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 حفَل التكريم
 لمُة اإلفتتاحك

 :سان كتوعةحعريف احلفل األستاذ  ةلمك
سم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا ونبينا وحبيبنا حممد وعلى              ب

 .آله وصحبه أمجعني
صحاب املعايل والسعادة حميب االثنينية، اإلخوة احلضور السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،              أ

 .وأسعد اهللا أمسيتكم بكل خري
ن نلتقي جمدداً يف هذه الدار العامرة دار الشيخ عبد املقصود خوجه لنحتفي مجيعاً بضيف                حنا  ه

خري بداية حلفلنا هذا القرآن الكرمي، القارئ       .  االثنينية وهذه الليلة هو سعادة األستاذ راضي صدوق       
 .الشيخ عبد ايد الشرقاوي يتلو ما يتيسر له من آي الذكر احلكيم

تالوة مباركة 

  ))لمة احملتفىك(( 
 :األمسية بالكلمة التالية بد املقصود خوجهع سعادة الشيخ افتتح

محدك اللَّهم كما ينبغي جلالل وجهك، وأصلّي وأسلم على خري خلقك، حبيبك وصفيك،               أ
 .سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرين

 :ألحبة األفاضلا
أرحب بامسكم بضيفنا الكبري األديب الشاعر      سعدين أن   يلسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، و     ا

وعلى رأسهم أستاذنا الكبري الشيخ عثمان      ..  وصحبه الكرام ..  الناقد األستاذ الدكتور راضي صدوق    
بن ناصر الصاحل، ومعايل األخ الفريق األديب حيىي املُعلِّمي، واألستاذ الدبلوماسي عبد الرحيم احلايك،              

يسعدونا ذه  للرياض،  االذين جتَشموا مشكورين عناء السفر من         ..ضبالريا  لسطنيفنائب سفري دولة    
السويعات املاتعة، ويشرفونا بصحبتهم املاجدة، لننهل من فَيض ِعلمهم، وكرمي خالهلم، ونمتح من               

 .جتارم اليت ستظلُّ عالقة بوجداننا دهراً طويالً



 جنيب، ألنقب عن بعض نتاج      ذ أي تلمي  لقد عرجت على مكتبيت كالعادة، مثل      :  يها األحبة أ
ضيفنا الكبري، والذي سِعدت بالتعرف عليه قبل بضع سنني، وقَرأته من قبل عرب كثري من الصحف                  

وقد أكدت يل هذه الفجوة اهلُوةَ       ..  واالت، ولكن هالين أنين مل أجد غري ِسفْر واحد من تأليفه            
مي قد عاىن شخصياً من شِح التواصل       كرية، ولعل ضيفنا ال   السحيقة اليت تفصل بني مثقفي الدول العرب      

يوان الشعر العريب يف القرن     د"يف طريق األدب والفكر، حيث ذكر يف مقدمة كتابه املوسوعي القيم             
طرفاً من املعاناة الكبرية اليت قابلها يف سبيل جمِع مادة الكتاب، وامسحوا يل أيها األحبة أن                   "العشرين

يف اية املطاف رأيت أن أشرك       و":  املقدمة حيث يقول    رة صغرية مما جاء يف تلك      أنقل إليكم فق  
السفارات العربية وامللحقني الثقافيني ا يف أداء الواجب إزاء األدب يف بلدام، فاتصلت ببعِض                 

رية السادة السفراء وكتبت رسائل لبعضهم اآلخر، بغية احلصول على بعض املراجع حول احلركة الشع             
موطداً العزم على مضاعفة اجلهد ومواصلة البحث والتنقيب، معتمداً           يف بلدام، مث عدت إىل نفسي     

واجلدير بالذكر أنه قد أشار يف احلاشية إىل أن أربعة           .  "على الذات، مستمداً القوة من اهللا عز وجل        
طلبه إىل اجلهات املختصة للتعامل     سفراء فقط قد استجابوا لندائه، ومن بينهم من أفاده بأنه قد مت حتويل              

 .فما كان منه إال أن وطَّد العزم على االعتماِد على الذات.. ، وطبعاً مل يتم شيء بعد ذلكهمع
فقد عانيت شخصياً   ..  كلنا يا صديقي يف اهلم شرق     :  أود أن أمهس يف أذن ضيفنا الكرمي قائالً       و

ء اخوة القناصل مستنجداً وطالباً تزويدي بأمس     نفس املأزق، وشربت من ذات الكأس، حني كتبت لأل         
 ومضى على   ،"الثنينيةا"بعض األدباء والشعراء واملبدعني يف بالدهم ممن يرون تكرميهم ضمن فعاليات            

 .طليب املتواضع عدة سنوات، وما زلت انتظر اإلجابة
 موسوعياً  ن خالل عنق الزجاجة الذي ملستموه واضحاً يف معاناِة الضيف، وهو يستهل عمالً             م

أفضل ما ميكن أن حيصل عليه باحث ودارس ِبشأن شعراء العربية يف              لتزويد املكتبة العربية بواحد من    
القرن العشرين، ميكنكم تصور كمية الصرب اليت جترعها، وهو ينحت يف الصخر، ليصل إىل معلومة                 

ثقفني، إما ألنه ال جييد التزلف، أو ألنه ينأى         موثقة عن شاعر أصيل، غري أنه مغمور، مل يسمع به كبار امل           
أو ألن اإلعالم يف بلده ضعيف، أو لعشرات األسباب اليت ميكن سياقُها لتربير الظلم                ،  عن األضواء 

الذي حييق يومياً باملبدعني، الذين تركوا الساحة ملن استمرُءوا البقاء فيها متكئني على عكازي الشهرة                
 كُهوف الغنب،   يف نفراً من الذين نفَض عنهم ضيفُنا غبار النسيان، آثروا االنزواء             ولعل..  واد الغابر 

 :ولسانُ حاهلم يردد قول خليل مطران
ـَاِءأ غَنم كـذي عـقِل ضمـان بق

. 

غدوت مل أَنعم كِذي جهـِل ولــمف 
. 

 جبرأة ال تضاهى، وأعطى من وقته وجهده        ذا هو حال الكثريين ممن نقب عنهم ضيفنا الكبري        ه
ذي أضاء به بعض جوانب هؤالء      لالشيء الكثري لينصفهم للتاريخ واألجيال القادمة، ورغم القليل ا         



املبدعني، فإنين أجزم بأحقيته يف أن حنييه على شجاعته يف التصدي لعمل عجزت عنه املؤسسات                  
ملراكز اليت تستأثر باإلمكانيات وامليزانيات، مؤثرة السالمة،       املختصة يف مثل هذه النواحي، ونأت عنه ا       

حنن من ممالك دور النشر اليت نسمع أعذارها         ن  والنوم على وسادة األحالم الوردية، وال أعلم أي        
فنعذُرها، ونتطلع إىل إجاباا فنرى أمامنا عالمات استفهام كربى حتتاج إىل إجابات وليست إجابة على               

 كل منها؟ 
               ،كِّل جزءاً من احلياة األدبية والفكرية لضيفنا الكبريشذا نقف أيها األحبة أمام النسيج الذي ي

 قضيته عربة تجرها جياد غريه، بل واجهها بكفاح مريٍر وصٍرب عنيد لكي يكون              نفهو مل يشأْ أن جيعل م     
وحىت الشعراء الذين طَواهم الردى،     ..  سنداً وعضداً ملن يقف يف الظل حائراً أمام سطِْوة ذوي الشهرة          

مل يبخل عليهم بالوفاء الذي مل جيدوه من أقرب الناس إليهم، عندما كانوا ِملْء السمع والبصر، فَجاء                  
 م  ١٩٠٠به املوسوعي برداً وسالماً على هؤالء الشعراء الذين ترجم هلم ابتداء من بداية العام                 تاك

 . م١٩٩٤ار الكَرمة يف روما عام وحىت تاريخ نشر كتابه عن طريق د
نيئاً لضيفنا الكرمي مبا قدم وأجنز، والتحية له مقرونة باإلعزاز واالعتزاز بعمل كبري كهذا، نتمىن               ه

جزاِئه، إذ تضم املوسوعة حوايل مخسة آالف صفحة، وقد تزيد إذا تيسرت لألستاِذ               أأن نرى بقية    
 والتحليل والنقْد املوضوعي الذي اتبعه لتصنيف الشعراء         الدكتوِر الباحث املعلومات الالزمةُ للتوثيق    

 .ممن ضمتهم هذه املوسوعة
الً اهللا سبحانه وتعاىل أن     ئمتىن لكم أيها األحبة وقتاً ممتعاً مع ضيفنا الكبري وصحِبه الكرام، سا            أ

لى أمل أن نلتقي يف     وع..  جيمعنا م دائماً على طريق الكلمة النقية الطاهرِة اخلاليِة من الغرض واملرض           
أمسيتنا القادمة مع معايل األستاذ الدكتور أمحد الضبيب، مدير جامعة امللك سعود سابقاً، ليتحفنا بشيء               

 .مة الوطن والعلم والعلماءخدمن ذكرياتِه وجتاربِه وعطائه الثَّر يف 
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته و

  ))اضي صدوق رلدكتور اسعادة للذاتية السرية ان مبذة�(( 
 .م١٩٣٨ام عولكرم بفلسطني طن مواليد مدينة م •
• مبكِّرةع يف التدريس مدة عامني، يف سن ِملت. 
 :صحفية مواقع عديدة منهالخل الصحافة عن طريق األدب وشغل خالل رحلته اد •

 .األسبوعية الصادرة عن وزارة اإلعالم األردنية "سالة األردنر"ئيس حترير جملة ر -
 .الشهرية الناطقة بلسان اجليش والقوات الكويتية املسلّحة "اة الوطنمح"ئيس حترير جملة ر -
 .ية يف رومابوهي أول جريدة يومية صدرت باللغة العر "ألياما"دير عام ورئيس حترير جريدة م -



 .األسبوعية "لرائد العريبا"ئيس حترير جملة ر -
 "لسياسةا"وجريدة    "لوطنا" وجريدة   ١٩٦١ عام   األسبوعية الكويتية   "هلدفا"نشأ جريدة   أ  -

الشهرية الصادرة عن رابطة األدباء       "لبيانا"كما أنشأ جملة    .  الكويتيتني وعمل مديراً لتحريرمها   
 .الكويتيني

اً ثقافياً لإلذاعة األردنية، وانتدب مع زميل آخر لتأسيس اإلذاعة           رمل يف اإلعالم مستشا   ع  -
 .القطرية

-  ِقلَ للمسامهة يف             ِملَ يف اإل  عذاعة السعودية مشرفاً على إدارة األحاديث والثقافة، ومنها ن
 .تأسيس منظمة إذاعات الدول اإلسالمية وشغل منصب املدير الرباجمي للمنظمة

"ساً للدائرة الثقافية العسكرية إضافة إىل رئاسة حترير جملة          يملَ يف وزارة الدفاع الكويتية رئ     ع  -

ماة الوطنح". 
ضو يف عديد من اهليئات واملنظمات واملؤمترات األدبية والصحفية والثقافية العربية والدولة             ع  -

 :منها
 .لسطنيفضو املؤمتر التأسيسي األول الحتاد كُتاب وصحفيي ع *
 .ضو نقابة الصحفيني األردنينيع *
 .اد الصحفيني العربضو إحتع *
 .سيا وإفريقياآضو إحتاد كتاب ع *
 .لندنبالعاملية حلرية الصحافة والفكر ومقرها  "نب"ضو منظمة ع *
 .واشنطنبضو اجلمعية العربية للدراسات الدولية ع *
ضو يف املؤمترات التأسيسية األوىل للمجلس الوطين الفلسطيين وسكرتري عام املؤمتر             ع  *

 .١٩٦٥ امعلكويت االفلسطيين يف 
 .اعات الدول العربيةضو يف عدة مؤمترات للجمعية العمومية الحتاد إذع *

 من الس الثقايف اإلقتصادي األورويب ومقره يف        ١٩٨٣ائز على اجلائزة الدولية لقادة الفكر لعام        ح  •
 .ومار

 .كتب الشعر والقصة والرواية والدراسات األدبية والتارخيية، ومن إنتاجه املطبوعي •
  .١٩٦٢ريوت ب دار الكاتب العريب، ،"ان يل قلبك" نديوا -١
  .١٩٦٦ريوت ب دار الكاتب العريب، ،"ائر ِبال هويةث" -٢
  .١٩٦٦ريوت ب دار اآلداب، ،"لنار والطّنيا"ديوان  -٣



  .١٩٧٣ريوت بدار العودة،  "قايا قصة اإلنسانب"ديوان  -٤
  .١٩٩١لرياض ا، ١٩٨٨ يقوسيان، ١٩٧٨ريوت ب ،"مطار احلزن والدمأ"ديوان  -٥
  .١٩٩١ر كَرمة للنشر، روما احلزن أخضر دائماً دا -٦
  .١٩٨٩هوامش يف الفكر واألدب واحلياة، وزارة الثقافة، عمان  -٧
  .١٩٩١لرياض ادار طُويق، . نظرات يف األدب السعودي احلديث -٨
العرب املعاصرين يقع يف      توثيق أنطولوجي للشعراء  [ديوان الشعر العريب يف القرن العشرين،         -٩

٥    ة للنشر يف       ١٩٩٤لد األول عام     آالف صفحة، صدر اممجيع األجزاء  ووما،  ر عن دار كَر
 ]. وتأخر إصدارها ألسباب متويلية١٩٩٤الباقية منجزة بالكامل منذ عام 

  .١٩٩٥ دار كَرمة للنشر، روما ،"ياح السننير"ديوان  -١٠
 .)وتريبد اإلصدار، دار الكاتب العريب، يق(الرغيف احملروق وقصص أخرى  -١١
كمال الصلييب عن   .  نصوص احلوار الذي دار حول كتاب د      :  (حوار مع مستشرق أملاين     -١٢

 .الكويتية "لدستورا"املوطن األصلي للتوراة مع املستشرق األملاين ويندفور يف جريدة 
 ).سيةادراسة تارخيية الهوتية وسي( "نية الذهب والصراصريآ"لقدس  ا-١٣
 .ومذكراتذكريات : هارب من الصحافة -١٤

  لفاضل ااملربي ولكبري األستاذ المةك(( 
 ))ثمان بن �اصر الصاحل  عألستاذا

 .أديب يفهم يعي ويِلم ولكنه ال يعرب بقلمه لعدم مزاولته يف هذا امليدان.. األديب أديبان -١
 .وق راضي صد-مثل أديبنا . الواعي واملعِبر والفاهم وأديب يفهم ويعبر ويدرك فيكتب بأسلوب -٢
األديب راضي صدوق أديب وكاتب وشاعر مبعىن الكلمة ومتذوق علماً وتعليماً ومدرساً ودراسة               -٣

وممارسة هلا مثراا يف كتبه ومؤلفاته وإنتاجه يتغلغل يف نفوس قرائه وتظهر يف كتاباته وتتجلى يف                  
 ."جتماعي ثقايف له أرجه وتوجههوا"مسامراته يف كل ناد أديب 

رز يف نضجه األديب يف مفهوم األدب والثوب اجلميل واألصيل الذي تتصف به              راضي صدوق با    -٤
 .كتاباته وتتسم به مؤلفاته

 أصبحت منتدى ومنطلقاً يف بلد أصبح        -مقدرة أديبنا البارز ووجيهنا املعروف عبد املقصود           -٥
ية والغالية يؤمها   نرباً من املنابر العال   مملكة العربية السعودية و   املمصدراً من مصادر الثقافة من       

األعالم والعلماء واألدباء ليترووا فيها ويرووا من معينها ما جعلين وحملين على الكتابة إىل أخي                



 راضي صدوق   - عبد املقصود خوجه ابن أديبنا الراحل خوجه رمحه اهللا ليكون            -وأستاذنا وأديبنا   
باركة واملشهورة اليت تعاقب على التكرمي      اً وبياناً وشعراً ليسعد بشرف هذه االثنينية امل       بالشريف أد 

واملدام فيها أدباء ووزراء وشعراء وبلغاُء من شىت أقطارنا العربية وعلى رأسهم ادباؤنا املعروفون                
 .. كرميرٍي من مقام أديب وشدى فك- وهللا احلمد -واملشهورون يف شىت الديار واملالك مباهلم 

م يف العديد من البلدان العربية منذ أكثر من مخسة وثالثني           راضي صدوق عمل يف الصحافة واإلعال       -٦
عاماً إضافة إىل كونه شاعراً ودارساً وناقداً وكاتباً قصة ومقال مع مؤلفاته اليت تتسم بالتنوع، ففيها                

 .ة والروايةصالشعر والدراسة االدبية والدراسات التارخيية إىل جانب الق
ــ  ــوجه[دوات ن ــبحت] خ ــالدي أص يف ب

. 

ــ ــنارهاضـ ــرت مـ ــاً بصـ وًء وأقباسـ
. 

 
لُّ يـــؤِم معيـــنها كَمـــناهٍلكُـــ 

. 

 مــا زارهــا- يــا ســاديت -ن ذا الــذي مــ
. 

 
ــ  ــا ه ــى–ذا ِبه ــدوِق أت ــن ص راضــي ب 

. 

ــن اآلدي ــى مـ ــاعطـ ــيِه مثارهـ اب ِفـ
. 

 
ــته أ  ــدةُ[ولَ ــة ال] ج ــن ثلّ ــا م مسعه

. 

بـــاِء قـــد كَانـــوا هلـــا ســـمارهادأ
. 

 
غــر الــِبالِد ــا سيصــِبح باِســماًثَ 

. 

ــي [ ــعِر راض ــن ش ــوارها] م ــوا ن فاقِطفُ
. 

 
ــ  ــراعٍةثـــ ــثقافٍة وبـــ رواتنا بـــ

. 

 نـــدوٍة أَضـــحت ِلـــذَين ِشـــعارهايف
. 

 
ــ  ــبوبةٌلَ ــمعةُ حم ــوجه س ــن خ ــا اب ك ي

. 

ملت ِمــن الدنــيا ــا أقطارهــاشــ
. 

 

 ،دة جبألدبي النادي ارئيس وملعروف الكاتب األستاذ اعادة سلمةك(( 
  ))بد الفتاح أبو مدين عألستاذا

 أبا رائد.. خي األعزأ
إنك حقيق ذا االحتفاء، وذا التقدير، ألنك       :  رجو أن تأذين يل، وأنت العزيز املكرم، أن أقول        أ

قائك ومن حتب، ومن حيبوك، ألن فيك أدب         وأصد كذو فضل، وألنك ذو وفاء وصدق وتقدير إلخوت       



حيبب الناس فيك، واحلق سبحانه     ..  وألنك على خلق  .  نفس، وهو عندي مقدم على أدب الدرس       
 .نك لعلى خلق عظيمإو: ، قال لهوتعاىل، حني امتدح رسوله اخلامت، 

نكم لن  إ  "األمني  يقول  ..  ولذلك  ليس غري ذلك ما يستحق أن يرتقى به يف التكرمي والثناء،          و
 ."تسعوا الناس بأ موالكم، فليسعهم منكم اخللق احلسن

إنك لرجل من أخالقك الكرم والطيبة، وقد خيدعك أصدقاؤك وغريهم، ألنك متسامح ولعلك             و
واطفهم جياشة،  عتؤثر أن تكون مغلوباً ال غالباً، ولعل بعض طيبة األدباء أم سريعو االنقياد، ألن                 

 !.. فيغلبون راضني أو كارهني
كما أظن، حىت السن، فأنت     ..  قد عرفتك منذ ربع قرن تقريباً، فأنت أنت، مل يتغري فيك شيء           ل

، ولقد مددت يدي حني جئت على ذكر الشباب          - ما شاء اهللا     -بفضل اهللا تتمتع حبيوية شباب       
ون، حىت ال أكون أو الذين يستمعون إىل هذه          لكما يقو ..  واحليوية، مددا ألملس شيئاً من خشب      

ممن جاءوا إىل هذه الدار العامرة، ليشاركوا صاحبها الكرمي املتفضل باحتفائك، ألنه يقدر               ..  الكلمة
اليت ..  ملا يصنع، من هذه احلفاوة    يعتربهم متفضلني، ألم استجابوا     الرجال وحيتفي م، حىت انه       
. هللا ما نكره وتكره   إا اختفت من احلياة، حىت ال يصيبك ال مسح ا          ط  أستطيع أن أقول يف غري احتيا     

فهنيئاً لكم برجل يكرب الرجال، وأمامي قول أمري الشعراء رمحه اهللا، وأنا أحب أن أردد هذه اجلوانب                  
 املضيئة، يف مثل هذه املناسبات، ألا تعبري عما يف النفس من مشاعر، مردها اإليثار والعناية وحب اخلري                

 :ري أمحد شوقي رمحه اهللاآلخرين، وإشاعته بني الناس، يقول الشاعر الكبل
منــــا يقــــدر الكــــرام كــــرميإ 

. 

ــرجالو ــرجالُ وزن الــ ــيم الــ يقــ
. 

 

هذا كالم صادق من شاعر كبري، يعرف قدر الرجال، وحيسن التعبري عما يف النفوس اليت تؤثر                و
 .ذلك سبيالًاخلري وتعمل له ما استطاعت إىل 

تقديراً ألدبه   أن أكون متحدثاً يف هذا احملفل الكرمي الذي يكرم فيه أديب بارز،               دكم أنا سعي  و
وأحتدث عن أدب نفسك،      ولو أتيح يل أن أكون الليلة خطيباً أمامك، ألرد إليك بعض فضلك،            .  ووفائه

 .وعن أدب درسك، غري أن باعي يقصر عن أفضالك وحمامدك
وفيك بعض دينك وبعض حقك، ألصل إىل ما        ألبأبلغ لسان، وأصدق بيان     كم أحب أن أقول     و

 .تريده نفسي، وألنال شرف املشاركة املباشرة وسط هذا اجلمع، يف بيت رجل كرمي عزيز
مثلي إذا أراد احلديث، أو إذا أراد أن يدير احلديث عما حيب، وهو حديث صادق ال زيف فيه                  و

وإين .  روءة ومساحة النفس واإليثار والوفاء    ني جينح إىل األفضال وامل    ح..  وال تصنع وال رياء، فإنه يطول     
أن هذه اخلصال احلميدة من صفاتك، ألن فيك أدب نفس، ليس فيه مماالة وال ريبة، وإمنا                 :  أشهد اهللا 



 ولكن  – جوهري ماهر    –هو صادق، وأنك تعرف أصدقاءك وغري األصدقاء، فأنت إن صح التعبري             
ن كثرية، فتظلم نفسك، ألنك ذو كرامة وإباء ومشم         ياالن دون ااة يف أح    أدب نفسك وحياءك حيو   

وقليل أولئك الذين ينعمون ذه اخلصال واألفضال، ذلك أا صفات الكبار، ورحم اهللا أبا               .  وحياء
 :الذي يقول.. الطيب

عبـت فـي مرادهـا األجسامت
. 

إذا كانـت النفـوس كبـاراو 
. 

لناقد البصري، والكاتب   اما احلديث عن أدب درسك، فحدث عن البحر وال حرج، فأنت              أ
إنك ذو ملكات، قلما    .  القدير، والصحايف اللماح، والقاص، وكاتب السري، وقارئ التاريخ ومستوعبه        

ولعل هذه امللكات والكفايات اليت تصاحبك قد جنت عليك،         .  اجتمعت يف فرد، وإنه لفضل اهللا عليك      
والذين جينحون إىل اإلستقامة    .  ثر عليك صدقك، ولعله بعض امسك، واجلنايات يف احلياة ك          أو جىن 

كمسلك يدركهم األين من صالبة التوجه، غري أن الذين يهادنون ينالون احلظوة واالرتقاء، وال يهمهم               
نت الواعي  فأنتظر وأ .  اليت تربرها وسائل احلياة الكثرية واملختلفة      .  درب مسارهم، ألن هلم غايام    

 ."وفاز باألعجام نون نظر إىل األلف استقام فحرم العجمةأ"املدرك،
أعتذر إليك وإىل صاحب االثنينية العزيز أنين مضطر أن ألتزم فأقصر من حديثي، وفق رجاء                و

املكرم ليتاح للمشاركني أن يتحدثوا عن الضيف وحياورونه، ولوال ذلك آلثرت الليلة أن أحاضر عن                
تحدث عنه، وأن يكون    ي والغزير، ألن عطاءك يستحق الدرس الطويل، ويستحق أن           دالئلك الكثري 

حمور حديث طويل، ألنه جامع ومتعدد اجلوانب، ومرد ذلك مواهب، وليست موهبة واحدة فيك، ليلم               
أما أنت فاحلديث عنك، واحلديث إليك، واحلديث معك، ضروب من          .  ا الدارس املامة سريعة عجلي    

 .افة العريضة املتعددةاملعرفة والثق
 مبعطيات أدبك وثقافتك، اليت أملمت بأطراف منها، ومسعتك         ةإخال أن بياين يضيق عن اإلحاط     و

حتاور الكبار، مصححاً ومعترضاً وناقداً، فكان املائرون يضيقون من مداخالتك، وحيتدون يف الرد               
فسه قصوراً، يؤثر العافية    عليك ليسكتوك، وهذا سالح عاجز، وليس منهج عامل، والذي يشعر يف ن            

يتقن درسه، وإمنا أقحم نفسه فيما ال يستطيع فكبا، وألنك حافظ ما               بالصمت أو التراجع، ألنه مل    
قرأت ودرست، فأنت متلك احلجة والربهان والدليل، فنراك تصول وجتول، وحني أستمع إىل حديثك               

 من سعة إطالعك وتثقيف      ومداخالتك، أخالك حتاضر وأنت تناظر، ألنك ذو معارف وثقافات،          
ضواء، ألنك مهضوم التقدير، ويبقى مشمك وأنفتك وكرامتك،        ألنفسك، ومع ذلك فأنت بعيد عن ا      

ألنك ال تداجي، وال تتداين، وال تتزلف، وال تلبس، وال تدنس، وتلك مسات األديب احلق، وطبع                  
 .النفوس الكبار، اليت تتعب يف مرادها األجسام، كما يقول أبو الطيب



حسن الزيات، كم وددت أن أصطنع        كم وددت، وما تغىن الودادة كما يقول ذو البيان أمحد         و
معك كما اصطنع اجلاحظ مع أيب دؤاد، واصطنع طه حسني مع توفيق احلكيم، مع أولئك الرجال                  
الكبار يف علومهم، ليكون احلديث مفعما عنك، ألنك أهل ألن يطول احلديث عن حمامدك وخلقك                 

 .حتكوأدبك ومسا
 آيت عليها، فأعذر تقصريي، ألا بعيدة عن        نجوانبك املشرقة كثرية يا أخي، وأنا ال أستطيع أ        ف

وكم أنا مدين هلذا الرجل     .  املقايضة واملقايلة، واملصاحل اليت ترخص فيها النفوس، وهي عروض زائلة          
. ني أقف خطيباً أمامك   الذي على يسارك يف ليلة االحتفاء بك، ألنه حقق يل ما يشبه احللم اجلميل، ح               

 لكرمي، أعلن بعض خصالك احلميدة، أمام هذا املأل، ولعل أكثرهم           يزوبني يديك، وسط هذا اجلمع العز     
يعرفونك، ويقرؤونك ويقدرونك، ألن أدبك وخلقك واعتزازك بنفسك قربك منهم، ولعل اخللق              

 .الدمث يف مقدمة هذه اخلصال الكرمية
ون جهد املقل، وقد صح مين العزم، وال أريد أن أستأثر             أفضل لتتقبل من أخيك كما يقول      ف

احلديث دون سواي، وهم فيما أقدر أطول باعاً مين، وأفصح لساناً، وأشرق بياناً، وأبلغ يف احلجاج                 ب
والثناء عليك مبا أنت أهل له، ألنك ذو فضل، ويف بيت فضل، ومع مجع من الفضالء، فأنعم ذا                     

 .يك وعلى الناسالتقدير، وهو من فضل اهللا عل
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،،و

  ))سن عبد ا القرشي حلكبري الشاعر األستاذ المةك(( 
 :سم اهللا الرمحن الرحيم، ساديت السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ب-
ربطين بالشاعر الكبري األستاذ راضي صدوق صداقة عميقة هي صداقة الشاعر للشاعر وفرحة             ت
قراءته وضمه إىل مكتبيت، عندي من دواوينه       بب باألديب، وما أخرج راضي ديواناً إال وسارعت         األدي

ثبت طويل، وراضي من الفئة اليت تعرف للكلمة وزا فال جتد يف قوله فضوالً إمنا هو قيم الشعر                     
 هذا الصديق   ورائعه، وممن أثروا املكتبة الشعرية بإنتاج خصب رفيع جدير باإلكبار، لقد فوجئت بتكرمي            

غري علم بشخصية املُكرم وإال كان من حق األستاذ راضي أن           ى  الشاعر الفحل، فقد جئت من سفر عل      
تقدم عنه دراسة من ِقبلي أو حتية شعرية ولكنها مدخرة إن شاء اهللا ولراضي كما علمتم تاريخ ثقايف                   

ديب ويف كل مهرجان حيضره، فما      جميد ومؤلفات عديدة، ولذلك فإن المسه ملعانه الدائم يف كل منتدى أ           
ية إال وكان حضورها كثيفاً ومجهوره موفوراً كما أن شعره النضايل هو يف ذروة              عرأحيا راضي أمسية ش   

الشعر يهز مكامن الوجدان ويثري يف النفس أعمق اإلحاسيس وراضي عف القول يصدق فيه ما قاله                 
 :الشاعر



ا ابن صدوق فـي العال مـرحبـاً مث مـرحبا       ي 
. 

ــذباع ــربياً مه ــقاً ع ــعر عاش ــت للش ش
. 

 
 

 :من قول شوقيو
رآه رذيلــة ال متاشــي التأدبــاو

. 

اهلجو هاجــه ملعاناتــه أبــى  إذاو 
. 

س للناشقني فـي زمبـق الشعـر عقـربا     د
. 

ا رأي الناس شاعـراً فاضـل اخللق طيبا       ـم 
. 

 .أهال براضي مكرماً جديراً بالتكرمي شاعراً قميناً بالتقدير مثقفاً حقيقاً باإلعجابف
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته و

 – بد الرحيم احلايك عألستاذ اعادة سلمةك(( 
  ))اململكة بلسطني فولة دفري سائب �

محن الرحيم، سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه، حضرات اإلخوة الضيوف            سم اهللا الر   ب -
الكرام يطيب يل بل ويسعدين أن أشارك اليوم يف هذه الندوة املباركة لتكرمي األخ والصديق األديب                 

 .ر الفلسطيين الفذ األستاذ راضي صدوق، مببادرة كرمية من سعادة الشيخ عبد املقصود خوجهعوالشا
ن اليوم الشاعر واألديب واملناضل الفلسطيين إمنا تكرمون الشعر واألدب            نكم حني تكرمو  إ

لسطني واألردن  فوالنضال الفلسطيين، وأديبنا وشاعرنا اليوم ساهم يف إنشاء العديد من الصحف يف              
ملهجر، وخترج على يديه ومن مدرسته كتاب وصحافيون تبوأوا مناصب عالية وال يزالون،             اكويت و لوا

 شخص صفحات مطوية ال يعرفها إال القليل من الناس حىت تأيت املناسبة لنشرها، وأرى                ويف سرية كل  
لسطني فأن هذه املناسبة مناِسبة ألنشر بعض مآثر األستاذ راضي صدوق، ففي الوقت الذي تال نكبة                 

 ونثراً، أما هو فنجد شعره يف       عراًش  لسطنيف  على  البكاء  يف  واألدباء   الشعراء م تبارى ١٩٤٨ام  ع
لك الفترة يلهب احلماس يف النفوس ويبعث األمل يف الصدور ومييط سحابة اليأس عن العقول وقد                 ت

تاجه الشعري يف بداية    نكان هذا   ..  توقع قيام ثورة فلسطينية جديدة لرفع الظلم وإعادة احلق إىل نصابه          
ينية، فمن زمالئه   اخلمسينيات ويف أوائل الستينيات شارك وزمالؤه للتخطيط يف انطالق الثورة الفلسط          

ما هو فقد أختذ    ألسطني  فمن احترف العمل السياسي ومنهم من ختصص يف العمل العسكري لتحرير             
واضعاً لنفسه جاً يف عدم التدخل        الصحافة ميدانه الواسع ليدخل من خالهلا كل بيت عريب وفلسطيين         

ن خالهلا وليس   ملسطني و ف إىل   يف الشؤون الداخلية للدول األخرى، حاثاً الشباب الفلسطيين بالتوجه        
عاراً دعائياً هلا، فكانت كتاباته سفراً مثيناً من   شلسطني  فمن خالل األحزاب اليت كانت ترفع شعار حترير         

ولئن لقي خالل   ..  ية واألوروبية اليت كرمته واعترفت بفضله      بسفري إعالمي أمني، يف الساحة العر      



ىل صدق الكلمة واجلرأة يف احلق وهلما ضريبة ال يقوى          مسريته احلياتية من عنت وعناء، فذلك راجع إ       
 .على دفعها إال أويل العزائم القوية الذين ال خيشون يف احلق لومة الئم

لذي عرفته  السطني  فنا الليلة الذي كرم ابن      فامسي شخصياً أشكر مضي   بلسطني و فإنين باسم   و
عترب أن هذا التكرمي هو     ألرياض، و ا جريدة   يفلسطني  فمنذ أكثر من ربع قرن حيث كنا نكتب لصفحة          

ليت القدس ومكة املكرمة    اتواصل آخر بني الشعب السعودي املضياف والشعب الفلسطيين، وبني            
 . على مر األجيالىربطهما اهللا برباط إهلي وأنزل فيه قرآناً يتل

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو

  ))بي تراب الظاهري ألشيخ اضيلة فلمةك(( 
 :م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهلسالا -
اذا أقول يف حق هذ الرجل اجلهبذ، والزميل القدمي يف اإلذاعة وبيننا ذكريات عميقة وعديدة                م

 :يسعين إال أن أنشده بيتا مفرداً هو وقد قيل فيه ما قيل كله حق، وصدق، وال
فتــح دراً أو تنظـم جوهـرات

. 

ـ    إ  نهذا أخذ القرطـاس خلـت ميي
. 

من ذكريايت معه أنه أجرى معي مقابلة إذاعية، وقال هات من حمفوظاتك ما تشنف به آذاننا                  و
فلة، فقال له   افقلت له هناك قصة يف األغاين أن أبا زبيد الطائي جاء إىل عثمان بن عفان وهو متأخراً الق                 

خرجت يف صيامة من أشراف     :  قالما الذي أخرك عن القافلة؟ فحكاه قصة طريفة وقعت له يف مسريه،             
أبناء قبائل العرب ذوي هيئة وشارة حسنة ترمي من املهارة بأكثرها، وحنن نريد احلارث بن هشام                  

فواه، وذبلت الشفاه،   ألاخرورط بنا السري يف محارة القيظ، حىت إذا عصبت ا          فلشام،  االغساين ملك   
غلل، أشجاره مرنة وأطياره مغنة، فحططنا رحالنا       وسالت املياه، فإذا واٍد بدا لنا كثري الدغل، دائم ال          

يعين (بأصول دوحات كرعبالت، ونبعات مرهبالت، وأصبنا من فضالت الزاد، فإذا أبو احلارث                
عثمان ..  غطيط، وألرصاده وميض  ه  يقبل من أمجته، يتضرع يف مشيته، لصدره حنيط ولضياغم        (األسد  
وهذه من ذكريايت   ..  نا قال يل اآلن أراك ترعب املستمعني      وه..  يا أبا زبيد أراك ترعب املسلمني     :  قال له 

 .ولو كنت أعلم أنك الضيف لكان سويت قصيدة

 * * * 



 لصحافة للبالد اؤسسة من مبد ا رجب علصحفي األستاذ المةك(( 
  ))لليلة اذه ه يفداخلة مالنشر و

دوق كبري يف نفسي، وهو     وأنا أيضاً مل أكن معداً كلمة، األستاذ راضي ص        ..  الم اهللا عليكم  س  -
دائماً يف قليب أديباً شاعراً باحثاً، وأقول لكم كيف؟ لقد تعرفت على األستاذ راضي صدوق من حنو                  

د، وكانت حتمل كلمة     م كانت صدرت يف مؤسسة البالد جملة البال        ٦٨ م أو    ٦٧ثالثني سنة رمبا عام     
ن أيام األستاذ الشيخ عبد ايد شبكشي       جملة إمنا كان عنواا البالد فقط، وكانت أسبوعية وأذكر م          

كانوا يعدون يف مؤسسة البالد إلصدار جملة أسبوعية فصدرت هذه البالد وهي النواة لة اقرأ، مما                  
و املسؤول عن هذه الة األسبوعية،       ه أذكره عن األستاذ راضي صدوق أنه كان سكرترياً أو كان          

ستاذ راضي صدوق يشعرنا وقد كنت طفالً صغرياً يف          وكان يشرف عليها من ألفها ليائها وكان األ        
فنجي )  الشيطنة(وقتها، يشعرنا أننا أساتذة وأننا كبار ويعاملنا على هذا األساس وأذكر من بعض                

وعة من الشباب، وكان واسع الصدر، وميتلك قدرة        منشغله يف التحرير يف الليل ونتكلم معه، وحنن جم        
حمدثه، وحىت إن كان يف حديثنا بعض األخطاء أو األغالط فكان            عجيبة على الصمت واالستماع إىل      

وكان ..  األساساألستاذ راضي يف ختام لقائنا به يوجه بكلمة، وكانت األمور ماضية يف الة على هذا                
 بكتابة ذلك املقال، وكان املقال       األستاذ حسني العسكري يقوم هو     الاألستاذ راضي صدوق إذا غاب مق     

  لة يوكل األمر إىل األستاذ راضي         لة، وإذا غاب أي أحد من الكتاب         صفحتني يف اامللتزمني يف ا
األستاذ راضي  كان حبثاً يف السياسة وإن كان حبثاً يف االجتماع،            صدوق، فإن كان شعراً وإن كان أدباً وإن       

 . باسم اهللا ما شاء اهللارفيغ
 مجيالً رائعاً راقياً يف بعض االت       من ذكرياتنا مع األستاذ راضي صدوق أنه كان ينشر شعراً         و

اللبنانية   "ألديبا" ويف   ،"افلة الزيت ق"غري الصحف السيارة األسبوعية السياسية، كان ينشر يف جملة          
 من أيام   - أذكر   - إياها وكان يشجعنا، أيضاً      اوكنا نتلقف هذه األعداد منه هو، كان يشتريها ويعطين        

     ا على الرحب والسعة، وأثناء عمله يف اإلذاعة أعد برنامج املرأة ملدة            وجوده يف اململكة مقيماً يف رحا
سنة أو سنتني، حقيقة إن الربنامج الذي أعده األستاذ راضي صدوق يف تلك املرحلة بعد فاتنة أمني                   

أخريات، وكان من أفضل برامج املرأة الذي أعده األستاذ راضي صدوق،           ء  ونسا)  دكتورة اآلن (شاكر  
ؤكد مقولة العقاد أن املرأة جتيد الطبخ ولكن إذا طبخ الرجل فهو أجود منها وأا جتيد                  وهذا طبعاً ي  

حياكة مالبسها فإذا حاك هلا الرجل فهو أجود منها، فكان املوضوع يعين غاية يف اجلودة، األزياء طبعاً                 
من الرجال أكثر،     - واهللا يا أستاذ راضي      -فحقيقة برنامج املرأة كان له مستمعون       ..  املية، وهكذا لعا



ففي الفترة اليت أعد حلقات الربنامج كان يستمع الناس إىل هذا الربنامج وكان برناجماً قوياً ورائعاً                  
اء يف جملة البالد، وهي     سوحقيقة كان األستاذ راضي يف تلك املرحلة حيسن أي عمل يوكل له              ..  جداً

أنا طبعاً أردت ذه الكلمة أن      ..  ي هو فيه  أو يف اإلذاعة، يغطي املكان الذ       "لةجم"البالد بدون كلمة    
أذكرك بنفسي يا أستاذ راضي ولعلك تتذكر ذلك التلميذ املشاغب يف تلك املرحلة، وكنا ال نشاغبك                

 وآخرين وآخرين أما الرجل الطيب يف مؤسسة        ،وحدك، حقيقة كنا نشاغب األستاذ الكبري علي العمري       
يس طه، كان من الكبار حقيقة، ويشملنا بكل ما كنا نتطلع           البالد على أيامنا وحنن صغار فهو السيد        

إليه وحنن صغار متعلقون يف تلك املرحلة بالصحافة، حىت أن املكافأة ملا كان يأتيه البيان ا من األستاذ                   
الً يقوم بزيادا من عنده، ويستأذنه فيما بعد بالتلفون، يقول له جاء فالن             ليعبد ايد شبكشي ناقص ق    

، فكانت هذه أشياء عجيبة، طبعاً، نقول كلمة صغرية عن األستاذ عبد ايد شبكشي عليه رمحة                وزودته
 مكتب   يف  اهللا يف العمر، التقيت    التحرير الذين مروا والذين سيمرون علي إذا أمد       اهللا أنا أذكره يف رؤساء      

ل اململكة مع حفظ    األستاذ عبد ايد بعشرات عشرات األدباء من داخل اململكة وخارجها، من داخ            
ومن خارج  ..  األلقاب عبد الوهاب آشي، أمحد عبد الغفور عطار، عبد القدوس األنصاري، وآخرين            

يد شبكشي، فكنت   ال ويزور مكتب األستاذ عبد ا     إدة  جاململكة ما كان أحد يزور اململكة وجييء إىل         
يب عند األستاذ عبد ايد شبكشي،      تلتقي يف تلك األيام بعشرات من األدباء والباحثني من العامل العر           

 أديباً ناشئاً من أمثايل يف تلك األيام ال يفارقونه، يف            اوكان بعض السعوديني من أدبائنا الكبار إذا رأو       
 أدري إن كان ما     الدة  جاهللا كان يدعونا يف مطعم هنا يف        ه  الظهر يدعونا إىل الغداء األستاذ العواد يرمح      

 "يا أتفضل وتعال الغداء   ه":  نان فكان أي أحد يصيده يف املؤسسة يقول له        زال موجوداً، امسه مطعم لب    
ومن الناس الذين تعرفنا عليهم يف مرحلة األستاذ        ..  ويروح يغدينا وسبحان اهللا كانت الناس غري الناس       

 واهللا وليس نفاقاً وليست جماملة ألنين اآلن من منسويب مؤسسة البالد              - أيضاً   يعبد ايد شبكش  
 لقب أمني عبد اهللا القرقوري هذا اجلالس أمامكم اآلن، وأيضاً كان أمني عبد اهللا متواضعاً كرمياً                 وبدون

 هو أمني   ذامساعداً للشباب متفهماً لكل احتياجام وكما جاءت اإلضافة اآلن فعالً كان وما زال، فه             
ئماً نعيش بني الكبار، الكبار     عبد اهللا من ثالثني سنة وأنا عرفته على هذه الصفة، حنمد اهللا على أننا دا               

 .أدباً وأخالقاً والكبار فضالً وما نبغي من الدنيا شيء غري هذا
 . السالم عليكمو



  ))اضي صدوق  رلدكتور اعادة سه بحملتفى المةك(( 
 :لرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهاسم اهللا الرمحن ب -
 الغامرة من العواطف النبيلة الكرمية السخية       الفيوض  حيظى مبثل هذه    ا أحسب أن أيما إنسان    م

يستطيع أن يرقى بالتعبري مهما أويت من ملكة القول، أن يرقى بالتعبري إىل مستوى الوفاء والشكران                  
شكراً، شكراً لسعادة الشيخ األستاذ عبد املقصود خوجه        :   أقول اوالعرفان، لكننا ال منلك إال اللغة، هلذ      

جعلت من يوم االثنني يف حجم أيام األسبوع مجيعاً، شكراً على كرمي ضيافته،             صاحب هذه االثنينية اليت     
شكراً على أنه استطاع أن حيشد هذا اجلمع الطيب من كرام العلماء واألساتذة واألدباء واملثقفني،                 

يعاً أن من طبيعة األدباء أن يكون بينهم تنافس بطريقة أو بأخرى، وقلما جيتمع األدباء                مجوحنن نعرف   
والشعراء حول طاولة واحدة، إن جناح األستاذ الشيخ عبد املقصود خوجه يف حشد هذه الوجوه                  

 لسعادة  اًالكرمية، هذه النخبة الطيبة، ذه الكثرة الكاثرة املباركة هي شهادة حق حبقه، أيضاً أقول شكر              
ألصالة األصيلة  مريب األجيال الشيخ اجلليل األستاذ عثمان الصاحل، هذا الرجل الذي تتجسد فيه ا              

ا إن  ملواليات املتحدة األمريكية، و   االذي يغمرنا حبنانه األبوي حسيب منه أنه كان يف سفر طويل يف              
ىت جشم نفسه   حلكويت  امن    ا إن عاد  ملكويت و اىت توجه يف اليوم التايل إىل       حلرياض  احط رحاله يف    

معه هنا يعرب عن أصالة وأستاذية      ذا الترحال من بلد إىل بلد لنكون        هدة،  جمشقة السفر، وحضر إىل     
كذلك شكراً جلميع إخواين الذين كنت      ..  ومكارم أخالق فشكراً له وما أحسب أن الشكر يفيه حقه         
           ًم مث أصبحت كثريام وبكم مجيعاً بعد هذا الكالم الطيب الذي        قليالً بنفسي قبل أن أستمع إىل كلما

لب، شكراً ألخي وصديقي القدمي اجلديد املتجدد       حرك يب كوامن الشجن املعتق، يعيش يف شغاف الق        
دائماً الكاتب الشجاع األستاذ عبد الفتاح أبو مدين، وشكراً لشاعرنا الكبري وأخي وصديقي العزيز               

 املتوهج يف دنيا الشعر العريب، وشكراً لشيخي اجلليل          سماألستاذ حسن عبد اهللا القرشي، ذلك اال       
من علمائنا وشيوخنا األفذاذ يف العصور الذهبية        بأساطني الفكر والعلم     الشيخ العالمة الذي يذكرنا مجيعاً    
 احلايك، سعادة   األستاذ عبد الرحيم    كذلك أشكر .  الظاهريتراب    الغابرة، شكراً ألستاذي الشيخ أيب    

لى هذه الكلمة الطيبة املشكورة، أشكر كذلك األستاذ عبد اهللا رجب            ع  ،لسطنيف  دولة  نائب سفري 
ىل ذكريات جريدة البالد عندما أرتبطت ا من خالل صداقيت باألستاذ عبد ايد                الذي أعادين إ  

شبكشي، رمحه اهللا، وكنت أساهم يف يوميات على مدى أكثر من عشر سنوات باستمرار، إضافة إىل                 
) إقرأ(فتتاحيات أحياناً وإنشاء البالد األسبوعية اليت كانت جملة مث حتولت فيما بعد إىل               كتابة بعض اال  

الواقع أن البالد األسبوعية بدأت بداية      ..  بعد أن مت احلصول على امتياز بإصدارها كمجلة أسبوعية         
نسحبت ألترك   ا طريفة، مجعت مجيع الرباعم والشباب الواعدين، وقد محلت أمانتها أكثر من عامني، مث            



ة يف اإلذاعة فالواقع عندما     اال إىل خنبة من الشباب امللهم املعطاء، أما بالنسبة حلديث برنامج املرأ            
حضرت إىل اإلعالم هنا من خالل عالقيت وصداقيت الشخصية مبعايل األستاذ مجيل احلجيالن، اتصل يب               

ورئيساً لتحرير جملتها األسبوعية، قال       يث كنت أعمل مستشاراً لوزارة اإلعالم     حمان  ععندما كنت يف    
ىل اململكة فلبيت شاكراً وحضرت، وبقيت إىل       بعد سقوط الضفة الغربية أقترح عليك أن حتضر إ        :  يل

ترة من الزمن كنت أشارك يف التخطيط الرباجمي لإلذاعة، وكان كل أستاذ أو معد              فلرياض  اجواره يف   
شيخ مجيل احلجيالن يقول دعوا فالن يسد الثغرة         ليتخلف عن برنامج إذاعي لسبب أو آلخر كان ا         

يف كل جمال وأذكر أن األستاذ عباس غزاوي سفري          فوراً، فكنت أكتب يف االقتصاد ويف األدب و        
ان مديراً عاماً لإلذاعة والتلفزيون ونقل للخارجية وكان يكتب برناجماً سياسياً           كملانيا  أاململكة حالياً يف    

وكان هذا الربنامج ناجحاً فكلفين معايل الشيخ مجيل احلجيالن أن أكتب             يومياً باسم صدى األحداث،   
 فقد  ،"لبيت السعيد ا"ي السياسي دون توقيع، أما بالنسبة لربنامج املرأة فكان امسه           هذا الربنامج اليوم  

تعاقب على كتابته وإعداده عدد من السيدات لكن تقرير جلنة الربامج يف النهاية مل يكن يف صاحل هذا                   
ت هذا  لربنامج، فقيل يل أرجو أن تعد جمموعة من احللقات النموذجية لفترة معينة حىت ينهج املعدا                ا

النهج، وفعالً أعددت الربنامج ملدة طويلة، ألنه عندما توقفت قيل لقد جنح الربنامج فال تتوقف، فبقيت                
ألنه كان يف هذا      -ولكن دون اسم، مل أضع امسي عليه           "لبيت السعيد ا"حوايل عامني أعد برنامج     

 يف اتمع ويف التربية،     لكن حولته من كالم تقليدي عادي، إىل دور املرأة           -"بق اليوم ط"الربنامج  
 .إىل برنامج أسرة وليس برنامج للمرأة، هذا بالنسبة ملالحظة األخ األستاذ عبد اهللا رجبكذلك حولته 

أدباء وإن مل أستطع أن أمسي       وشكر مجيع اإلخوة احلضور من أساتذيت األفاضل من علماء            أ
لندوة العامرة، الندوة الطيبة، لقد قطعت      أكثرهم بأمسائهم وكلهم أعزاء وأحباء، أود أن أشري إىل هذه ا          

مسرية حيايت يف العامل العريب من الشط الغريب للبحر األمحر حوايل ثالثني عاماً مث جبت أقطاراً عربية                   
، لكنين مل أجد يف أي بلد عريب هذا املناخ األديب العامر             اكأخرى وكانت يل عالقات أدبية هنا وهن       

عت أكثر من ندوة، وبالطبع     مسدة  ج إال يف هذا البلد املبارك، هنا يف          بالثقافة والطيبة وكرم الضيافة   
نالك ندوة شيخنا اجلليل مريب     هلرياض  ااالثنينية مشهورة ومشهود هلا يف أوساط كثرية، كذلك يف           

ثنينية ألرياض و اعل التوأمة بني أثنينية     للرياض و اان الصاحل، أيضاً هي أثنينية يف       ماألجيال األستاذ عث  
ائمة مبا ملسته من حمبة عميقة جتمع بني سعادة الشيخ عثمان الصاحل، وسعادة الشيخ عبد املقصود                قدة  ج

كذلك هناك ندوات     ..وأمان أدعو هلما بالعمر املديد إن شاء اهللا       تدة  جثنينية  ألرياض و افاثنينية  ..  خوجه
ديب الثقايف املبارك غري متوفر     ذا املناخ األ  هملدينة املنورة،   اعت أن هناك ندوات يف      مسلرياض، و اأخرى يف   

يف أي بلد عريب آخر وهي فضيلة من الفضائل الكثرية اليت تتمتع ا هذه اململكة، إن ما يقوم به بعض                     
شجيع الثقافة يف هذا البلد املبارك ال تقوم به           تاألفراد األجالء األفاضل من دور لرعاية األدب و        



 عربية أخرى أغنياء وأثرياء وموسرون كثريون، ولكن        مؤسسات كبرية يف بلدان عربية أخرى، يف بالد       
مل خيطر يف خاطر واحد منهم أن خيصص لألدب والثقافة ساعة من وقته أو يفرغ كرسياً يف بيته                      

فبورك هلذا البلد لرجاله املخلصني، بورك لرعاة الثقافة ورعاة         ..  اًيستضيف فيه أديباً أو شاعراً أو مثقف      
 .ة األصيلةاألدب يف هذه الروح الطيب

رجو قبل أن ننتقل إىل احلديث كتبت أبياتاً شعرية عاجلة مل تأخذ إال بضع دقائق أستأذنكم يف                  أ
 :قراءا

ــ ــردحت ــبل الغ ــت البل ــيك وأن نو عل
. 

يــان تــرحل ال قلــب وال كــبدأ 
. 

ــتقدو ــواق ت ــب واألش ــرح يف القل اجل
. 

ــترح  ــربا ل ــاء مغت ــوطن اآلب ــن م  ع
. 

ــ ــد م ــرب واجلل ــواها الص ــوع ط ن الدم
. 

ــرةو  ــيك غرغ ــرق ف ــة ع ــل خفف ك
. 

ــن احلنني ســداها احلـزن والكمدم
. 

لـك نظـرة عيــن منــك جممـرةو 
. 

ــدو ــبلوى وال جت ــى ال ــون عل  ال
. 

ــىت  ــذل أس ــيك روح ال ت ــربت ف ك
. 

ــد ز ــيش وال رغ ــل ال ع ــب احلواص غ
. 

ــ  ــاء ت ت ــغارك والبأس ــهمفرى ص رس
. 

ــ ــنده ــأوى وال س ــرياح وال م وج ال
. 

ــفعهو  ــاق تس ــر يف اآلف ــعبك احل ش
. 

ال أمـــان وال ظـــل وال بـــردو
. 

ــكن أ  ــل وال س ــال عق ــت ف ــا حلل ن
. 

ك اجلــوانح واســتحيا بــك اجلســدبــ
. 

ىت نــزلت بــأرض الــنور فارتعشــتحــ 
. 

ــوركو ــبلد ب ــون وال ــيت واألهل الب
. 

ــههــ  ذا مقامــك عــند البــيت ِنعــم ب
. 

نـــبع الـــنور واألقـــوام حتتشـــدمل
. 

ــةأ  ــار شاخص ــيك فاألبص ــر حوال نظ
. 

ــدو ــيائها تف ــن عل ــد م ــة ا هام
. 

أمنــا الدهــر يف تــيه ويف فــرحك 
. 

ــئدو ــز مت ــيول الع ــن خ ــوكب م م
. 

ــطخبو  ــاد مص ــن األجم ــرجان م مه
. 

ـ  حي د والعــددوفُّهــا األمــلُ املنشـ
. 

طــت هــنا يف رحــاب الــنور مــركَبهاح 
. 

ــا  ل  ــري ــي يس ــدك شــان والر اإلمي
. 

ــودهاو  ــد ِمق ــدروب ا ــت ل أسلس
. 

ــرتعدو ــيل ي ــف الل ــي خل ــالَم البغ ع
. 

ــها  ــاق جذوت ــتف يف األعم  ــر لفج
. 

ــ ــردف ــرح يبت ــل اجل ــنني لع دى الس
. 

ـ   ذا أنـا يـا رحـاب الطهـر معتكفه
. 

 .هللالسالم عليكم ورمحة او



  ))بد املقصود خوجه علشيخ لعقيبت(( 
بل أن نبتدئ حوارنا يل نقطتان أود أن أحتدث عنهما، األوىل ألستاذنا وضيفنا الكبري هذه                ق  -

األمسية األستاذ راضي صدوق وكل من حيضر هذه األمسية ألول مرة، فاالثنينية كما يعرف روادها                
تفضلني ليحتفلوا بالعلم   مك دعوات توزع وإمنا يأتون      هي هلم مجيعاً، ومنهم وم وإليهم وليست هنا        

والفضل ملن يتفضل علينا فيكرمنا بأن يتيح لنا الفرصة ليكون احملتفى به، فهذا احلشد الذي تراه أتى                  
ليحتفي بك، وحيتفي بالعلم وليس يل يف هذا املنتدى أكثر من مقعدي الذي اقتعده، وأصحاب الفضل                 

ردد الكلمة وأن ترددوها معي لكل من         أ  أختتم هذه النقطة آمل أن     يعرفون أهل الفضل، وقبل أن    
يتعامل مع الكلمة وكل من يشرفنا يكرمنا، ويكرم العلم، فأهالً به وبكم مجيعاً يف كل أمسية فهي منكم                  

 .ولكم
 لنقطة الثانية تقديراً للعلم وللفضل وللعمل اجلاد وتتوجياً جلهاد ضيفنا الكبري فإن االثنينية تتبىن              ا

 وعمل عليها جاهداً باذالً الكثري من جهده وفضله وعلمه، تعيد طباعة              لطباعة املوسوعة اليت تفض   
اجلزء األول واألجزاء الباقية، فهو عمل يستحق أن يذكر فيشكر ويقدر وهذا فضل العلم للعلم، ليس                

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .. يل فيه من فضل إال أن أكون سبباً
 

  )) الكريمفلة موجهة للضيسئأ(( 
كان قدمياً يقال إن الشعر     :  قوليبد السالم الوصايب    عؤال من األخ األستاذ أمني      س  -

ديوان العرب أي مبعىن أن الشعر كان يؤرخ احلياة االجتماعية والسياسية وغريها، هل ال زال                
 وقائع التارخيية يف  الشعر يف الوقت احلاضر حيمل هذا الدور؟ أو أن اإلعالم نافس الشعر يف ال              

 العصر احلاضر؟ 
كراً لألخ الكرمي السائل، على هذا السؤال الذي يتكرر دائماً وباستمرار، حنن نعلم مجيعاً أن                ش

لكل أدب من آداب األمم نوعاً مميزاً بارزاً يطفو على األنواع األدبية األخرى، أدب اإلغريق، نعرف                 
 مثالً، بالنسبة لألدب العريب عرب      ىنواع األدبية األخر  أن فن األدب املسرحي كان يغلب فيه على األ        

عصوره الطويلة ظل الشعر هو النوع األديب املميز يف األدب العريب لظروف درسناها مجيعاً ونعلمها                 
إن الشعر حيظى بعناية خاصة عرب أجيال من قبل األمة العربية، وحنن            ..  مجيعاً، وال حاجة لالسترسال فيها    

ويوجد فيها شاعر كانت حتتفل به احتفاال كبرياً، هذا كالم           ،  ل قبيلة كان يولد   قرأنا ونعرف أن ك   
معروف للجميع، كان الشعر هو الفن الوحيد يف املاضي وحىت فترة قريبة من القرن العشرين، كان                  
أيضاً الشعر حيتفظ بربيقه الكامل لكن طرأت عوامل اتصاالت كثرية ظهرت اإلذاعة، الصحافة،                



ائية، فتراجع دور الشعر واحنسر مل يعد الشعر حيتل نفس املكانة اليت             فضاآلن القنوات ال  التلفزيون، و 
كان حيتلها يف املاضي نتيجة عوامل كثرية ومتجددة، أريد أن أشري إىل أن الشعراء أنفسهم سامهوا يف                  

احملدثون، لقد  إحنسار املكانة اليت ظل الشعر العريب حيظى ا عرب األجيال، الشعراء اجلدد، الشعراء                
وا بالشعر العريب إىل طرائق مسدودة ودهاليز ال تفضي إىل آفاقه، نفتح اآلن الدوريات األدبية                 خلد

ونقرأ املالحق األدبية يف الصحف فال جند إال ما يسمى بقصيدة النثر، أين القصيدة العربية بقالبها                   
ا يل أن أقول هذا     حوطرون اآلن، وامس  املوروث األصيل؟ لقد احنسر مكاا، أشعر أن مدعي احلداثة يسي         

بصراحة، يسيطرون اآلن على املنابر األدبية والثقافية واإلعالمية، وهم ال يفسحون مساحة ولو بسيطة              
للشعر العريب األصيل وأنا أتابع ما ينشر باسم الشعر وليس بشعر، ورغم أنين أعيش بني الشعر العريب                 

ة مما ينشر باسم الشعر، ال معىن، ال صورة،         ثرفهم الكثرة الكا  األصيل، إال أنين أعترف أنين عاجز عن        
ال لغة، ال أجد شيئاً يتصل بالشعر يف هذه النماذج بكل أسف، من حقهم أن يكتبوا نثراً فنياً مجيالً لكن                    
ليس من حقهم أن يسموا هذا النثر اجلديد بغري امسه، القصيدة مصطلح فين متخضت عنه العبقرية                  

له مواصفاته وشروطه وإذا نقصت هذه القصيدة شرطاً من شروطها           ح  ة القدمية، مصطل  العربية األدبي 
املعروفة أو وصفاً من مواصفاا املعروفة فال ميكن أن نطلق عليها اسم قصيدة، القصيدة مصطلح فين                 

هذا ..  مكتمل املواصفات والشروط، أما ما يكتب فليكتبوا ما يشاؤون لكن يبحثوا عن اسم جديد له              
ختصر وأقول إن الشعر مكانته تراجعت كثرياً ليس عند العرب فقط بل حىت عند                أ لنسبة للقصيدة، با

كرب شاعر ال يطبع من ديوانه أكثر من ألف         أمريكا  أاألمم اليت متلك وسائل نشر متقدمة ومتطورة، يف         
 تطرح هذه   نسخة يوزعها على املكتبات والنقاد واملختصني يف الدراسات األدبية فقط، ونادراً ما             

 .ين للقراء، فاحنسار الشعر موجة يشهدها العامل يف كل مكان وحنن من مجلة هذا العاملوالدوا
 

ديهما سؤاالن يبدو يل أما     لياث عبد الباقي    غألستاذ  اازي الزين عوض اهللا و    غ.  د  -
ط بلغة الشعر قد سحبت البسا    يدعي بعض نقاد األدب أن القصة القصرية اليت تكتب          :  متشاان

 احلياة املعاصرة، ما مدى صحة هذه الرؤية         وأصبحت هي ديوان العرب يف     رمن حتت أرجل الشع   
والقصة والدراما بكل أشكاهلا املختلفة، نريد أن نقف حول رؤيتك          النقدية وأنت أحد رموز الشعر      

 .النقدية عن رؤية النقاد
عيداً عن  ب وخصائصها املميزة    نا من القائلني بضرورة اإلبقاء على األنواع األدبية بشخصياا         أ

أما إذا كان هناك كاتب     ..  التشابك والتقاطع والتداخل، الشعر شعر، والقصة قصة، والرواية رواية         
روائي موهوب ميتلك لغة شعرية أو نصا ينطوي على ملسة من ملسات الشعر، فهذا ال يعين أن هذا                    

 القصة القصرية   ة،عر شعر، بكل بساط   النص اقترب من الشعر، الرواية رواية، والقصة قصة، والش         



طبيعة العصر والظروف اليت حنياها فتحت األبواب واسعة أمامها بالنسبة للقراء، القصة تكتب بلغة                
مفهومة قريبة من التداول اليومي ميكن ألي قارئ مهما أويت من الثقافة أن يتفهمها ويتسلى ا وأنا                   

ر مسألة تتصل بالروح، بالوجدان،     شعلية والتسرية، ال  أضع كلمة يتسلى بني قوسني، الشعر ليس للتس       
بأرقى املشاعر الوجدانية يف اإلنسان، لكن القصة يقرؤها املثقف وأنصاف املثقفني والقراء العاديني               
ألسباب ولدوافع كثرية، فما أعتقد أن حصار الشعر مرتبط بصورة أو بأخرى أو بنسبة أو بأخرى                  

 احتلت بعض املساحات اليت كان حيتلها الشعر،        صةلقصرية أو أن الق   بتطور الفن القصصي أو بالقصة ا     
أنا ال أؤمن ذا ولكن طبيعة احلياة اليت حنياها مبا فيها من تعقيد وتشابك تؤهل القصة للنجاح والشيوع                  

 .بني قطاعات واسعة من الناس أكثر من الشعر، هذا ما أعتقده وأرجو أن أكون مصيباً فيه
 

ن سائر املدن   عولكرم  طقد امتازت مدينة     ل:  قوليحلميد الدرهلي   بد ا عألستاذ  ا  -
نارة العلم بأا أجنبت رجاالً أفذاذ وأدباء        مافا  يالفلسطينية وأخص بالذكر املدينة التارخيية       

ومفكرين ومبدعني وأبطاالً مل حيظ العامل العريب بأمثاهلم وأذكر منهم آل الكرمي وأفرادها مثمرون              
االستبداد اليهودي البغيض وآخر من عرفت األخ        ورر بالرغم من التسلط     يف العطاء أي الد   

 .خريي منصور الذي حدثنا عن االستشراق واإلستشراق املضاد
افا يقد خرج من    لافا  يشكر األستاذ الدرهلي على هذه املالحظة القيمة، وال أريد أن أنتقص من             أ

 الرجل الذي حتصل على     لتاذ الدكتور يوسف هيك   يضاً جمموعة من العلماء واألدباء األفذاذ منهم األس       أ
دكتوراه من السوربون يف وقت مبكر يف العشرينيات ويف نفس الوقت حتصل على دكتوراه من                  

ان جيمع بني الثقافتني اإلجنليزية والفرنسية، وكذلك األديب والروائي الكبري          كريطانيا و بأوكسفورد يف   
مل العريب وكان يكتب يف السياسة      اد الفن القصصي يف الع    والقاص األستاذ حممود إيراين وهو من روا      

ذلك يف  كافا،  يأيضاً من   األسبوعية رئيس حتريرها الدكتور حممد حسنني هيكل هذا األستاذ اإليراين            
 لكنه أصبح يف الستينيات من العمر وأصبح يلقب بشاعر شباب           األفغاين رغم أنه أفغاين     الشعر الشاعر 

كبرياً باللغة العربية وقلَّ أن خيطئ يف اللغة، أيضاً هناك يف             ، إال أنه كان شاعراً    غم أنه أفغاين  رلسطني،  ف
يضاً، واألستاذ شفيق احلوت من كبار      أافا  يو من   هلسطني و فالشعر حممود احلوت من كبار شعراء        

قد فولكرم  طلما بالنسبة   أافا،  يألستاذ الشاعر بشري قطيب أيضاً من       اافا، و ياملفكرين السياسيني أيضاً من     
عة من كبار العلماء على املستوى العريب واإلسالمي، أسرة الكرمي بدأت بالشيخ مرعي             وظهر فيها جمم  

الكرمي احلنبلي يضاف إىل لقبه احلنبلي وهو من شيوخ اإلمام ادد الشيخ حممد بن عبد الوهاب، ومن                 
م أنه تويف   رغترمجني يف هذا القرن     أحفاده األستاذ أمحد شاكر الكرمي، وبشهادة العقاد كان من كبار امل          

مل مع الشيخ حسني بن علي رمحه اهللا رئيساً         عكة املكرمة، و  مقبل أن يبلغ الثالثني من العمر، كان يف         



مل مع احلكم الفيصلي وأسس     عوريا و سهب مع فيصل إىل     ذكة  ملتحرير جريدة القبلة، مث خرج من       
لة امليزان، وقد كرمه امع     جموريا،  سبية احلديثة يف    ضة أدبية لعله من رواد النهضة األد      وريا  سيف  

وكان من كبار   ..  صدر عنه كتاباً خاصاً، هذا الشاب الذي تويف دون الثالثني          أمشق و دالعلمي يف   
كتاب القصة ومن أوائل الناس الذين نقلوا الرواية والقصة اليت تكتب باإلجنليزية إىل العربية، مث سار                 

لشاعر أبو سلمى، األستاذ عبد الكرمي الكرمي، وهو من         اكذلك هناك   ..  يما بعد على منهجه املترمجون ف   
كبار الشعراء على مستوى عريب وكان من كتاب الرسالة أيام الزيات، مث شقيقه األستاذ حسن                  

احب قول على قول، الربنامج الذي حوله إىل كتاب يقع          صندن و لالكرمي، مؤسس اإلذاعة العربية يف      
وأيضاً أخوهم األستاذ عبد الغين الكرمي، من مؤسسي الكيان            ثة عشر جملداً اآلن،   يف أكثر من ثال   

األردين وكان رئيساً للديوان األمريي مع امللك عبد اهللا مث أصبح رئيساً للديوان امللكي وهذا الرجل                 
 ال جياريه شيخ    كان جييد الروسية والفرنسية واإلجنليزية واإليطالية والعربية واألملانية وكان يف العربية           

مث األستاذ زهري الكرمي من     ..  هؤالء أشقاء ..   وهو يكتب الشعر، األستاذ عبد الغين الكرمي       ي،أزهر
ترة من الزمن، مث األستاذ حممود الكرمي كذلك، أيضاً         فمشق  دكبار العلماء يف األحياء وقد عاش يف        

محه اهللا  رما زار امللك سعود     لشاعر الشهيد عبد الرحيم حممود ذلك الشاعر الذي عند         اولكرم  طمن  
ألقى قصيدة وكان هذا عام     فلقدس  ا م أقيم له احتفال يف       ١٩٣٤ام  علسطني  ف، زار   )وكان ولياً للعهد  (

 : م يقول فيها١٩٣٤
ــعأ ــزك يطلـ ــم عـ ــوجه جنـ ىن تـ

. 

ــ  ــع مش ــنك مطل ــى جبي ــعود عل س الس
. 

ــودع؟أ ــبل الضــياع ت م جــئت مــن ق
. 

ســجد األقصــى أجــئت تــزوره   ملا 
. 

 م املسجد األقصى أجئت     ١٩٣٤ويل عهد اململكة، عام       م يسأل مسو األمري سعود    ١٩٣٤ام  ع
تزوره أم جئت من قبل الضياع تودع؟ هذا الشاعر عبد الرحيم حممود، كان مدرساً، كانت تنشأ ثورة                 

مث تنشب  .  ارب معهم حيوريا و سار يف   ان يترك التدريس ويلتحق مع الثو     كوريا،  سضد االستعمار يف    
كذا، هذا  هلعراق و امهنته وزوجته وأوالده ويلتحق بالثورة يف          د اإلجنليز، يترك  ضلعراق  اثورة يف   

 : يقول يف هذه القصيدة١٩٣٦الرجل له قصيدة عنواا الشهيد نظمها عام 
ألقــي ــا يف مهــاوي الــردىو

. 

ــى راحــيتســ  أمحل روحــي عل
. 

ــداو ــيظ الع ــات يغ ــا مم إم
. 

ــديقف  ــر الص ــياة تس ــا ح إم
. 

ا ونـــيل املـــىنيرود املـــناو
. 

ــتانو  ــا غاي ــريفة هل ــس ش نف
. 

وف اجلــناب حــرام احلمــىخمــ
. 

ــنال  ــت إن مل أكــ  عشــ
. 

دوى مقــايل بــني الــورىو
. 

ــغي يل العإ  ــت أص ــونذا قل امل
. 



ــىو ــيه اخلط ــذ إل ــن أغ لك
. 

ــرعيل  ــرك إين أرى مصـ عمـ
. 

ــىو ــالدي واملبتغــ دون بــ
. 

رى مقتلــي دون حقــي الســليبأ 
. 

ايطــرب نفســي مســيل الــدمو
. 

لــذ ألذين مســاع الصــليلي 
. 

 

 : التالية تصف الشهيد جمندالً يف العراءنا كنت مغرماً ذه األبياتأ
 

اجسم جمندل يف الصحصحان تناوشه جارحات الفل      و 
. 

وفـر منـه ي اجلبني ولكـن عفـار يزيد البهـاو
. 

 
 

ـّر باملسك ريـح الثرىو عطـ
. 

سى دمـه األرض باألرجوانك 
. 

 نصـيب ألسـد الفالمـنه و
. 

منه نصيـب ألسـد السـراةو 
. 

هم بعد عشر سنوات من هذه القصيدة كان هذا الشاعر جياهد يف معركة الشجرة يف مشال                  امل
 أواخر األربعينيات مث استشهد ووجد جمندالً يف األرض شهيداً كما وصف الشهيد قبل                يفلسطني  ف

د الرحيم حممود، وولده اآلن امسه الطيب عبد الرحيم، كان امسه أبو             عشر سنوات، هذا الشاعر عب    
 ألنه حيب املتنيب، فسمى ولده الطيب، الطيب عبد الرحيم أمني عام سلطة احلكم الذايت، هو ولد                 بالطي

ولكرم، ط ثورة فلسطينية أيضاً من      ١٩٣٦ناك قائد ثورة عام     هطولكرم، و لهذا بالنسبة   .  هذا الشاعر 
رك هذه  حلرحيم حممد، واحلديث طويل، أمساء كثرية، وشكراً لألستاذ الدرهلي الذي             حلاج عبد ا  ا

باملناسبة السيدة مسيحة خليل اليت دخلت مع السيد أبو عمار يف االنتخابات الرئاسية أيضاً              .  الذكريات
 مسها مسيحة القبج وليس خليل، ومسيت خليل نسبة إىل زوجها وكانت مدرسة مناضلة،            اولكرم، و طمن  

ن عام  مسرائيل، و إدرست التوجيهية من البيت بعد وفاة زوجها، وكان أوالدها كلهم يف سجون               
 م حىت دخول السلطة وهي تطارد من سجن إىل معتقل ومن معتقل إىل سجن لالتصال بأبنائها                 ١٩٦٧

 .ولكرمطهذه مناضلة من  ..سرائيلإاملعتقلني داخل سجون 
بدو يل  ي الدين أبو احلمد وحممد منصور الشامي، و       لمعنا سؤاالن أيضاً من األستاذين      ه  -

جاء يف سرد مؤلفاتكم الرد على املستشرق أو الالهويت          :  ل السؤال وكذلك أما متشاان يق   
بعنوان ليست التوراة من عسري، ما مدى صحة ذلك وما مدى أدلته اليت أعتمد عليها إلثبات                 

 هذه الفرية بإجياز؟ 
لييب من أسرة كرست نفسها خلدمة التوراة جده أول من ترجم           الدكتور كمال الص  ..  أختصرس

لغة العربية أما هو فأستاذ التاريخ القدمي يف اجلامعة األمريكية ورئيس قسم التاريخ يف                لالتوراة إىل ا  
إحدى املراحل فقد كتب كتاباً يقول إنه ينطوي على نظرية يرجح فيها ألول مرة أن منشأ اليهود                   

اة األصلي يف عسري ويدلل على ذلك بأن هناك أمساء مواضع وجبال ووديان               األصلي ومنشأ التور  



لدان وقرى وردت يف التوراة موجودة اآلن يف عسري، سارعت مؤسسة دير شبيجل للنشر األملانية                وب
ألخذ هذا الكتاب للتعاقد بنشره بست لغات أوروبية دفعة واحدة وحنن مل نتعود من دور النشر                   

ا له  عولى أدبائنا ومفكرينا وتشجيعهم ونشر كتبهم دفعة واحدة ذه اللغات ودف           األوربية اإلقبال ع  
مبالغ خيالية، وما إن قرأت عن املوضوع حىت كتبت مقاالً سريعاً فيه كانت مقابلة مع الدكتور كمال                  
يشرح فيها تلخيص الكتاب، قلت انتبهوا هذا كالم خطري ومؤذي وضار ألن الصهيونية العاملية دخلت               

وهم اآلن حياولون أن جيدوا        البداية حتت مظلة احلق الديين املزعوم واحلق التارخيي املزعوم         يفسطني  لف
هلم حقاً دينياً وحقاً تارخيياً يف أي بقعة عربية أخرى للتواجد، فهذا الكتاب بغض النظر عن علميته من                   

ة للحركة الصهيونية   شأنه كشف نية صاحبه، ألن نشر كالم من هذا النوع من شأنه أن يتيح فرص                
ة يف اجلنوب، فسأرد عليه علمياً، هذا الكالم         لبلتستغله وتتمسك حبجة تارخيية أو حجة دينية باملطا        

أول شيء قلت إن الرجل يف كتابه يعتمد بالدرجة األوىل على            ..  سريع للتنبيه ورددت عليه علمياً    
مد عليه، هذه واحدة، التوراة مليئة      التوراة ونصوص من التوراة، التوراة ليست كتاب تاريخ حىت يعت         

ددهم أربعون ألف ويف سفر آخر يف نفس        عصر و مهود كانوا يف    ليبالتناقض فأحد األسفار يقول إن ا     
 ألف يهودي، هذا تناقض، ودللت على        ١٦٠ان عددهم يعدل    كصر  مالتوراة يقول إن اليهود يف      

أما بالنسبة  .  هذا جانب .  ونعتمد عليه مواقع كثرية من تناقض التوراة وعدم صالحيته كمرجع لنؤرخ          
 عرب موجات اهلجرات املتتالية واملعروفة عرب التاريخ حيث ما          بائلق تعودت ال  للتشابه يف األمساء قلت   

تنشئ جممعات سكنية جديدة يف بلداا اجلديدة، بلدان اهلجرة، كانت تطلق أمساء بلداا األصلية على               
. يداصرية امسها   قولكرم  طنب  جلسطني  ف  يفيدا و صوجد  تمان  ع  يفيدا و صوجد  تبنان  لهذه، مثالً يف    

ذلك موجودة يف بالد    كصر  موجودة يف بعض نواحي     ملسطني  فكثرية يف عسري موجودة يف        يضاً أمساء أ
األوروبيون ملا رحلوا إىل العامل     ..  من طبيعة األمور املهاجرون حيملون ذكريام وأمساء بالدهم       فلشام،  ا

ن الفراعنة  أمساء كثرية، هل هذا معناه      ألقاهرة و اوا أيضاً ممفيس و   مسيويورك، و نا  اجلديد، يورك مسو  
كانوا هناك؟ فباختصار رددت عليه رداً مطوالً علمياً فتصدى يل مستشرق أملاين أمسه اهلري وينفورد يف                 

ذا مقال طويل وحياول أن يدافع عن مؤسسة دير شبيجل فأخذ احلوار حلقات طويلة انتهى بأن حضر ه                
ي ال علم لك ذا وهذا من       فنه تطاول قليالً يف البداية قال أنت كاتب صح         ألمان  عاملستشرق إىل   

اختصاص ناس متخصصني يف الالهوت أو بالتوراة أو بالتلمود، فبعد نقاش طويل وكان نقاشاً رددت                
لرد عليهم حىت   فيه عليهم بنصوص من التوراة هم يعتمدون على التوراة وأنا اعتمدت على التوراة يف ا              

 كتابة دراسات يف دير شبيجل بالعربية       يعتذر وعرض عل  أمان و عانسف حجتهم، فجاء يف النهاية إىل       
 .وهم مستعدون للترمجة، قلت له كنت أمتىن أن يأيت هذا العرض قبل املعركة معك، وأعتذرت



د من  يف نظركم ما هي الطريقة املثلى لتنشئة جيل جدي         :  قوليمحد سليم   أألخ حممد   ا  -
 فيه كثري من املعاين     سأدباء العرب واملسلمني يف عصرنا هذا الذي طغت فيه املاديات واندر           

 األدبية فأصبح األدب العريب اإلسالمي قليل الثراء فكرياً ومعنوياً كماً وكيفاً؟ 
نا أعترف بتواضع، وأصحبه بالتوجيه أو بالنصح ولكن جتربيت اخلاصة أنين منذ البداية ملست يف               أ

ت وال الصحف، يف    الفسي حب القراءة فأقبلت على القراءة من منابعها األصلية ليس قراءة ا             ن
املرحلة اإلبتدائية قرأت كتب اجلاحظ، قرأت كتب أيب حيان التوحيدي، كليلة ودمنة، بدأت من املنابع               

وهذا احلب  العربية األصيلة، قرأت الشعر العريب األصيل، وتابعت نفسي، كنت أحب اللغة العربية               
 يأنس يف نفسه موهبة للكتابة عليه أن يبدأ         ابربطين بتراثها وأوابد الكتب القدمية، فأنا أعتقد أن أميا ش         

أن كثرياً من األدباء    :  بإتقان السالح أو اآللة األساسية يف الكتابة، اللغة، بكل أسف حنن نالحظ اآليت             
 اجلامعات العربية خيطئون يف القواعد وخيطئون       وكثرياً من أساتذة األدب يف كليات اآلداب يف كثري من         

اللغة العربية وإتقاا إتقاناً كامالً أساس يف بناء األديب،         ..  أن نعترف ذا  ب  يف اإلمالء بكل أسف وجي    
اللغة قواعداً ولغة وبالغة وبياناً بعد ذلك ال بد من القراءة واالرتباط بنبع التراث العريق، االرتباط                  

  يف شخصية ويشكل ضوابط يف داخل اإلنسان الشاب املوهوب، ومينعه من السقوط           بالتراث يبين ال  
تيارات حمدثة وافدة، فأعتقد أن هذه هي الطريقة، ال بد من اللغة والقراءة العميقة يف تراثنا واالنفتاح                  

عن على التيارات املعاصرة أيضاً لكن انفتاح اإلنسان احلذر حىت ال يسقط بعيداً يف مهاوي تنأى به                   
 .خصائص الشخصية العربية

 فجمع لك الرضى ومجع لك الصدق     بلكل من امسه نصي   :  قوليصطفى عطار   مألستاذ  ا  -
فجاءت حياتك منهما، سؤايل يتلخص يف رجاء أن حتدثونا عن بعض قادة الفكر الذين كان هلم                 

 .دور يف حياتكم الفكرية الثرية
الظن، ولكن لفضيلة شيخنا الكبري األستاذ      كراً لتحية األخ الكرمي وأرجو أن أكون عند حسن          ش

برناجمه التلفزيوين إن امسي خطأ يف اللغة        آخر، فقد قال ذات يوم يف        يعلي الطنطاوي بالنسبة المسي رأ    
 حق راضي صدوق الزم راٍض صدوق يف اللغة واالسم بكل أسف لغة خطأ وأرجو أال يكون                 وهو على 

 كنت أقول دائماً إنين تتلمذت على نصوص وعلى مناذج          يف املعىن أي خطأ، شكراً على هذه التحية،       
ثر العريب القدمي أنا ابن قراءايت الدائبة املكثفة العميقة املربجمة، أما أساتذيت يف               لنمن الشعر العريب وا   

املدرسة يف املرحلة االبتدائية فكان لبعضهم دور حتبييب يف اللغة العربية وإرشادي إىل بعض املناهل اليت                 
 ختلو من احملاضرات    ةثلي أن يردها، لكنين كنت أفتقد املناخ األديب يف بلدي، كانت بلدة صغري            ميكن مل 

م، كان  ١٩٤٨وخاصة أنين نشأت يف مرحلة حرجة، مرحلة نكبة عام           .  والندوات والعلماء واألدباء  



كتاب الناس يف تلك املرحلة يلهثون وراء رغيف اخلبز، وكان الكتاب املدرسي عزيز املنال فكيف ب                
 واملناخ األساتذة والعلماء بعض من      ه،املطالعة، هلذا مل أجد املناخ الذي ميكن أن أقول إنين تتلمذت علي           

عناصره، لكن يف جريدة الدفاع عملت يف وقت مبكر، هذه اجلريدة كانت عبارة عن حاضنة لنخبة من                 
ان شاعراً لكنه مغمور بكل     كصر،  مكبار املفكرين، وكان مدير حتريرها األستاذ علي منصور، رجالً من           

 يعمل مديراً لتحرير هذه اجلريدة اليومية، كذلك         نان شاعراً عمالقاً وكا   كفلسطني،  بأسف، وتويف   
ان صديق الصبا لألستاذ مصطفى صادق الرافعي، وقد هاجر         كصر،  ماألستاذ يوسف حنا، رجل من      

كنه تويف وعمره   للسطني و فن   م واستوط  ١٩١٤اء مع اللورد النيب كسكرتري خاص له عام         جصر  ممن  
طالقاً، يوسف حنا كان أطرش، ويف مراسالت بينه وبني         إفوق التسعني وهو يتكلم املصرية، مل يغادرها        

الرافعي، لعل بعض اإلخوان قرأ رسائل الشيخ أيب ريا، حسني الرافعي الشيخ أيب ريا، يف هذا الكتاب                  
ة موحلة ال تنتج، لكنه كان عمالقاً يف الكتابة         رسالة صغرية عن يوسف حنا يقول إنه شخصية حية لزج         

 القدمي ويتابع آخر ما يصدر باللغة اإلجنليزية، أيضاً األستاذ حسني فخري            دبالسياسية وكان يقرأ األ   
يضاً األستاذ الدكتور حممد أديب     أألردن،  اصبح رئيس وزراء    أفلسطني  باخلالدي من كبار املفكرين     

ألستاذ اإليراين، األستاذ إبراهيم الشنطي، األستاذ خري الدين الزركلي         احلامري أصبح وزير اإلعالم، ا    
يف هذا املناخ بدأت حيايت الصحفية وتتلمذت على هؤالء، كان          ..  ن سكرترياً لتحرير هذه اجلريدة    اك

معنا األستاذ ناصر الدين النشاشييب حمرراً صغرياً وكان يتعلم يف هذه اجلريدة، وكذلك هناك صحفيون               
ه اجلريدة  ذرجوا من هذه اجلريدة، ه     ختألردن  ا ورجال سياسة أصبحوا رؤساء وزارات يف         عمالقة

مبناخها الفكري والسياسي واألديب، وأنا يف سن مبكرة جداً تتلمذت عليها ومن حسن حظي، بعيداً عن                
ناس التواضع، أنين أصبحت سكرترياً لتحريرها وأنا دون العشرين، وكنت أتعامل مع هذه النخبة من ال              

 .الطيبني
رفها الكثري من املتابعني    عهناك بعض األمور اليت قد ال ي       :  قوليلي املنقري   عألستاذ  ا  -

لألدوات املسموعة واملشاهدة، مثالً من أين يستقي املذيع أو مقدم الندوة أسئلة النقاش خاصة               
، وهل  الندوات اليت تناقش مواضيع متخصصة، واملناقش غري متخصص يف املوضوع حمل النقاش           

  عليها؟ بةيتم عرض األسئلة على ضيوف الندوة مقدماً ليتمكنوا من حتضري اإلجا
كي تكون الندوة ناجحة ال بد هلا من التحضري والتخطيط، وباملناسبة ميكن التعليق على ما                 ل

بة يف  نشاهده من ندوات ثقافية يف القنوات الفضائية حنس أا تبتعد كثرياً عن املنهجية العلمية وعن الرغ               
ملشاهدين، الواقع أن الندوات    ااإلفادة الثقافية، يغلب عليها طابع اإلثارة الستقطاب أكرب عدد من            

الثقافية، وأنتم أعلم مين بذلك، ال بد من التخطيط هلا ختطيطاً كامالً، يشترك به ضيوف الندوة ومدير                  
عود إىل شخصية مدير الندوة ومدى      الندوة أو معد هذه الندوة، أما مسألة النجاح فيما بعد أو الفشل في            



ثقفاً ثقافة واسعة كلما استطاع أن يسهم يف إجناح الندوة           م حظه من الثقافة، فكلما كان مدير الندوة      
 .اليت يعدها
ملىء كتابكم نظرات يف األدب السعودي       :  قوليثمان حممد مليباري     عألستاذ  ا  -

هو خاٍل من النصوص النثرية املتمثلة       وتراجم لعدد من الشعراء السعوديني و      بالنصوص الشعرية 
 منكم تغيري عنوانه إىل نظرات يف الشعر السعودي         بيف القصص والروايات السعودية، لذا أطل     

احلديث، فاألدب يف معناه يشمل النثر والشعر، وكتابكم خاٍل من النثر الفين السعودي، فهل               
 توافقون على هذا التغيري؟ 

ين أوافق على املالحظة، هذا الكتاب يف البداية كان حماضرة             أوافق على هذا التغيري ولك      ال
رجو من فضيلة األستاذ أيب تراب أن يصححين بالنسبة جلَدة          أدة، و جريديان هنا يف    ملأقيمت يف فندق ا   

بدعوة من النادي األديب، مث طلب مين أن أعيد النظر يف هذه احملاضرة وأوسع ا قليالً،                  ..دة وجدة ِجو
شعر ل دور النشر احمللية، وأحلقنا ا ملحقاً عن الشعر، ملحق كان يشكل ديوان ا                من قبل إحدى  

السعودي يف هذا القرن خمتصراً، لكل شاعر قصيدة، مث نبذة صغرية لكل من ورد امسه يف احملاضرة أو                   
 يف الشعر من اإلخوة األدباء والشعراء، املالحظة يف حملها بالنسبة للنماذج ولكن بالنسبة للحديث               

 شيء، مل يكن    كلوالعرض والتناول فتحدثت فيه عن النثر الفين وعن القصة وعن الرواية وعن               
 .احلديث مقتصراً على الشعر فقط، إمنا اقتصرت يف النماذج على الشعر يف امللحق فقط

"هل يل أن أسألكم عن موسوعتكم األدبية الرائعة         :  قوليمود حسن زيين    حملدكتور  ا  -

ما الذي جعلها متميزة عن غريها من املوسوعات اليت ترمجت             " احلديث يوان الشعر العريب  د
 .عرب املعاصرين، أرجو إمتاعنا باجلواهر يف هذا الديوان الكبريللألدباء ا
حممود زيين الذي أعاد إىل ذاكريت موقفه الكرمي من احملاضرة           .  كراً لكم وأنا أشكر سعادة د     ش

ألديب، ما زلت أذكر له منهجيته      ادة  جي بدعوة من نادي     اليت ألقيت باسم نظرات يف األدب السعود      
 جتاهلتهم إنين   تلك الندوة ممن قالوا   ه عندما تصدى لبعض الشباب يف        قوموضوعيته ودماثة أخال  

 احلديث عنهم، لكن كنت قرأت تقريباً كل ما صدر خالل غيايب عن اململكة من إنتاجهم                  وجتاهلت
إلمالء والعروض يف هذه الدواوين، ورأيت أال أتناوهلم يف         وسجلت مالحظات على أخطاء يف اللغة وا      

جهم بروح تشجيعية، فاعتقدوا بأين جتاهلتهم، فتصدى األستاذ الدكتور حممود           حراحملاضرة حىت ال أ   
أما بالنسبة للديوان   ..   ودفع عين غائلة شديدة كان فيها بعض التجريح        - جزاه اهللا كل خري      -زيين  

قديري وشكري لسعادة الشيخ عبد املقصود خوجه، لقد فاجأين مبوقفه الكرمي           فأريد أن أبدأ بتحييت وت    
فكرة ليست    "يوان الشعر العريب يف القرن العشرين     د"سبة هلذه املوسوعة املوؤودة، هذه املوسوعة       لنبا



لشام، امسبوقة، فلقد تعود دارسون وباحثون أن يكتبوا عن شعراء احلجاز، كتاباً مستقالً، شعراء                
م املشهد  د حيدث أن جاء باحث وحاول أن يق       مللعراق،  العريب، شعراء   املغرب  اعراء  شصر،  معراء  ش

الشعري العريب يف قرن كامل يف عمل أديب واحد، لدي خالل أربعني عاماً جمموعة كبرية من الرسائل،                  
دي مراسالت  مراسالت، مع خنبة من أبرز الشعراء يف العامل العريب، كانوا صغاراً مث أصبحوا كباراً، عن               

ية فيها مناذج شعرية نادرة جداً من       دبمعهم تشكل وثائق تارخيية مهمة، وعندي يف مكتبيت أيضاً مالحق أ          
احمليط إىل اخلليج، طوال أربعني عاماً ولدي أيضاً جمموعة من دواوين الشعر اليت أصدرها شعراء كبار،                

لكاملة، ولعل أستاذنا الكبري الشاعر حسن      مث تنكروا هلا فيما بعد ومل يدرجوها يف أعماهلم الشعرية ا           
هذه النماذج اليت   ..  عرية العربية يعرف الكثري يف هذا اال      لشقرشي الذي يعيش يف صميم احلركة ا      

أملكها والرسائل والوثائق، مث عالقيت اخلاصة بكثريين من رواد الشعر العريب، وأعرفهم يف ضعفهم                
را يف هذا العمل التوثيقي املوسوعي، ولقد بذلت جهداً يعلمه          وقوم، وحىت يف شؤوم اخلاصة، استثم     

 املراسلة، االتصاالت، كتب مع السفارات، وزارات اإلعالم، عائالت          -يع املستويات    مج اهللا، على 
الراحلني من الشعراء وأبنائهم يف كل مكان، حىت يف املهجر، هناك يف اجلزء األول الذي صدر شعراء                  

 دلدارسني املصريني هل هؤالء مصريون؟ من أين أتيت م؟ منهم شاعر امسه أمح            ألين بعض ا  سصر  ممن  
حممد عرفه، شاعر مصري، وأمحد شوقي قدم له ديوانه بقصيدة، هذا مل يكتب عنه يف الدراسات                   

لشاعر األستاذ حامد حسن، هذا الشاعر اآلن جتاوز الثمانني أو          اوريا  ساملصرية، وهناك شعراء أيضاً يف      
ه رسائل  نس ومثانني من عمره يعيش يف قرية صغرية امسها التريكيش، هذا الرجل كتبت ع               يف اخلم 

دكتوراه وماجستري يف األربعينيات وكان بعض الناقدين والدارسني يفضلونه كشاعر رومانسي على              
ن األخطل الصغري، هذا الشاعر العمالق أصبح نسياً منسياً، قدمته بالكامل ألول مرة يف اجلزء األول م               

ومات عن هذا الشاعر املنسي،     علكتايب، وكثريون من الباحثني السوريني اتصلوا يب يطلبون املزيد من امل          
يضاً، شعراء منسيون ومغمورون، الحظت أن الشعراء        أصر واألردن وفلسطني    موكذلك شعراء يف    

 وتعرضوا لتعذيب   اإلسالميني والشعراء املستقلني عرب مسرية الشعر العريب يف هذا القرن تعرضوا لظلم           
نهم النقاد، هناك شعراء حيترمون أنفسهم،      عوتغييب، هناك شعراء يؤثرون االبتعاد عن األضواء، أبتعد         

ال يتزلفون للصحف وال للباحثني وال الدارسني، أيضاً تعرضوا للظلم والتعذيب، هناك ناس غيبوا                
م كثرياً، هناك شعراء تبنتهم      ألسباب سياسية مثالً، هناك شعراء تبناهم احلزب الشيوعي وأبرزه          

أنا حرصت كل احلرص على أن      ..  ى حساب فنية الشعر   علاحلركات القومية وأبرزم كثرياً، كل هذا       
أحبث عن هؤالء الناس املغمورين واملظلومني واملنسيني، وحاولت جهد طاقيت إنصافهم، ولقد أجنزت              

ة، الناشر رجل تاجر كما نعلم مجيعاً،       أكثر من مخسة آالف صفحة ومجعت بالكمبيوتر ودققت وجاهز        
اليت مل تعجبين وتعرضت لغنب كبري وذهب تعيب أدراج الرياح مث           ة  نشر اجلزء األول على طريقته اخلاص     



توقفت، هذا الكتاب لعله األول من نوعه وأرجو أال يكون يف هذا مبالغة أو نوع من الدعاية، ألنه                    
يعتمد على املراسالت الشخصية واملعرفة اخلاصة، ويعتمد       يعتمد على الكتب املوجودة يف املكتبات و      

ع بعض أبناء أو أرامل الراحلني منهم، أيضاً هناك تصحيح لبعض املعلومات يف              م على أحاديث شخصية  
كا، عالكتب، الشاعر أمحد شوقي املعروف أنه أمري الشعراء أنه مصري، وأنا أثبت أنه فلسطيين من                  

مل توصية من   حيصر  مد سافر والده إىل     قكا بفلسطني و  ع، أمحد شوقي من     وثائق بالطبع ليس اجتهاداً   ب
ىل حممد علي باشا الكبري، وقال له هذا من اتباعنا ومجاعتنا أرجو أن جتد له               إكا  عاشا اجلزار وايل    بأمحد  

ذا هكا،  عن  ملسطني  فكن أسرته من    لصر و موظيفة عندك واشتغل جد شوقي هناك وشوقي ولد يف           
 قصيدة  ه هناك معلومات عن الشاعر معروف الرصايف، أىب الوطنية معروف، أنا أخرجت ل            منوذج مثالً، 

لقدس، اريبرت صمويل، كان الرصايف أستاذاً يف مدرسة يف          هفلسطني  بميتدح فيها الصهيوين األول     
قيمت حفلة إحتفاء ريبرت صمويل، وكان هناك مستشرق يهودي أسباين امسه يهوذا، الرصايف عمل              أو

بة جداً، هذه   ية ميدح فيها هذا اليهودي الذي امسه يهوذا وميدح هريبرت صمويل، قصيدة غر              قصيد
ليست موجودة يف أعمال الرصايف وقد أخرجتها من بعض الوثائق الفلسطينية القدمية، هذه من بعض                
النماذج النادرة، كذلك هناك كشوفات عثرت عليها، الشاعر األخطل الصغري أمري الشعر سطا على               

مشهور، سطا عليه   د  هذا نشي ..  شيد للشاعر إبراهيم طوقان، نشيد مشهور، موطين موطين اجلمال         ن
امسه فتصدى له   بملغرب  ااألخطل الصغري ونشره بامسه، مث سطا شاعر مغريب على هذا النشيد ونشره يف              

ته بامسك  دارس شاعر مغريب امسه األستاذ الدكتور إبراهيم السالمي، وقال له هذا النشيد الذي نشر              
حاجات مماثلة كثرية يف هذا، أيضاً        لشاعر فلسطيين امسه إبراهيم طوقان، هذه ألول مرة تكشف، وهناك         

مل أكتف بالتوثيق أين ولد ومن أين، ومؤلفاته ومناصبه، ومناذج من شعره، أيضاً حددت موقعه على                  
طين والقومي واإلسالمي   خارطة الشعر العريب إذا كان له موقع يف الشعر، وأيضاً بينت موقفه الو              

إذا كان مناضالً، أيضاً أثبت هذا كامالً يف هذا العمل،          ،  واإلنساين، إذا كان منحرفاً أو إذا كان وطنياً       
ومرة ثانية أتقدم جبزيل الشكر من أعماق قليب لسعادة الشيخ عبد املقصود الذي خيرج اآلن هذا العمل                 

 .شكراً مرة ثانية..  دائرة النسيان ودائرة احلرماناحلبيس الذي بذلت عمراً يف إجنازه ليخرجه من
أنتم كاتب وشاعر إذاعي وصحايف، ترى أي هذه الفنون         :  وي يقول األستاذ حممد الشن  ا  -

وإذا ما تعددت املواهب هل ميكن أن       ..  هي األقرب إليك راجياً أال تكون اإلجابة كلهم أبنائي        
  عندك كانت الظاملة وأيها املظلومة؟ تظلم إحداها األخرى، فإذا كان ذلك كذلك أيها

دانية العربية، خالصة الروح العربية، أنا أحب الشعر        جنا أحب الشعر، الشعر هو خالصة الو      أ
وأفضل الشعر وأوثره، لكين أيضاً كتبت القصة القصرية والرواية الطويلة ودخلت القصة حبادثة                

هورة وكان رئيس حتريرها األستاذ املرحوم      ني أعلنت جملة احلوادث املش    حلكويت  اطريفة، كنت يف    



شو رأيك  ( العرب مجيعاً، فجاءين أحد اإلخوان يقول يل           ةسليم اللوزي عن مسابقة لكتاب القص      
أنت مل  :  تشارك؟ اجلائزة ضخمة وكنت يف بداية حيايت، فقلت ال بأس، أشارك، أحد األخوان قال يل               

ب وسأشترك وسآخذ اجلائزة، ودعوت سكرتريي      تكتب القصة يف السابق كيف تشارك؟ قلت أنا سأكت        
ء واألخوان جيلسون يف مكتيب قصة امسها الربشامة، مث طبعها           ماليف جملة محاة الوطن وأمليت عليه إ       

وقلت للشخص الذي حتداين بأين ال أكتب قصة، قلت أرسلها أنت يف الربيد، مث ذهب ا وأرسل هذه                  
جملة احلوادث وقال يل مربوك لقد فزت باجلائزة األوىل، وقد          القصة يف الربيد وبعد شهرين جاءين بعدد        

جيلسون، بالنسبة هلذه القصة مل أفرح باجلائزة وإمنا فرحت باملقدمة، الدكتور خليل             م  كتبتها إمالء وه  
ري أنه شاعر، كان يف     غريوت  بحاوي دارس وناقد أديب يدرس األدب والنقد يف اجلامعة األمريكية يف             

ز امة للقصة يقول املعروف أن فالن شاعر، ومل يسبق له أن كتب قصة، الغريب أنه ف               اللجنة، كتب مقد  
يف هذه القصة على أمساء المعة يف عامل القصة العربية، والحظنا أيضاً أنه حطم أقانيم القصة التقليدية                  

 ومن  وابتكر لنفسه أقانيم جديدة جعل التوتر النفسي هو البطل، القصة خالية من احلدث ومن الشخص              
ة بالنسبة يل مشجعة لدخول     دماملكان والزمان، جعل من التوتر هو البطل احملرك للقصة، كانت هذه املق           

عامل القصة أكثر من فرحيت باجلائزة مث بدأت أكتب قصصاً، وقد نشرت يل جملة القصة املصرية بعض                  
قصة وأحياناً أمل ا إملاماً     قصصي كقصص افتتاحية بأعدادها قبل الكتاب احملترفني حبمد اهللا، فكتبت ال           

سات فطبيعة كوين فلسطيين صاحب قضية فقد عدت        راأما الد ..  كلما وجدت املناخ غري مالئم للشعر     
إىل دراسة التوراة بطبيعتها الكاثلوكية والربوتستانية ألتعرف على اليهود والصهانية، وقرأت التلمود             

القدمية ومل أترك شيئاً، تعمقت تعمقاً كبرياً يف التوراة         وقرأت املشنا والكومار وقرأت األدبيات اليهودية       
عنهما مث تعمقت باألناجيل اخلمسة حىت اإلجنيل احملرم من الفاتيكان برنابا أيضاً             ع  والتلمود وما تفر  

درسته دراسة كاملة، مث قمت بدراسات مقارنة بني األديان، كل هذا ألعرف حقيقة احلركة الصهيونية               
 مد اهللا كانت قراءيت يف    حبوما و ر ودخلت يف حوار مع بعض احلاخامات اليهود يف           ومنابعها األصلية 

الذي ال يعرفون شيئاً عنه كانت تفيدين كثرياً وتتيح يل فرصة التفوق            التوراة واإلجنيل ومعرفيت بالقرآن     
 .شكراً لك. عليهم

 الترمجة  حسب ما ورد يف     "ان يل قلب  ك"لكم ديوان   :  قوليبد ايد الزهراء    عألخ  ا  -
 :املقدمة وعنوان الديوان ذكرين بقول القائل

اع منـي هل لـه رد عـليض
. 

ـان لـي قلـب جبرعاء احلمىك 
. 

 ما مدى توافقكم مع قول هذا الشاعر؟ ف
لواقع ألول مرة أمسع ذا البيت، اخلواطر تتوارد وهذا شيء معروف وال يوجد شك أنين                  ا

 أخذ عين أكثر من هذا األستاذ أمحد عبد املعطي حجازي له قصيدة امسها كان يل                 أخذت عنه أو هو   



 ريوتبصدر يف     الصدور، ديواين لب تارخيه بعد تاريخ ديواين يف        ققلب وله ديوان امسه مدينة بال        
 العريب، هل ميكن أن يقال إن األستاذ حجازي اقتبس مين؟ ال أقول هذا وإمنا األفكار                 العامل  زع يف وو
 .داولة واخلواطر أحياناً تتوارد على أكثر من ذهن وخاطرمت

املسموعة تأثريها القدمي؟     ل تعتقدون مع هجمة احملطات الفضائية أن يظل للكلمة         ه  -
 وذلك يقودنا إىل سؤالكم ما الذي تراه ضرورياً لكي تسترد اإلذاعة بعضاً من مكانتها الغابرة؟ 

ل وسيلة من وسائل االتصال جماهلا وحقلها اخلاص الذي          ظين كما ال خيفى عليكم مجيعاً أن لك        يف
لة شهرية عن صحيفة يومية، وال ميكن أن        جمتعمل فيه وتؤثر فيه أيضاً، ال تغين إذاعة عن صحيفة، وال            

يغين كتاب عن صحيفة وال صحيفة عن كتاب، كذلك ال ميكن أن يغين تلفزيون عن إذاعة، اإلذاعة                  
ن تراجع قليالً أو املساحة احنسرت، قد يكون التلفزيون الذي جيمع بني            قائمة ولكن جمال عملها قد يكو     

 إغراء أكثر لكن اإلذاعة ستظل حتتفظ مبكاا ودورها إىل          لهالكلمة والصورة وأشياء كثرية له بريق و      
 . مدى طويل ألن التلفزيون ال ميكن أن يلغي اإلذاعة، لكن أثر بطريقة أو بأخرى على اإلذاعة

  ))بد املقصود خوجه علشيخ ان مشرىب وعليقت(( 
 جنهل الكثري منها سواء     اكراً لضيفنا الكبري وكلنا تقدير ملا تفضل به علينا من معلومات كن           ش  -

عن جهاده أو بعض جوانب املعرفة اليت كانت ختفى علينا، وردتين بعض األسئلة فحجبتها إما ألا                  
 طلب مين أن أترك لضيفنا الكبري أن ميتعنا بشيء من           تكررت أو ألا يف غري جمال هذه األمسية، الكثري        
من توثيق أكرب قدر ممكن من معلومات الضيف أو         ة  قصائده واحلقيقة كما تعلمون أمسياتنا تقام لإلفاد      

إلقاء الضوء عليه وآثرت أن أعطي لضيفنا اال أن ميتعنا مبعلوماته اليت استفدنا منها استفادة كربى                 
"ثق، ولكن هذه وال أدري قدر إصابيت من خطئي فليعذرين من طلب مين ألن                ألن شعره منشور ومو   

بدأ يف االستماع من الضيف عن شخصه ومن زمالئه ومن يعرفون            ملأساساً قامت على هذا ا      "الثنينيةا
وأخرياً أترك للزميل   ..  عنه توثيقاً لشخصيته واالستماع إليه لكي نعلم ما ال نعلم عنه أو عن غريه               

توعة ليقرأ أبياتاً وردت تكرمياً للضيف، أما الدكتور زاهد زهدي فقد وردت منه كلمات               األستاذ ك 
فنترك له أن يقرأها بصوته الرائع ويشنفنا       )  تبتها ارجتاالً وأنا أستمع لضيف الندوة      ك لدي أبيات :  (نصها

كرفون للزميل  بسماعها وهي آخر ما سيقال يف هذه األمسية ولنجعلها مسك اخلتام وقبل أن أترك املاي              
دة جبالكتوعة أحب أن أوضح أو أن أزف بشرى مجيلة علمت ا اآلن وهي أن مجعية الثقافة والفنون                   

 رجب القادم،   ٨تقيم أمسية شعرية حيييها الشاعر األستاذ الكبري حسن قرشي، يف يوم الثالثاء املوافق              س
ا ممدة  ج بفندق انتركونتننتال    ١٩/١١/٩٦ رجب القادم املوافق     ٨ م، أكرر يوم الثالثاء      ١٩/١١/٩٦

 .  هؤالء احلضوردال شك فيه أن كثرياً منكم يسعده أن حيضر هذه األمسية ويشرفين أن أكون أح



  ))لشعرا(( 
 :قول فيها يلي حممد الشهريعباعية مهداة لألستاذ راضي صدوق من ر

ــاضو ــس م ــك يف األم ل
. 

ك يف احلاضـــر جمـــدلـــ 
. 

ــد و ــى األع ــيعل اء ماض
. 

ــيفأ  ــة سـ ــت لألمـ نـ
. 

ــيال ــم قاضـ  وال يف احلكـ
. 

ــاءمل  ــذا ريـ ــل هـ  أقـ
. 

ــ ــيي ــق راض ــب احل ا أدي
. 

ــ  ــيس ــياء ماض ر إىل العل
. 

 

 :اهد زهديز.  دلشاعر اشاركةم
قصود بأنه كتب إىل مجيع القنصليات      استمعت أوالً إىل ما قاله سعادة الشيخ عبد امل         :  قول ي -

 :يسأهلم عن من يستحق التكرمي يف بالد العرب فلم جيبه أحد وما زال االنتظار، فقلت على الفور
ــوراً دون أل ــبت ف ــن ج ــا م م

. 

و كنت تسأل عــن ذوي الفـنل 
. 

وي ذوات الشــن والــرنحتــ
. 

ألطنـــبوا يف رصـــف قائمـــةو 
. 

ــ ــبطنث ــزة ال ــيها ه نت عل
. 

ــ  ــاممـ ــزت روادفهـ ن إذا هـ
. 

ــنو ــال وه ــياها ب ــعوا للق س
. 

تملكت أعصـــام طـــربافـــ 
. 

 

تبت لألستاذ راضي أبياتاً على عجل وطلبت منه أن جييبين عليها شعراً ولكنه أجاب إذ ألقى لنا                 ك
 :قصيدة مجيلة ورائعة

ــ ــيد ايـ ــيا سـ ــعر راضـ لشـ
. 

ــ  ــعراًقــ ــوابك شــ ل يل جــ
. 

ــ ــيبــ ــقاء راضــ ني األشــ
. 

ل أنـــت عمـــا تـــراههـــ 
. 

رنو لـــــه بامـــــتعاضتـــــ
. 

ــأ  ــيم أن عينــــ يك مثلــــ
. 

ــاض ــة وارتكـــــ مـــــ
. 

ــعياإ  ــل ســ ــرع الكــ ذ يهــ
. 

ــ ــيمــ ــالب لألراضــ ن ســ
. 

ــن؟ي  ــالم وممــ ــي الســ بغــ
. 

ئس اجلــــنا املهــــاضبــــ
. 

ــوراًو  ــل جــ ــل الطفــ قاتــ
. 

ــ ــراضفــــ نام دون اعتــــ
. 

لوا القـــــوادم مـــــنهســـــ 
. 

 مجلـــــــة األنقـــــــاضيف
. 

ــارتأ  ــوايف فصــ ــا اخلــ مــ
. 

 ذه أبيات مرجتلة، وشكراًه



  ))حلفل اتامخ(( 
ود أن نذكر حضراتكم بأن ضيف االثنينية القادمة بإذن اهللا تعاىل وطبعاً الدعوة مفتوحة ليس                ن -

 .هناك دعوة هلا هو معايل الدكتور أمحد الضبيب مدير جامعة امللك سعود سابقاً
 : هيخ عبد املقصود خوجشنويه للت

عبد اهللا املعطاين بعث إيل بكلمة صغرية مؤداها أنه هو الذي سوف يدير أمسية األستاذ                .  د  -
.. القرشي ويقول حىت اآلن مل حيدد مكان األمسية وفندق انتركونتننتال أحد هذه األمكنة، التاريخ صح              

 .ددها والشكر لهحيف أمسيات االثنينية القادمة مىت ما تبينا مكان األمسية سن
آلن يقوم صاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه بتقدمي هدية تذكارية لضيفه ضيف              ا  -

االثنينية سعادة األستاذ واألديب الكبري راضي صدوق، يقدم سعادته لوحة تذكارية من الفنان خالد                
للضيف، ن مؤلفاته هدية    موجمموعة  )  البلد األمني (ألديب  اكة  محممود زيين إصدار نادي     .  خضر، يقدم د  

شكراً لضيفنا الكرمي، شكراً لكم على هذه األمسية اجلميلة وتشريفكم حضور احلفل على أن نلقاكم                
 .مبشيئة اهللا يف االثنينية القادمة، نستودعكم اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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