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 ظلت تراودين ِف كل  آونة ومل تزل ِف دمي تسعى وتصطخب 

 هوى َل ينقيض وحلننٌي ليس ينسحبَلا توقد  عشاٍق ودفء  

 بوالكٍة َلم نزوٌل وإن جد  الوغى ركعَل رباها التقى فرسان  مم

 صحبت فيها أجَّلًء أساتذًة إليهم الروح  من قبل اْلطا تثب 

 عَل حملياهم سمت  الوقار  وِف أخَّلقهم رشفات  الضوء تلتهب

ب  وٌد باذٌخ النفس ملنزلٌة بلهلليٌة ووج يبقى َلم ِف ضمري
خ   ص 

لت اْلبار  حتتلب  حقائبي هبم مألى وذاكرِت منهم إذا جف 

ن  مألت من حبهم أمحال  راحلت
 ب  ي فللفي عناقيدها من شوقهم ع 

للُّلوا مكاًنا له ِف النفس منزللللٌة بع ت  ح  لَّت الر   ب  يدٌة تل لرتقى إن ج 

 وربَم اضطربت ِف حلظة صوٌر وخاب ما كان عندي ليس يضطرب

لب  سبٌع مضت وك  أين ما شعرت هبا وَل حلوتا أعاصرٌي وَل نل ص 

 أميض وأسلئلة متيض تَّلحقني وعرشة ملؤها اْلوراق  والكتب  

 وذكريات  أحاديٍث وأمكنٍة ِف الروح متتد أغصاًنا وتنتصب 

 أميض وفرحة  غيم أسلتْسُّ هبا متيض معي وسَمٌء ليس حتتجب 

 س  دوما فيه ترتغب وأن أرى بعد تركي ما رغبت به ما كانت النف

 أًة ذهبوا وخفف الو ء  علنل ي أن أغادرها قبِل علزيزون عنها فج

 بيٌض نسيم  شذاها ظل  ينْسب   أن لْست ِف قرهبم ثم انطوت صحٌف 

 ما جاء ذكر  بدوٍر من فٍم عطٍر إَل وجال َلم ِف خاطري طلب  

رتقب   با وطني متيض اْلطا خببا حيثها أمٌل كالصحو م   إَل ر 
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ب  موا  طن العز أنداء الغَمم عَل ختومها وذرا هاماتا ذه 

نتخب  وأمجل من مرأى رباها ففيها الاعٌة أصفى ما مر يب س  وقت ي 

 وَل جتَل  مجاٌل ِف عذوبته إَل وكان َلا من حظه سبب  

 ب  ع  فوس هبا وغريها من جماين حسنها ش  نان التي تشفى النهي اْل

ب  أميض إليها فتشدو النفس ِف فرٍح ويم
ذ   أل الروح  حسُّ منعٌش ع 

ع  الذكريات العَمنية!
ائ  د  م  الدكتور هَّلل احلجري، و  ه  ع   ثم اْست ْود 
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 ر  ط  
 (16/9/2014) ةٌ يَّ يس  ون  د  نْ إ   ف  ائ 

 

  

فالدكتور تولوس مصطفى  ،وعن يميني الدكتور أغوسَّلم]

ي وعن يساري الدكتور أند .رئيس احتاد مدريس اللغة العربية بإندونيسية

فالدكتور نجم الدين اْلزهري ابن كلية اللغة العربية ومعهد  ،هاديانو

 البحوث اْلسَّلمية[.

 د.أندي:

 قد مررنا قريبا بَم مترون به اْلن، ثم انتْصت إرادة الشعب.

 د.تولوس:

 كان َلبد أن نتفق من أجل بلدنا وشعبنا وحريتنا.
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 د.نجم الدين:

ارضين هنا لغة َل يعرفها لنا مئتا لغة متلفة؛ حتى إن لكل من احل

 غريه، ولكننا اتفقنا عَل لغة واحدة من اْلئتني، جعلناها اللغة الوطنية.

 د.أندي:

إهنا إحدى لغاتنا هذه اْلختلفة، ولكنها لغة أكَب قبائلنا، وأغلب عَل 

 استعَمل جتارنا.

 د.نجم الدين:

ا إن لغتنا الوطنية سهلة جدا، ليس فيها ما ِف العربية من فروق م

بني اْلذكر واْلؤنث وَل ما بني اْلفعال اْلاضوية واْلضارعية واْلمرية...؛ 

 فكل يشء ممكن فيها مقبول!

 د.أغوسَّلم:

 متنيت أن أتزوج مْصية؛ فقيل يل: أَل ترى حجمك؛ فكيف!
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يَّاٍت 
يق  وس  نْي  م  ٌّ ب 

وِض  ر    ع 
 

 

 ]قصة تدريس علم العروض لطالبات اْلوسيقى[

(1) 

سيقى بكلية اْلداب والعلوم اَلجتَمعية من خيتص قسم اْلو

ا من قبل هذا  جامعة السلطان قابوس، بناحية نائية من الطابق اْلعَل، مل آت 

، تفتح فيها الفصول أبواهبا، ويرتدد بينها الطَّلب 28/9/2014اْلحد 

ًة  ري  وأغلبهم طالبات، ليعزفوا عَل اْلَلت اْلوزعة عليها ن فخي ًة ووت 

كوا وإيقاعي ًة، أ قوا نغمة، أو ي مس 
و يستمعوا إَل من يعزف؛ عسى أن ي طل 

 أخرى!

 ليس أثقل من رجل غريب! -
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 تقول عيون  طالبات جمتمعات ِف اْلمر، مستوليات عَل اْلنظر!

نا مجيعا! -  ما أسعد  حظوظ 

 ، ِف لوائح اْلبواب اْلفتوحة!2401تقول عيني الباحثة عن رقم 

 نعم نعم، أنا أستاذ العروض. -

 كن؛ أستاذ جديد!يا حظ -

 قالت إحدى طالبات منفردات بالفصل، وذهبت.

ليتني تأخرت قليَّل؛ فهذه أستاذة روسية أعرفها، قد انتحْت يسار 

الفصل جتادل طالبا غريبا بني الطالبات، ثم تذهب به، وَل دليل هنا عَل 

 حدود اْلحارضات، بفتح الباب أو إغَّلقه!

 َل بأس، َل بأس! -

بالعارض، وأذعت عَل الطالبات  فتحت حاسويب، ووصلته

بعض موادي اْلاصة اْلمتزجة فيها الفنون اللغوية وغري اللغوية؛ فلم 

قن تصفيقا!  يملكن أنفسهن بعدما انتهت أن صفَّ

. فت  ، وت عرَّ فت  ، وعر   سلمت 

ني اِت-اْلن اْلن  -  اْلن اْلن!  -يا ب 

لقد رغبت من قديم ِف العمل بكلية الفنون اْلميلة، أو كلية 

 -الرتبية اْلوسيقية، أو معهد اْلوسيقى العربية، أو معهد الكونسريفتوار

أ عل م موسيقى الشعر، وأ تعلَّم موسيقى اْلَلت واْلوسيقى النظرية، حتى 
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ايب،  زاجني  ِف رش  تعود اْلوسيقى اللغوية وغري اللغوية سريتَم اْلوَل، م 

ودي.  ت رين ِف ع   وو 

 ومل أحظ بَم رغبت إَل اْلن!

(2) 

 ما الع روض عندكن؟ -

 وزن الشعر. -

 وقافيته؛  -

نعم فعروض الشعر وزنه وقافيته، وعلم العروض علم وزن 

ف للخليل بن أمحد واضع العلم  الشعر وقافيته مجيعا معا؛ وَلذا مل ي عر 

كتاٌب ِف علم القافية؛ فظ نَّ ِف مفقوداته التي َل حتىص، واحلق أن القافية 

وعلمها مع علمه ِف علم العروض؛ وهو عنده مع الوزن ِف العروض، 

ض  "القائل ِف كتاب العني:  ْعر  ْعر  ي   نَّ الش 
، ْل  ْعر  وض  الش  ر  وض  ع  ر  اْلع 

ْيه   ل   . وهو َل يقوم بوزنه دون قافيته التي يستقر عليها وزنه. "ع 

ثم ِف اَلشتغال بمفقوداته نظر، من حيث ينبغي أن نذكر أن 

ساء  -منهم أبو عمرو بن العَّلء-من العلَمء  اْلليل بن أمحد أحد طائفة

بالتأليف ظنهم، وأعجبهم تأليف طَّلب العلم دون تأليف كتبه، فلَم مات 

؛  ل يل  ْلم  اْْل 
مَّ ن ْحي  ع  ل   تداعى تَّلمذته: ه 

 فأحيا سيبويه علمه بالعربية )النحو(، 

 وأحيا الليث علمه بالغريب )اْلفردات(، 
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 قاع )اْلوسيقى(، وأحيا اْلوصِل علمه باْلي

 ..، .وأحيا اْلخفش علمه بالعروض )وزن الشعر وقافيته(،

 وأحيا غريهم علمه بغريها.

 العروض واْلوسيقى! -

 نعم، يا بنياين! -

 وما للعروض واْلوسيقى؟ -

مع بينهَم؟ -  ما َلَم؟ أيت كن تعرف جم 

 اْلنغام. -

 هه! -

 اْلحلان. -

 ممَّ يتكون التعبري اْلوسيقى؟ -

 من أنغام وأحلان. -

أربعة عناِص: إيقاع، وحلن، وتوافق، وصورة؛ فاعلمن إذن من  -

أن العروض إيقاع خاص، وأن اْليقاع هو جممع ما بني التعبريين 

اْليقاع بني "العروِض واْلوسيقى؛ وِف هذا ينبغي أن يكون مقال 

 ، للدكتور يوسف شوقي. أتعرفنه؟"العروض واْلوسيقى

 وأنى لنا أن نعرفه! -
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ِل؛ فلئن كان مْصيا لقد انقطع هنا بل ينبغي أن تعرفنه قب -

للموسيقى الع َمنية حتى مجع موادها، وأصل أصوَلا، وأسس 

 مركزها!

 نعم نعم، أعرفه؛ لقد أحالنا عَل أعَمله بعض أساتذتنا. -

ني تي-اهلل أكَب! بارك اهلل فيك   - تفضلت  عِل هبا؛ عسى أن هَّل  -يا ب 

 !"اْليقاع بني العروض واْلوسيقى"يكون منها مقاله ذاك 

 أفعل، إن شاء اهلل! -

 رحم اهلل الدكتور يوسف شوقي؛ أيَّ رجل كان!  -

نعم؛ لقد كان عامل احلفريات بقسم اْليولوجيا من كلية العلوم 

لذي أوِت بجامعة القاهرة، وعامل اْلوسيقى العربية الفذ، واْلديب اْلريب ا

ْمه   الفهم عن قدامى الكتاب العرب، حتى توَل حتقيق كتبهم، ومل ت تعاظ 

وأحد كبار اْلوسيقيني الذين أقاموا  -نعم-ضخامت ها وَل قدامت ها 

! ويا ما 1932بالقاهرة مؤمتر اْلوسيقى العربية العاْلي الوحيد اْلالد سنة 

ني علموا أنه كان أعظم هبجة عمي هو وزمَّلئه بقسم اْليولوجيا، ح

روه فيه، ويا ما كان أعظم اكتئاهبم  سيدرس َلم؛ فتطلعوا إَل اختبار ما قدَّ

 حني علموا أنه قد اعتذر باشتغاله!

ومل يكن ْلثله أ َلَّ يكون ِف أصحاب حممود حممد شاكر أستاذنا 

أستاذ الدنيا! نعم؛ حدثنا الدكتور حممود حممد الطناحي أنه دخل بيت 

نت حاه؛ فإذا به قد اجتمع هو والدكتور  اْلستاذ شاكر، ثم توصل إَل م 
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رمحهم اهلل مجيعا، -يوسف شوقي والدكتور عبد اهلل الطيب اْلجذوب 

يتنازعون متثيل رموز اْلصفهاين اْلوسيقية ِف كتابه  -وطيب ثراهم!

من اْلفيف اْلول والثاين...، بالوسطى ِف "أظنها التي من مثل: -اْلغاين 

 فهاله جَبوت تفكريهم؛ فوَل عنهم! -"جمرى البنْص...

أن أبدأ بَم كنت أنتهي إليه إذا  -يا بنياِت-ولقد رأيت لذلك 

درست  علم العروض لطَّلب قسم اللغة العربية وآداهبا، كلمتي هذه 

؛ فلديكن من "لوَل الغناء مل يكن الشعر، ولوَل اْلغني مل يكن الشاعر"

يغنيني عن طول التلطف ِف التأِت  اْلعرفة اْلولية ومن اْلرحيية الفنية، ما

 إليها.

(3) 

أدركت  أثرياء قريتنا يدعون إَل إحياء  -يا بنياِت-ِف طفولتي  -

غنٍّ يقص عليهم  أعراسهم الشاعر فتحي، الذي مل يكن غري م 

 بغنائه من سري الصاحلني والفرسان والعشاق. 

وه به، عَل أصل أصيل؛ فلم ينبع الشعر  ولقد كانوا فيَم سمَّ

لغناء ِف أول الزمان إَل من منبع واحد، ومل يصدرا إَل عن إنسان واحد وا

ْعي اْلنان    من و 
)امر ، أو امرأة(، كان هو الشاعر واْلغني مجيعا معا، أ وِت 

ح  به شأن من شؤونه، إَل أن يصدح  رَّ وظ ْرف اللسان ما اضطره كلَم ب 

ه الشاعر، ه اْلغني كمن سَمَّ إَل من يسميه الشاعر  بالتعبري عنه؛ فمن سَمَّ

 اْلغني؛ فهو أصوب رأيا، وأنفذ بْصا.
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ومثلَم تدرجت أحوال اْلنسان من قديم إَل حديث، تدرج 

اح هذا الشاعر اْلغني: د   ص 

اح برتديد أصوات َل معنى َلا، 1 د   من ص 

اح برتديد كلمة واحدة ذات معنى واحد، 2 د   إَل ص 

اح برتديد مجلة واحدة ذات فكرة واحدة، 3 د   ثم ص 

اح برتديد مجل متلفة ذوات أفكار مؤتلفة. 4 د   ثمت ص 

 أتعرفن َس نشأة فن اْلوبرا اْلوسيقي؟

 ما هو غري ِصاخ غريب! -

مذهب  بعض اْلوسيقيني ِف  -يا بنياِت-إن هذا الْصاخ الغريب  -

مراجعة ذلك الصداح اْلول! أمل تسمعن كيف يفكك اْلمل ثم 

يد رد هذه اْلملة ثمت الكلمة توصَّل إَل الصوت! إنه ير

ة  بعضها عَل بعض رجوعا إَل ذلك الصداح اْلول  ح 
اْل ْصد 

 الذي يراه شعار احلياة الطريئة الَبيئة الشفيفة العفيفة!

ومن طرائف ما تداوله علَمء الشعر العريب القدماء ِف نشأة الشعر 

ا  ي، و 
اع  ر 
ا ذ  العريب أن رجَّل سقط عن بعريه عَل ذراعه فجعل يْصخ: و 

اع ي، ر 
اع ي؛ فطرب له صحبه، وحنت إليه إبلهم، وكأنه كان هو  ذ  ر 

ا ذ  و 

شاعرهم اْلغني اْلول! وأطرف من اْلَب نفسه أن يستشهد به بعض 

العروضيني العرب اْلعاِصين عَل أصالة بحر الرمل وتفرع غريه عنه؛ من 
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اع ي"حيث تتزن عبارة  ر 
ا ذ  فاعَّلتن )تفعيلة بحر "السابقة عَل  "و 

 !"الرمل(

ريب لدي ِف أن القصيدة اْلغنية التي نعرفها، مل تنشأ إَل ِف َل

الصداح الرابع، الذي استطاع به الشاعر اْلغني أن يردد مجَّل متلفة 

الرتاكيب مؤتلفة اْلفكار عَل مهه الواحد، بعدما وقف ِف الصداح الثالث 

عند ترديد مجلة واحدة، وِف الصداح الثاين عند ترديد كلمة واحدة، وِف 

 لصداح اْلول عند ترديد صوت واحد. ا

ولكن ينبغي أن نذكر أن َلكتَمل صيغة الكلمة من الصداح الثاين 

أثرا كبريا ِف تطوير الوزن العروِض، وَلكتَمل اْلملة من الصداح الثالث 

أثرا كبريا ِف تطوير التقفية العروضية؛ فكَم ظهرت اْلوزان اْلختلفة برتديد 

 ظهرت القواِف اْلتَّحدة برتديد اْلملة الواحدة.الكلَمت اْلختلفة الصيغ، 

(4) 

 ماذا كانت معازف  الشاعر اْلغني اْلول؟ -يا بنياِت-ترى  -

 مل تكن له معازف! -

د  هبا  - قل  ه اْلوَل، ي  بل كانت أوتار  حنجرته الصوتية هي معازف 

 أحلان الكائنات من حوله. 

 أهذه هي معازفه! -
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دوات حياته بَم يعوض ثم ربَم ضعف عن ذلك؛ فاستعان من أ -

بٍة ينفخ فيها فترتنَّم مثل عصفورة، وق ْربٍة ينقرها  ضعفه: ق ص 

ْمري ة.  ل مثل محامة، وق وٍس يشد وترها فتحن مثل ق   فتهد 

وقليَّل قليَّل ِف الزمان الطويل بعد الزمان الطويل زادت 

اْلعازف، وجادت، واستقلت بأهلها الذين صاروا جيدون من 

حدهم؛ فيجتهدون َلم فيَم يطرهبم، حتى يستمعون إليهم و

ابتدعوا أجناسا وأنواعا كثرية متلفة متزايدة من التعبريات 

ه قبل أن تستقلَّ  اْلوسيقية. وبقي للشاعر ما انتهى إليه غناؤه شعر 

ا، من خصائص عروضية )وزنية، وقافوية(.  بموسيقاه آَلت 

 كأنك اطلعت  عَل الغيب! -

فهاين عَل خَب أيب النضري الذي بل اطلعت  من روايات اْلص -

دخل عليه اْلوصِل جملسه فوجده يغني مثلَم يقطع اْلليل بن أمحد 

 ! يم 
د  ن اء  اْلق 

ا اْلغ  ذ   البيت تقطيعا عروضيا؛ فقال له فيه؛ فقال: ه 

 كيف هذا؟ -

مغنيكم البدوي اْلعروف، ومثل غناء صوفية  ْد مح    ْد يح  مثل غناء م   -

 صعيد مْص بردة البوصريي!

 أين ذاك من هؤَلء! -

لقد مررت بموقف سيارات مدينة ملوي من حمافظة اْلنيا بصعيد  -

ل غناء الَبدة:  مْص؛ فسمعت مسجَّ
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ى/  ر  ْمل/ ًعا ج  ْجت  د  ز  / م  ل م  ي/ س 
اٍن ب ذ  يل/ ر  ر  ج  ْك/ ك  ْن ت ذ 

أ م 

/ م  ٍة/ ب د  ْقل  ْن م 
 م 

ٍة/ و   م 
ا/ظ  اء  ك  ْن/ ت ْلق  يح  م   الْر/ ر 

بَّت  ْرق  ِف  أ ْم ه  ض  اْلل/ ب  أ ْوم 

/ م  ْن/ إ ض  ء  م  ْلَم   الْظل/ ظ 

يقف اْلغني عَل أواخر اْلجزاء وقفات منغومة، تزداد ِف أواخر 

ْحبًة هابطة حزينة. أما ميحد محد فقد كان سائقي العَمينُّ مفتونا  اْلبيات س 

، الذي جرى فيه بلهجته العامية، عَل وترية "احلواس اْلمس"برشيطه 

 واضحة من الغناء العروِض! واحدة

سلًكا، وسلك اْلوسيقيُّ بآَلته  - ثم سلك الشاعر  بلغته وعروضه م 

ة  حتى استحال علينا  قَّ سلًكا غريه، وتباعدت الشُّ ومقاماته م 

؟  تصديق ذلك اْلصل الذي ذكرت 

نعم، ولكن بقيت اْلوسيقى عَل بال الشاعر، والشعر  عَل بال  -

ف كلٌّ منهَم رين ه، ويتطلع إَل اْلوسيقي، يتشوَّ  إَل مآَلت  ق 

ناصاته، حتى إذا ما قام قائم  الغناء، واجتمعا مها واْلغني مجيعا  م 

لٌّ منهَم للمغني. -معا ع  ك   ت واض 

 يتواضعان للمغني! -

نعم؛ فللغناء شعره وموسيقاه اْلناسبان، اللذان يتحرى فيهَم  -

فا من كنوزمها ال تخفَّ ثقيلة الشاعر واْلوسيقي كَّلمها أن ي 
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َّل  لوجدا أهنَم قد  أمَّ العويصة، ويكتفيا بَم يتحمله اْلغني. ولو ت 

مها الواحد اْلول الشاعر اْلغني! د   راجعا حال ج 

ْوًقا إليه! -  آه ش 

ول   - ْيث  النُّح  ْوق  ح  الشَّ ا و  ْوق  إ ل ْيه  ْن أ مل  الشَّ
ْيت  م  ا اْشت ك  ي م 

ْشت ك   ت 

 صدق أبو الطيب!

 وماذا يرضيك؟ -

ن - ْتن  إيلَّ أقرأ كلمتي هذه التي أمجلت  لكنَّ فيها ما سبق كلَّه أن ت 
ص 

ريص ط روب، وأن تقرأهنا أحسن  قراءة وتكررهنا أوىف  إمجال  ح 

 تكرار حتى حتفظنها؛ فمن حفظتها فلها مخس درجات كاملة:

اع   ن  الشَّ ك  ْ ي  ن ي مل  ل ْوَل  اْلْ غ  ْعر  و  ن  الش  ك  ْ ي  ن اء  مل 
 ر  ل ْوَل  اْلغ 

وض الشعر نشأًة واحدة؛ فكان اْلغني  ر  لقد نشأت اْلوسيقى وع 

ْفًَّل من اْلعنى،  ن  أصواًتا غ  ْند  ن أو الفرح د  ز  اْلول إذا شغله أمٌر من احل 

ن  
ْند  د  ها. ثم صار ي  د 

ه وهي  ْده  شاعر  ث ل م  م    نفسه تلحينًا ي 
ن ها من َس  ل ح  ي 

ركبًة ِف كلمٍة ذات  معنى ، فهو يكررها باللحن نفسه. ثم صار اْلصوات م 

وعندئذ كان البيت من -يدندن كلَمٍت متلفًة مؤتلفًة ِف مجلة واحدة 

-فهو يكررها باللحن نفسه. ثم صار يدندن مج  َّل متلفًة مؤتلفًة  -الشعر

فهو ينتقل من بيت  اْلملة  منها إَل بيت  اْلملة   -وعندئذ كانت القصيدة

نية  )القصيدة ( دوراٌت متشاهباٌت َل تكاد تبدأ حتى باللحن نفسه؛ فإذا اْلغ

اف يها(. و  ا )ق  ات  ار  ر   تنتهي، ت ْضب ط ها ق 
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لَّْت باْلوسيقى عن عروض الشعر،  ثم نشأت اْلَلت، فاْست ق 

ة  الغناء  ل  ي ْت ص 
ق  لٌّ ِف سبيله حتى تباعد ما بينهَم، ولكن ب  ومىض ك 

ل  اْلوسيقيني والشعرا م  ْ ، حت  ٍة الواصلة  ء  مجيًعا مًعا، عَل أن جيتمعوا عَل ل غ 

واٍء، وعندئذ ي راجعون ذلك اْلصل البعيد؛ فت ْلت ب س  أنغام  اْلوسيقي   س 

، وتتفجر اللغة    الشاعر، والب حر  العروِضُّ باْل قام  اْلوسيقي 
بتفعيَّلت 

ْصب  ت ْوظيف الع روض ت ْوظيفا موسيقيًّا!
، ويتجَلَّ خ  اء  و   السَّ

(5) 

 
ْلن   - نياِت-تأمَّ هذا البيان العروِض، أَل ت شب هنه من عملكن  -يا ب 

 بيشء؟

 بَل؛ إنه كالبيان اْلوسيقي! -

 ؟"النُّوتة اْلوسيقية"الذي يسميه موسيقيو اْلْصيني  -

 نعم. -
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أيََّم إحسان، أحسن اهلل إليك وإَل من  -يا ابنتي-أحسنت   -

نتهى ما أرجوه منكن َلذا اْلستوى، أ ْجن  ِف علمك! وهذا م  ر  ن خت 

ْتن.  علم العروض وزن  أية قصيدة وقافيت ها هذا التخريج؛ فأ ْنص 

 كأنك أغربت! -

ْن أغربت  لقد وقعت لكن عَل كنز نفيس؛ فجلوته مثلَم جتَل  -
ل ئ 

اْلرآة، لرتين ِف مرآته أعَملكن العروضية، مثلَم ترين ِف مراياكن 

 أعَملكن غري العروضية!

حيش الع كِل؛ إنَم يعرف الوحيشَّ من وماذا ِف هذا الكَّلم الو -

 الكَّلم الوحيشُّ من الناس!

لوَل استبدال نا به ما استوحشنا منه؛ فإذا أزلنا عنه حجاب  -

استبداله ذقناه فعرفنا ن فاست ه، وَل واهلل َل جت  ْدن  مثل حديث هذا 

العكِل عن معاْلته نظم الشعر، وَل ِف شعر جرير والفرزدق 

ت الش  "واْلخطل  ن اتهَل  م  اه و  زَّ  ! "ْعر وع 

ليدل عَل طول إسهار عينه والناس  "أ ب يت  "أَل ترين كيف قال: 

اب"نائمون، و س، و "ب أ ْبو  س اْلتحس  اد ي "ليجعل نفسه كاْلتجس  أ ص 

ًبا"ليدل عَل طول اْلراقبة، و ")أخادع( ْ
ليدل عَل مهته البعيدة،  "َس 

ا"و ع  زَّ ْحش  )غري اْلستأنس( ن  ن  اْلو 
لينبه عَل أن الْسب  ")غريبة( م 

شموس عيص شديد اْلباء أي أن مراده من الشعر أصعب من مراد غريه، 

ا )أراعيها، وأتابعها("و ئ ه 
ال  تَّى "ليدل عَل حسن سياسته َلا، و "أ ك  ح 
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س  )أنزل عن ركويب فأرتاح( ر  ليدل عَل أنه َل ييأس حتى يتمكن  "أ ع 

رْيً "منها، و ح  ون  س  ك  ا ي  م  ْعد  ْيد  )يبلغ الوقت أن يكون قبيل الفجر ب  ع  ا أ ْو ب 

ا"ليدل عَل أنه يشتغل بمراده عن الدنيا وما فيها، و "أو الفجر( ع  أ ْهج   "ف 

ليدل عَل أنه لو مل يتمكن من صيده ما التقى له جفنان وَل رقد جسم، 

ي  واعًيا!
ق  ي  ساعًيا ما ب 

 ول ب ق 

 اهلل اهلل اهلل! -

ه!أجل؛ هكذا ينبغي أن  - ر  ، ما أ ْشع  ه  رُّ  تقلن؛ فللَّه َل لغريه د 

 وهذه التقسيَمت كيف صنعت ها؟ -

 أَل تسألن ْلاذا ثم ماذا، حتى تسألن كيف وما شئتن من أسئلة! -

 فلَمذا إذن، ثم ماذا، ثمت كيف، ثمت متى، ثمت َل ثمت! -

تأسيس ختريج أية قصيدة ِف علم  -يابنياِت-ستتعلمن قريبا  -

 ائها اللغوي وأدائها اللحني.العروض، عَل تصحيح أد

 اللحني! -

نعم؛ فمثلَم ينبغي لكنَّ عند ختريج أية قصيدة أَل ختطئن ِف يشء  -

من لغتها، ينبغي أَل ختطئن ِف يشء من تلحني أدائها بَم أعلمكن، 

ي ْزن  بوقفاٍت صاعدة أو هابطة مناسبة، بني أبياتا  وَلسيَم أن مت 

ْتا أقسام  وأشطار أبياتا وتفعيَّلت أشطارها،  يَّز  هذه التي م 

ا وقد  ريت  َلخرتت  التسجيل الصوِت، فأمَّ البيان. ولو خ 

اضطررنا إَل التسجيل الكتايب فَّل بأس بتسكني تلك اْلقسام ِف 
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عيون جمدولة، ثم إخفاء حدود اْلدول، لتبدو أقرب إَل الوجود 

 الطبيعي احلر.

ا"ولكن ما هذان اْلطان حتت  - ع  زَّ ع  "و "ن   ؟"اأ ْهج 

 هذان تنبيهان عَل قافيت ْي بيت يْهَم. -

 أهذا اْلقداران فقط مها القافية، وقد حفظنا: -

؟ اين  ج  ي ًة ه 
اف  ال  ق  ل َمَّ ق   ف 

اِف  و  ْمت ه  ن ْظم  اْلق  لَّ ْم ع  ك   و 

َّ )ت:  - ين  ْعن  ْبن  أ ْوٍس اْلْ ز  هجرية(، وهو مقطع  64رحم اهلل م 

ب  "قطعته ِف أخيه  ْمر  أ يب  ر  اه  ل ع  ف  ا ن  ة  م   ، وقبله:"يع 

اين   م  ه  ر  د 
اع  ل َمَّ اْست دَّ س  ْوٍم ف  لَّ ي  ة  ك  اي  م  ه  الر  ل م  ع 

 أ 

ل العقاب-من ظلم العقوق  -يا بنياِت-عافاكن اهلل   -فإنه معجَّ

وأَلمكن الصَب حتى تعرفن من مسائل القافية، كيف اختلف الناس ِف 

 فَّل تتعجلن! -وما زالوا-كنهها 

 العبارة اْلنثورة من حتت؟ وهذه -

هي أشبه يشء بكتابة بيانات صاحب البطاقة الشخصية عن يمني  -

صورته؛ ذلك التخريج التطبيقي بمنزلة الصورة، وهذا التخريج 

النظري بمنزلة البيانات؛ فكَم َل تكتمل البطاقة وَل ت عتمد إَل 

بالصورة والبيانات مجيعا معا، َل يكتمل التخريج العروِض إَل 

 بالتطبيق والتنظري مجيعا معا.
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 اْلب ْيت   ة  ف  ر   ع  َل  ع  
ة  آل  ي اف 

 ِف  ض 

 

  !اْلشهد حفلة بْسادق من الْسادقات الرسمية اْليالية ربَم ظننت  

فينا  1429فاعلم أنه مدخل مقامنا بعرفة لعام  ط و  ِف ضيافة م 

  !اْلرشاف من مجاعة الكاف

حييوننا بالرحيان  ،َلمرجاَلم من عن يمني الداخلني وشَم اصطف  

  .يسابق بعضهم إَل حتيتنا بعضا ،عَل عادة العارفني

 ،فأي طعام كان ؛ومل يكد يستقر بنا اْلقام حتى امتدت موائدهم

  !ِف أية بشاشة ،وأي رشاب

 ل  هْ أ   مْ ك  يْ ل  ع   ه  ات  ك  ر  ب  و   اهلل  ة  مْح  ر  " ،يفرشون عيوهنم لضيوف الرمحن

 يْ ب  الْ 
  ه  نَّ إ   ت 

 
 !"يٌد جم    يٌد مح 
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َّ ع    ح  اْْل   ْْس  ك   ِل 
 !يل  ام 

 

من عموم البلوى ِف زماننا، محل اَلاتف مفتوحا؛ فإنك إذا أغلقته 

قال لك أخوك وْلاذا حتمله، وإذا فتحته قال لك وْلاذا َل جتيبني، وإذا 

أجبته قال لك وْلاذا سمحت يل بتعطيلك؛ فلم يكن جحا ومحاره وابنه 

 هاتفك وأخيك!أنت وأشبه بيشء منهم بك 

وكَم خيشى عَل بعض الناس من اَلواتف خيشى عليها منهم؛ 

فليس أقسى من مشغوف، يكابد ويعاند ويكره اْلكابدين واْلعاندين، 

 وهكذا كنت ِف حمارضاِت واختباراِت، وما زلت!
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إذا سمعت صوت هاتف طلبت صاحبه ثم طردته، وإن مل يفعل 

طَّلب بعضهم بعضا أن يكون ألغيت اْلحارضة ومل أعدها؛ حتى خاف ال

منهم، وإذا كان منهم أَل جييبني! ولكنني كنت أجلس بمكتبي ِف وقت 

 اْلحارضة اْللغاة، أقابل الطَّلب، وأجيب أسئلتهم، وهيهات!

أما ِف اختباراِت فأصنع ما مل أكن أحسبني أصنع وكأنَم يتنزل عِل 

م، وحي احلجاج بن يوسف الثقفي، أطالب الطَّلب بإغَّلق هواتفه

وأحذرهم إن وجدت أحدها مفتوحا ْلرضبن به عرض اْلدار؛ فأجد، 

 وأفعل!

نعم! وأحذر أبنائي أن يفعلوا لكيَّل يفعل هبم مثل ما أفعل؛ 

فصاروا كلَم تعثر أي منهم ِف إجابة اختبار قال يل هذا ذنب اَلواتف التي 

 كْستا، وَل حول وَل قوة إَل باهلل!
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 ير  ر  ْح التَّ  يد  ع   

 

(، هاد  متاما فيَم دون ميدان 25/1/2012اْلربعاء ) اليوم

التحرير من مناطق القاهرة. عجب السائق يب إليه من بقاء الناس ِف 

بيوتم: كيف َل خيرجون ولو ليعرفوا ماذا حيدث! ونس أنه ذكر يل منذ 

قليل أنه مل ينقل اليوم أحدا إَل إَل ميدان التحرير؛ فشاب إخَّلصه الوطني 

 شوبا ما! 

باْلحتشدين، وَل سيَم أنني دخلت إليه  ان  صَّ غ   ثم ظهر التحرير  

عفوا من جهة منصة اْلخوان بقلب اْليدان، وعليها أهازيج النْص 
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وأعاجيبه، حتى شهدت عقد قران شابني عقدا وافيا بعبارات اْلجياب 

 والقبول، والدعاء اْلَمعي بالَبكة يزلزل اْليدان! 

ني بجهة اْلجمع، فإذا شيخ أزهري ي  ال  يَبثم انْصفت إَل منصة الل  

يصخب عَل شيخ اْلزهر بَم خيلعه من منصبه، ثم أم أحد الشهداء تكرر 

إِصارها عَل دم ابنها، ثم أحد شعراء الثوار الذين أشعلوا اْليدان محاسة 

ْ "بة، يبدؤها بقوله: رتَّ ِف أثناء الثورة، هيتف بشعارات م   َبَّ ا اك  ان  ْ و  َبَّ ، "ك 

، ليقول تاتني  بطرف عينه إَل منصة اْلخوان، ثم يوجه كَّلمه إَل الك   ناظرا

العبارة من الوعيد بمثل أن جملس الشعب هو جملس هؤَلء اْلحتشدين، 

فإما وإما، ويرتك للمستمعني بعد كل عبارة من عباراته أن يقولوا عبارة 

 نهم. ، وهو معروف هبذا النوع من اَلتافات اْلقسمة بينه وبي"يا كتاتني"

 ت  نْ ثم انْصفت إَل منصة اَلشرتاكيني والوفديني أمام ك  
ي، فإذا اك 

ارحلوا، ربَم وصل إَل  ن  هتاف باْلجلس العسكري واْلشري طنطاوي أ  

وكل  ،إعدام اْلشري، وِف الساحة صورة كبرية ْلبارك بني العاديل واْلشري

نه يذكر أ منهم قد أحاطت برأسه مشنقته! ومن أعجب ما سمعت شابٌّ 

منسق بعض اَلئتَّلفات يشكو إَل الناس الشيخ حازم أبو إسَمعيل الذي 

 آذاه أنصاره يوم اشتعال شارع حممد حممود. 

ثم انْصفت إَل ركن السلفيني اَلاد ، فإذا اْليام ومن فيها، وإذا 

، 22/1/2012كبرية بَم اجتمع عليه اْلسَّلميون مجيعا يوم  خلفهم َلفتةٌ 

 تحرير.من اْلشاركة ِف عيد ال
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ْكب    اْلي بني   ِف ر 

 

حيِل   سعادة  اْلستاذ    سليَمن  الر 
كلية اْلداب  عميد   ،الدكتور 

  ،والعلوم اْلنسانية

ب ْيحي   سعادة   رئيس  قسم اللغة  ،الدكتور  إبراهيم  بن  محزة  الصُّ

  العربية،

  ،أساتذة  القسم ،إخواين اْلفضلني   سعادة  

مْ " ْيك  ل  َّلٌم ع  ْبت مْ  ،س 
 !وطاب مسعاكم إلينا ،مساء " ط 

 ،وصَّلًة عَل رسوله ،وبحمده - !وتعاَل ،سبحانه -بسم اهلل 

 !حتى نلقاهم ،ورضواًنا عَل صحابته وتابعيهم ،وسَّلًما
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ساف رٍ  لُّ م  ك  يار و  ن  الد 
يار  م   الد 

ن ت  ْوًما إ ذا د  ي ؤوب  ي   س 

ِلُّ  إ ْسحاق  
 اْلْ ْوص 

ض  قول  الشيخ التونس   : الذي أ صِل معه دائَمما أ ْغم 

ن  اْلْ دين ة   -
ْعد  أ ْن ت ؤوب  م  ْبل  أ نْ  ،ل ْن ت كون  ب  نْت  ق  ْثل َم ك 

ي ها م 
ْأت   !ت 

 !أم كيف أؤوب   ،أم كيف أكون   ،ت رى كيف كنت  

 !أيُّ شيٍخ هذا

وَل أحسبني  ،وَل أحسبه يراين من بعد ،َل أحسبه رآين من قبل

ْلت  بني ه   ،صَل اهلل عليه -اْلدينة اْلنورة من رسول اهلل يديه مكانة   ج 

 !وَل ترهيب ه عنها ،وَل ترغيب ه فيها ،منها وَل مكانت ه - !وسلم

ْدس  العامل   و  ح  ن ان أم ،أ ه  يال  الف  ْشف  الصوِفَّ  ،خ   !أم ك 

 ؛ثم انتبه إيلَّ بعد حني ،مَّلحمي اْلعقودة فأنكر ؛أتراه انتبه إيلَّ أول  جميئي

ثم رآين مسؤوَل  ،اْلوار الرشيف وأيقن من أثر ،حمي اْلبسوطةفعرف مَّل

ب ِل
ْن ق  فأيقن من  ؛اْلَّلمح اْلعقودة أن أؤوب إليهم بمعجزة ب ْسط   ،عن م 

ْشك إيايب  !و 

ذ   - !وسلم ،عليه صَل اهلل -أَل إن جوار رسول اهلل  لكفيل إذا أ خ 

ر  به احلقُّ  ،بحقه ط ه  كيف َل  ؛قلوب والعقولال - !وتعاَل ،سبحانه -أن ي 

ل مني   ونحن نعرض عليه أنفسنا كلَم مررنا من أمامه س  موقنني من أنه  ،م 

  !يعرفنا ويرد سَّلمنا
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وار   ا اْْل  قُّ هذ  ما ح  يف   و  ْقت داء   ،الرشَّ َل اَل  َْب  ع   .إ َلَّ الصَّ

ذ  بحقه ،اْلدينة اْلنورة ثم أَل إن اْل قام ِف حرم ك به أن يبار ،لكفيل إذا أ خ 

ث ها  ؛ِف اْلرواح واْلشباح - !وتعاَل ،سبحانه -احلق  كيف َل وقد أ ْور 

ةً  - !وسلم ،صَل اهلل عليه -دعاء  رسول اهلل  ف  ضاع  ًة م  ك  ًة  ،ب ر  َّلم  س  و 

ةً  رَّ
ْست م    !م 

ا قُّ هذ  ما ح  يف   و  ْواء   ،اْلْ قام  الرشَّ َل  الألَّ َْب  ع     .إ َلَّ الصَّ

طبائع  ثابتة غري   -ومنها الصَب  -خَّلق اْل وعَل رغم شهرة أن

نْت قلة  :صار مثَّل كَم ِف قول أيب الطيب الذي ،م 

َل  الن اق ل ْأب ى الط باع  ع  ت   و 

نا رسول  اهلل   ،بالقدرة عَل تغيريها - !وسلم ،اهلل عليه صَل -ب رشَّ 

ْلم   " :ِف قوله
َم  اْلع  نَّ

لُّم   إ  ْلم   ،ب التَّع 
َم  احْل  نَّ

إ  م  و  لُّ ْلم  الذي هو ؛"ب التَّح 
 فاحل 

ليم ٌق ِف طبيعة احل  ل  هول أن يكتسبه كَم يكتسب العلم ،خ   ؛يستطيع اْل 

َبَّ   فينبغي إذن َْب  إذا ت ص  زوع  أن يكتسب الصَّ  :كَم قال بشار ،أن يستطيع  اْل 

  إ ْن ش   إ ذا
َل أ ْصَب  ْت  و  َبَّ ْئت  ت ص 

 يت  ش 

نيَّة   ء النبوي  أَل إن الصَب  عَل اَلقتدا  ،والصَب  عَل الألواء اْل د 

م  أهل اْلدينة
ح  م  هبَم ر 

ْلت ئ  ل   - !جعلنا اهلل مجيعا منهم - لشطران ت  التي ي ص 

قُّ  ل ها - !سبحانه، وتعاَل -احل  ص  ْن و  ها ،م  ط ع  ْن ق  ْقط ع  م  وليس  .وي 

ل  باْل كاف ئ   ع ْت  ،الواص 
ط  ل   بل الذي إذا ق  ص   ه و 

مح  فمن ثم ينبغي لكل  ؛هار 

ساب ق  أخاه إَل ،مسلم من أهل اْلدينة ْين   أن ي  َْب  ْين  الصَّ َل  "ولكن اهلل  .ذ 
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وا ما غ ري  ت ى ي  ْوٍم ح  ري   ما ب ق  غ  ْم  ي  ه  س   ،ومل يكن أهل  اْلدينة خري  اْل ْهلني   ،"ب أ ْنف 

قار  اْليَمن ِف فمن ثم  ؛َمَلمقلوهبم وت ْصديق  اْلمر والنهي ِف أع إَل بو 

َب   أخاه ،ينبغي لكل مسلم من أهل اْلدينة وأَل يقبل منه أن يكون  ،أن ي ص 

َّ اْلخوين  .لنفسه بل حيب  له ما حيب ،رش 

ْفت  هذه اْلدة  الفاخرة  عَل سائر الظروف الزمانية" َّ  ،لقد ت رش 

ًبا إَل جارنا فيها ،بالعمل ِف اْلدينة اْلنورة ر  ت ق   !وسلم ،يهصَل اهلل عل ،م 

ما آثرت   -واستحالة  إقامت ها معي  ،ولوَل رعاية  أَسِت اْلنقطعة  بالقاهرة

 :وَل عَل تلك اْلعيشة اْلباركة ،هذا اْلوار الرشيف عَل

ْست وي جار   ْل ي  ه  ا و  جوهب   ل ْوَل و 
ْيَّلت  جار  ل ظ ى اْلو  ًة و  َّلم   النَّبي  س 

غار ي إ نَّ ص  ْم ع   ف  ه  أ مَّ ْلهثون  و  حيب هاي  اْْل ْرض  ضاق  ر  لٍم و  ض   ".َل و 

استقالتي التي تقدمت هبا إَل سعادة الدكتور رئيس  ذاكم نصُّ 

من أن أدعي أنني  ،اْلحوال اختَّلفا يسريا ولن يمنعني اختَّلف   ،القسم

ْكب اْليبني   نطقت فيها بلسان أخويَّ الكبريين نْي  ِف ر  الدكتور   ،اْلفضل 

نعلم أبناء  اْلدينة اْلنورة  م نكن لننسى أننافل ؛مرعي والدكتور  سيد

ا  - !وسلم ،اهلل عليه صَل -بل كنا نتقرب بذلك إَل رسول اهلل  ،وبنات 

ْينا بذلك إليه ،حتى إذا ما التقينا عَل احلوض لَّْلنا عليه ،اْنت م  د   !وت 

 :عَل مذهبني ،ولقد اطلعت ِف أثناء ذلك من أساتذة القسم
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ب ْيحي   ،سم احلارضمذهب سعادة رئيس الق 1  ،الدكتور  إبراهيم  الصُّ

دوئيٌّ  وهو مذهب  ،يفتش عن حماسن اْلحوال القائمة ،ه 

 .لتحصيل بعض اْلكاسب اْلمكنة

ي ْد  ،ومذهب سعادة رئيس القسم اْلاِض 2 ح  السَّ ر  ف  وهو  ،الدكتور  م 

لتحصيل  ،يفتش عن حماسن اْلحوال اْلتغرية ،ث ْوريٌّ  مذهب

 ستعصية.اْل بعض اْلكاسب

ع  سائر أساتذة القسم زَّ ت و  وَل أنكر أنني معجب دائَم  .وعليهَم ي 

ْجِلَّ ِف القاهرة ،الثوريني بمذهب
أنه َل غنى  ،ولكنني أقر اْلن وإحدى ر 

 ،فلينصت كل منهَم ؛وَل للهدوئيني عن الثوريني ،اَلدوئيني للثوريني عن

يسمْع كَّلم  - قبل إنصاته إَل صوت مذهبه ،إَل صوت اْلذهب اْلخر

 !الدائم ويظفْر برونق التطور ،احلقيقة الناصعة

ة  أساتذة القسم  ْفر  التي  (،غرفتهم)ولقد كنت نفرت من ح 

إَل  ،ثم أبى اهلل إَل أن خيرجني من ضيق اْلكان ،وَل تتسع لنا ،نحتشد فيها

ج  اْلخَّلق ر  و بن اْلهتم الساحر  البيان   ف  بع ْكس   ،الذي أشار إليه عمر 

 :ولهق

ك  ما ْمر  جال  ت ضيق ل ع  نَّ أ ْخَّلق  الر 
لك  ها و 

ْت ب َّلٌد ب أ ْهل   ضاق 

التي كانت  ،أساتذِت بمبنى كلية دار العلوم القديم فلقد ذكرت غرفة

  :صغارا وكبارا ،ملتقاهم كل هم مجيعا معا
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جيلس حممد محاسة عبد اللطيف وأمحد كشك وشعبان صَّلح إَل 

وجيلس عبد احلميد شيحة وعبد  ،حسان النجدي ناصف ومتام عِل

 ،إَل عبد احلكيم بلبع وأمحد هيكل اللطيف عبد احلليم وصَّلح رزق

إَل حممد غنيمي  وجيلس شفيع السيد وعبد الواحد عَّلم وأمحد درويش

وجيلس سعد مصلوح وحممد فتيح وحممد  ،وعبد احلكيم حسان هَّلل

وجيلس عبد اهلل  ،يوبالعزيز إَل إبراهيم أنيس وعبد الرمحن أ حسن عبد

وحممد نبيل غنايم إَل حممد أبو زهرة وعِل  شحاتة وحممد بلتاجي حسن

السيد اْلليند وعبد اهلل  وجيلس عبد احلميد مدكور وحممد ،حسب اهلل

الرمحن  وجيلس عبد ،الرشقاوي إَل حممد كَمل جعفر وحسن الشافعي

 .حبيبةسامل وشفيق أبو اْلري وأمحد كامل إَل أمحد شلبي وعِل 

ة   ذكرت  تلك ْرف  ْد  ،ومل أ ْدركها ،الغ    !وكأْن ق 

ا بكلمة أستاذنا الدكتور أمحْد  آخر   -!رمحه اهلل-هيكْل  ذكرت 

 :وزراء ثقافتنا اْلحرتمني

ة   - وا اْْل سات ذ  س 
لَّمون   ،جال  ت ك  ْيف  ي  ْم ك  نْه 

لَّموا م  ع  ت  يْف   ،و  ك  و 

كون    !ي ْضح 

  !يا أهلل ،واها

لَّ  ةً ما أ ج  م 
ل  ا ،ها ك  َلَّ ما أ د   !و 

ن ْت فيها أية  نيٍة طيبةٍ  م   !وأية  رغبٍة صادقةٍ  ،وأية  مودٍة خالصةٍ  ،ك 

ْرت  تلك ك  ة   ذ  م 
ل  ذه الك  ة  أساتذة قسم اللغة العربية ؛الغرفة  هب  ْفر   ،فإذا ح 
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ٌة  -باْلدينة اْلنورة  ،من جامعة طيبة ،والعلوم اْلنسانية بكلية اْلداب ْوض  ر 

وإذا اْلساتذة  فيها مَّلئكٌة عَل أبواب النعيم برتتيب   ،من رياض اْلنة

م  اَلجائي   ه 
 :أسَمئ 

ناء    واْل م 
ة  ًفا من أخبار اْل مان  ر  يٍْب ط  ع  ب  الدكتور  أبا ش 

أ جاذ   ف 

ل ني ْدخ  ي  ب  و  ي ْطر  ًفا من أخبار ،ف  ر  ْدًرا ط  ب  الدكتور  ب 
ْكر   ثم أ جاذ  الذ 

رين  
اك  ل ني والذ  ْدخ  ي  ب  و  ي ْطر  ب  الدكتور  ب راءً  ،ف 

ًفا من أخبار  ثم أ جاذ  ر  ط 

ل ني ْدخ  ي  ب  و  ي ْطر   واْل ت ل ط فني  ف 
ًفا  ثم ،التَّل طُّف  ر  تيَّ ط  ب  الدكتور  التَّواي 

أ جاذ 

ة   اس   والس 
ة  ياس  ل ني من أخبار الس  ْدخ  ي  ب  و  ي ْطر  ب  الدكتور   ،ف 

ثم أ جاذ 

ن نْي   س  ًفا من أخبار ح  ر  ل ني ط  ي ْدخ  ب  و  ي ْطر  ق قني  ف  ب   ،التَّْحقيق  واْل ح 
ثم أ جاذ 

ل ني الدكتور   ْدخ  ي  ب  و  ي ْطر  لني ف  ز  ل والغ  ز  ًفا من أخبار الغ  ر  ي ًدا ط   ثم ،س 

ب   ي ْطر  ائني  ف  ًفا من أخبار اْل يْش  واْل ش  ر  ب  الدكتور  شعبان  ط 
 أ جاذ 

ل ني ْدخ  ي  ًفا من أخبار ثم ،و  ر  ْبد  النَّعيم  ط  ب  الدكتور  ع 
نيَّة   أ جاذ  ط  الو 

ل ني ْدخ  ي  ب  و  ي ْطر  ني ني  ف  ط  ب  الدكتور   ،والو 
ًفا من أخبار  ثم أ جاذ  ر  صاًما ط 

ع 

ل ني ْدخ  ي  ب  و  ي ْطر  لني  ف  ك  ل  واْل ت و  كُّ ًفا من  ،التَّو  ر  ليًّا ط  ب  الدكتور  ع 
ثم أ جاذ 

قني  أخبار اَلبْ 
ْنش  َْب 

ْنشاق  واْل  ل ني ر  ْدخ  ي  ب  و  ي ْطر  ب  الدكتور   ،ف 
ثم أ جاذ 

ًفا من أخبار الظَّْرف ر  ل ني قنديَّل ط  ْدخ  ي  ب  و  ي ْطر  فاء ف  ب   ،والظُّر 
ثم أ جاذ 

ًفا من يَّ ط ر 
ناد  ل ني الدكتور  ه  ْدخ  ي  ب  و  ي ْطر  ثني  ف  د   واْل ح 

ديث   !أخبار احل 
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ْح  فإذا أنا ِف ْعًضاب  ها ب  ع ظ م  ب ْعض   ي 
ة   اْل ت شاهب  

وائد  ة  الف   !بوح 

من تَّلمذِت  ،هاتفني بعض من عاش أكثر حياته باْلدينة اْلنورة ولكنني ْل  ا

َّ  يطمئن ،اْلْصيني ِل   :ع 

ة  اْلْ دين ة   - ك  ر  ْدت  ب  ج  ْل و   ؟ه 

ْرت  
ل ْجت   ،ح  ج  اْلوقف بكَّلم عا ثم ،وْل ْ ر  لَّْصت  من ح    !مخت  

ل ْوت  إَل نفس ْبت   ،ثم ْلا خ  ج  ْبت ها ،َلا ع  نَّ  :وأ 

لْت  اْحت ب س   اهلل   و 
حلات  ف  ْن ن   ع 

ْلت  ه  اْختان تْك  أ ْخلَّلق ذ  ق  و  ة  احْل  لهاد   ش 

ْمس   وح  ش  ْيب ة  ماء  الر  طيب  ط  ن  اْشتاقوا و  ْأوى م  ْقل  يا م  اْلع  ْلب  و  تيل  اْلق   ف 

ْلذين    ت 
لْرت  ْزق  أ ْرزاقأ   ف ح   ت ْدرين  أ نَّ الر 

أ ْنلت  ًة و  ْجل لج  ل   ْلفلاًظا م 

قد حججت  مرتني ومل أمكث باْلدينة اْلنورة أكثر من  وإذا أنا

ْهًرا رش   ش  ة  ع  ْجت  زوجتي ،ب ْضع  ْرت   ،واعتمرت  مرات ،وأ ْحج  وأ ْعم 

يَّأْت  ظَّلل روضته مرارا وصليت باحلرم ،أَسِت ف  رسول  وسلمت عَل ،وت 

وطاب ْقت  خطا اْلهاجرين واْلنصار   ،مرارا - !عليه وسلم ،صَل اهلل -اهلل 

وقرأت آَلف  ،حقوقي وقضيت بعض ،مرارا - !رِض اهلل عنهم -

 وناقشت ،وأخرجت كتابني جديدين ومقالني علميني ،الصفحات

 ،وحارضت حمارضة عامة ،وحرضت مؤمترا دوليا ،رسالتني جامعيتني

 ،اْلنرتنت طَّلب  علم وفن من أرجاء الدنيا وواصلت عن شبكة

واستقامْت ْلبنائي  ،جوائزهم وحظيت ببعض ،وشاركتهم فيَم يعملون

 .طريق  العلم حتى حظي بعضهم ببعض اْلوائز الدولية
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 ،كثريين ،متَّلزمني ،محدا وشكرا دائمني ،فلله احلمد والشكر

 !رىضكَم حيب ربنا وي ،مباركا عليهَم ،فيهَم مباركا ،طيبني

ْكب   عني وعن ،وجزاكم اهلل خريا أخويَّ الكبريين  اْلفضلني  ِف ر 

  !ومجعنا بكم عَل خري - الدكتور مرعي والدكتور سيد ،اْلي بني

  !والسَّلم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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ي ْ 
ائ  رَّ ام  ح  السَّ

ال  ْل ص 
اض  ْكت ور  ف  اع  الدُّ د   ِف  و 

 

آداهبا من كلية اْلداب والعلوم جيري اْلن قسم اللغة العربية و

اَلجتَمعية بجامعة السلطان قابوس، عَل استزارة أحد كبار علَمء اللغة 

واْلدب والنقد كل فصل، حرصا عَل نشا  القسم الفني والعلمي، وقد 

م(، هو اْلستاذ العراقي اْلعروف 2012كان زائرنا َلذا الفصل )خريف 

نجد طعم الزيارة حتى د عينا  الدكتور فاضل صالح السامرائي، ومل نكد

 م( إَل اَلحتفال بتَممها!24/12/2012اليوم )اَلثنني 

 قلت للدكتور فاضل: ما أَسع ما مر الفصل عَل تَّلمذتكم!

 فقال: بل ما أبطأ ما مر عَل اْلفرد اْلنقطع!
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التقينا للغداء ِف زاوية خاصة من مطعم أعضاء هيئة التدريس 

حلنيش، وأمحد يوسف بن غدور، ومحود بمبنى إدارة اْلامعة: أمحد ا

الرحمي، وحواس بري، وخالد الكندي، وزاهر الداودي، وزاهر الغسيني، 

وسعيد جَب أبو خرض، وسناء اْلَملية، وعبد اْلبار القزاز، وعبد احلليم 

حامد، وعبد العزيز الصيغ، وعِل الكلباين، وفاضل صالح السامرائي، 

ح العمراوي، وحممد عبد اهلل زروق، وحممد مجال صقر، وحممد عبد الفتا

وحممد فاضل صالح السامرائي قادما من جامعة الشارقة، وحممد اْلعشني، 

وحممد نور اْلنجد، وحممد اَلادي الطرابلس، وهَّلل احلجري )رئيس 

 القسم(.

كان عَمل اْلكان قد فرقوا اْلوائد، فأمرهم الدكتور هَّلل 

لنوادر، حتى عجب الدكتور حواس فجمعوها، فكنا ِف أثناء ذلك نتنازع ا

 لصَب الدكتور الطرابلس عَل اْلنصات!

ْقنا حول الدكتور فاضل، نأكل ونرشب ونقص ونعجب،  لَّ حت  

 حتى التفتنا إَل الدكتور هَّلل حيتفي بالدكتور فاضل:

واستفدنا نحن وطَّلبنا مجيعا، بل  -يا أستاذنا-لقد ترشفنا بكم 

ين رأينا كيف شدوا الرحال إَل حمارضتكم سائر العَمنيني ِف بَّلدهم، الذ

بالنادي الثقاِف، ومل ينقطع رضاهم عن حظوتنا بكم! وإنه ليْسنا أن تقبلوا 

 شعار جامعتنا ذكرى مودتنا الباقية!

 قال الدكتور فاضل:

http://www.mogasaqr.com/


  WWW.MOGASAQR.COM                      نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر                       

105 
 

شكر اهلل لكم، وجزاكم عني خريا! لقد غمرمتوين بكرم أخَّلقكم 

 زتم ما أستحق!وصدق مودتكم، وبالغتم ِف تكريمي حتى جتاو

مَّ اْلمع أن يفرتق، فبدا يل، فقلت:  ثم ه 

 اسمح يل يا دكتور هَّلل!

أستاذنا الدكتور فاضل السامرائي، بارك اهلل فيكم، وشكر لكم، 

وأحسن إليكم! لقد رشفتمونا، وآنستمونا. وإنه ليْسين أن أذكر اْلن أول 

ادا كبريا أن ، الذي اجتهدتم فيه اجته"معاين النحو"ما عرفتكم بكتابكم 

لونه عَل مسائل علم النحو، فكنتم  ن ز  تستقصوا من مسائل علم اْلعاين ما ت 

كأنَم جتيبون الدكتور أمحد مطلوب إَل رغبته وهو الب َّلغي  العراقي الكبري، 

س علم اْلعاين حتى ينتبه إليه النحويون!  ر   حني قال: سنظل ن د 

م، إليكم 2000لقد بلغ من استطراِف الكتاب أن رحلت سنة 

بجامعة الشارقة ِف شقتكم الفاخرة عَل بحرية اْللك خالد، أجادلكم ِف 

لتم عليها مسائل  اَلكتفاء ِف تعليم مسائل علم النحو هبذه اْلسائل التي ن زَّ

علم اْلعاين؛ فأبيتم عِلَّ بأن من مسائل علم النحو ما َل مورد فيه ْلسائل 

ثَّْلت ْم بأصل وضع اْلملة العربية؛ فرأيت  إمكان أن يشفَّ  علم اْلعاين، وم 

هذا اْلصل عن معنى خصائص اللغة العربية اْلتميزة من سائر اللغات 

 والتفكري العريب اْلتميز من سائر التفاكري!

معاين "ولقد حرصت  عَل تعليق تَّلمذِت العَمنيني بكتابكم هذا 

، ، حتى ذهبت معهم نفتش عنه بمعرض مسقط الدويل للكتاب"النحو
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نفرتق لنجتمع فنرى ماذا بلغ التفتيش بكلٍّ منا! ثم حرصت  فيَم بعد عَل 

ت ة،  أن أهنج هنجه لتَّلمذِت اْلْصيني إرواًء ْلفاف اْلسائل النحوية اْل ْصم 

 فارتاحوا له كثريا!

بَّْبت  إليكم؛ فليس أحبَّ إَل العامل من رواج منهجه!  وإنَم حت  

لعراق احلبيب، أسأل اهلل أن يصلح واليوم إذ جيدُّ بكم اْلياب إَل ا

أحوالكم، ويتم عليكم نعمته، ويثبتكم عَل احلق، حتى يعود العراق 

 سريته اْلوَل بلد فن وعلم وحضارة، آمني!
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ة   صَّ
ت   ق   اْل ن ْمن َم 

 

العرشين هاتفني بمدينة مسقط  أواخر تسعينيات القرن اْليَّلدي

كلية اْلداب عندئذ  درويش عميدالعاصمة العَمنية، اْلستاذ الدكتور أمحد 

مستشار  ها منه معايل حممد الزبريب  ل  ط   بجامعة السلطان قابوس، ِف أبياٍت 

 .ة جملس الضيفان من قْص له جديدبَّ حفر ِف ق  ت  جَّللة السلطان قابوس، ل  

ب عَم يصلح لذلك، ثم فجأة نق  كتب اْلدب العريب أ   ذهبت ِف

وحيدي اْلرصود لإلخوانيات الت ، كتاب"الصداقة والصديق"تذكرت 

 .الذي قرأته من قديم
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درويش، وجعلت أنشده ما ظننت  هاتفت اْلستاذ الدكتور أمحد

ابتهج به  أنه مناسب وهو ساكت؛ حتى إذا ما ذكرت له كتاب التوحيدي

 !راضيا مستغنيا عَم سواه

اْلدب العريب،  ناجيت نفس ِف أن أعود إَل ما قرأت من كتب

ما أختيل أن تتزين به جدران اْلجالس العربية من فأستخلص منها كل 

النثر الرشيف والشعر النفيس اْلوجزة اْلزلة، ورأيتها مثل  نصوص

 .اْلغروزة ِف طوايا جدران اْلجالس العربية منمنَمت الفسيفساء

الشبيبة العَمنية  نرشت مما اجتمع يل منها بملحق جريدة

 منمنَمت عَل"عَل أنه  -وما زلت-)رشفات(، وعَل مواقع إلكرتونية 

، حتى اكتمل "انتزعها الدكتور حممد مجال صقر ،جدران اْلجالس العربية

 .أرجو أن يتاح قريبا لزوار موقعي اْلفاضل منها كتاب طريف

أكتفي ِف نرشها بتحقيقها  كان من كرامات اْلنمنَمت التي كنت

وز إَل أجتا بعض إخواين أن وضبطها وترقيمها وعنونتها، أن متني عِل  

 حسن َسقة"قابة النظر الناقد؛ فخرج يل مقال تأملها بَم ينبغي َلا من ث  

مهارات اللغة "، اْلتاح عَل موقعي، وقطعة َل بأس هبا من كتاب "الشعر

اْلعتمد بكلية اْلداب والعلوم اَلجتَمعية من جامعة  اْلول، "العربية

 !بنعمته تتم الصاحلات السلطان قابوس؛ فاحلمد هلل الذي
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 اء  ر  ْذ ع  الْ  س  وْ ق  الْ 

 

عثر حممود  ،عَل أحد أرصفة بيع الكتب من القاهرة الفاخرة

حسن إسَمعيل عَل نسخة من القوس العذراء قصيدة حممود حممد شاكر 

  !ومل هيتد إليها إَل ِف جملسه ،فدهش هبا عن نفسه ؛الطويلة النفيسة

ل يل هكذا قا .وهناك اطلع شاكر من إسَمعيل عَل شاعر فحل

ًبا باْلشارة إَل موضعٍ  ر  ومل ينس إذ  .فيه بعض قصائده ب  ت  من بيته ك   عنه ط 

بَّة  ،ن له إحدى قصائدهعنو  رغب إَل إسَمعيل أن ي   فصادف عنواهنا ح 

ب وله   !وما زلت  أنا منذئذ أ ْكَب العنونة ؛بعنواهنا أكَبه ،فأكَبه بعنواهنا ،ق 

 يْ ب  الْ  ل  هْ أ   مْ ك  يْ ل  ع   ه  ات  ك  ر  ب  و   اهلل  ة  مْح  ر  "
  ه  نَّ إ   ت 

 
َصَدَق اهللُ  ؛"يٌد جم    يٌد مح 

  اْلَعظِيُم!
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 ن   ةٌ ب  ات  ك  
 ةٌ ئ  اش 

 

رى... ما الذي يغري كاتبة ناشئة بأن تبني باكورة منشوراتا عَل ت  

 أن تكون رسالة مبوءة من البطلة إَل البطل؟ 

تكن َل ريب ِف أهنا بنية معروفة ومستعملة، غري أهنا ربَم مل 

ر  ،مطروقة ِف بواكري اْلنشورات إَل إذا استولت عَل أصحاهبا فكرة التطهُّ

بالكتابة؛ فمن ثم يتيحوهنا من داخل أعَمَلم مثلَم أتيحت َلم من 

 خارجها! 

 ،ِف هذا العمل سرية شابة عربية عَمنية مسلمة مسنونة اْلشاعر

عشيقها، متطلعة إَل كَمل وجودها باَلمتزاج ب ،متمردة عَل التقاليد
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بت أف ؛أتاحت َلا ظروف سفرها الدرايس إَل أوروبا أن تعثر عَل بغيتها

 م  إَل أن يكون شابا عربيا ي  
ازجه ِف ازجه ا مسلَم، مت  يًّ ن  ِف ماضيه مثلَم مت 

 حارضه!

إهنا شابة متمردة عَل التقاليد، نعم، ولكنها ذائبة ِف أهلها 

ولطيف كذلك جدا، وبلدها! وهذا نمط من التمرد العطوف طريف جدا 

َل يفيض إَل عواقب غريه الوخيمة، بل يتكشف دائَم عن مظاهر من 

التضحية والبذل واْلحسان والوفاء، َل متر عَل متلقيها من غري أن ترتك ِف 

 نفسه عَّلمة عَل الطريق الصحيح. 

فَّل أحداث  -وَلسيَم بطلتها-ها يْ ل  ط  ولقد انقسمت السرية عَل ب  

حيدث أو ي رجى أن حيدث، وَل ذكريات، وَل إَل ما حدث َلَم أو 

مراسَّلت...، غري أن الكاتبة أفرطت أحيانا فيَم استطردت إليه من ذلك، 

كَم ِف إكثارها من شعر حممود درويش، ومن تفاصيل نظام القرية العَمنية 

 الزراعي، ومن اْلساطري والعلوم القديمة... 

بع بينه، وكأنَم توزع الكَّلم ِف ذلك كله عَل اْلسطر، وَل تتا

ه توقيعا، وحتمل القار  عَل أن يميل معه، وَل ترتكه يميل مع ع  توق  

ه بذلك النمط من س  ب  لْ القار ، وجها آخر لطيفا من التمرد عَل التقاليد، ي  

 !الشعر الذي تعلقت به وأكثرت منه
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و ْدع  ْيف  ت  ان  أ د يًبا ك  ر 

 !إ َل  اْلق 

 

لميذي النجيب، إَل عقد قرانه ت دعاين اْلستاذ حممود زكي

 بمسجد الرمحن الرحيم من القاهرة الفاخرة أمس اْلمعة

 م(، فإذا جامع حديث بديع فخم!17/2/2012هل=24/3/1433)

قاعة العقد، فلَم استقر يب مكاٌن دعاين  صلينا اْلغرب، ثم نزلنا إَل

ر  يل رغبته ِف  اْلستاذ حممود إَل كلمة العقد، وكان من قبل   ك  ي ها، ذ 
أن أ ْلق 

دقائق أو سبع أو عرش!  فقلت له: ِف كم يمكنني أن أتكلم؟ فقال: ِف مخس

فيه  فتقدمت إَل اْلنصة، واستأذنت الشيخ جمدي اْلأذون، بَم ورطني

  !اْلستاذ حممود؛ فأَسع إيلَّ باْلكَب وكأنه يعينه عِل  
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 :وقفت، فقلت

 !ناوطاب مسعاكم إلي -يا إخوان-عليكم طبتم مساء  سَّلم

وبحمده، وصَّلة عَل رسوله  -!سبحانه، وتعاَل-بسم اهلل 

 !وسَّلما، ورضوانا عَل صحابته وتابعيهم، حتى نلقاهم

ِف اْلية احلادية والعرشين من  -سبحانه، وتعاَل!-احلق  قال

ات ه  "سورة الروم:  ْن آي 
م  ن وا إ ل يْ  و  ت ْسك 

اًجا ل  ْم أ ْزو  ك 
س  ْنف  ْن أ  ْم م  ل ق  ل ك  ا أ ْن خ  ه 

ل   ع  ج  ًة  و  دَّ و  ْم م  ْين ك  ْومٍ ب  اٍت ل ق  ي  ك  ْل 
ل  ًة إ نَّ ِف  ذ  مْح  ر  ون   و  ر  كَّ ت ف    ."ي 

 الزواج آية ظاهرة من آيات -سبحانه، وتعاَل!-لقد جعل احلق 

حكمته العظيمة وعلمه اْلحيط، وأشار ِف آخر كَّلمه إَل اشتَمل آية 

من فكر فيها؛ فلنعد معا إَل  عَل آيات باطنة يستنبطها الزواج ِف نفسها،

 .أن نقف منه عَل آيات الزواج الباطنة عسى -سبحانه، وتعاَل!-كَّلمه 

َّلة باْلضافة إَل  الزواج من -سبحانه، وتعاَل!-لقد جعل احلق  آياته اْل ح 

مثلَم فضل الصيام حني  نفسه، َل اْليات اْل ْخَّلة من هذه اْلضافة؛ ففضله

ن ا... إ َلَّ الص  "قال فيه:  أ  ، و  و  يل  ه  ؛ ف  ي ب ه   ي ام  عَل رغم أننا نتعبده  -"أ ْجز 

مْ "بالعبادات كلها! ثم نبهنا بقوله:  وبقوله:  -أنه ْلصلحتنا ، عَل"ل ك 

مْ " ك  س  ْنف  ْن أ  كلمة أزواج مجع  ، عَل أنه بني اْلتكافئني، وَل سيَم أن"م 

دالة  اء، كلمةزوج، والزوج من له امرأة من الرجال ومن َلا رجل من النس

 :وبقوله -عَل مساواة العربية بني الرجل واْلرأة ِف هذا اْلقام اْلطري

ا" ن وا إ ل ْيه  ت ْسك 
، عَل أن حتري اْلصلحة وحتري الكفاءة مفضيان إَل "ل 
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ع ل  "وبقوله:  -الزوجني كل منهَم إَل اْلخر، وارتياحه له سكون ج  و 

ةً  دَّ و  ْم م  ْين ك  ةً  ب  مْح  ر  ضاء ذلك السكون إَل اْلودة، بَم ِف السكون ، عَل إف"و 

 .ولن تصح مودة من غري رمحة من اطمئنان ومن متعة،

عقده،  لقد دعاين اْلستاذ حممود زكي تلميذي النجيب، إَل كلمة

فعجبت له: خيتارين أنا اْلديب اللغوي، عَل أساتذته وأساتذِت اْلجَّلء 

  !الفقهاء الدعاة العلَمء

وثيقة زواج "عملت فيه عملها قصيدِت ثم خطر يل أنه ربَم 

فظنني مأذون الناحية َل الشيخ جمدي؛ فاسمعوها واحكموا  ؛"مْصية

 :بيني وبينه

ة  " ث يق  ةٌ  و  يَّ ْْص 
اٍج م  و   ز 

يرْ  ان  التَّْحر  ْيد  ا م  يَّا ي   ه 

ى ْكر 
ا ذ  يَّا ي  ينْ  ه  اْلع رْش  س  و 

ام   اْْل 

لُّ  ْد ك  ْلي ْشه  ي نيْ  ق وَل  و  ْْص 
 اْلْ 

ْيدانْ  ا م  ك  ي  ْفس  ي ن 
ْجن  و   ز 

ا ى أ ْقب ل  ي  ْكر 
 ذ 

ان   ْيد  ْلم 
ى ل  ْكر  ك  ِف  الذ   ب ور 

ى ِف   ْكر  لذ 
ل  انْ  و   اْلْ ْيد 

انْ  َْل  ي  اْلو  ْْص 
ْعب  اْلْ   ."ل لشَّ
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ْص   كَم تعرفون
ي م الوثائق! فلَم اطلع عليها بعض كبار  والق 

ْن ش  م 

و    من احلرية َل من الذكرى اْلليمة!اْليدان  جالكتاب، دعاين إَل أن أ ز 

حيرم عليه اْلمع بني اْلختني!  فقلت: كيف أزوجه احلرية دون العدالة، أم

 !بديعا جه احلرية والعدالة إذن، وليكن عرسا تارخييافقال: زو  

وجدت دهشة بعض احلارضين؛ فملت إَل اْلأذون عن يساري: 

ى  !ِف ساعتي، ثم أكملتوَل أثبت! ونظرت  هل أطلت؟ فَم ن ف 

أقوى ذاكرة وأوسع  ثم خطر يل أنه ربَم كان اْلستاذ حممود زكي

واْلعزاب - اطَّلعا، فعثر عَل قصيدة يل، كنت أ ْرق ي هبا اْلعزاب قديَم

ب  من َل امرأة له من الرجال ومن َل رجل َلا من ز  ٍب، والع  ز   مجع ع 

خاليا ليَّل أوشك أن  زاعَم أنه من كررها مرارا -النساء؛ فهو ضد الزوج

؛ فاستدفع هبا عن اْلعزاب مثل ما كان فيه من بلوى؛  يتزوج أو أن جي  ن 

 :وبينه فاسمعوها واحكموا بيني

ب  " ز  ْقي ة  اْلع    ر 

ة   ْل ك  ا مم  ْعد  ي  ب  اْج  و   اْْل ْزو 

ْسق ط   ْوٍج ي  م  اْلي ْوم  ب ز  يك 
ْرم   الن ظ امْ  ن 

اْل  ع  ْم إ َل  اْلف  ك  يد 
ع   ي 

ن  ي   ْم ع  ك  د 
مْ  ْبع  َّل   اْلك 

ع ون   ْسم  ْرًعا أ ْن ت ظ لُّوا ت  اق  ذ  ْد ض    ق 

ان   ْيف  ك  ل ونْ  ك  ْفع  ل ون  ي   اْْل وَّ
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ب ونْ  ْعج  ت   و 

ٌد أ نْ  اح  اد  و  إ ْن أ ر  مْ  ف  َّل  ك  اْلك  رْت   ي 

ًقا ف  ص   م 
ه  ت و 
بَّ ل   ه 

ا ال  ي  ق  مْ  و  َّل   س 

مْ  َّل  ي ا س   ف 

ْن جم   
ار  م  ْد ص  اْج ق  ي اْْل ْزو 

د   اه 

مْ  ب ي ا َّل   س 

اءْ  الن س   و 
ال  ج  م  الر  ب  أ ْعَّل   أ ْنج 

مْ  ب ي ا َّل   س 

امْ   اْْل يَّ
ه  ذ  ه  ِف  ه  ْرت  ذ   ع 

ة   اد  أ ْيت  ق  ْد ر  ق  مْ  ف  َّل   اْلك 

ان   ْنس  ج  اْْل  ْر  ْون  أ نَّ م  ر    ي 

ب ائ ل   ْن ح 
ْيط ان   م   الشَّ

مْ  َّل  و  السَّ  ه 

 ْ
ا رش  ْعد  ي  ب  اْب و  ة  اْْل ْعز  م 

 ذ 

َم   اْج  ف   اْْل ْزو 
ْول ة  ا ب د  ذ  ك  ني  ه 

ف  ْست ْضع  ْم م   ل ك 

س  
ْل  ْد جي  مْ  ق  ْين ه  ْم ب  نْك 

د  م 
اح   اْلو 

مْ  ٍم أ ْو ك َّل  َّل   ب َّل  س 

ْضب ةً  وهن  ا خي  اف  غ  ْرت ض  ٍة َل  ي  ْزح  ْعد  م  يء  ب 
 جت  
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مْ  نْك 
د  م 
اح  َم  اْلو  نَّ

أ  ز   ك  ْ ي  اْل مل  ة  اْْل ْطف  ْوض   ْل ب ر 

ْم ن اظ رٌ  نْه 
د  م 
اح  َم  اْلو  نَّ

أ  اْل  ك  ة  اْْل ْطف  ْوض  ر 
 ل 

اْل   اْْل ْحو 
ه  ذ  ا ه   م 

ْم ِف   أ ْوك  ائ مٍ  أ أ ْن ر  اٍء د  ق   ش 

ةٍ  ْحش  و  ٍة و  ْحد  ْم ِف  و  نَّك  أ   و 

ةٍ  وب  ز  ن ةٍ  ع 
ْزم   م 

مْ  ب ون ك  ن  ؤ   ي 

مْ  ون ك  ْست ْعب د   ي 

ر   ا ت  اْج  ْون  أ م  و  لزَّ
ْم أ ْصل ح  ل  نَّك   أ 

ْهًدا  ع 

ًزا خي  يف   ج  نَّ ر  ز  اْج  ْل  ْرج  يَّة  اْْل ْزو 
ل  اخ   د 

اْب  ث ور  ب اْْل ْعز   ي 

ط وا ي ْسق 
 الن ظ امْ  ل 

اج    اْْل ْزو 
ْول ة   ِف  د 

مْ  َّل  ْول ة  اْلك   د 

نْ  ا م  ْب  ي  ز  َل  ع  ًبا ع  ز  لُّ ع  د   ي 

ه  ب ل   ي ات  ب ْت ح  لَّ ق  ل ْب  ت   اْنق 

اه   ر  ْب  ت  ه  ْأِت  ذ  ي ي 
ب  الَّذ  س  ْ  حت 

ْض  ت ع ْب  ه  حم  نْد 
ٍء ع  ْ لُّ يش  ك   ف 
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ا ب ْب  ي   ا أ ْلق ى س 
و ْل  ْبد  ا ي  ب  م   ر 

َل   ًبا ع  ز  لُّ ع  د  ْن ي  ا م  ْب  ي  ز   ع 

ْب  يْت  اْلع ج  أ ْلف  ْيت ه  ف  ْرت  ب  ْد ز   ق 

ْوق   ايس  ف  ر  ي ك 
ذ  ت ْب  ه  ا ك  ه 

 ب ْعض 

ْب و   ر  ا ه  ه  ير  ٌة َس   ء  َّل  ي م 
 ذ 

ا ْلع ب  م  ٌة ت  ت ار 
ع ْب  س   أ ْحَل  اللَّ

ْب  ز  َل  ع  ًبا ع  ز  لُّ ع  د  ْن ي  ا م   ي 

 ْ مل  ي و 
ن  ْدت  ع  ب ْب  و  َم  السَّ ْئ ف 

 جت  

ا ْوًما م   جي  ْب  أ ْحب ْبت  أ ْن أ ْطب خ  ي 

ْ ي ط ْب  ل ْقت  مل  ْد س 
ف  ْ ي  ل ْوت  مل   ق 

ْد ص   ق  ا يل  و  ت ْب  ن ْعت  م  ا ك  لَّ م   ك 

ْب  ز  َل  ع  ًبا ع  ز  لُّ ع  د  ْن ي  ا م   ي 

ون   ك  ا السُّ ذ  ْب  ه  ي اْْل ر 
ْتن ٌة ل ذ 

 ف 

ي ب ْعض  ل ع ْب 
ْبت غ  ي ي 

ْبك  ْفل  ي 
 َل  ط 

ب ْب  َل   رْي  س  ْن غ 
وك  م  ٌة ت ْشك  ْوج   ز 

مَّ  ا ج  ات  ك   ش 
ت يض  ْ رت  ْب  ف   اْْل د 

َل   ًبا ع  ز  لُّ ع  د  ْن ي  ا م  ْب ي  ز    ع 

ه ُّ ي ت ْس 
َل  الَّت  ْب  ع  غ  ا ر   إ ذ 

ْب  ه  ا ذ  ا إ ذ  ه 
ْرض  ه  ِف  ع  ون   ت ص 
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ه   حي  ر  ي ت 
َل  الَّت  ع ْب  ع  ا ت   إ ذ 

ْب  لَّ النَّش  إ ْن ق  ْوًما و  ه  د  ْقب ل   ت 

لُّ  د  ْن ي  ا م  ْب  ي  ز  َل  ع  ًبا ع  ز   ع 

ْب  ض  إ ْن غ  ا و  ه  م  ْكر  ي ي 
َل  الَّت   ع 

اف   نْ  ف َّل  خت  
ْب ع  ْسف  النُّو  ه  ع   د 

ار    ن 
َل  ت ظ لُّ ت ْصط ِل  ْب  و  ي   الر 

ْب  ج  ه  ف َّل  ع  ي ات  ا ح  ي ات    ح 

َل   ًبا ع  ز  لُّ ع  د  ْن ي  ا م  ْب  ي  ز   !"ع 

! قد استدل عزبنا عَل عزبه! ولقد قد استدل عزب عَل عزب

م   ثبت لديَّ أن ر  ك  ِفَّ  اْلستاذ حممود زكي تلميذي النجيب، إنَم أراد أن ي 

الدائمني عَل زواجه! وإنه ْلكرم تكريم أن هيتدي إَل  حريص وإحلاحي

يكتمل هبا وتكتمل به؛ فتنشأ باكتَمَلَم  ذات الدين واحلسب والنسب، التي

 .وأمتنا أَسة ناجحة، تشارك ِف هنضة جمتمعنا وشعبنا

َم   ْين ه  مج  ع  ب  ، و  َم 
ْيه  ل  ك  ع  ار  ب  ، و  َم  ك  اهللَّ  َل   ار  رْيٍ  ب   !ِف  خ 

مج  ع   ، و  َم 
ْيه  ل  ك  ع  ار  ب  ، و  َم  ك  اهللَّ  َل   ار  رْيٍ  ب  َم  ِف  خ  ْين ه   !ب 

، َم 
ْيه  ل  ك  ع  ار  ب  ، و  َم  ك  اهللَّ  َل   ار  رْيٍ  ب  َم  ِف  خ  ْين ه  مج  ع  ب   !و 

  !وشكر اهلل لكم، والسَّلم عليكم
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 !نْي  ص  رْ ق  الْ ب   ،مَّ ه  اللَّ 

 

عَل معتز وبراء إَل ما سافرا معي  6/2/2015عزمت اْلميس 

فاعتذر براء بعمل جامعي؛ فصحبناه إليه، ومكثنا نرشب  ؛ي  َّل  م  إَل ط  

أنجز عمله، ثم ركبنا إَل اْلظَّلت  الشاي بجامعة القاهرة ونعجب حتى

 .معتز مما ظن ود حيث وجدنا سيارات منوف عَل خريٍ بُّ فع  

نزور أبانا وأهلنا ِف منوف استأجرنا سائقا إَل مقابر طمَّلي ل

السابقني، عفا اهلل عنا وعنهم ِف الصاحلني! سلمنا عليهم،  وأحباءنا

وكنت أصافح  -سبحانه، وتعاَل!-كَّلم احلق  ودعونا َلم، وقرأنا من

اهلل أن يصفح عني وعنه!  القَب بيميني مثلَم كنت أصافح صاحبه؛ عسى
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بالعمل  يناسه إ  يحاش اْلكان؛ فدعوته إَلت  وأفلتت من براء كلمة ِف اْس 

 !الصالح

، واحدةً  ثم ذهبنا إَل ثَّلث عَمِت اللواِت بطمَّلي واحدةً 

ا ن  ك  ر  دْ ، وأكلنا عندهن، ورشبنا، وصلينا حتى أ  وأهليهن   فجالسناهن  

نا! وطال وقوفنا وما من سيارة بادر  وي   هع  ط  نق  ه عن م  بادر  ؛ فأقبلنا ن  الوقت  

لصاحبي: تريدان سيارة؟  م؛ فقلتتعيدنا إَل منوف حتى جترأ علينا الند

 قاَل: نعم! وكنت قد رأيت بناحية من أسفل الطريق رجَّل أشعث  

، فقلت َلَم: اشرتيا َلذا الرجل شيئا لٍ ه  لْ ه   فردٍ م   ا من الَبد ِف ثوٍب عً تجم  م  

معتز من فوره إَل دكان قريب، ثم عاد قائَّل: مل أجد فيه غري  يأكله! فخف

 .هذين القرصني

رصني، وذهبت أتقرب إَل الرجل، وأتودد وهو بني الق أخذت

يمسكهَم، فأحلحت عليه أن يأكل منهَم؛  ابتسام والتفات حتى رِض أن

فدفعهَم عنه، ثم أمسك  اه عنه؛ فأحلحت عليه،فقضم من أحدمها، ثم نح  

اْلخر  هبَم يريد أن يلقيهَم خلفه؛ فأدركتهَم، وتلطفت به؛ فقضم من

، ولكنه بقي ستثقلٍ م   مستغرٍب  ك  وْ ما قضم ل   ك  لوقضمة، واكتفى. وكان ي  

مبتسَم ويلتفت عني فينظر ويلتفت دواليك، وأنا شديد اْلشفاق  ينظر إيل

 !إليه عليه واحلنني

وقف صاحباي ينتظران أجر اْلعروف وَل جيدانه! وأخذنا ِف 

 ةً رْي  عندنا ح   اْلعروف التي تقي مصارع السوء وليس أسوأ   أخبار صنائع
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بخَب صاحبه  القارس؛ فتوقف فيها براءٌ  ا من انتظارنا هذا الطويلزً ْج وع  

اْلراد إنَم هو  ق حذاؤه؛ فذكرت له أنالذي دخل اْلسجد ليصِل فْس  

 !أعَمل خدمة الناس واْلحسان إليهم

صاحباي باسرتداد  حتى متازح   عابئة بنا توالت السيارات غري  

سيارة، فقفز براء  ا شاءا منم بإزائهَم سيارةٌ  القرصني من الرجل؛ فوقفْت 

خلف:  أنا ومعتز خلفه، ومل ألبث أن ناديته من إَل جوار السائق، وركبت  

 !نيبراء، كيف وجدت القرصني! فقال: سبقت  

اللذين هبا، فجالسنامها،  ِف منوف ذهبنا إَل عمنا ثم أخينا

وبالغوا ِف احتفوا بنا  ا هبَم واحدا واحدا، ثم إَل أصهار معتز الذينن  ْس ن  ت  وائْ 

حتى ارتاب  إكرامنا وأنكروا علينا عزمنا بعدئذ عَل اْلياب إَل القاهرة

 ا عَل بركة الغد من أوله ِفإَل السفر حرًص  ِف سياراتا؛ فأبيت   ي  صاحبا

ا : كيف وجدمت  أَسِت؛ فإذا سيارتان متاحتان َل واحدة؛ فقلت لصاحبي  

فهذا توفيق من َل زمان هبَم تيسري ما كان قبلهَم؛  القرصني! وربَم كان

 !عنده وَل مكان، سبحانه، وتعاَل

وأوصيتهَم كلَم صنعا من مثل ذلك اْلعروف اْلالص أن يدعوا به 

من وقتهَم، إَل ما يشاءان قائلني: اللهم، به افعل  -!سبحانه، وتعاَل-احلق 

أنه سيفعل؛ فإنه يفعل، سبحانه،  لنا كذا وكذا وكذا...، موقنني من

  !وتعاَل
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 ع  ام  اْْل   ان  س  ل  

 

غاب خطيب ، 5/12/2014=12/2/1436أمس اْلمعة 

جامع جامعة السلطان قابوس، وناب عنه شاب من تَّلمذته، يقرأ اْلطبة، 

 ا، وهيهات!طيبً  أدائه اْليات أداءً يي موات القراءة بحياة وجيتهد أن حي  

نا اْلطيب، فلم يكد يسلم من الصَّلة، حتى تقدم من خلفنا مَّ ثم أ  

 والعجميُّ  العَمينُّ  غريب اختلط ِف مَّلبسه العريبُّ  إَل يسار اْلنَب شيٌخ 

 ْس ب  ، وهو يصيح فينا م  الباكستاينُّ 
-ا عَل احلق يً ن  ثْ ا م  يً ل  ص   م  ًَل د  مْ  حم   ًَّل م 

بلغة عربية صحيحة اْلصوات إَل العَّلمات اْلعرابية  -سبحانه، وتعاَل!

فوقع ِف نفس عندئذ أنه -التي اختلط بعضها ببعض اختَّلطا عجيبا 
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مكروب مأزوم، يطلب اْلساعدة عَل مصيبته الفادحة، وَلسيَم أن 

ثم توسل إَل اهلل  -اْلستشفى اْلامعي قريب، ربَم احتبس فيه بعض أهله

بطهارة الزمان واْلكان واحلارضين والغائبني، أن يشفي السلطان قابوس، 

يد ما سبق باللغة اْلوردية، ثم طالبنا بالتأمني؛ فأمنا. ثم استسمحنا أن يع

 ثم طالبنا بالتأمني؛ فأمنا. ثم سلم، ورجع إَل حيث كان جالسا!

هارة الصوت وثباته وصدق الدعوة ورشفها، ج   نْ لقد كان م  

ِف الثناء عليه  بارْت ، حتى ت  واْلفئدة   واْلبصار   اْلسَمع   ف  ط  بحيث خ  

 ب إليه!تحبَّ ه، وت  عليه فيَم بعد، تسلم علي عْت مَّ والدعاء له، ثم جت  
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 !ك  ب  ذ  كْ ا أ  م  

 

ل تَّلمذتك بحرصك عَل تصحيح منهج البحث، وأنت إنَم ت  خت  

 هربت من افتضاحك بالعجز عن اَلكتشاف! 

أما علمت أن أول العلم اكتشاف الظواهر، وثانيه وصفها، وثالثه 

 تفسريها، ورابعه التنبؤ هبا، وخامسه التحكم فيها! تلك مخسة كاملة. 

ىض علم الطبيعة ِف منهج تلك اْلعَمل إَل آخرها )التحكم لقد م

ِف الظواهر(، فأما علم اْلنسان فلم يتجاوز ثالثها )تفسري الظواهر(، ولن 

يتجاوزها إَل أن تنجح رشكات الصناعة والتجارة العاْلية ِف حتويل البرش 

 إَل نسخ شائهة تعيش معيشة اْلَمد أو احليوان وختضع خضوعهَم! 
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هبت نعمة اَلكتشاف لعرفت أنه أساس منهج العمل و   ولو كنت  

تَّلمذتك بأن ينقطعوا ْلواد  الذي َل تقوم سائر أعَمله إَل عليه، وْلغريت  

بحثهم، فيساكنوها، وينصتوا إليها، ويصَبوا عليها حتى تبوح بطرف من 

 أخبارها! 

 ولكن كيف يسمع من ِف القبور!
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 ح  ْص م  
 يف 

 

وسبحان من نصب -أبادر موعد احلظر مرة سفري عجَّلن ِف غ

فلَم استقر يب اْلقام السبت ؛ نسيت مصحفي -!لنا اْلشارات

أقبلت عَل مسجد جامعة السلطان  -وحرضت الصَّلة ،7/9/2013

 !ثم استعرت منه مصحفا أتبلغ به ،فصليت ،قابوس

أن  ه  ات  وف   ،ربَم اقرتح مقرتح أن أتبلغ بَم حفظت أو حفظ حاسويب

عبد بقراءة القرآن أن أتأمله ِف اْلصحف وأن أحرك به لساين من متام الت

 .مسموعا يل وهو أفضل أو غري مسموع
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-ينا من قول اْلمام مالك بجواز َسقة الكتب و  وحرضين ما ر  

وأنه  ،الكتب بالْسقة اْلصاحف اْلهملة وخطر يل أن أحقَّ  -وإن رجع عنه

ر ِف قول احلق راهنا اْلحذَّ َل يمتنع أن يكون عدم القراءة فيها من معاين هج

 وْ ق   نَّ إ  " :-!وتعاَلسبحانه -
 ."اورً ج  هْ م   آن  رْ ق  ا الْ ذ  وا ه  ذ  ي اختَّ  م 

ما زاد من  هذا اْلعنى أمحل إَل اْلسجد كلَّ  ر  ذ  ح   نْ ولقد كنت م  

فاحتاجت زوجي إَل  ؛حتى أفرطت   ،مصاحف البيت عَل قراءتنا

مصحفها الكبري مصحفا فاخرتت ب ،فأقبلت عَل مسجد احلي ،مصحفها

 !متوسطا

بمصحف آخر  الَّلحقة أقبل عِلَّ  فلَم كانت الصَّلة   ،رآين راءٍ 

أن   به عن إِصار مهدي اْلصحف اْلسجد  عَب  فيَم ي   اْلسجد حريان   مؤذن  

وَل واهلل ما عرفته ِف -باْلصحف  ه حني خرجت  أعيده وقد كنت ْلحت  

فأبيت إَل  -!واهلل أعلم به ،لوَل أذكره ِف أهل الصف اْلو ،حلقة القراءة

 !أن أشرتي َلا

ومن لطائف ما كنا ندعو به تَّلمذتنا أَل يبخلوا بكتبهم عَل 

عن طَّلب العلم  س  ب  ن ح  م   ن أنَّ ينا عن سفيان الثوري م  و  ما ر   ،طَّلهبا

وإن أوجبنا عليهم أن يصطنعوا من السياسة  ،ب باحرتاق مكتبتهوق  ه ع  ب  ت  ك  

 !د عليهمما يضمن َلم أن تر
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ْ  ع  م    ش   ْد مَّ حم    ودْ م  حم 
 ان  ض  م   ر  ِف   رْ اك 

 

ْلت  إليه من بعد عْص اْلمعة اْلامس والعرشين من رمضان  ص  و 

هل(، فإذا هو مشغول 25/9/1413سنة ثَّلث عرشة وأربعمئة وألف )

ْسعه  ًيا من اْلتقان والتزيني و  ر  ت ح  بكتاب اهلل وحده يقرؤه رافعا به صوته م 

ه قليَّل  وكأنَم ع  ض  د  إذا و  ر  نْف  ل  عليه، ِف مصحف من قياس متوسط، ي  ت ن زَّ ي 

لتحية القادمني، بمنضدة الكتب الصغرية التي مل تكن ختلو عن يساره من 

 وفود الكتب اْلديدة!
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ْيت  عنه مأخوذا بمكتبته التي مل تدع جدارا من بيته الكبري إَل  ن حَّ ت 

ْته  من أرجائه اْلربعة  س  تْ  ولو-ك  ك  ر  ًذا إَل باطنه ما ت  نْف  ْت م  م 
ل  إَل  -ه  ع 

ْدران اْلطبخ واحلَمم!  ج 

، أ ذوق  شيئا من قبل  ة  ْفر  ْيث  السُّ ن  للمغرب، فذهبت إَل ح  أ ذ 

، فرشبت   ة   سفن أب الغازيَّ
ر  الدين ومياه  م  وارير  ق  ْتني ق  الصَّلة، فأ ْغر 

ق الغازبعضها ببعض أ نْ  ش  وقار القمر بن ز 
 ية!ع 

ة  أكرم من رأينا، فإذا ألذُّ طعام وأغَّله  ْفر  ْينا ثم أقبلنا عَل س  لَّ ص 

س بالفحم،  ِت، فدعاين إَل طبق الفول اْلدمَّ رْي  ف  أستاذنا ح  ر  وأكثره! ع 

م، الذي يبدأ به إفطاره، فشكرت  دعوته الكريمة، وآثرت   حريِت! فت ب سَّ

! ْمت  ب سَّ  وت 

ات، كَم أ لَّف  ِف فيا سبحان الذي أ لَّف  عَل م د 
ائدته بني اْل ت باع 

ين! د   جملسه بني اْل ت باع 
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 ن   ل  ك  أ   نْ م  
 !)فصل ِف اْلطعمة اْلندونيسية( ه  م  وْ ص   ل  ط  ا ب  يً اس 

 

 

بعد سفر ثَّلثني ساعة من بيت جامعة السلطان قابوس بمدينة 

مسقط العَمنية، وصلت إَل فندق احلديقة احلميم بمدينة جوكجاكرتا 

، فدعاين أخي الفاضل 7/10/2014دونيسية، صباح الثَّلثاء اْلن

الدكتور تولوس )اْلستقيم باْلندونيسية( مصطفى رئيس احتاد مدريس 

اللغة العربية بإندونيسيا، إَل اْلفطار بمطعم الفندق ومعنا تلميذه اْلثري 

الدكتور مهاجر، وكنت شبعان من أطعمة الطائرات، ولكنه شهاين 

فتشهيت، فإذا أطعمة إندونيسية غريبة: أرز ومكرونة  بأطعمة الفنادق؛

وسمك وحلم متخفية بحجاب اْلندونيسية الثخني، وعجني نضيج 
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وتوابل وسوداين وفول صويا حممصان وخرضاوات جمهزة للخلط، 

وخرضاوات مطبوخة، وقطع بطاطس وعجائن فولية صويائية مقلية، 

م ويشء كأنه من ورشائح خبز سمكي وسلطة خرضاء، وقطع بطيخ وشَم

أوَلد الشَمم واْلانجو فاكهي مركب، ورشائح خبز توستي وجبن زبدي 

ومربى عسلية ومكْسات شيكوَلتية، وعصائر اْلوافة احلمراء والبيضاء، 

صوانع وشاي أخرض معطر وشاي أعشاب أصفر دوائي َل يصنعه غري 

 ماهرات متر به عَل البيوت!

، واجتز هيَّ أت بقليل من اْلكرونة ندمت عَل ما فر  من ت ش 

والبطاطس والسمك والسلطة والفواكه وعصري اْلوافة احلمراء والشاي 

اْلخرض اْلعطر، وقبلت نافرا رشفة تعريفية من شاي اْلعشاب دعاين 

إليها الدكتور تولوس، واعتذرت عن اْلرز الذي يأكله اْلندونيسيون 

ويسمونه  - أكلمهَم-إفطارا وغداء وعشاء وَل يعدون آكَّل من مل يأكله 

النايس، وَل يأبون أن يكون منسوبا إَل الناس الذين به حياتم، غري بعيد 

ن ا  ون  عاي  مما يسميه له اْلليجيون عيشا، وَل مما يسمي اْلْصيون اْلبز، وي 

ل  ن   ْن أ ك  !بقوَلم: م  ه  ْوم  ًيا )أرزا( ب ط ل  ص 
 اس 

ا وعَل رغم غلبة اْلرز عليهم حتى أكلوه كل وقت طبيخ

وحلوى، تراجع إنتاجهم له حتى صاروا ِف مستورديه، وخدعم عنه 

 واع من البطاطس الوافدة!بعض  رجال اْلعَمل الفاسدين بأن
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تركني الدكتور تولوس عَل أن يأخذين مساء إَل غداء خارجي 

بعدما أرتاح من عذاب سفر الثَّلثني ساعة، فارحتت، ثم ارحتت، ثم 

طعم الفندق، فلم أجد النظام اْلفتوح، ارحتت، ومل يأت؛ فاضطررت إَل م

وجاءتني بالقائمة النادلة، وأقبلْت ترشح يل اْلطعمة اْلصورة، فلم أفهم 

عنها شيئا َل باْلندونيسية وَل باْلنجليزية، وفررت إَل غرفتي أنتظر 

لَّ ب ن ا ب هْ "-الفرج، فلَم تأخر وعضني اْلوع بنابه  ا ح  ، كَم قال "ل ْيت  م 

أقبلت عَل مطعم الفندق إقبال متوجس من الفوات،  -البدوي اْلول

فطلبت  ثَّلثة أطباق،  -وهذا أول التوفيق-وجاءتني بالقائمة نادلة أخرى 

واشتغلت بالقراءة، فلم تلبث أن جاءتني تباعا، وإذا أوَلا ربع دجاجة 

بلدية وقالب أرز أبيض ورشائح سلطة خرضاء وصلصة توابل محراء، 

طي كبرية عريضة مشققة مقلية برشائح ليمون وإذا ثانيها سمكة بل

ورشائح سلطة خرضاء، وإذا ثالثها قطع بطيخ وشَمم مكسوة برشائح 

اْلبن وسوائله عَل فرائش اْلس! وَل واهلل ما اجرتأ عَل ذلك ظني، 

ْت يل أم مني!  ر  ولكنه أجر الصَب؛ فمضيت فيها ذهابا وإيابا ومل أدر أ ْست ْغف 

 100000، فجاءتني النادلة بوثيقة الدفع وفيها وطلبت  وثيقة التوقيع

فنبهت ها، فجاءتني بوثيقة  -ويا ما أرخصها! -ج.م.ع(  65-60روبية )

 ثبات رقم الغرفة واسمي وتوقيعي. التوقيع باْلبلغ ومواضع إ

جاءين الدكتور تولوس عشاء يعتذر باستقبال ضيوفه، فعذرته، 

هاك بعض اْلياه! وإذا فيه قارورة  ولكنه بالغ ِف اعتذاره بكيس أسود قائَّل:
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ماء وعلبة عصري تفاح كبريتان، وعلبة مربى عسلية، ورشائح جبن 

هبا عَل طوار   معروفة ورشائح خبز توستي وحشية غريبة؛ فتدللت  

 اْلوع الطارئة. 

ومن صباح الغد محلني وزمَّلئي إَل إدارة جامعة سونان 

م نحارض حمارضاتنا ِف قاعة كاليجاكا اْلسَّلمية لنشهد افتتاح ندوتنا ث

مناقشة الرسائل العلمية. ولكنه انعطف بنا يسارا إَل جملس وثري لقينا فيه 

الدكتور حممد أمني عبد اهلل مهندس هذه اْلامعة التكاملية الفذ ورئيسها 

اْلتنحي قريبا بعد مدتني رباعيتني َل تتيْسان لغريه، وبعض نوابه، 

اْلعطر اْلنف، والعنب اْلمحر اْلعروف وتشاركنا ِف مثل الشاي اْلخرض 

ًة لذيذ وهرائس أرز بيضاء ومحراء حمشوة وغري  ْر  ٍب مح  رْش  وموز ضئيل م 

 فلم نرتح إَل إَل العنب واْلوز! حمشوة وهرائس جوز هند حمشوة؛ 

ومساء دعانا الدكتور تولوس إَل غابة تيمبوراسو )ظهور الطعم 

ها عَل باْلندونيسية( الصناعية السياحية الت نَّاع  ها ص  ي ساعدت هي نفس 

صناعتها؛ فتسابقت إليهم أشجار  الكَّلبا )جوز اَلند( السامقة ومياه 

شوا عَل هذه حتت تلك ت ْعريشاٍت ساحرًة  الوديان احلافلة باْلسَمك، فعرَّ

ْينا إَل بعضها حتى جاءتنا كؤوس الشاي اْلخرض اْلعطر  غامضًة، أ و 

ثة احلبات والزنجبيل، وأطباق الفول الس وداين اْلخرض ذي الثَمر اْل ثلَّ

اللؤلؤية ِف قشورها، وطواجن اْلرز اْلشبية اْلستطيلة العميقة، وعجائن 

الصويا، وأطباق اْلسَمك واْلمَبي والدجاج والسلطات اْلتعددة 
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واص  واْلَّلعق؛ فافت ت نَّا بالفول  اْلختلفة، وثَمر الكَّلبا اْلشقوقة للم 

الشاي اْلخرض اْلعطر، ثم اكتفينا بقليل من اْلرز،  السوداين اْلخرض مع

وظننت الدجاج بلديا -وأكثرنا من اْلسَمك واْلمَبي والسلطة اْلرضاء 

نا  -فخاب ظني يطه حتى اْضط رَّ
ش  ثم ارتوينا بمياه جوز اَلند، وتلذذنا بك 

منتهى التاسعة؛ فسلكنا له مضايق الغابة الساحرة، ساخطني عَل حجاب 

 امل!الظَّلم الظ

بعدما قضيننا من إندونيسيا كل حاجة محلني إَل اْلطار الدكتور 

تولوس وتلميذه اْلثري الدكتور مهاجر، وانتظرنا وصول طائرة جاكرتا 

واين  إَل الطعام، فإذا طبقة فاخرة من اْلطعمة  بمطعم رجال اْلعَمل، ود ع 

فألح  -وكنت قد أفطرت-اْلندونيسية السابقة نفسها َل الغربية اْلقحمة 

عِل أن أتعرفها، فلم أجبه إَل إَل الفول السوداين اْلخرض ذي الثَمر اْل ثلَّثة 

سك  ختام، وفصوص  مودة  احلبات ِف قشورها، فتلذذت  بحباته اللؤلؤية م 

 منسلكة بسلك وصال الطيبني الكرام!
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 د  ر  ف  نْ اْْل   ر  ف  السَّ  يد  ش  ن  

 

، ثَمين السنوات ابني اْلصغر ذي لفرات حممد مجال صقرإنه 

وما الشعر عنده اْلن إَل  .دافعني به عن باب اْلصعد )اْلهبط( وأدافعهي  

فإنه إذا كان هذا لدخول الطَّلب ؛ نشيد كنشيد الصباح اْلدريس، نشيد

 !فذاك لدخول أبيه بيته العائِل، اْلدرسيةصفوفهم 

 نشد السفر اْلنفرد"                   

 د اليوموحدك بع  َل متش َل متيش 

 خطر علينا وعَل ْلن السفر اْلنفرد 

 جيلب شدة اْلهتَمم اْلميع السفر اْلنفرد 

 !"وإسمع الكَّلم  َل متيش وحدك 
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 !وأصاب بَم أخطا أبعد مما أصيب بَم أصيب ،هكذا كتب

 ! يا حبيبيتى أسمع الكَّلم، وَل أدري م

 !"ندهتني النداهة"كيف وقد 

 !تكعافاك اهلل وحفظك ورعاك ووفقك وثب

 !وآنس وحشتك وآمن روعتك

 !ومجعنا أبدا عَل خري

 !آمني
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 يُّ و  لْ ع  الْ  م  غ  النَّ 

 

  ي  و  لْ ع  الْ  م  غ  النَّ "

  ر  ع  الْ  ف  رْ احْل   ر  ْح س  
  يب 

 ي   ني  ح  
  ي  و  غ  اللُّ  ل  كْ الشَّ  ه  ل   حُّ ص 

 َّل  ت  اْلْ   ي  ح  
 ك  الْ ب   ب  ع 

 َم  ل 
  ي  ر  الدُّ  م  ظْ النَّ  ْْس   ج  َل  ع   ت 

ْ  طٍ مْ  س  ا ِف  ه  ك  ل  ْس ي    رش 
  ي  ق 

 ْج ل  ت  اْلْ   ك  َل  
 يًّ ح   ف  ر  عْ  ي  َل   ج  ل 

  يل    نْ ا م 

 ي   ني  ح  
 ْج ل  ت  اْلْ   ان  س  ل   لُّ ض 

ْ َل   ج  ل    ي  ك  الْ  ب  َلَّ ى إ  د   هي 

 َّل  ت  اْلْ   ي  ح  
  ي  ح   ب  ع 
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 ْج ل  ت  اْلْ   ان  س  ل   و  كْ ا  
َّ  ج  ل   ! "ي  ك  الْ  رش 

أمحد  عَل ورقة إجابة   1990ي سنة تتلكم كانت كلَمت من تعليق

الذي أهنيت به أوَل حماوَلِت التدريسية  ،التدريبات عاطف أمحد اختبار  

اْلتعثرة بقسم النحو والْصف والعروض من كلية دار العلوم بجامعة 

  .القاهرة

وأيدته  ،من قبل   ل  ض  ومل يكن ف   ،لقد فضلته آنئذ عَل زمَّلئه مجيعا

فإذا به يؤمن  ؛طَّلب العلم وتأييدهمْلحرص فيَم بعد دائَم عَل تفضيل 

ثم إَل مقدمة جماله  ،ثم إَل مقدمة كليته ،ويعدو إَل مقدمة دفعته ،بفضله

  !عَل مستوى العامل كله

 ،ا من طراز رفيع بالوَليات اْلتحدة اْلمريكيةلقد صار بروفيسورً 

  وَل ن   ،هد  يَّ ه أوَل وأ  ل  ضَّ ف   نْ ا عن مواصلة م  يومً  فَّ ك  ومل ي  
تعليقه عَل  س 

 ،2013به أوائل مارس اْلاِض من هذه السنة  وجئت  حتى ف   ،ورقة إجابته

وحيرص عَل لقائي قبل إيابه إَل حيث يعمل  ،يكلمني من داخل مسقط

أستاذ كريس السلطان قابوس لدراسات الرشق اْلوسط بأعرق اْلامعات 

  .اْلمريكية

د عاطف تلميذي النجيب اْلخ احلبيب، سعادة الَبوفيسور أمح

 !وأحيانا بك ،حياك اهللأمحد، 
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 (2015-1922) ْد س  اْْل   ين  الد   اِص   ن   ور  ت  كْ الدُّ  اة  ف  و  
 

 

هو أول من حصل عَل رسالة جامعية عليا من تَّلمذة حممود 

ولو ، ومل يكن أحد أسعد به عندئذ منه، حممد شاكر أستاذنا أستاذ الدنيا

 غري أنني شهدت  ، من تَّلمذتَمشهدتَم لرأيت ما حكاه يل اْلثبات 

ا فإذا من يقول يل حمتفيً ؛ فبادرت إَل الطارق ؛وسمعت الباب ،اْلجلس مرة

 :شديدة يب حفاوةً 

 !ناِص الدين اْلسد

 !وسهَّل ومرحبا -يا أستاذنا-أهَّل بك 
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 ،ا من أستاذناًج ر  ومل يكن حرض اْلجلس منذ سنني ح   ،ظنني فهرا

وكانت معه سيدة . اب التكريمي بَم مل يقبلهِف الكَّلم عنه للكت ط  بسَّ أن ت  

وكان من ثباتا  .وأن أستاذنا هو الذي زوجه إياها ،مْصية تبني أهنا زوجه

 !أن أبت أن جتلس حتى يصفح عنه ،وإخَّلصها

فيا ما كان أشبه ذلك اْلجلس بمجلس اْلسَّلم الذي شهدته 

 !بمسجد عمرو بن العاص

 يْ ب  الْ  ل  هْ أ   مْ ك  يْ ل  ع   ه  ات  ك  ر  ب  و   اهلل  ة  مْح  ر  "
  ه  نَّ إ   ت 

 
 ؛"يٌد جم    يٌد مح 

 ع  الْ  اهلل  ق  د  ص  
  !يم  ظ 
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 مَّ حم    اة  ف  و  
 (2015-1936) ي ْ ور  ت  يْ ف  الْ  د 

 

 

 يْ ل  إ   انَّ إ  و   ا هلل نَّ إ  "
 !"ون  ع  اج  ر   ه 

بمدينة الربا  اْلغربية، الشاعر  24/4/2015توِف اليوم 

 -!رمحه اهلل، وطيب ثراه-ح الفيتوري الدرعمي الكبري حممد مفتا السوداين

صاحب هذه اْلغنية  الذي اختص بالغناء ْلفريقيا، ،"الدرويش اْلتجول"

 ،"شعراه واعروض"التي ضمنتها حواريتي 

 : هبا أرواح اْلتحاورينحرض  أ  

 رْض   ح  ِف  
 اْق و  ْش  اْْل  يب   ْت ث  ب  ى ع  و  هْ أ   نْ م   ة 

 اْق س   َّل  ب   ت  ْص ق  ر  و   سٍ أْ  ر  َّل  ب   ت  قْ دَّ ح  
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ْ ز  و    اْق ف   اْْل ويل  ب  ط   و  اِت  اي  ر  ب   ت  مح 

 فْ ي ي  ق  ْش ع  
 ن  ف  ي و  ق  ْش ي ع  ن 

 اْق ر  غْ ت  اْس  يائ 

 ْ  اْق شَّ ع  الْ  ان  ط  لْ ي س  ن  ك  ل   ك  وك  ل  مم 

اْلوَل وهم بأوَل دار  الذي كان أحد من نرشوا جماميعهم الشعرية

 عنمن جامعة القاهرة، وسطعت نجومهم، حتى انْصفوا هبا  العلوم

 !الدراسة

 وَل أنسى كيف افتتن به الدراعيم قديَم شعرا وإلقاء، وَلسيَم ليلة

 :قصيدته

 ن  ق  ى الْ ت  وْ اْلْ   ل  ع  ْش أ   ْد ق  ف   س  أْ الرَّ  ض  ف  اْخ ا و  وعً ش  خ   ْف ق  
 واام  ق  و   يل  اد 

 الَّ و  
  بْ ى ت  ذ 

  ذ  ِف   اك  ن  يْ ع   ه  ْص 
 م  الرَّ  ب  رْ الدَّ  ك  ل 

 ام  ح  ز   ي  اد 

 الَّ و  
 د  قْ أ   نْ م   ط  ق  ْس ى ي  ذ 

 ام  ط  ح  و   ااي  ق  ب  الْ  ثُّ ر   ٌل ك  يْ ه   مْ ه  ام 

 ف   ىَْب  ك  الْ  ة  ز  ج  عْ اْلْ   ت  اد  ع  
 وْ م  لْ ل 

 وْ اْْل   م  غْ ر   ت 
 و   ء  ْد ب   ت 

 ام  ت  خ 

ْ  ف  يْ ك   مْ لَّ ع  ت  ف    ن   ةً مَّ ي أ  ي  حت 
 ام  ح  ت  اقْ  ت  وَل  ط  ب  الْ  نَّ أ   ْت ي  س 

 ت   اْس َم  هْ م   ر  احْل   ض  رْ أ   نَّ أ  
 (...) ام  ر  ح   رْي  غ   الْ َل  ع   ي  هْ ف   ه  ض  رْ أ   ْت ب  ل 

 !التي تناقلوا صفتها وكأهنم بأغاين اْلصفهاين مل يَبحوا

ِف ثَمنينيات القرن اْليَّلدي العرشين، بإحدى  أما أنا فشهدته

الشعرية، عن يمني إحدى  أمسيات معرض القاهرة الكتايب الدويل

يعيده، وِف  ؤها فيْسع إليهاْلمريات اْلتشاعرات، يسقط عن كتفيها ردا
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 فة عَل الشعر اْلصيل،َلل اْلمارة اْلزيَّ شعره ما لو عرفته ْلنعته، ولكنه د  

 ه َلا!ين  أو ل  

 :الفساد، بقوله س  وقاتل اهلل ابن يزيد أ  

 د  و   نْ م   ض  ْح اْلْ   يل   
 ن   مْ ه  ر  م  غْ ي  و   مْ ه 

  ِلائ 
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 انٌ م  ز   اهلل و  

 

معية ِف صف متطاول وِف يد كل كنا نصطف بمطعم اْلدينة اْلا

صينية الطعام اْلقسمة عَل أربع عيون لألرز والطبيخ والسلطة  منا

وَل حضور  ،وللفول والبيض واْلبن واْلربى عشاء ،والفاكهة غداء

  !لإلفطار بل نتسلمه جافا مع العشاء

  :فقلت له ؛ومل تعجبه نظافتها ،طالب صينيته ب  لَّ ِف الصف ق  

  !ا لك باْلاء والثلج والَبدأتريد أن يغسلوه

  :فقال طالب آخر يسمع

  !أنت إذن من دار العلوم
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وإذا كان يوم  ،إذا كان يوم الدجاج ابتهجنا واحتفلنا والتهمنا

 !صدقنا عَل قطط اْلطعم مضطرينحتى لربَم ت   ،ان  فْ ت  اللحم اغتممنا واعْ 

  .ولكنها كانت قد تطبعت بطباعنا

فمن جيهزه َل يغسل  ؛َل اْلفطاروِف الصباح بغرفنا نجتمع ع

  !هكذا قسمة عادلة ،ومن َل جيهزه يغسلها ،مواعينه

 ،ولكن جاري أخي احلبيب الفاضل الدكتور حممد مكادي

  :به قال فإذا صحت   ،يسبقني إَل عمِل مع عمله

  !َل أريد منك إَل أن جتتهد ِف طلب العلم

قته أن أنادي تعلمت منه إذا سب !وكأن مل يكن مثِل أو خريا مني

  :عليه ِف غرفته

ْمب هْ  ْمس 
  ؟ا 

ْست نْب هٌ "وهي بالصعيدي    "!هٌ ب  ن  ت  م  أ  "أي  "،أ م 

  :فيجيب أو أجيب

ْمب هْ  ْمس 
  !ا 

ق ش  "فإذا استقر بنا جملس اْلفطار رشعنا  ف   ،الفول بالصعيدي "ن 

 قْ د  أي ن  
  !فَّل يستعيص علينا أكل يشء وَل فهم يشء ؛ثم نغدو ،ه  ق  د 

 !نواهلل زما
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