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 الذكرى أطالل على
 

 المعهد  . .العلمي   الرياض   معهد   مبنى أطالل   إلى واشنطن األمريكية العاصمة   من

 للصديق «ياتالذكر  ُمَعلََّقة» لـ صدى  .. أحبابه قلوب وفي الرياض قلب   في النابض  

 ..المقحم محمد بن عبداهلل( ثابت أبو: )القديم والطالب   الشاعر
 

 تديب  وتَـ  الماضياتُ  الدروسُ  تـَُعودُ 

 ة  ُمق يم الدامعينَ  ليالي وليست  

 ر  ُمَكرَّ  وعظ   الدهر   نـََفَحات   وفي

 ايُع يُدن: الزمان   أحداث   كل   وفي

 هُ خيلَ  أسَرجَ  والشوقُ  ثابت   أبا

 ة  كثير  طيوف   الذكَرى من وفيها

 كأن ما القصيدُ  أشجاني وَهيَّجَ 

رتُ   َكبَّال  مُ  الدروب   في «بطيئا  » وس 

 وراَءهُ  كان الباب   وصلتُ  وحينَ 

َلهُ  أجَملَ  كانَ  ما معهدا   ويا  َوص 

ني  طالبا   الدراسة   دنيا إلى َأع د 

َقى   تديه  وتَـ  بالعباد   األراضي وَتش 

 د  ب َسرمَ  المترفينَ  صباحُ  وليس

 دَّد  الُمسَ  اللبيب   عقلُ  به   َيز ينُ 

 التشهُّد   دعاءُ  األولى الركعة   إلى

 لُّديَتجَ  أصابت   الُمثَلى وأبياُتكَ 

جُّ   ر د  الُمغَ  الَحَمام   نـَو حُ  بها َيض 

 اليد  ب وَسل متُ  المبَنى على وقفتُ 

بي بشوقي  َمع َهديل   وابتسامي ل َصح 

 التعهُّد   بأخذ   يجازيني وكيل  

 َشرَّد  المُ  البعيد   بالصب   حنانـَي كَ 

 د يالهَ  ُسلَّمَ  َرُقوا أشياخ   بحضرة  
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 منيرة   السماء   في نجوما   وكانوا

 وى  ه شانهم   ما الع ل م   وقارُ  عليهم

ع ري ليتَ  ويا  فاقُنار  أمَسى كيف ش 

 هاَصوتُ  ُبحَّ  التي أمان ينا وكيف

 دائما   األحبة   ذكَرى يا طيوُرك  

 ُمَهدَّج   بصوت   أدعو معهدي ويا

 فإن نا إليكَ  مسعاُهم   ساءَ  لئن  

لَ  َغيَّروا ولو  َنهاوَلو   المباني َشك 

م   نُع يُذكَ   فظ ه م  ل سوء   م ن اهلل   باس 

َمى لكَ  ونرجو  م  تـََقدُّ  بكل   األس 

ُدرُ   وحكمة   وعزم   رأي   عن وَنص 

َقى  َجلَّال  مُ  صرحا   األيام   على سَتبـ 
 

 ديوَنهت َنس ري: ق يلَ  ما على وكن ا

َهبَ  «اإلسفافَ » َعَرفوا وما  لرَّديا والَمذ 

 النَّدي وترنيُمهُ  ُمصال نا وكيف

 لغد  ا إلى التائقاتُ  القلوبُ  وكيف

 ييد م ن وتأكلُ  رأسي على َتر فُّ 

 (عهديم) يـَُرد دُ  صوتي لي فيَـر َتدُّ 

 د  الُمتَـَود   الطالب   بشوق   َنايـ  تَـ أَ 

رُّ  الرُّوح   شموخَ  فإن    التفرُّد   س 

 د  َأر مَ  َعي ن   على بغضاء   كل   وم ن

 المتوج د   الخاطر   شوقَ  ونُعل نُ 

 َمو ر د   أعذبَ  للظمآن   كنتَ  وقد

َقى َهد   كل   على النُّعَمى لكَ  وتـَبـ   َمش 
 

 طالب آل عبداهلل بن طالب

 واشنطن

 ـه1٤٤١ رجب ٦


