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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية فقال افتتح
  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..ى اهللا على سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني، وصلّ احلمد هللا رب العاملني-
السالم عليكم ورمحة اهللا    ..   أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، حضرات األخوة احلضور        -

 نرحب بضيفنا   - مجيعاً   -وبركاته، وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري؛ وباسم صاحب االثنينية وبامسكم            
 .هـ١٣٣٨األستاذ حسني عرب املولود يف مكة املكرمة عام الَّذي حنتفي به هذه الليلة، معايل 

هـ، ١٣٥٦د العلمي السعودي يف الثاين من رجب        ـن املعه ـ التحق باملدارس احلكومية، وخترج م     -
 .وكان ترتيبه الثاين

هـ؛ ويف نفس التاريخ    ١٣٦٠هـ إىل رجب    ١٣٥٦ عمل حمرراً جبريدة صوت احلجاز من رجب         -
 .أم القرى أثناء غياب رئيس حتريرهاكان يقوم بتحرير جريدة 

 .هـ تعني مديراً ملكتب إدارة السيارات احلكومية مبكة املكرمة١٣٦١ يف أول عام -
 .هـ التحق بوظيفة يف ديوان نائب جاللة امللك١٣٦٥ يف رجب -
 .هـ عني مساعداً لرئيس شعبة الشؤون اخلارجية واملالية بالديوان١٣٦٧ ويف عام -
 نقل إىل وزارة الداخلية مديراً لشعبة املشاريع العامة، مث سكرترياً عاماً للوزارة،             هـ١٣٧٠ يف عام    -

مث مستشاراً مث مديراً عاماً مساعداً، مث مديراً عاماً وقائماً بعمل وكيل الوزارة بالنيابة، استقال يف                  
 .هـ ألسباب صحية١٣٨٠رجب 

هـ؛ طلب  ١٣٨٣ إنشائها يف رجب     هـ عني وزيراً لوزارة احلج واألوقاف حني      ١٣٨١ يف شوال    -
 .إعفاءه من الوزارة بسبب ضعف صحته وأجيب طلبه

 أثناء عمله الوظيفي واإلداري واملايل، عمل وشارك يف وضع كثري من األنظمة التأسيسية واإلدارية                -
 .واملالية، وشؤون األجانب واإلقامة، واألحوال املدنية



كان يشارك بنشر شعره ومقاالته األدبية يف       ..  لمي السعودي  أثناء الدراسة االبتدائية مث املعهد الع      -
جريدة صوت  :  االت اخلطية اليت كان يصدرها الطالب، مث يف الصحف واالت السعودية، مثل           

 ..احلجاز، وأم القرى، وجملة املنهل، وغريها
 .هـ١٣٥٤ فاز باجلائزة األوىل يف مسابقة نشيد الطريان -
 .هـ١٣٥٨يف مسابقة نشيد اجلندي  فاز باجلائزة األوىل -
 .هـ١٣٦٣ فاز باجلائزة األوىل يف املسابقة الشعرية هليئة اإلذاعة الربيطانية -
ة الشباب  ـة لرعاي ـ فاز باجلائزة األوىل يف مسابقة نشيد الشباب السعودي من الرئاسة العام              -

 .هـ١٣٩٣
 .هـ١٣٩٤ملنعقد يف مكة املكرمة عام ن مؤمتر األدباء السعوديني اـ حصل على امليدالية الذهبية م-
 .هـ١٤٠٧ حصل على درع النادي الثقايف األديب مبكة املكرمة عام -
 . شارك يف مؤمترات وندوات أدبية وشعرية يف الداخل واخلارج-
 حصل على وسام وشهادة القمة العاشرة لس التعاون اخلليجي املنعقد يف عمان يف مسقط عام                  -

 .هـ١٤١٠
 .هـ١٤١٠ درع وشهادة الرئاسة العامة لرعاية الشباب يف عام  حصل على-
 .هـ١٤١٠ حصل على درع نادي الفروسية يف مكة املكرمة يف عام -
 .هـ١٤١٠ حصل على درع جمسم باب الكعبة املشرفة من نادي الوحدة يف عام -
 . ترمجت بعض قصائده املنشورة إىل األملانية واإلجنليزية-
 .هـ١٤٠٥رية يف جزأين عام  أصدر جمموعته الشع-

 بضيفنا هذه الليلة، معايل األستاذ حسني عرب، والسالم         - أخرى    مرةً - بامسكم مجيعاً نرحب     -
 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ عبد املقصود خوجه صاحب االثنينية فقال

سيدنا ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني وسيد اخللق أمجعني            -
 .حممد، وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرين

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها األخوة األحبة-
، وليس غريباً أن     ليس غريباً أن جنتمع اليوم لتكرمي أحد رواد الشعر واألدب يف بالدنا احلبيبة             -

هـ، وحنن اليوم   ١٤٠٣نتشرف بتكرميه للمرة الثانية من هذا امللتقى، فقد سبق أن سعدنا بلقائه عام               



أسعد بتكرمي معاليه؛ فدائماً لدى أستاذنا ما هو جديد وجدير بالعناية، وعلى مدى العشر سنوات اليت                 
 أبدعتها شاعرية معاليه، مضيفاً هلا روافد       ال شك أن هناك العديد من القصائد اليت       ..  فصلت بني احلفلني  

 .تغذي حبر شعره اجلزل
ر  إننا إذ نتشرف اليوم بتكرمي معايل األستاذ حسني عرب، فإمنا نسعى حثيثاً ملواكبة عطائه الثَّ                -

يف جمال الكلمة اليت عرف كيف يوظفها من أجل خدمة بالده يف خمتلف احملافل، وها هي أرض الكنانة                   
 قد كرمته ومنحته وسام اجلمهورية من الطبقة األوىل للعلوم والفنون،           - أقال اهللا عثرا     -مصر العزيزة   

وهو اجلدير بكل تكرمي وحفاوة؛ إن مكانة معايل األستاذ حسني عرب ال حتتاج إىل تنويه، فقد فرض                  
الرجل وجوده وكلمته على الساحة منذ وقت طويل؛ وأي حديث عنه لن يفيه حقه من العرفان                   

تدور عميقاً يف الوجدان، وتستطيع أن      ..  لتقدير، ذلك ألن إبداعاته وموسيقى حرفه وجرس كلماته       وا
تعطي مدلوالت أبعد مما حيس ا بقية الناس، شأنه يف ذلك شأن الشعراء املبدعني الَّذين يصوغون لنا                  

         لتجلي يف األحاسيس املرهفة    ته مكامن ا  احلياة حلناً مجيالً، يغرس األمل يف النفوس، وجيلل ببهائه ونوراني
 .اليت تتذوق مجال اللهفة وتنهل من طيب نبعها

ية من ال منل مساعه     ِعفالوقت ميضي وما أمجل أن نقضي هذه السويعات يف م         ..   ال أطيل عليكم   -
 .والتحدث إليه

ثنني القادم مبعايل األخ الدكتور منصور التركي،        يسعدنا أن حنتفي أمسية اال    :   أيها األحبة  -
 مع أطيب أمنيايت لكم بقضاء سهرة ممتعة، والسالم عليكم ورمحة           - بإذن اهللا    -نتعرف عليه عن كثب     و

 . اهللا وبركاته

  ))كلمة األستاذ عزيز ضياء(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألديب الكبري األستاذ عزيز ضياء فقال

صحبه أمجعني،   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله و              -
 :وبعد

 فإن حتديد الكلمة بفترة اخلمس دقائق فيه نوع من احلصار ملن يريد أن يتكلم، وأن يفي                    -
 إذا أطلت أو فاطلبوا مين الصمت وأنا مستعد لذلك؛          األستاذ حسني عرب حقه من التكرمي، فمعذرةً      

 :يقول" النفس املغتربة" :ستاذ حسني عرب بعنوانيف قصيدة لأل
ــياة ــدارشــؤم احل ــل وال ــؤس األه  وب

. 

ــه   ــىن مث أخرسـ ــزار تغـ ــا اهلـ أنـ
. 

ــدوِح أوكــاري ــني ال ــه وغــادرت ب ب
                                                            . 

ــاً ه  ــتبدالً عوض ــي ال مس ــرت روض ج
. 



ومــا النعــيم ســوى إدالجــة الســاري
. 

ــرب  ــياة ســوى أشــجان مغت ــا احل فم
. 

ــرار  ــت بأح ــمائر واحنط ــود الض )١(س
. 

ــية  ــداء معل ــزت األع ــا ب ــل هل وي
. 

ــرثار ــا تــــرديد ثــ ويف معاملهــ
. 

صـوت النهـى يف رباهـا خافـت وهن          
. 

منـــــتحب يف بـــــأس زآر بور
                                                            . 

فــإن شــكوت فشــكوى ضــيغم أنــف 
. 

 

إن األستاذ حسني عرب    :   تلك الكلمة راق يل أن أبدأ ا هذا احلديث، مث أحب أن أقول              -
أو موعته الكاملة لألستاذ الدكتور عبد اهللا الغذَّامي، وأنا          ..  قدمة لديوانه حرص على أن تكون امل    

 .قرأا
 

 املقدمة بقلم   -بتشديد الذال أم بترك التشديد؟      ..   وال أدري أيهما أصح    - الغذَّامي أحياناً    -
مى بالشعر  الدكتور الغذَّامي تضيء ساحة من مسرية حذرة بالنسبة لألستاذ مع الشعر احلر أو ما يس               

 هو من طالئع أو من قادة املنادين أو املناضلني          - أو الغذَّامي    -احلداثي، ألننا نعلم أن الدكتور الغذَّامي       
يف سبيل الشعر احلداثي، وله الكثري مما يسمع ويقرأ وينتفع به أيضاً، وال أظن األستاذ حسني عرب كان                  

امي ذّن له شوقاً أو توقاً، أو عالقة ما بالشعر احلداثي؛ وللغ          حريصاً على أن يقدمه األستاذ الغذَّامي إالَّ أل       
وال أدري هل هناك شعر دون معاين، الفرق الَّذي يذكره الغذَّامي بني             "  أصحاب شعر املعاين  "  :مقولة

شعر أيام الشباب، وشعر األستاذ الَّذي تلبس حبكمة الكهولة وعقالنيتها؟ يقول إا مفعمة باملعاين                
  د تالد وعز                 ومشوبة ًاجس حزين، بعثه الواقع األليم لألمة ومثاالً على خيبة أمل الشاعر شعراً نعيا

 :؛ يقولمفقود، ويذكر له الغذَّامي بيتاً من الشعر أقف عنده وتقفون عنده طويالً
ر وقـــنطارامـــن أن تـــباع بديـــن

                         .                                    

ــناً  ــى مث ــى يف النه ــنفس أعل ــيمة ال وق
. 

 

وال غرابة يف أن يسمو شاعرنا فوق كل تصنيف، فهو من بلدة هي األم               :   مث يقول الغذَّامي   -
 .اتهلكل املدائن، هي احلاوية للتأريخ وألجياله وللتراث بكل توجيه

 

 أفهم من كلمة الغذَّامي، أن الشاعر كان يسكن يف شعب عامر، ولكن من ذكريايت                   -
الشخصية، أننا كنا نسكن يف ريع من ريوع مكة؛ أظنه كان يسمى ريع املالئكة، ريع مغازل، وكنت                  
أدخل من باب الزواج وأرى األستاذ حسني خارجاً، وكان أصغر مين سناً وكنت موظفاً، فأنا أذهب                 

 أو ال أدري إىل ماذا؟..  وهو يذهب إىل عمله أو مدرسته- أو يف هذا املكان -ىل بييت يف هذا الريع إ

                                           
 : ديوان الشاعر وإمنا البيت املثبت بالديوان هو هذا البيت غري موجود يف)1(

ــرار ــت بأحـــ ــتريبني واحنطـــ باملســـ
. 

ــت  ــناس وارتفعـ ــثت بالـ ــا عبـ ــا وحيهـ يـ
. 

 



كان ضنيناً بتقدير الشعراء من     )  رمحه اهللا ( مث يهمين جداً أن أذكِّر املستمعني بأن محزة شحاتة           -
وبعد فإن من   "  :يهاحوله، وكان حريصاً على أالَّ يعطي الكثريين أكثر من حقهم؛ وله كلمة يقول ف               

من ال يفخر احلجاز وحده م      )  رمحه اهللا (شعراء هذه اموعة اليت ألّفها األستاذ عبد السالم الساسي          
أي أنه وضعه يف نفس     "  السرحان، والعواد، والقنديل، وحسني عرب    :  ويتيه، بل كل بلد عريب، وهم     

ومنهم مستحق الرثاء ومستوجب    "  :حاتةالصف الَّذي فيه السرحان، والعواد، وقنديل؛ مث يقول محزة ش         
التعزير، حىت يعلن التوبة ممن رفع عقريته مبثل هذا اهلراء الَّذي ظنه شعراً ، فأفسد به أو كاد جو هذه                     
اموعة الرقيق حىت أوشك أن يتحول به إىل جو مظاهرة من املظاهرات اليت يغلب عليها عنصر                   

ألستاذ الشيخ حممد سرور الصبان، فهي جريرة من جرائر          وغفر اهللا يل ولسعادة ا    "  الرعاع والدمهاء 
فتحت هذه الشقوق   "  :مث يقول "  الشعراء الثالثة "  :تقدميه للشعراء الثالثة، جمموعة الساسي كان امسها      

 ".والغريان ليخرج منها من خرج من الشعراء
ق بالعملة الرديئة    ولنا أن نتصور من خيرج من الشقوق والغريان، تكثرياً للعدد أو إغراقاً للسو             -

على الطريقة الشائعة، واهللا من وراء القصد وهو الغفور الرحيم؛ أعين أن رأي محزة يف األستاذ حسني                  
عرب مبكراً كان، أنه الشاعر الَّذي يستحق أن يقف إىل جانب الشعراء الَّذين ذكرهم، واآلن هناك ما                 

بأن ينسب إىل األستاذ وأنه ال ينسى له        قد يكون ليس ضرورياً أن يسمع، ولكنه مما أجد أنه جدير             
 :٦٧حزيران سنة " النكبة" :القصيدة بعنوان

ــرى واهجــر الكــأس فقــد طــال الس
. 

ودع الــــناي وخــــلِّ الوتــــرا 
. 

ــرى   ــى بالك ــان ترض ــادت األجف ع
                                                            . 

ــاين وال   ــبق أجفـ ــرى يطـ ال الكـ
. 

وأعادوهــــا فماتــــوا ســــكرا
. 

قـــرع الكأســـا أنـــاس فانتشـــوا 
. 

ــرا  ــا واختمـ ــام ـ ــنما هـ حيـ
. 

رب مخــــر أعطــــبت شــــارا 
. 

ــدرا   ــتعيد اخلـ ــطبحنا نسـ واصـ
. 

ــي   ــكارى ال نعـ ــنا سـ ــد بتـ لقـ
. 

ــرا  ــالً مندثــ ــنا طلــ غادرتــ
                                                            . 

ــة    ــى قارعـ ــن علـ ــإذا حنـ فـ
. 

وصـــحونا ففقـــدنا العســـكرا  
. 

لديـــنا عســـكركـــان يف اللـــيل  
. 

واســتباحوا احلكــم ــباً وقــرى   
. 

 نــبهة ت ــاتـــركوا اجلـ عـــى حظهـ
. 

ــرا ــد املندحــ ــتحدى القائــ يــ
. 

ــد    ــوم قائـ ــل يـ ــركـ  منتصـ
. 

رمبـــا حتصـــي احلصـــى واملَـــدرا
                                                            . 

انقالبــــــات إذا أحصــــــيتها 
. 

ــا ظ  ــر ممـ ــى أكثـ ــراواختفـ هـ
. 

ــى    ــا اختف ــنها م ــر م ــب الظاه غل
. 

غالـــياً وافتضـــحت مـــا اســـتترا
. 

دمـــرت أرضـــاً وغالـــت وطـــنا 
. 



 "القائد" :يذكر من يعنيه ا بعنوان مث لألستاذ قصيدة مل -
ــ ــف ال يـــ رد؟أم عاصـــ

. 

ــتبد  ــاحم مســــ أجــــ
. 

حيـــدوه بـــرق ورعـــد؟  
. 

  ــبطر ــل مســـ أم جحفـــ
. 

ــتجد؟  ــرامها يســـ ضـــ
. 

 لألمـــــاينأم شـــــعلةٌ 
. 

وخلفـــــه اجلـــــند أســـــد؟ أم عبقـــــري ـــــادى
. 

صـــــدق عـــــزم وجـــــد يف أصـــــغريه إذا قـــــال
. 

رايــــــةٌ وفــــــرند 
. 

ــال  ــه إذا صـــ ويف يديـــ
. 

أســــها يســــتمدمــــن ب
. 

ومــــلء بــــرديه نفــــس 
. 

وعــــــزمها ال حيــــــد
. 

ــبارى  ــوحها ال يـــ طمـــ
. 

*    *    * 

ــباح  ــه كالصـــ أعالمـــ
. 

يــــا للغــــالب تــــبدت 
. 

مـــــدجج بالســـــالح 
. 

ــيه   ــادى إلــ ــد ــ وقــ
. 

علـــى الـــدِم املســـتباح  
. 

ــو   ــر خيطـ ــى إىل النصـ مشـ
. 

ــرياح  ــر الــ ــر مــ ميــ
. 

يصـــول صـــولة لـــيث   
. 

ــنة األرواح وفتـــــــــ
. 

الـــيوم جمـــد الضـــحايا   
. 

ــنجاح  ــال الـــ ويف جمـــ
. 

ــاح  ــرض للكفـــ يف معـــ
. 

ــرماح  ــالل الـــ يف ظـــ
. 

ــتال    ــنفوس وختـ ــيا الـ حتـ
. 

*    *    * 

ــرام ــار ضــــ وللغمــــ
. 

ــريئاً    ــار جـ ــاض الغمـ خـ
. 

ــام  ــبار غمــــ والغــــ
. 

وصـــاح والـــبأس ينصـــب؟ 
. 

الـــوفاء؟ أيـــن الـــذمام  
. 

أيــــن الفضــــيلة؟ أيــــن 
. 

يــــا للضــــعيف يضــــام
. 

ــردى  ــة تــ ــا للعدالــ يــ
. 

ــدام ــياة صــــ واحلــــ
. 

ــباس   ــبأس بالـ ــادم الـ وصـ
. 

وانقـــض وهـــو رجـــام  
. 

ــواظ؟   ــو شـ ــاب وهـ فانسـ
. 

ــام  ــيه حســـ يف راحتـــ
. 

وددت أن فــــــــــؤادي 
. 

ويســــــتبيه احلمــــــام
. 

ــادي   ــاب األعـ ــري رقـ يفـ
. 

*    *    * 



ــال  ــال النضـــ ويف جمـــ
. 

ــرع   ــاليف مشـــ للنصـــ
. 

ــال ــيالق األبطــــ فــــ
. 

رتتـــــدافعت واكْفَهـــــ 
. 

أخــــتال بــــني النــــبال
. 

يـــا ليـــتين كـــنت فـــيهم 
. 

تقـــــودين للمعـــــايل؟ 
. 

 فــــيها بــــنفٍسأجــــود 
. 

 

 : وله قصائد كثرية يطول الوقت إذا حاولت قراءة بعضها؛ مثالً يقول-
ــواء   ــنور أس ــنها يف ال ــىت ولك )١(ش

. 

ــبغةً    ــاً وأص ــناس أخالق ــدت بال زه
. 

ه حــرباءبــادي املهابــة يف بــردي  
. 

وأنكــرت نظــرايت كــل حمتشــم    
. 

 ــن ــاء لك ــاء  بامل ــلَّه امل ــيب ض  قل
                                                            . 

ــذري أ   ــكت فع ــإن س ــِرقف ــين ش ن
. 

ــداء  ــتفحل ال ــه واس ــداة ب ــل اهل ض
. 

ــزق   ــامل نـ ــته يف عـ ــته حيلـ أعيـ
. 

وال العدالــــة يف ناديــــه مشــــاء
. 

ــ  ــال النه ــترعف ــناس مش ــرعه لل ى ش
. 

شــؤم الــرعاة وأدواهــا األطــباء   
. 

ــها   ــن دار تقمص ــيالك ع ــرف خ فاص
. 

ــاء   ــرت رمض ــل إن أنك ــاعم الظ ون
                                                            . 

ــه   ــيت ب ــيم إن رض ــري نع ــح اهلج لف
. 

ســـيان مـــنهن ســـراء وضـــراء
. 

ــرت   ــت وإن قص ــوادث إن طال إن احل
. 

 

 : اليت تستوقف القارىء، يقول مث تأيت هذه األبيات اجلميلة جداً-
ــناء   ــيه أبـ ــا جينـ ــوالدين مبـ للـ

. 

لــعلــو كــان يف صــفحة الــتكوين مطَّ 
. 

ــواء  ــون األم حـ ــأ أن تكـ ومل تشـ
                                                            . 

ــاً   ــون أب ــوماً أن يك ــاء آدم ي ــا ش م
. 

ــاء؟   ــدار إرج ــورد األق ــا ت ــل مل وه
. 

ــل   ــري إىل أجـ ــدر جيـ ــنه قـ لكـ
. 

.ويــا جنــوم اســطعي فــاألرض ظلمــاء
. 

ــدى   ــةً وه ــتجييب رمح ــاء اس ــيا مس ف
. 

 

 وأعتذر عن اإلطالة اليت أحسست أا حماولة إلنصاف األستاذ ولتقديره شاعراً عبقرياً، كان               -
ه منذ زمن طويل، ولكنه الكسل والشيخوخة أوالً، مث كثرة ما يصلين من دواوين              ينبغي أن أفرغ لشعر   

الشعراء اليت ينبغي أن تقرأ وأن تدرس وأن حتلل؛ ويؤسفين أن احلياة يف أيامنا تضيق بالنقد الصريح                   
أن فكيكة والبد من يوم يأيت يتاح يل        :  وتضيق بالكلمة اليت ينبغي أن تقال؛ وهلذا مللمت عباءيت وقلت         
 . أقول فيه ما أريد أن أقول؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                           
 .٣٠ين من اموعة الكاملة له، صفحة وردت بالد الثا" لفح اهلجرية: "هذه األبيات من قصيدة للمحتفى به عنواا )١(



  ))كلمة الدكتور راشد بن راجح مدير جامعة أم القرى(( 
مث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور راشد بن راجح، مدير جامعة أم القرى ورئيس النادي               

 :الثقايف مبكة املكرمة فقال
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
سيدنا ونبينا حممد،   ..   هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني          احلمد -

 ..وعلى آله وصحبه أمجعني
أشكر لسعادة األستاذ الفاضل صاحب االثنينية الزميل العزيز، الشيخ عبد           :   بادئ ذي بدء   -

 - وجوه اتمع، وأسأل اهللا      املقصود خوجه على إتاحة مثل هذه اللقاءات الثقافية األدبية الرائعة مع           
إنه على كل شيء قدير، مث أريد أن أقول كلمة خمتصرة            ..   أن يوفقه لصاحل العمل    -تبارك وتعاىل   

حسب توجيه سعادة مقدم هذه األمسية، فأستاذنا الكبري عزيز ضياء مل يترك لنا جماالً للحديث، وقد                 
 : عرب الرائية اجلميلة، اليت منها قصيدة األستاذ حسنيسرد علينا أبياتاً مجيلة وخباصٍة

ــبا  ــوي بصـ ــراريبفأنطـ ايت وأسـ
                                                            . 

ــأ   ــا خط ــي هل ــال ألف ــي ف ــوم نفس أل
. 

 

ل فكر وأدب جم، ورجل ثقافة واسعة واطالع على كثري من            األستاذ حسني عرب عرفته رج     -
وليس األدب فقط، فهو حيدثك يف جمال الدراسات الشرعية واإلسالمية، وكأنه متخصص              ..  العلوم

فيها، وحيدثك عن التاريخ وكأنه من املؤرخني، وحيدثك عن العلوم بشكل عام والثقافة وميادين خمتلفة؛               
فهو معروف لدى اجلميع شيباً     ..   عليها، أما األدب بشقيه الشعري والنثري      فال تظنه إالَّ خبرياً مطلعاً    

وشباناً، وكنا عندما كنا أيام الطلب ندرس يف الطائف ويف مكة املكرمة، كنا نقرأ للشيخ واألستاذ                  
وكلها جيد، ونتبارى يف حفظ بعض األبيات، وكان وفقه اهللا          ..  حسني عرب الكثري من جيد قصائده     

 .وصاحب منهج، ومن رجاالت الشعر العموديصاحب فكرة 
ام ـ يف ع  - فيما أذكر    - األستاذ حسني عرب عرفته أول مرة يف مرتله، عندما اجتمعنا              -
هـ اللجنة التأسيسية إلنشاء نادي مكة الثقايف؛ يتحدث إىل احلاضرين مرحباً وموضحاً أمهية              ١٣٩٤

ن رجال الفكر والثقافة واألدب يف بالدنا احلبيبة؛        إنشاء ناٍد ثقايف أديب يف مكة املكرمة، ومعه كوكبة م         
بال شك أعرفه قبل ذلك عن طريق السماع، ولكن يف تلك األمسية كانت جلسة أعطتين فكرة جيدة                  

 .عن هذا الرجل
 

 األستاذ حسني عرب غين عن التعريف، فهو رجل دولة، وصحب النشأة اإلدارية يف اململكة                -
 .العربية السعودية



 نائباً عن والده جاللة امللك      - أعين امللك فيصل     -ائب جاللة امللك عبد العزيز       عمل مع ن   -
 .عبد العزيز

 . مث عمل يف وزارة الداخلية، وأسهم كثرياً يف وضع كثري من القواعد واملواد لنظام الداخلية-
  وزيراً للحج  - ذكرها أخونا الكرمي الَّذي قدم هذه األمسية          - وعمل يف ميادين خمتلفة       -

مة، وهو نائب رئيس اللجنة     ة املكر واألوقاف؛ عضواً يف الكثري، ورئيساً لكثري من اللجان اخلريية يف مكَّ          
ة اخلريية جلمع التربعات للبوسنة واهلرسك ولغريها من اللجان اخلريية، فجمعية الرب اخلريية يف مكَّ                

مةاملكر. 
 .على جلامعة أم القرى عدة سنوات وتشرفنا به يف جامعة أم القرى عضواً يف الس األ-
 يف كثري من اآلراء واملقترحات والتوجيهات، اليت كانت حمل التقدير من            - وفقه اهللا    - وأفاد   -

جامعة أم القرى؛ والزلنا حنضر كثرياً من جمالسه الثقافية واألدبية والفكرية، ونستفيد من تلك االس                
 .الكثري والكثري

ي عدد كبري ممن رمبا يتحدثون حديثاً يعطي أحسن مما أعطيت عن هذا              ال أريد أن أطيل، فأمام     -
 أن ميد يف عمره، وأن يوفقه       - تبارك وتعاىل    -الرجل، الَّذي نعتربه رجل فكر وأدب وثقافة؛ نسأل اهللا          

ً ،          ..  ملا حيبه ويرضاه، وأن جيمعنا دائماً على اخلري واحملبة          إنه على كل شيء قدير؛ وشكراً لكم مجيعا
 . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوال

 

  ))كلمة األستاذ أمحد حممد مجال(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ أمحد حممد مجال فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 : حنمد اهللا تبارك وتعاىل، ونصلي ونسلم على نبينا سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه؛ وبعد-
ي يف هذا االجتماع املبارك ويف هذه الدار العامرة،           الشك أا فرصة سعيدة جداً أن نلتق        -

لصاحبها أخينا حبيبنا األستاذ عبد املقصود خوجه، الَّذي أكرر شكري له ألنه يتيح ذه االجتماعات                
يف تكرمي رجال العلم واألدب والتربية واإلدارة من داخل اململكة وخارجها، يهيئ لنا فرص اللقاء                 

 .لوقت يعطي هؤالء الرجال حقوقهم من التكرمي والتعريفؤالء الرجال، ويف ذات ا
 أما حديثي عن أستاذي األستاذ حسني عرب، فيبدأ من بداية حيايت األدبية عندما كنت خالل                -

: دراسيت االبتدائية يف املدرسة العزيزية بالشامية، وكان األستاذ حسني رئيساً أو مديراً لتحرير جريدة              
تعريف عليه والتقائي به، وزياريت له يف مكتب اجلريدة وتقدميي له بعض             من هنا بدأ    )  صوت احلجاز (

إنتاجي األديب االبتدائي، فكان يتلطف ويشجعين وينشر يل بعض أشعاري يف جريدة صوت احلجاز؛               



أحتفظ له ذا احلق وأدين له ذا الفضل منذ ذلك التاريخ، ألن كل أديب هو أشد ذكراً البتداء حياته                   
 . أي أمر آخراألدبية من

 

 فاألستاذ حسني عرب عرفته من ذلك التاريخ أديباً وصحفياً كبرياً منذ املرحلة االبتدائية،                -
واستمر هذا التشجيع منه يل وألمثايل من طالب األدب وطالب العلم؛ مث عشنا فترة احلرب العاملية                  

ذياع كانت نادرة وكان هو مسؤوالً       ألن أجهزة امل   -الثانية، أيضاً كنا نزوره يف بيته نستمع إىل األخبار          
نذهب إليه ليالً نستمع عنده     ..  وبعض األصدقاء )  رمحه اهللا ( فكنا نذهب أنا وأخي صاحل       -عن اجلريدة   

 .إىل أخبار احلرب العاملية الثانية
 

إىل أن شاء   )  رمحه اهللا ( بعد ذلك استمرت الصداقة واحملبة واملودة بيين وبينه وبني أخي صاحل             -
أن أرافقه يف وزارة الداخلية؛ كان يوم ذاك سكرترياً للديوان العام لوزارة الداخلية،             )  بارك وتعاىل ت(اهللا  

 أشبه ما تكون    - يوم ذاك    -وكنت أنا مديراً لشؤون اجلنسية واجلوازات فيها، وكانت وزارة الداخلية           
ارة املعارف ووزارة   مبجلس الوزراء، ألن كل إدارات الدولة تتبع وزارة الداخلية قبل أن تنشأ وز              
 .الصحة، والوزارات األخرى؛ كانت وزارة الداخلية تقوم مبهمة جملس الوزراء فعالً

 

 عرفت األستاذ حسني عرب يف وزارة الداخلية إدارياً حكيماً ودقيق املالحظة ودقيق التدبري               -
ديب، وإمنا نريد   والتفكري يف إدارة العمل؛ ال نريد أن نقصر احلديث على األستاذ حسني كشاعر وكأ              

ه ميتاز بإدارة دقيقة وبتفكري إداري حكيم، وكم كنت أمتىن أن يستمر يف              إىل أن  - أيضاً   -أن نتحدث   
اعتذر لظروف صحية واستقال منها ومل ميض فيها عاماً كامالً؛          :  وزارة احلج واألوقاف، ولكنه كما قال     

ً ، ومل تتح فرصة االجتماع به إالَّ          أن أنتقل أنا إىل جملس الشورى      - بعد ذلك    -مث شاء القدر      عضوا
أن ألتقي  )   وجلّ عز(كزائر يف بيته أو يف اجتماع أديب أو زيارة خاصة، لكنين من حسن حظي شاء اهللا                 

أن تستمر تلمذيت   )  عز وجل (به قبل بضع سنني رفيقاً يف جملس األوقاف مبكة، وهذا فضل كبري من اهللا               
 .يب كبري وكشاعر عظيم، وكإداري دقيق كما أسلفتألستاذي حسني عرب، ورفقيت له كأد

 

 وأضيف فقرة أخرى من حديثي عن األستاذ حسني عرب أنه زِهد يف االنتشار األديب، فهو ال                 -
 أن ميدنا شهرياً بقصيدة من روائعه       - أو أدعو أو أرجو      -ميتعنا بكثري من قصائده الدفينة، وأنا أقترح        

 تعليقاته السياسية وتعليقاته األدبية، فهو خبري فيها يف          - أيضاً   -له  يف إحدى صحفنا؛ أمتىن أن أقرأ       
صحفنا، لذلك أشري إىل زهده االنتشاري أو انتشاره األديب، متمنياً أن ينتشر بعض االنتشار فكرياً                 
بشعره ونثره وفكره بصفة عامة، وأمتىن له أن ميد اهللا يف عمره، وأن ميده بالصحة والعافية، وأن يستمر                  

 .ينا علماً من أعالم أدبنا، أو عميداً من عمداء فكرنا األديبف



 وأكرر شكري لسعادة األستاذ عبد املقصود خوجه على ما يتفضل به دائماً، من إتاحة هذه                 -
الفرصة االجتماعية األدبية الفكرية؛ واحلمد هللا أخرياً، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد،                 

 .  وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))كلمة األستاذ حسن عبد ا القرشي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للشاعر املبدع األستاذ حسن عبد اهللا القرشي فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 مل أحظ مبعرفة أن صديقي األستاذ الكبري معايل األستاذ حسني عرب سيكرم يف هذا              :   ساديت -

املنتدى الرائع إالَّ قبل حضوري بقليل، وقد أحرجت اآلن بأن من سبقين طرق كل ما ينبغي أن يطرق                   
         فله الرأي الكرمي يف     )١("يد سلفت ودين مستحق   "من أسباب القول؛ ولألستاذ حسني عرب علي ،

 .شعري املتواضع
ذ حسني، الَّذي هو يف     فإن القلم ليعجز عن تصوير شاعرنا الفحل معايل األستا        :   ويف احلقيقة  -

 صناجة شبه جزيرة العرب بقريضه الرائع، وعطائه اخلصب، وخلقه العظيم، وفكره             - اليوم   -رأيي  
 يف  -فأبدع وأجاد، فإنه    ..   إضافة ألنه طرق كل أبواب الشعر العريب       - بال شك    -، وهو   ..اخلالق
نفوس شبابنا الواعي، ومن     كصنوه مصطفى صادق الرافعي أمري شعر األناشيد اليت رسخت يف            -رأي  

 :الَّذي يقول فيه األستاذ حسني" نشيد اجلندية" :- كما سبق القول -أبرزها 
آن أن يغشـــى صـــدانا األممـــا  

. 

ــى    ــبال احلم ــر أش ــنود النص ــا ج ي
. 

وانشــدوا اــد وحــيوا العلمــا   
                                                            . 

ــما   ــرياً والسـ ــؤوا األرض زئـ فاملـ
. 

 

 إىل آخر هذا النشيد املبدع، ولست أملك حتية هلذا الشاعر العبقري يف هذه العجالة إالَّ أن                  -
خوان من قصيدته املبدعة الرائعة، اليت نشرها الدكتور طه حسني يف جملة              ورد بعض ما ذكره اإلِ    أ

 :حيث يقول األستاذ حسني" النفس املغتربة" :الكاتب املصري بعنوان
ــار؟   ــيداء مقف ــراه يف ب ــل مس أم ض

. 

ال استصبح الساري  ـاري الليل ه  ـا س ـي 
. 

ــاري  ــايل وأفك ــيأس آم ــتهدف ال واس
                                                            . 

ــي  ــى حــيب ومقتبل ــاظ عل قضــى احلف
. 

                                           
 : هذه العبارة هي عجز بيت من قصيدة الشاعر أمحد شوقي واليت مطلعها)1(

ــق ــا دمشــ ــف يــ ــع ال يكفكــ ودمــ
. 

 قــردى أر ــبا بــ ــن صــ ــالم مــ ســ
. 

 :وأما البيت فهو
ــن   ــلفت وديــ ــد ســ ــتحقيــ  مســ

. 

 ـــــرولألوطـــــان يف دم كـــــل ح
. 

 



ــثا ريولســت أطــرب مــن حلــين وقي
. 

يتـري وهاجس ـن شع ـفلست أعجب م   
. 

نفســي رهيــنة أحــباس وأغمــار   
. 

 يف نفســي ومــا بــرحتينذابــت أمــا 
. 

ــربيق وإ  ــايف ال ــثاري ض ــالل كإك ق
. 

ــلٍ   ــبو إىل أم ــي وال أص ــي كأمس يوم
. 

نفســي مبســتقبل كــاآلل غــرار   
                                                            . 

ــت   ــم مترس ــدعتوك ــالألواء واخن ب
. 

ــار   ــبال وإدبـ ــني إقـ ــرحناً بـ مـ
. 

ــباً    ــداً لغ ــيايت جاه ــل ح ــئمت ظ س
. 

ــاري  ــتجليت أوط ــرحت إذا اس وال ف
. 

ــاحنة   ــالت س ــى إف ــفت عل ــا أس وم
. 

ــبائع الشــاري ــيها ال ــاوم ف ــوناً وس ه
. 

وقـــد بكـــيت إلنســـانية نفقـــت 
. 

ــدار ــل وال ــؤس األه ــياة وب شــؤم احل
                                                            . 

ــه   ــىن مث أخرسـ ــزار تغـ ــا اهلـ أنـ
. 

ــدوح أوكــاري ــني ال ــه وغــادرت ب ب
. 

ــاً   ــتبدالً عوض ــي ال مس ــرت روض هج
. 

ــار   ــيابات وأقف ــنا يف غ ــرب ب واض
. 

ــبه   ــذين يف غياه ــيل خ ــاري الل ــا س ي
. 

ومــا النعــيم ســوى إدالجــة الســاري
. 

ــرب  ــياة ســوى أشــجان مغت ــا احل فم
. 

ــنظار  ــف م ــراءى خل ــنون ت ــن الظ م
                                                            . 

ومــا الســعادة يف رأيــي ســوى شــبح 
. 

ــراري  ــبابايت وأسـ ــوي بصـ فأنطـ
. 

ــأ   ــا خط  ــى ــال ألف ــوم نفســي ف أل
. 

  ــو ــركة ج ــواض مع ــفارخ اب أس
. 

كـــأنين وحـــيايت حـــني أبصـــرها 
. 

ورب منـــــتحب يف بـــــأس زآر
. 

فــإن شــكوت فشــكوى ضــيغم أنــف 
. 

مـــن أن تـــباع بديـــناٍر وقـــنطار
                                                            . 

ــى  ــى يف النه ــنفس أغل ــيمة ال ــناًوق  مث
. 

 

 :  إىل أن خيتمها بقوله-
ــدت مل أتنظَّــ  ــار وج ــوف إعس ر خ

. 

ســـعيت مل أدخـــر ســـعياً لـــنافلٍة 
. 

ــع ــثأر؟ل ــوب بال ــن املطل ــي فم ى دم
                                                            . 

ــة   ــي ِبجارم ــا كف ــيت وم ــد قض وق
. 

 

 افتاً أو ضعفاً    - أبداً   - ليس فيه غري اجليد، فال جتد فيه         - يف رأيي    - وشعر األستاذ حسني     -
 هو صياد أول للجوائز الثقافية؛ وكان األستاذ        - كما علمتم    -واألستاذ حسني   مهما أطال القول؛    

 .حسني سرحان يسميه دعابة صاحب احلظ الكيماوي العجيب
 

 هذا هو األستاذ الكبري معايل األستاذ حسني عرب، الَّذي هو جدير بكل تكرمي قَمني بكل                  -
 .متجيد، حقيق بكل اعتزاز، وشكراً

 

 . رمحة اهللا وبركاته والسالم عليكم و-



  ))كلمة األستاذ حامد مطاوع(( 
 :مث أعطيت الكلمة للكاتب األستاذ حامد حسن مطاوع فقال

نبينا حممد، وعلى آله    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني           -
 ..وصحبه أمجعني

تشرف الرجال املخلصني    لقد مسعتم عن مكانة وسرية األستاذ حسني عرب، وهي صفحات             -
لقيادم وبالدهم وجمتمعهم، ما سأقوله إمنا هو خمتصر من دراسة تشتمل على أهم وأبرز ركائز شخصية                

إنه ميتاز بالقدرة على اإلجناز وباإلمكانات املتاحة، ومرد ذلك إىل سهولة التكيف بني              :  حسني عرب 
 - ال يستطاع، ولكنه حيسن التصرف مبا يستطيع         الفكر وإدارة ممارسة احلركة، مما جيعله ال ينظر إىل ما         

 ويعرف كيف يذلل الصعاب     -وتلك خصيصة واقعية جتعل من يتحلى ا ال يتواىن عن العمل الدؤوب             
 .والعقبات
 أذكر ذلك عندما وضع يف ظرف معني ليتحمل أعباء إصدار جريدة صوت احلجاز، وقد                 -

..  عندما بدأت العمل يف جريدة البالد السعودية       عرفت ذلك من جمموعتها واطلعت عليها فيما بعد،       
 ذلك بنفسه، كما أذكر عندما توىل وزارة احلج          حوهي امتداد لصوت احلجاز، وأترك له فرصة شر        

فبدأ تأسيسها وإدارا من غرفة يف فندق اليمامة بالرياض، ألنه كان أول وزير لتلك                ..  واألوقاف
 .الوزارة ومل يكن هلا مبىن وال جهاز

فهو شاعر كبري وناثر قدير، استحق التقدير       :  ذه حملة عن إدارته الوظيفية، أما مكانته األدبية        ه -
فعندما بىن داراً يف طلعة     :  حملياً وخليجياً، ويف كل الوطن العريب، ومكانته االجتماعية أذكر حملة عنها           

 اإلنشاء والتملك أن    الفلق أتاه عمدة القرارة ومعه بعض أعيان أهل احمللة، ورجوه أن يذكر يف صك              
 ليذكر يف حجة التملك أن      - ومعه كذلك بعض أعيان احمللة       -بيته يقع يف حملتهم، وأتاه عمدة النقا        

 أو  -داره يف النقا؛ وكل منهم يريد أن يكون دار حسني عرب يف حملتهم؛ وكان أهل احمللة وعمدا                   
ان يف حارم، وهذا تقليد يتوارث يعرفه        يتباهون باملرموقني الناني من السك     -أهل احلارة وشيخها    
 بعض أبيات لألستاذ عزيز ضياء من قصيدة ألقاها         - باالستطراد   -فإنين أذكر   ..  املكيون؛ ومبناسبة النقا  

مة بالتيار الكهربائي من    ة املكر يف السبعينات اهلجرية، يف حفل تشغيل حمطة التوليد يف التنعيم لتزويد مكَّ           
 :هرباء قال فيهاالشركة السعودية للك

ه مطـــرقاــــوهـــش احلطـــيم ل
. 

ــنطقا     ــم أن ي ــد ه ــر ق ــو احلج ه
. 

ــرقا؟   ــى مش ــدو الدج ــيل يغ أيف الل
                                                 .            

ــول املطــاف     ــجت محــائم ح وض
. 

 يضـــيء الصـــفا والـــنقا؟اًســـناء
. 

تــرى مــا الَّــذي قــد أحــال الظــالم 
. 



ــيقا   ــنا شـ ــرون هـ ــا تـ وال مـ
. 

ــرباء    ــم ال الكه ــزم ال العل ــو الع ه
. 

 

فان التيار  :   وإنين أرى حفالً شيقاً يعرف أقدار الرجال، ولذلك فإنين سأديل بشهادة للتاريخ             -
 بتشجيع قيادتنا   مة واملبين على خطة علمية مدروسة، كان بفضل من اهللا مث          ة املكر الكهربائي املنظم ملكَّ  

 .وعلي وأمحد أمد اهللا يف حياما) يرمحه اهللا(إبراهيم : وعزم آل اجلفايل، وهم
 

 ألن احلديث عن حسني عرب جيعل الذكريات تنثال واملعلومات تنهال           - باالستطراد   - أقول   -
 وهلا  -  أعطين فرصة ألحتول إىل سطور يف صفحات التاريخ       :  على الذهن يف تزاحم، ولسان حاهلا يقول      

 فإن هناك معلومات عن مراحل حمفوظة يف الصدور ومل تتحول بعد إىل التدوين، ورب               -احلق يف ذلك    
وملاذا؟ وهو سؤال طبيعي ورمبا وجويب ولعل جوابه بأن خطوات التطور املتالحقة هي األخرى              ..  سائل

 تتعارض مع التدوين ليكون     جديرة باملتابعة، وقد يقفز تعقيب وهو أن املتابعة ال متنع من التسجيل وال             
وإمنا تعدد املسارات كما هو يف الطرق السريعة الرحيبة،         ..  كاألحباب كل يف طريق، وال أعين الفراق      

 :ورمبا هذا االستنتاج كطوق يكاد أن يكون حمكماً، ولكن له منفذاً واحداً وهو كما يقول املثل الشعيب                
 ".كل مطرود ملحوق"

ويف الوقت فسحة واتساع، كما ال أريد أن أستفيض وأسترسل            وال أريد أن أضيق اخلناق       -
وأضجركم بتطوير يضيق اال على من يستحقه، ولذلك فإنين أقتدي بالكاتب الشعيب بن حسن                 

ختمها الرمحن وعلمي وسالمتكم    :  نكتفي اليوم ذا القدر ونقف عند هذا احلد، ونقول          :  ألقول
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا السالم

 

  ))قصيدة الشاعر املكي األستاذ علي أبي العال ((
 :مث ألقى الشاعر األستاذ علي أبو العال قصيدته فقال

 :أقدم هذه القصيدة.. خوان الكثري عن حياة أستاذنا العظيم من غري تطويل، فقد قدم اِإل-
ــب  ــراً ونسـ ــنكس اآلداب فخـ مـ

. 

ــر   ــر العـ ــه فخـ ــرموه إنـ بكـ
. 

ــألدب   ــناه لـ ــد بـ ــها جمـ كلـ
                                                            . 

واســـألوا الـــتاريخ عـــن أيامـــه 
. 

ــب ــر حمتســ ــب ووزيــ وأديــ
. 

ــاعر   ــباه شـ ــر صـ ــو يف فجـ هـ
. 

دائمــاً تلقـــاه حـــىت يف الكـــرب 
. 

ــوفا   ــن الـ ــه ابـ ــو يف أعمالـ وهـ
. 

ــب  ــان أو طلـ ــعاب أو أمـ يف صـ
. 

ــده   ــن يقصـ ــايل ملـ ــبذل الغـ يـ
. 

ــب    ــن ذه ــنار م ــيل م ــو للج وه
                                                            . 

ــنا   ــر لـ ــنا فخـ ــا بينـ ــه مـ إنـ
. 



ــرتب؟  ــى ال ــعر أو أعل ــاين الش يف مغ
. 

واســألوه كــيف أمضــى عهــده    
. 

ــب   ــيف مل يغ ــع حص ــو يف اجلم وه
. 

ــزار مطــرب     ــروض ه ــو يف ال فه
. 

ــرب  ــرط الط ــن ف ــامع م ــذ الس تأخ
. 

ــث ل  ــم أحاديـ ــكـ ــيقةــ ه شـ
. 

ســندس الــتاريخ مــن فــيض الســحب
                                              .               

ــات ل  ــوروايــ ــرزهاـــ ه طــ
. 

حلـــوة تـــردى بأقـــوال العـــرب
. 

لـــيس يف جملســـه إالَّ الـــرؤى   
. 

بأديـــب المـــع مـــثل الشـــهب
. 

ــنا   ــر لـ ــر والفخـ ــرمته مصـ كـ
. 

ــب ــي يف النســـ ذي والء أملعـــ
. 

ــص   ــعودي أيب خملــــ بســــ
. 

ــيا ل ــو يف الدن ــوه ــبـ ــر حي ه ذك
   .                                                          

ــنه   ــا حيسـ ــان مـ ــيمة اإلنسـ قـ
. 

يعــرب األجــيال يف ثــوب قشــب   
. 

وهـــو يف الـــتاريخ بـــاق ذكـــره 
. 

ــه ــني إنـ ــربحلسـ ــر العـ  فخـ
. 

ــرة   ــرحة غامــ ــنا يف فــ كلــ
. 

 .  وشكراً، والسالم عليكم-
 

  ))كلمة األستاذ عبد ا جفري(( 
 :مث ألقى األستاذ عبد اهللا جفري كلمة ذه املناسبة قال فيها

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
مة ة املكر لشاعرنا املكي الكبري حسني عرب تأتيكم مكَّ      :   أيها األخوة يف أمسية التكرمي هذه      -

بفلذة كبدها، اعتزازاً وفخاراً بسجل حيفل جبهاد العقل وبإبداع الشعر األصيل، الَّذي يعيدنا إىل                 
ضيء اليوم من حمرابه الَّذي     ي..  الشعراء التأسيسيني يف جزيرتنا العربية؛ وشاعرنا الَّذي حنتفي به الليلة         

خالصة جيل الرواد الَّذين غرسوا يف عقولنا املعرفة، وشذبوا بعطاءام            ..  أشاع منه احلب للناس   
 .نفوسنا، متحوا من بني ضلوعهم أنغام اهلوى والوجد واإلشادة باإلنسان

 . وحسني عرب ذا التمييز يف تاريخ عطائه األديب-
 - شفاه اهللا    -تة، والعواد، والسرحان، والفقي، وحممود عارف       محزة شحا :   جيله من الرواد   -

والزخمشري، وحسن عبد اهللا القرشي، الَّذين يلح علينا عطاؤهم أن نسائل نقادنا ودارسي أدبنا                 
أين الدراسات اليت تقدم عطاءات هؤالء وإبداعام لألجيال اجلديدة،            :  املتخصصني األكادمييني 

ية؟ هل حناول إحصاء عدد الدراسات عن شعر هؤالء الرواد ومشوارهم           ولدارسي أدب اجلزيرة العرب   
األديب، يف كتب تثري مكتبتنا الوطنية وتعرف القارىء والدارس العرىب بثرواتنا األدبية قبل ثرواتنا                
النفطية، وهي الثروة اإلنسانية األمثن واألمسى؟ هناك دراسات عن القصة القصرية، وأغلب الَّذين                



ا من الدارسني ألدبنا يف اخلارج من أشقائنا العرب، ولو أين أالحظ يف هذه األمسية غياب                كتبوها كانو 
 .أصوات احلداثة يف تكرمي هذا الرمز الرائد، أفال حيدث هذا الغياب تساؤالً؟

فإن ..   مل جند هلا ذكراً، وبالتايل     - خاصة هؤالء الرواد     - إن الدراسات عن الشعر والشعراء       -
 أسبوعياً يطرح أمساء رموز من كتابنا        اًنة حبق أن جتري صحيفة مثل عكاظ استفتاء         املالحظة احملز 

 فنصدم بأن جيل الشباب جيهل      - من جيل الرواد مثل الشاعر الكبري حسني عرب           خاصةً -وشعرائنا  
أمساءهم؛ فما بالنا وهو جيهل إبداعام وجهاد فكرهم؟ فهل حنن مقصرون إعالمياً حنو رموز العلم                 

 هلؤالء الرموز   - املرئي واملسموع     خاصةً -ب والفن واإلبداع؟ وهل مة جتاهل اإلعالم          واألد
هي مة صحيحة ال بد من إلزامها ذه املسؤولية اليت          ..  والرواد؛ وأيضاً للمواهب الصاعدة والباهرة    

رض وتارخيها  تعتين باإلنسان أوالً، وبقيمته من منطلق العناية بوعي اإلنسان وبانتمائه ألدب هذه األ              
 . مقصرة حنو إصدار أعماهلم ودراسات عنها- أيضاً -ومميزاا؟ وهل النوادي األدبية 

-  م، تركيزاً على القيمة عقالً                حنن نثمن متاماً أن والة األمر يضعون اإلنسان يف أعلى اهتماما
 اإلنسانيني؛ وضيف   وعلى العطاء من هذا العقل، لذلك بقي هذا الوطن ولوداً للمميزين بالعطاء من             

 خالصة جليل الرموز والرواد،     - كما قلت    -أمسيتنا الليلة أستاذي الشاعر الكبري حسني عرب، هو         
وجبانبه أساتذتنا ومعلمونا وعلى رأسهم عزيز ضياء، واألستاذ أمحد حممد مجال، واألستاذ حسن                

وز، ونبادر إىل نشر أدم     القرشي، واألستاذ حامد مطاوع، ومطلوب أن حنافظ على تراث هؤالء الرم          
 . وشعرهم وإبداعام؛ وشكراً

 

  ))قصيدة األستاذ أمحد سامل باعطب(( 
 منه يف االحتفاء مبعايل الشيخ       مشاركةً -مث ألقى األستاذ أمحد سامل باعطب قصيدة شعرية         

 : فقال-حسني عرب 
مد، وعلى آله    بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسوله األمني سيدنا حم              -

 :وصحبه أمجعني؛ أما بعد
 .. فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
بل رائد من رواد الشعر يف بالدنا؛ وما قيل عنه ليس عندي ما             ..   ضيف هذه الليلة شاعر كبري     -

أزيد عليه، ولكن يل شرف أن أشارك يف هذا االحتفاء بقصيدة، لن تصل إىل املستوى الَّذي أود أن                    
 :ولكنها جهد املقل.. هتصل إلي

وســـلمت يل حلمـــاً وعمـــرا  
. 

ــبيت   ــداِك حبيــ ــلمت يــ ســ
. 



ــريا  ــزيت خــ ــربتها فجــ أكــ
                                                         .    

ــيت    ــريت الــ ــرقت ثرثــ أحــ
. 

قلـــبت ربـــاح األمـــس خســـرا
. 

أنقـــــذتين مـــــنها فقـــــد 
. 

الشــــعر قافــــية وحبــــرا  
. 

ــرهت   ــويت إين كــ ــا حلــ يــ
. 

ــدرا  ــزاً وصــ ــتها عجــ وعفــ
. 

وهجـــــرت أوزان اخللـــــيل  
. 

ــرا  ــعراً ونثــ ــي شــ عواطفــ
                                       .                      

وفككـــت مـــن عـــبث الـــنحاة 
. 

ــرى  ــنقد ذكـ ــا للـ ــدوا ـ وجـ
. 

وفــــتحت أبــــيايت فمــــا   
. 

مـــوزوناً وذاك الشـــعر حـــرا  
. 

وســــئمت هــــذا النثــــر   
. 

ــرى  ــحى وتعــ ــرة تضــ زمــ
. 

ــبات إالَّ  ــبق يف احللــــ مل يــــ
. 

وذقـــــته حلـــــواً ومـــــرا
                 .                                            

ــريض   ــت القــ ــم تعلقــ ولكــ
. 

ــذراً ودرا  ــبيت شــ ــن خيــ مــ
. 

ــه    ــي بــ ــت أحالمــ ورمســ
. 

ســــراته تغــــتال جهــــرا  
. 

وتـــــركته ملـــــا رأيـــــت 
. 

ــرى   ــاً بأخــ ــة كفــ وندامــ
. 

وخــــرجت أصــــفع حســــرة 
. 

ــربى   ــاد كــ ــزمية للضــ هــ
         .                                                    

الشــــعر يف عصــــر اخلمــــول 
. 

ــوه املاضــــــي وأزرى وشــــ
. 

ــثاء    ــد بالغــ ــى وأزبــ أرغــ
. 

ــيه أدرى  ــا ملقــ ــى ومــ يلقــ
. 

ــا  ــدري مبـ ــال نـ ــغي فـ نصـ
. 

ــرا  ــراييفو وكســــ يف ســــ
. 

مل يشـــِف هـــذا الشـــعر جـــرحاً 
. 

ــرا ــتعذيب قســ ــوت والــ املــ
                                                            . 

ســـيق الشـــباب إىل ســـجون   
. 

ــربا  ــتلن صـ ــها وقـ ــوة أهلـ نسـ
. 

ــاف    ــاة عفــ ــزا الطغــ وغــ
. 

يســــقون يف احلانــــات مخــــرا
. 

ــبحوا   ــيوخ فأصــ ــا الشــ أمــ
. 

ــرا   ــرب كفــ ــا الصــ بغايــ
. 

وبــــراءة األطفــــال ترضــــعها 
. 

ــه وال أر ــراأمحلُــ ــه ذكــ ويــ
                                                            . 

ــ  ــِن اهللاأَِوســـــ ام ديـــــ
. 

وأيب علـــى الطـــرقات يفـــرى  
. 

وأقـــــــول إين مســـــــلم 
. 

ــرا  ــني وقــ ــأن يف األذنــ كــ
. 

وأخــــي يصــــيح وال أجــــيب 
. 

ــرى  ــني يل ويســ ــلَّت ميــ شــ
. 

  ــذنب ــاهللا إين مـــــ تـــــ
. 

ــهرا  ــيلمٍة وصــ ــا مســ أخــ
                                                            . 

قالــــوا احلضــــارة أن أكــــون 
. 

ــرى  ــاً وتشــ ــراميت خبســ كــ
. 

ــن ال  ــباعومــ ــماحة أن تــ ســ
. 



وقاتلــــي خيــــتال كــــربا  
. 

ــوت   ــة أن أمــ ــن العدالــ ومــ
. 

ــالد شــــ  ــدي إىل اجلــ كرايــ
. 

ــد   ــع أن أمــ ــن التواضــ ومــ
. 

واملـــوت أجـــدر يب وأحـــرى  
                                                            . 

  ــز ــاهللا إين عاجـــــ تـــــ
. 

وســـلمت يل حلمـــاً وعمـــرا  
. 

ــبيت   ــداِك حبيــ ــلمت يــ ســ
. 

تارخيــــــــاً وقــــــــدرا
. 

أنـــت الـــيت ســـطرت لألجـــيال 
. 

ــرا    ــرمحن ثَـ ــن الـ ــوراً مـ نـ
. 

ا مكــــة الغــــراء يــــايــــ 
. 

تســــتزيد رضــــاً وبــــرا  
                                                            . 

ـــوي القلـــوب إىل رحابـــك   
. 

وابــــن العــــاص عمــــرا  
. 

ــبت   ــاروق أجنـ ــنورين والفـ ذا الـ
. 

ــرى  ــدل تتــ ــدى والعــ اهلــ
. 

ــباً محلــــت رســــاالت  وكتائــ
. 

ــقرا  ــاد صـــــ ولألجمـــــ
. 

ــاداً   ــام أجمــ ــنعت لأليــ وصــ
. 

ــمخرا  ــبك مشــ ــام ركــ زمــ
                                                            . 

   ــار ــاد الفخـ ــيت قـ ــِت الـ أنـ
. 

ــرا  ــذاً وعطـ ــوع شـ ــيم تضـ شـ
. 

ــرعت   ــراك ترعــ ــى ثــ وعلــ
. 

ــرا  ــاق زهــ ــن يف اآلفــ خيفقــ
. 

صـــــارت ـــــا راياتـــــنا 
. 

ــراً   ــى كـ ــري العلـ ــراخـ  وفـ
. 

هـــــذا فـــــتاك بشـــــعره 
. 

ــرا  ــم فكـ ــاض العلـ ــري ريـ تثـ
                                                            . 

مــــن دوحــــة ملــــا تــــزل 
. 

ــعر بكـــرا    ــتاةَ الشـ ــه فـ لـ
. 

ــيانُ   ــاعراً زف البــ ــا شــ يــ
. 

ــحرا  ــيس ســ ــة ومتــ طالقــ
. 

ــدت ل  ــولـ ــيضــ ــرراً تفـ ه غـ
. 

ــرا   ــنجم قصـ ــام الـ ــوق هـ فـ
. 

ــالةــــوبـــنت ل  ه كـــف األصـ
. 

ــرا  ــات غــ ــبح الكلمــ وتســ
                                                            . 

و الـــبحوره تشـــدـمـــن حـــول 
. 

يف صـــفحة اإلبـــداع صـــفرا   
. 

ــبحت   ــائد أصــ ــا للقصــ مــ
. 

ــريى  ــرة وحـــــ مبعثـــــ
. 

ــرفها    ــم وأحــ ــياا صــ أبــ
. 

ــرا  ــاء فجـ ــن الظمـ ــقت مـ شـ
. 

ونقاطُهــــا غلــــف فمــــا   
. 

ــرى    ــى وتض ــروب لظ ــورى احل ت
                                                    .         

ــا  ــنة ـــ ــعر ألســـ الشـــ
. 

ــكرى   ــر ســ ــيايل النصــ لــ
. 

ــه     ــيت ب ــاً تب ــزت حلم ــم أجن ك
. 

ــرا  ــاً وهجــ ــيحت إفْكــ وتقــ
. 

ــبت أ   ــإذا خــ ــواؤهفــ ضــ
. 

ــربا  ــيان قــ ــه النســ يف مهمــ
. 

ه أربابــــهـــــحفــــرت ل 
. 



ــدرا  ــةً وقــ ــعر مرتلــ يف الشــ
                                 .                            

ــحب اُألىل   ــاعراً صــ ــا شــ يــ
. 

ــذرا   ــواً وهــ ــريره لغــ صــ
. 

ــاء   ــي وجــ ــانين قلمــ إن خــ
. 

مـــا بينـــنا مـــداً وجـــزرا   
. 

ــوى    ــر اهلــ ــتان يف حبــ شــ
. 

ــرا  ــةً وفقــ ــك خممصــ مل يشــ
. 

ــرف   ــعرك متــ ــيطان شــ شــ
. 

ــربا  ــر صـ ــيايل العمـ ــوي لـ يطـ
          .                                                   

ــرب   ــعري متــ ــرين شــ وقــ
. 

إن يل ســــــبباً وعــــــذرا 
. 

ــبداوة  ــإذا نــــزحت إىل الــ فــ
. 

 . ركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا وب-
 

  ))قصيدة الشاعر مصطفى زقزوق(( 
 :مث ألقى الشاعر املكي األستاذ مصطفى زقزوق القصيدة التالية فقال

 .ساديت األعزاء السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. بسم اهللا الرمحن الرحيم
يب هذه ترنيمة حب يف ليلة تكرمي األستاذ الكرمي عبد املقصود حممد سعيد خوجه ملعايل األد                

 :الكبري األستاذ حسني عرب، لعلها جتد فرصة االستماع مع أحسن التقدير واحلب فأقول
ــرفاين   ــيب وع ــن ح ــر ع ــي تعب لك

. 

ــاين    ــرديد أحل ــاعري ت ــا ش ــيك ي إل
. 

جتــدد األمــس يف آيــات حتــنان   
                                                            . 

ــة    ــل بارق ــه يف ك ــؤادي ب ــي ف حيك
. 

فأســـتظل ـــا يف ســـر إنســـان
. 

ــة   ــس وارف ــول األن ــت حق ــام كان أي
. 

ــزان  ــين بأحـ ــري معـ ــأنين غـ كـ
. 

ــداً  ــام ال أشــتكي عــنف اجلــوى أب أي
. 

ــيان    ــٍر ونس ــى هج ــان عل وال ره
. 

ــذلين   ــباب خي ــن األح ــاء م ــال جف ف
. 

ــواين    ــني إخ ــريب ب ــت أين غ وخل
                                                            . 

وت ألشجاين ـدى ص ـرت ص ـواليوم ص  
. 

ــن دان   ــاص وم ــن ق ــة م ــال إجاب ف
. 

ــو مــن األحــباب أســأهلم  وكــنت أدن
. 

تضــيء يف القلــب مــن صــدق وإميــان
. 

ــباهجه  ــت م ــذي كان ــزمان الَّ ــن ال ع
. 

و حلـــريانفكلـــهم حائـــر يشـــك
. 

ــاعرهم   ــن مش ــراب ع ــأم يف اغت ك
. 

ــتمان ــم طـــي كـ ــية رسـ إالَّ بقـ
                                                            . 

ــد ذا  ــافصــورة احلــب ق ــت مالحمه ب
. 

فانشــقت األرض عــن حقــد وأضــغان
. 

ــرم    ــد أودى بزه ــر ق ــا الده كأمن
. 

ــاين  ــحكها وأبك ــتجارب أض ــول ال ه
. 

ــذي  ــها ه ــراب يف نقائض ــياة س  احل
. 

ــياين    ــبوح أع ــا وال ــاقت بآالمه ض
. 

ــفر   ــى س ــت عل ــيت بات وإن نفســي ال
. 



ــذالن   ــاق وخ ــة إره ــوى خساس س
                                                            . 

ــقها   ــيا فأعش ــن الدن ــذت م ــاذا أخ م
. 

ــان   ــر وإحس ــن طه ــنازلت ع إذاً ت
. 

اً فاغتررت ا  ـا طموح ـت فيه ـو كن ـل 
. 

ــان    ــري ورحي ــن أزاه ــة م ــا باق ي
. 

ــه    ــرمياً يف خالئق ــا ك ــاعراً ي ــا ش ي
. 

زيــف التــزلف يف ظلــم وــتان   
. 

يــا ناصــعاً يف ضــمري ال خيالطــه    
. 

ــدوان   ــذعن لع ــجاياك مل ت ــىت س ح
                                                            . 

ــواطفه    ــفى يف ع ــى وأص ــت أنق فأن
. 

ــل يف آن  ــيك الفض ــناس ف ــدح ال ومي
. 

و هدى ـاس فيك الصمت وه   ـكم يكرب الن   
. 

وإنــك الفــذ يف قــوس وأوطــان   
. 

فإنـــك الـــبدر يف علـــيائه ألقـــا 
. 

ــذا   ــنك فه ــو م ــاينفالعف ــدر إمك ق
. 

ــرائده   ــعري ف ــن ش ــر م ــت أنث حاول
. 

بكــل صــارحة يف كــل وجــدان   
                                                            . 

مهنــئةهــذي أســاريره جــاءت    
. 

 

  ))كلمة احملتفى به معايل الشيخ حسني عرب(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل األستاذ حسني عرب فقال

ى اهللا على سيدنا حممد، وعلى آله        احلمد هللا رب العاملني، وصلّ    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 ..وصحبه أمجعني

جل بدون تواضع من هذه احلفاوة واالستقبال الَّذي أحطتموين به، وأعتقد            أخ:   أيها السادة  -
جازماً أن هناك كثرياً من األساتذة العلماء واألدباء، والشعراء الَّذين يستحقون التكرمي ذا الوسام                
الَّذي شرفت حبمله، وأعتقد جازماً أنين لست املقصود بالذات بالتكرمي يف محل هذا الوسام، وإمنا                  

ملقصود مجيع املثقفني والشعراء، والعلماء يف بالدنا هذه، ورمبا كان املقصود تكرمي عائلة من هذا                  ا
بل بالتأكيد أن هذه العائلة ليست األفضل، فهناك من هم أفضل            ..  الرعيل، وقد تكون هذه العائلة    

إن من اجلائز   "  :لوأحق وأجدر بالتكرمي، ولكن هناك قاعدة علمية أو فقهية رمبا يعرفها األساتذة تقو             
 .وهذا هو الواقع" تقدمي املفضول مع وجود األفضل

أعتقد أنين ال أستطيع أن أفيها حق        ..   الكلمات اليت تفضل ا األساتذة األدباء والشعراء        -
الشكر هلم خصوصاً ولكم عموماً، حيث تفضلتم باحلضور يف هذه الليلة اليت طوقتم فيها عنقي                  

لت أشعر بالعجز عن تقدمي الشكر لكم مجيعاً، ولألساتذة األدباء الَّذين           بفضلكم وحسن ظنكم، وكما ق    
تكلموا يف هذا احلفل خصوصاً، وأقدر كل التقدير حفاوة أستاذنا وأخينا األستاذ عبد املقصود خوجه،               
الَّذي أىب إالَّ أن يشمل اجلميع حبسن أخالقه وكرمه وضيافته، وأجدين مستعداً لإلجابة على بعض                  



 بعجزي عن تغطية األسئلة مجيعها إالَّ إذا شاء اهللا، ولكم           - رمبا   -ة اليت توجه إيلَّ، مع التأكيد       األسئل
 . الشكر

  ))فتح باب احلوار(( 
 :افتتح الدكتور غازي زين عوض اهللا باب احلوار بالسؤال التايل

ءت  هل يوافق معاليكم أن يستخدم اجلراح مبضعه يف تشريح نصوصكم الشعرية، وإذا جا              -
 اإلجابة بالرفض فما هو املربر لذلك؟

 

 : فرد معايل الضيف قائالً-
 إنين أمتىن ألي ناقد أن يستعمل مبضع اجلراح لكل ما نشرته، وسأكون شاكراً جداً كل ما                  -

يقال من نقد بناء، وسوف أستفيد منه بطبيعة احلال، وسوف أقدره حق تقدير، وأرجو أن يكون ذلك                  
 .عاجالً غري آجل؛ شكراً

 : ويوجه األستاذ أمني عبد السالم الوصايب رئيس حترير جملة القبس هذا السؤال-
 ذكرت يف إحدى لقاءاتك األدبية أن شعراء القصيدة العمودية شعراء مستقلون، ومستوى              -

شعرهم يفوق شعراء الرواد، ماذا تعين مبفهوم االستقاللية يف حني أننا جند الشعراء الرواد هم أكثر                  
  وحرصاً على القصيدة العامودية؟اهتماماً

 

 : فأجاب معايل الشيخ حسني عرب قائالً-
 أعتقد جازماً بأنين مل أحتدث ذا النص وال أذكر أنه نشر عين شيء من هذا، فالقصيدة                    -

العامودية احلاضرة تدين بالفضل الكبري جليل الرواد، وكيف أشك يف الرواد وهم األساتذة واملوجهون،              
 . من الشعراء اآلخرين- أنا وغريي -الكبري، ومن معينهم وفضلهم لت وفيهم اخلري 

 : مث يوجه األستاذ فؤاد عنقاوي إىل احملتفى به السؤال التايل-
 معايل األستاذ حسني عرب املرأة احتلت مساحة واسعة يف عيون الشعر والدرر من القصائد،               -

ما جتود به القرحية من شعر مل ينشر، فهل لنا أن           غري أننا ال نلحظ إعطاءها أي مساحة يف قصائدك، أو           
 نسمع ما قيل فيها وعنها؟

 

 : فأجاب معاليه قائالً-
ويف هذا الباب يندرج شعر الغزل والوصل       "  أحلان"  : عنوانه - أو باب    - يف ديواين فصل     -

 . جدوالشوق واحلب، أرجو أن يعاد النظر يف قراءته وإعطائه ما يستحق من تصحيح ومن نقد إذا و



  ))الدكتور زاهد، زهدي وأبيات من الشعر(( 
 :ويوجه الدكتور زاهد زهدي األبيات التالية إىل احملتفى به يف ليلة تكرميه وهي

اآلخــذات مــن البــيان نواصــيا   
. 

ــيا   أ  ــبدعات قواف ــيك امل ــربت ف ك
. 

ــيا يف ال ــتحيل أغانـ ــامعني فيسـ سـ
                                                            . 

أكــربت فــيك الشــعر يــنفث ســحره 
. 

ــؤثَّ  ــد املـ ــاكياأين أرى اـ ل شـ
. 

ــاكيا   ــتك ش ــد مسع ــبت وق ــى عج أن
. 

ــاريا  ــواكب س ــني الك ــا ب ــتظل م س
. 

ــا     ــك جنمه ــدار أن ــذي ال ــد هل جم
. 

ــا   ــون اهلادي ــبك أن تك ــيل وحس ل
. 

ــداة إذا دجــا     ــم اهل ــبدعون ه فامل
. 

 

 :ويرد عليها معايل الضيف بقوله
شاعر كبري مقتدر، ومن سوء حظي وحظ اآلخرين، أننا مل يسبق أن             ..   الدكتور زاهد زهدي   -

مساعنا وإمتاعنا مبثل هذا    تشرفنا بسماع أو قراءة هذا الشاعر العظيم، ولنا أن نعتب عليه يف عدم إ               
 .الشعر، وأشكره على تقديره، وأرجو أن نستمع للكثري والكثري من هذا الشعر اإلبداعي العظيم

 

 :وقدم األستاذ عبد اهللا إبراهيم رجب السؤال اآليت
 سيدي معايل األستاذ حسني عرب، وأنت تدخل عامل الصحافة منذ جريدة صوت احلجاز                -

بري من املعرفة واألدب، ولقد وجدت لكم عدة موضوعات يف العدد الواحد،            البالد اآلن لك رصيد ك    
منها راصد وعريب فيما أذكر، ليتكم حتدثون احلضور عن بعض رموز التواقيع             ..  ولكن بتواقيع خمتلفة  

 .وأشكركم سلفاً" أنا" :عزيز ضياء، وكان له توقيع: لكم وجليلكم، كاألستاذ
 : حسني عرب على هذا السؤال بقوله وأجاب احملتفى به معايل الشيخ-
 الواقع إنين اضطررت يف بعض احلاالت أن أوقع بتواقيع خمتلفة، ليست الرغبة يف اللهث وال                 -

احلرص على مصادرة ما ينشره اآلخرون، ولكنين يف ظرف من الظروف وجدت نفسي مكلفاً بتحرير                
 التحرير األستاذ حسني خزندار،     جريدة صوت احلجاز، وكان رئيس حتريرها أمحد السباعي وسكرتري        

أُبعدا عن وظيفتيهما لسبب من األسباب وظلت اجلريدة بدون حمرر، وكنت أنشر يف صوت احلجاز                
مقاالت ينشرها يل رئيس التحرير وسكرتري التحرير، وكنت موظفاً يف شركة الطبع والنشر، ففوجئت              

ة الطبع والنشر اليت تصدر جريدة صوت        الَّذي كان رئيساً لشرك    -مبعايل الشيخ حممد سرور الصبان      
 األستاذ الشيخ معتوق حسنني عما صنعنا بالعدد القادم؟ وكان السيد           - أو يسأل    - يطلب   -احلجاز  

 .معتوق حسنني حماسباً وأمني صندوق بشركة الطبع والنشر وكنت حمرراً يف الشركة إدارياً



.. ر الصبان، فألقى علي السؤال     فاستدعاين السيد معتوق حسنني إلجابة الشيخ حممد سرو         -
فأجبته أننا مل نؤمر بتحرير اجلريدة، وأنت تعلم أن احملرر ورئيس التحرير، وسكرتري التحرير أبعدوا عن                
عملهم، فسألين هل تستطيع أن تصدر اجلريدة؟ فأجبته حبماس الشباب باإلجياب، فأمرين بإصدارها على              

 .ذج الصفحاتأن تعرض عليه قبل نشرها يف األسواق منا
 وحني راجعت أدراج سكرتري التحرير ورئيس التحرير مل أجد فيها مقاالت، وكانت اجلريدة               -

 تقوم على املقاالت األدبية والقصائد واملقاالت السياسية، واألخبار العادية؛ مل            - يف ذلك الوقت     -
خبار واألهرام والصحف   يكن هلا وكاالت أنباء أو إذاعات متدنا ا، وإمنا كنا نستمدها من صحف األ             

 ..السورية، وغريها
 حني حبثت عن املقاالت والقصائد والبحوث اليت تنشر بالعدد املقبل مل أجد شيئاً ، والظاهر أن                 -

بانتظار أن يكون هناك رئيس حترير مسؤول أو سكرتري حترير، أو ألسباب              ..  األدباء مل يبعثوا شيئاً   
االفتتاحية بامسي، ومقال اجتماعي بإمضاء     ..  الت اجلريدة كلها  أخرى، فلم يكن مين إالَّ أن كتبت مقا       

، وأخذت اجلريدة وذهبت ا إىل      ..ع، وقصيدة بإمضاء آخر، ومقال اجتماعي بإمضاء مطلع        .  هـ
: من هذا؟ قلت  :  أنا، وقال :  معايل الشيخ حممد سرور الصبان، واطلع على الربوفة وسأل من هذا؟ قلت           

أنا كغريه قلت مل أجد مقاالت ومل أجد قصائد، ولعل اإلخوان الشعراء             :  ومن هذا؟ قلت  :  أنا؛ وقال 
واألدباء رأوا أن من األفضل االنتظار ليعرفوا مواقع خطوهم فيما تأيت به األيام املقبلة؛ فقال وأنت أمل                  

 .ولكنين أمرت فأمترت وكتبت ما استطعت واهللا احلافظ.. تفكر هذا التفكري؟ قلت بلى فكرت
" حيررها خنبة من الشبان   "  :كتبته وظلت اجلريدة ألكثر من سنتني يكتب عليها         فأجاز ما    -

والنخبة من الشبان مع األسف كانت تتمثل يف شخصي الضعيف، إالَّ أننا استطعنا أن نتألف الَّذين                  
تراجعوا عن النشر، مث استمرت اجلريدة يف طريقها املعتاد، مث قدر اهللا أالَّ أقع يف أي حمظور أو أي                     

 .سؤولية، أو أي شيء يستدعي السؤال واملؤاخذة؛ وشكراًم
 : وتقدم األستاذ مصطفى عطار بالسؤال التايل-
 هل بإمكان أستاذنا الكبري أن حيدثنا عن التجربة الشعرية اليت متخضت عنها ملحمتكم عن                -

  بيت؟٥٠٠ - كما أذكر -، اليت بلغت ٦٧نكبة عام 
 : فرد معاليه قائالً-
انت النكبة قد أثرت يف مجيع الناس بدون استثناء، وأنا واحد من الناس الَّذين               ك ٦٧ يف عام    -

تأثروا مبا حل بأربع دول عربية من هزمية يف ساعات أو أيام أمام العدو الصهريين املغتصب، ويف عام                   
 لترمجة شعوري مبا حصل إىل قصيدة طويلة مساها           سافرت إىل بريوت، وكان عندي وقت كافٍ        ٦٨

 . حزيران٥اس ملحمة وأنا مسيتها قصيدة مبناسبة املناسبة اليت ال تسر وهي مناسبة بعض الن



 وكثري من التأثر باهلزمية يرجع إىل أنين قبل سنوات من هذه اهلزمية زرت القدس والضفة                   -
 ودعوين أكون   -الغربية واجلوالن، وتفقدت أماكن حصينة فيها ودفاعات مقاومة حبيث يستحيل             

دت يف قمم   ـيستحيل احتالل اجلوالن ولو كانت أمريكا يف إسرائيل، ألين شاه            كان   -صرحياً  
 - وكنت أجتول فيها بالسيارة مع أحد األصدقاء اللبنانيني أو السوريني قبل احلادثة                -والن  ـاجل

وجدت أن القالع املقامة يف اجلوالن مسك السقف للقلعة الواحدة متر مسلح، وأن ماسورة املدفع تدور                
نب القلعة وجوانب اجلدار، وكان جبانب املاسورة منظار مكرب، وظللت أنظر من املنظار وأدير               يف جوا 

ماسورة املدفع على كل زوايا إسرائيل، فشاهدت اللد، والرملة، وتل أبيب، ومطار بن غوريون،                 
حرك وحيفا، ويافا كأا بساط حتت اجلبل، حبيث تستطيع املدافع أن تضرب أي طيارة لو أرادت أن تت                

 آالف ويف   ٣من مطاراا، وكانت املسافة يف االرتفاع بني مواقع إسرائيل وبني قمم اجلوالن تصل إىل                
ت لَّ قد احت  - مع األسف    - متر، ومل يكن هناك طريق معبد الحتالل اجلوالن ولكنها           ٢٥٠٠بعضها  

 .بدون حرب
طارات املصرية، واحتالل    وهذه من املآسي اليت دفعتين هي ومعركة سيناء املؤسفة، وضرب امل           -

 وكانت مأساة تدمي القلوب، والزلنا      -مرتفعات اجلوالن، واحتالل القدس والضفة الغربية يف ستة أيام          
 جعلين أنظم هذه القصيدة     -نعاين من آثارها حىت اآلن، وال أدري إىل مىت هذه احلوادث املؤملة املبكية              

لبعض اآلخر؛ ولكين أديت ما استطعت أداءه من         اليت رمبا استحسنها البعض ورمبا مل يستحسنها ا        
 .شعور، وعربت عنه يف هذه القصيدة اليت ذكرها األستاذ مصطفى عطار؛ وشكراً

 

 : ووجه الدكتور سهيل قاضي سؤاله التايل إىل معايل الضيف حسني عرب فقال-
وماً اللقاء بك   مة، وإنه مما يسعدنا د    ة املكر  معايل الشيخ حسني عرب، أنت جنم ساطع يف مكَّ         -

 يف دارك العامرة، فهل خيصص لنا معاليكم جزءاً من وقتكم لنستزيد منكم علماً وأدباً؟
 : فأجاب معاليه بقوله-
إنه ليسرين ويسعدين أن أستقبل كل      .   شكراً للدكتور سهيل وكل من يتفضل بتشريفي بالزيارة        -

 .أخ عزيز، وأعده أنه صاحب الدار وأنا الضيف
 

 :تاذ عدنان حممد حسن فقي بالسؤال التايل وتقدم األس-
 ذكر األديب عبد اهللا اجلفري أن االستطالع الَّذي نشر يف عكاظ عن شخصكم الكرمي ترجم                -

وأعين ا الصحافة   ..  واقع الشباب املبتعد جداً عن الثقافة؛ أين إذاً يكمن اخللل؟ هل يف وسائل اإلعالم             
  واألدباء يف أبراجهم العاجية جعلهم يف عزلة عن اتمع؟والتلفاز بالذات؟ أم أن تقوقع الكتاب



 : وجاءت إجابة معاليه على هذا السؤال كما يلي-
فيما اطلعت عليه من استفسارات يف جريدة عكاظ عن األدباء والعلماء مل خيصين              :   احلقيقة -

تاذ حممد حسن فقي،    األستاذ محد اجلاسر، واألس   :  بالذات، ولكنه خص كثرياً من األساتذة أذكر منهم       
 مع أم ملء السمع والبصر بشعرهم        -وآخرين منهم من جيهلهم الكثري من القراء ومن الناشئة            

 -وحبوثهم اليت تنشر دائماً يف االت ويف الصحف، ويف خمتلف وسائل النقل واإلذاعة والتلفازات 
وهي ..  م هناك أنشطة أخرى استبدت بأوقات الشباب وفراغه         - مع األسف    - لكن   -

الرياضة، وأنا ال أعارض يف إشغال الشباب مبختلف أنواع الرياضة، ألا خدمة وطنية تستغرق أوقات               
الشباب املثقف وغري املثقف، لالستفادة مبا يفيدهم بدنياً وصحياً وأخالقياً، بدل أن يتسكعوا يف                 

وحبذا لو تبنت األندية الرياضية     الطرقات، وأن يزاولوا بعض اهلوايات اليت تأباها هلم ونضن عليهم ا،            
    ا بعض الكت ليتعرف إليهم من مل يعرفهم، وأن يشاركوا يف         ..  اب واألدباء والشعراء  أمسيات يقوم

لقاءات الفكر والعلم واألدب لعلهم يستفيدون ويفيدون؛ وهذا االقتراح على ما أتصور قامت به بعض               
فحبذا لو  ..   الرياضيون، لكنها كانت أمسيات نادرة     األندية، وأقامت أمسيات ثقافية وحضرها األبناء     

 .وضعت ضمن مناهج األندية الرياضية
أننا ال ننتظر من مجيع الشباب والناشئة أن يهتموا بالعلم          :   وكلمة أريد أن أقوهلا صرحية، وهي      -
 ولكن هناك اجتاهات أخرى ذهنية ونفسية، رمبا مل جتعل بعض             - وإن كنا نتمىن ذلك       -واألدب  

ر؛ وال نستطيع أن نلوم من مل يعرف األدباء والشعراء، ألن           خباب يهتمون بالثقافة ويهتمون بقضايا أُ     الش
   اب واألدباء الَّذين ميلؤون مساحات كبرية يف الصحف احمللية، هؤالء ال بد            املوجودين من الناشئة الكت

 رواداً، وهم اآلن    - شاء اهللا     إن -أم يعرفون الرواد من العلماء واألدباء، وسيكونون يف املستقبل           
يسريون على جادة صحيحة فيما ينشرون وما يتبادلون من آراء وأحباث ومالحظات على ما ينشر،                 
وعلى ما تقوم به األجهزه احلكومية واألهلية من نشاطات، وآراؤهم ومالحظتهم منشورة ومعروفة،              

يف يوم من األيام من محلة رايات الفكر         يعترب مبشراً بأن يكونوا      - إن شاء اهللا     -وهؤالء مستقبلهم   
 .- إن شاء اهللا -والثقافة والعلم واألدب 

 : ووجه األستاذ أمحد مغريب إىل معايل الضيف سؤاله التايل-
 مبناسبة احلديث عن الرياضة، حتدث السادة األفاضل عن الكثري من مزايا وحماسن معايل                 -

ذي لعبه معاليه يف احلركة الرياضية، فهو أحد روادها          الضيف؛ غري أنه سها عليهم الدور الكبري الَّ        
منذ أن شارك يف تأثيث النادي األهلي مبكة؛ مث مسؤوليته املباشرة عن إدارة الشؤون الرياضية               ..  األول

لوزارة الداخلية عقب استقالة مسو األمري عبد اهللا الفيصل؛ مث مشواره الطويل مع نادي الوحدة وحىت                 
 اليوم؟



 :الشيخ حسني عرب على ذلك بقوله رد معايل -
 . شكراً لألستاذ أمحد مغريب، ويبدو أنه يتابع متابعة دقيقة تاريخ الرياضة-
، وكانت الرياضة قائمة يف مكة، وكان هناك عدة          ٥١ أو   ٥٠ الواقع أنين نشأت يف عام        -

علموها يف بالدهم،   ت..  أندية، وأعتقد أن الَّذين أدخلوا الرياضة باململكة بعض الطالب األندونيسيني          
إما يف بيوت بعض املشايخ وإما      ..   يبعثون بأوالدهم لإلقامة يف مكة     - وغريهم   -وكان األندونيسيون   

يف بيوت مستقلة، ليدرسوا العلم يف املسجد احلرام ويف مدرسة الفالح، واملدارس احلكومية؛ ومن                
 نادياً يف   ١٥ أكثر من    -ا أذكر    فيم -هؤالء نشأت فكرة الرياضة ويف مقدمتها كرة القدم؛ وتأسست          

؛ وهذه األندية كانت    BBCمكة يف ذلك الوقت، منها النادي األهلي، ومنها مالهي احلجاز ومنها             
ختص بعض األجناس من إخواننا األندونيسيني؛ فكان للفادن ناٍد والفلمبان ناٍد، وللماليو ناٍد،                 

هلي يف مكة، الَّذي كان جيمع بعض الشباب        ولآلخرين أندية أخرى، وكان من ضمن األندية النادي األ        
القادرين يف ذلك الوقت على مزاولة الرياضة، وكنت أنا ومجعاً من زمالئي يف سن الثانية عشرة أو                   

 . نتدرب جبانب النادي األهلي- يف ذلك الوقت -العاشرة 
سيني من مكة    واستمر احلال إىل أن جاءت احلرب العاملية، واستقدمت هولندا رعاياها األندوني           -

إىل بالدهم بسبب احلرب، وتوقفت الرياضة مدة احلرب مث عادت بعد احلرب العاملية؛ وكانت عدة                 
فرق خمتلفة يف مكة، وكان صاحب السمو امللكي األمري عبد اهللا الفيصل معاون نائب جاللة امللك،                  

ليت يرأسها مسوه فكلفين     موظفاً يف وزارة الداخلية ا     - إذ ذاك    -فكان يشملهم بعطفه وعنايته، وكنت      
 .برعاية النشاط الرياضي

 من تأسيس قسم خاص بالرياضة، واستقدام مدربني        - يف ذلك الوقت     - قمت مبا استطعت     -
وتعيني مبالغ يف امليزانية لإلنفاق منها؛ مث استمرت الرياضة إىل أن أصبحت اآلن كما تروا، ال تقتصر                 

شطة الرياضية، ويسرنا مجيعاً أن تكون أندية اململكة يف مقدمة           على كرة القدم وإمنا تناولت مجيع األن      
األندية اليت حتظى بالعناية من حكومة خادم احلرمني الشريفني، وأصبحت اآلن يف مصاف الدول اليت                
سبقتنا يف هذا اال مبئات السنني؛ وهذا فضل حيمد ألصحاب الفضل، ونرجو أن تكون وأن تستمر يف                 

تثبت للعامل أننا نستطيع أن ننافس يف اللعب كما ننافس يف اجلد، ويف اجلامعات، ويف               ازدهار وتقدم حىت    
 .، وشكراً..العلم، ويف األدب، ويف الشعر

 

 : ووجه سؤال من األستاذ أمحد حممد علي نصه-
- ن رأي أديبنا الكبري األستاذ حسني عرب يف الشعر احلداثي؛ هل           - صراحة   - أن نعرف    حب 

 .ومن احلرب على لغة الضاد كما نسمع؟ وشكراً.. ع أم هو من اهلذيان يف هذا الزمانهو شعر مبد



 : وأجاب على هذا السؤال معاليه باإلجابة التالية-
 لعل كثرياً يعرفون رأي يف شعر احلداثة، ورمبا حضر أستاذنا األستاذ عزيز ضياء موقفاً يل يف                  -

احلداثة، وجرى النقاش حبضور األمري سطام بن عبد         الرياض مع بعض اإلخوان الَّذين يدافعون عن         
 مل نعد له إعداداً، ألا كانت مقابلة حتية ألمري الرياض مبناسبة            - لألسف   -العزيز، لكن ذلك النقاش     

 .إقامة مهرجان الشعر يف اخلليج العريب
من إن شعر احلداثة موجه توجيهاً أقل ما يقال عنه إنه غري صحي، و              :   ولقد سبق أن قلت    -

املفارقات أنين أبدي هذا الرأي بينما زعيم احلداثيني الدكتور عبد اهللا الغذَّامي هو الَّذي قدم ديواين؛                 
ولإلحاطة أنين مل يسبق يل أن تشرفت بالتعرف بالدكتور عبد اهللا الغذَّامي، ولكن الديوان كان لدى                  

فرحبت به وزارين يف    ..  زوريناألستاذ عبد اهللا رجب وهو أطلعه عليه مصادفة، فتفضل وطلب أن ي            
وسررت لذلك، ألنين مل تربطين سابق صلة بالدكتور عبد اهللا          ..  الدار، وعرض أن يكتب مقدمة الديوان     

 - لئال تطغى فكرة ااملة      - أو األساتذة    -الغذَّامي، وكنت ال أريد أن يكتب املقدمة أحد األصدقاء          
لغذَّامي، واستطلع رأيي يف اليوت والشاعر أدونيس،        على الكاتب؛ فرحبت باألستاذ ا     -أو حسن الظن    

 مل  - مع شكري وتقديري له وملصداقية أفكاره وآرائه         -فأوضحت له رأيي صراحة، ولكنه      ..  وغريهم
 .يتغري موقفه؛ فقدم الديوان مبا رآه جديراً بالتقدمي، ونشرت مقدمته وكان له فضل الطلب

ادة منه، ألن للدكتور الغذَّامي اطالعات كثرية يف         هذا وكان يل شرف التعرف إليه واالستف       -
 . الشعر العريب ويف األدب العريب، وليس خمتصاً فقط باجلانب احلداثي من الشعر؛ وشكراً

 

  ))حييى السماوي وأبيات من الشعر(( 
مث بعث الشاعر العراقي األستاذ حيىي السماوي بعدة أبيات شعرية مهداة إىل احملتفى قرأها               

 :اذ عدنان صعيدي تتضمن سؤاالً فقالاألست
ومــا عــرفوا أن املــريض عــراقيا   

. 

ــة    ــراق مريض ــى يف الع ــون ليل يقول
. 

ــيا   ــنة باك ــى أوبثي ــب ليل ــى ح عل
                       .                                      

بكـيت علـى شـعب العـراق ومل أكن          
. 

ب العراق مواسيا؟  ـن شع ـت ع ـفهل قل 
. 

ــة    ــنفوس وراح ــب لل ــعر ط ويف الش
. 

 

 :يل احملتفى به قائالً فأجاب معا-
 من مكاسب هذه الليلة أن أتعرف إىل شاعرين كبريين عراقيني، األستاذ السماوي سبق أن                -

قرأت ديوانه قبل سنوات وأعجبت به، والزلت أطالع بإعجاب ما ينشره يف جرائدنا احمللية، مما نعتربه                 
 .إضافة عظيمة إىل موروثنا الشعري والثقايف



ث العراق، فقد سبق أن نشرت رمبا عدة قصائد يف الرياض ويف عكاظ،               أما بالنسبة ألحدا   -
وهي من القصائد اليت نشرت بعد صدور الديوان، وألا نشرت فال أريد أن أقرأ شيئاً منها،                ..  وغريمها

 .وما عليكم إالَّ أن تتفضلوا باالطالع عليها
 : وتقدم األستاذ عزيز ضياء بالسؤال التايل-
أحرص على أن أمسع إجابته من األستاذ حسني عرب، هو استقباله للمقدمة              السؤال الَّذي    -

اليت كتبها األستاذ الغذَّامي لديوانه وترحيبه ا، وهو يعلم أن الغذَّامي من قادة الشعر احلداثي ومن                  
              ذَّامي؟ املدافعني عنه والراغبني يف انتشاره؛ فهل أعترب هذا تناقضاً بني األستاذ حسني عرب واألستاذ الغ

 وما رأي األستاذ حسني عرب يف الشعر احلداثي؟
 بطلب كتابة املقدمة،     بالزيارة، وأفضل علي    الدكتور الغذَّامي أفضل علي     أنا سبق أن قلت إنَّ     -

وكان هذا شرفاً كبرياً أعتز به من مثل الدكتور الغذَّامي، ورحبت بكتابة مقدمته ألين أعرف أن شعري                 
افية، وأن الدكتور الغذَّامي من الدعاة إىل حتديث الشعر واتباع مذاهب أخرى؛             منضبط بالوزن والق  

 بشيء من نقد وتوجيه ولكنه مل يفعل        - أو رأيي    -سررت بتقدميه وكنت أنتظر منه أن يصادم فكريت         
 ذلك، واكتفى باالقتناع مبوقفي من الشعر احلداثي واكتفيت باالقتناع برأيه يف الشعر احلداثي، واحلمد             

 .هللا على وقوف كل منا عند رأيه
 : وكرر األستاذ عزيز ضياء سؤاله بقوله-
  ما رأيك صراحة يف الشعر احلداثي؟-
 : فأجاب احملتفى به قائالً-
 أعتقد أن األستاذ عزيز ضياء رمبا نسي املقابلة اليت حصلت يف الرياض، وكان حيضرها حينما                -

 كرمياً كعادم، وكان معي أخوة من السعوديني واخلليجيني،         سألين مسو األمري سطام واستقبلين استقباالً     
ومن ضمنهم الدكتور عبد الواحد لؤلؤة، والدكتور عبد الرزاق أو عبد الواحد عبد الرزاق على ما                 

أنا أعرف رأيك يف الشعر احلر، ولكن أريد أن أمسعه ويسمعه             :  قال يل ..  أظن، سألين مسو األمري   
وكم يعرف هذا الرأي فلماذا تطلبون أن أعيد إلقاءه على اآلخرين؟ قال            ما دام مس  :  اآلخرون؛ فأجبت 
الشعر :   قلت - حبضور كثري من األساتذة أو الدكاترة الَّذين أحترمهم وأجلهم            -أريد هذا؛ فقلت    

 إنه شعر منثور،    - أوالً   -العريب معروف من قدمي الزمان، اآلن أوجد ما يسمى بالشعر احلر، قالوا عنه              
خرجوا عن املعقول إىل غري     ..  ا عنه إنه شعر حر، مث قالوا إنه شعر تفعيلة، مث مسوه شعراً حداثياً              مث قالو 

املعقول، مث مسوه قصيدة النثر، وكل هذا ال يثبت أمام الشعر الصحيح، ألنه إذا اختلفنا مع اآلخرين يف                  
ال يوجد بني   رأي من االراء فيجب التحكيم، والتحكيم يكون إما للنص وإما للشخص، وحيث                

جمموعة من يستطيع أن حيكم على الشعر، وإما أن يعترب شعراً حداثياً وإما أن يعترب شعراً موروثاً فنرجع                  



هل هو  ..  الشعر الَّذي ذكر يف القرآن والَّذي حتدث عنه القرآن، والَّذي عناه القرآن           :  إىل النص؛ فقلت  
 عامودي الَّذي كان العرب يقولونه وال يزالون؟هذا الشعر الَّذي نقرأه اآلن، أم هو الشعر املقفى ال

إن العرب من إعجام بالشعر مسوا القرآن       :   وكان هناك تساؤل من بعض املوجودين، قالوا       -
هم يعرفون  ..  بل هو شاعر يتربص به ريب املنون؛ فأجبت هذا منطق جديل من قريش             :  شعراً، وقالوا 

 بأنه جمنون؛   ي  القرآن شعراً، ألم اموا النب    وال ميكن أن يسمى     ..  الشعر والعرب تعرف الشعر   
فلو اعتمدنا قوالً من أقواهلم جلاز لنا أن نعتمد مجيع التهم اليت            ..  وبأنه كاذب؛ وبأنه ساحر، وبأنه شاعر     

تنسب إىل النيب مع أن القرآن يقول  :وما هو بشاعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. 
موجوداً آنذاك، أما ما مسي شعراً اآلن، فهذا فيه جتاوز كثري؛ أما رأيي              هذا الشعر الَّذي كان      -

 موزوناً فينبغي أن يعترب شعراً، وإذا كان نثراً فلم ال           إذا كان هذا الشعر مقفّى    :  الصريح الَّذي قلته مراراً   
 كثري من   نسميه نثراً؟ أليس املفروض يف النثر أن يكون مجيالً؟ هناك بعض األساليب النثرية، صاغها              

يكاد ..  األدباء منهم اجلاحظ، ومصطفى صادق الرافعي، والزيات، واألستاذ عزيز ضياء، وآخرون            
نثرهم يتجاوز كثرياً من الشعر املنظوم واملقروء، ولكن االدعاء بأن هذا شعر فيه غرض لتهدمي البنية                 

ة ودمي التفاسري، ودمي    العربية املتعارف عليها وليس املقصود دمي الشعر فقط، ولكن دمي اللغ            
املوروثات كلها، ألن أدونيس يف كتابه الثابت واملتحول يدعو إىل نبذ كل قدمي وإىل عدم االعتراف                  
بكل ما هو موروث، وإىل أشياء أخرى ال ميكن موافقته عليها وال على من يذهبون مذهبه، الَّذين                    

 دعا إىل استعمال العامية؛ ومنهم من دعا إىل          حاربوا اللغة وال يزالون حياربوا حىت اآلن؛ منهم من         
الكتابة باحلرف الالتيين؛ ومنهم من دعا إىل نبذ اللغة العربية بالكلية واستعمال اللغات األجنبية؛                 

وهو سعيد عقل الَّذي أصدر ديواناً باللغة اللبنانية العامية مكتوباً باحلرف             ..  ونضرب مثالً بأحدهم  
 شعر عريب مكتوب بالالتينية من الشمال إىل اليمني، وال يكاد قارئه            -دعي   كما ي  -الالتيين، وهو شعر    

 .يفهم منه حرفاً
 هذه بعض احملاوالت القائمة اآلن حملاربة اللغة وحماربة الشعر، أما حماربة املوروثات من الدين                -

 واآلراء، اليت   والسنة، والتاريخ فهذا معروف لدى اجلميع، ولكن اهللا قدير على رد كل هذه اهلجمات             
ال أدري هل يصدر عنها أصحاا عن علم أو عن جهل؟ فمنهم من يريد التهدمي، ومنهم الَّذين                     

 .يسايرون كل ناعق وجيرون وراء كل صاحب رأي، ال يدرون خطأ كان أو صواباً
، فأرجوكم املعذرة، وأرجو املعذرة ممن      اًًلكن احلديث جير بعضه بعض    ..   لعلي قد أطلت عليكم    -

 .  ير رأيي هذا يف احلداثة وأصحاامل



 ))إضافة الدكتور غازي زين عوض ا((  
 على كالم معايل الشيخ     - أو باألصح علَّق     -وحتدث الدكتور غازي زين عوض اهللا        

 :حسني عرب عن احلداثة فقال
 التناقض ظهر اآلن عند الشاعر حسني عرب ففي البداية قبل أن يستخدم اجلراح مبضعه يف                 -

ريح نصه، رحب به ورحب بالتشرحيية أو التفكيكية وما التفكيكية والتشرحيية، إالَّ من أدوات منهج               تش
 الَّذي يستخدمها الدكتور الغذَّامي يف دراسته التعددية للنصوص األدبية؛ وتفكيك النص              -احلداثة  

: النقاد األوائل، مثل  وتشرحيه مسي اآلن يف األدب احلديث تفكيكاً وتشرحياً، ولكنه كان معروفاً عند              
اجلاحظ، والباقالين، وعبد القاهر اجلرجاين الَّذين كانوا يتناولون الشعر ويتناولون األثر األديب بنفس              

التفكيك والتشريح، مث يوردون مصادر اخلطأ ومرائي الصواب يف هذا، ولعل من أغرب من               :  العملية
ا حسان بن ثابت يف اجلاهلية يلقي قصيدة على         كان ينقد الشعر يف اجلاهلية اخلنساء، حينما وقف سيدن        

على بيت من األبيات اليت قاهلا، وذلك البيت          )١( فاعترضت اخلنساء  - وهو النابغة الذبياين     -احملكم  
 :هو

ــا   ــدة دم ــن جن ــرن م ــيافنا يقط وأس
                                                  .           

ىـي الضح ـن ف ـر يلمع ـلنا اجلفنات الغ   
. 

 

.. إنك مجعت السيف على أسياف وكان ينبغي أن جتمعه على سيوف          :   فاعترضت عليه وقالت   -
 يلمعن يف الضحى، وكان جيب    :  وقلت"  اجلفان"  :لنا اجلفنات وكان ينبغي أن تقول     :  وهو أجدر، وقلت  

أن تقول يلمعن يف الدجى؛ فصححت كل هذه وصوب النابغة الذبياين رأيها؛ فاحتد حسان بن ثابت                 
 .أنا أشعر منك ومنها: وقال له

 فالتشريح والتفكيك يف النقد كان موجوداً عند العرب وكانوا يتبادرون إىل نقد الشاعر،                -
 يف بعض القصائد كثرياً من الردود من        والتهاجي الَّذي كان قائماً بني الفرزدق وجرير واألخطل تناول        

 . بعضهم على بعض مما يطعن يف شاعرية اآلخر، وكان لكل منهم وجهة نظر؛ وشكراً
 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية فقال

اب نشكر معايل الضيف األستاذ حسني عرب، ونشكر األساتذة األدباء والكت            :   ختاماً -
ونود أن نعلن يف اية هذا      .  يني الَّذين سامهوا يف الترحيب بضيفنا، ونشكر لكم حضوركم         والصحف

                                           
 .، وهو من تأليف األستاذ حممد أمحد جاد املوىل١٦صفحة " قصص العرب"هذه القصة و ردت برواية أخرى يف اجلزء األول من  )١(



القصة "  : حواراً أدبياً بعنوان   اللقاء أن نادي مكة األديب الثقايف يقيم غداً بعد صالة العشاء مباشرةً             
 األديب مبكة يرحب    يشارك فيها عدد من األدباء السعوديني؛ والنادي الثقايف       "  والرواية وربطهما بالبيئة  

 إن  -ثنني القادم    بضيفنا يف أمسية اال    - أيضاً   -مبشاركة األخوة احلضور والدعوة عامة؛ ونذكركم       
والسالم عليكم ورمحة   .   وهو معايل الدكتور منصور التركي مدير جامعة امللك سعود سابقاً          -شاء اهللا   

 .اهللا وبركاته
ذه املناسبة إىل احملتفى به، وكذلك قدم الفنان خالد          مث قدم صاحب االثنينية اللوحة التذكارية        -

خضر لوحة فنية هدية منه للمحتفى به؛ مث توجه املدعوون إىل موائد طعام العشاء شاكرين داعني اهللا أن                  
م ويقدم أجراً حسناًجيزي صاحب االثنينية خري اجلزاء وأن يثيبه على ما قد. 

• • • 
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