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  تيـّیـّلـُك
  ھـ٢٩/٥/١٤٢٩ألقیت في الحفل الختامّي لكلیة االقتصاد واإلدارة مساء الثالثاء 

  

  هــذا مقامــك لــو أردت مقامــا   

  
ــا      ــو أردت قيام ــك ل ــا رحاب   وهن

  في نبضـنا مسـراك ، بـين جفوننـا      
  

ــا   ــام إذا أردت منامـ ــو المنـ   يحلـ
ــوجٍ   ــاك كـــل متـ   كُلّيتـــي ، يلقـ

  

ــراح     ــه األف ــت ل ــاقام ــث أقام   حي
  نشـيد الفـرح ألسـنُهم ، وكـم     تتلو  

  

ــا      ــم أنغام ــان ألجله ــار الزم   ص
  *  *  *  

  كُلّيتي ، شـاب الزمـان ولـم يشـب    
  

ــا   ــا إكرامـ ــين تغيثنـ ــاك حـ   كفّـ
ــذي     جــادا لهــذا العصــر باألمــل ال

  

ــداما     ــده األق ــق بع رهــري في   يس
  كتبــوا علــى جفــن الســنا إيقــاعهم  

  

ــتعذب األحالمــ     ــنا يس ــدا الس   افغ
  يصحو ليكتـب عـن رؤاه فلـم يجـد      

  

ــا    ــاغه أقالمـ ــناه ،، فصـ   إال سـ
  كُلّيتــي ، ال زلــتُ أذكــر أننــي     

  

ــا     ــعارك اإلظالم ــت ش ــتُ تح   ودع
  ورفعتُ أشرعة المسـير إلـى الـذُّرى     

  

ــداما    ــاً مقـ ــك طالبـ ــا أتيتـ   لمـ
ــاتري     ــي ودف ــتُ حقيبت ــا حمل   لم

  

ــا     ــام فاألفهامـ ــتجمع األفهـ   أسـ
ــازلي   ــوم من   أبنــي علــى كتــب العل

  

ــا     ــتُ غمام ــا بني ــتُ بم ــى بلغ   حت
  أمضــي وبــين يــدي أحالمــي التــي  

  

ــت قُبيــل دراســتي أوهامــا        كان
ــا     ــاطر جنْيه ــى تق ــذرتُها ، حت   فب

  

ــا     ــره أعالم ــاث بقط ــاً ، وغ   علم
  *  *  *  
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*  *  *  

ــاعري ــت أن مشـ ــي ، ياليـ   كُلّيتـ
  

ــا    ــون كالم ــي تك ــعري ك ــدنو لش   ت
ــإذ   ــةً  ف ــائدي مداح ــوغ قص   اً أص

  

ــامى     ــا تتس ــذكرك حينم ــمو ب   تس
ــا      ــيد ، وربم ــز القص ــه عج   لكنّ

  

ــا     ــد إلهام ــم يجِ ــعور فل ــد الش   ج
ــد    ــم يج ــعور فل ــن الش ــا ج   أو ربم

  

  إال ضـــباب األبجديـــة هامـــا    
  يجثو على سـغَبِ السـالم ، وصـوتُه     

  

  صـــوتُ الطّريـــد إذا أراد ســـالما  
ــرور    ــطحب الس ــود يص ــردداًفيع م  

  

  هــذا مقامــك لــو أردت مقامــا     
  هــذا مقامــك لــو أردت مقامــا     

  

  هــذا مقامــك لــو أردت مقامــا     
  *  *  *  

      
  

  

  

  

 أمين بن عبد القادر كمال


