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 حفل التكريم
  ))كلمة اإلفتتاح(( 

 املقصود خوجة احلفل ذه الكلمة احلمد هللا عدد خلِقه          فتتح صاحب االثنينية الشيخ عبد    ا
 .ورضى نفِسه، والصالةُ والسالم على نيب الرمحة، سيِدنا حممٍد وعلى آلِه وصحِبه وسلم

 :األحبةُ األفاضل
ريتها م يف موِعدها املقرر، لتواِصلَ مس     السالم عليكم ورمحةُ اهللا وبركاته، وأُهنئكُم بانعقاِد إثنينيِتكُ       

بكُم ولَكُم ومعكُم، ويف مستهلِّ مشواِرنا هلذا العام، نرحب بضيف أمسيِتنا معايل أستاِذنا الكبري                 
١٤٠٣ولعلَّ بعضكُم يذكُر أنَّ االثنينية قد أشعلَت أُوىل مشعاِتها عام            ...  الشاعر، حسني علي عرب   

 بيِنهم معايل أستاِذنا حسني     ن مِ كرمي، وكانَ هـ، لتحتفي بالرعيِل اَألوِل من رجاالِت هذا البلِد ال         
ومل يأِت االحتفاُء به جمدداً بعد مخسةَ عشر عاماً من فراغ، فخالل هذه السنواِت كان معاليه                 ...  عرب

ب الرسالة، فلم تمر مناسبةٌ دونَ أن يدِلي فيها بدلِوِه خاصةً املناسباِت             مثاالً للشاعِر واألديِب صاحِ   
الغزو العراقي اهلَمِجي   ر  ليت هزت وجدانَ العالَِم العريب واإلسالمي، وعلى سبيِل املثاِل ال احلص          العظيمةَ ا 

 واهلرسك، ومذحبةُ    التطهري العرقي يف البوسنةِ    يفلدولِة الكويِت الشقيقة، وجرميةُ القرِن العشرين متمثِّلةً        
ان الشقيِق، كلُّ هِذه املصائِب اليت يندى هلا اجلبني          ـقانا البشعةُ اليت ارتكبها اليهود يف جنوِب لبن        

ويهتز هلا الوجدان، تركت بصماا الواضحة على أستاِذنا الكبري، وال شك أنه قد تفاعلَ معها شعراً                 
 ...ونثراً عرب كثٍري من الصحِف واالت

ام ـا منذ ع  ـلِة اليت نشره  إنَّ شاعريةَ معايل أستاِذنا حسني عرب، مل تتوقف بأعماِله الكام           
ذلك أنَّ السنواِت الالحقةَ قد محلت يف جعبِتها الكثري من األحداث، ومألت ساحتنا               ..  هـ١٤٠٦

بإفرازاا املتنوعة، منها ما تِشيب من هوله الولدان، ومنها ما يلقي بصيص ضوٍء على خطا مسريِتنا يف                  
 . دون حياٍء أو وازٍع من ضمريعاِمل التناقضاِت والكيِل مبكيالَيِن

ولست بصدِد التحدث عن شاعريِة ضيِفنا الكبري، فبيننا من هو أقدر ِمني على شق حباِب تلك                 
               ِني أستطيعأن الروائع، والغوِص بني آلِلئها وشعاِبها املتنوعِة بكلِّ ألواِن الطيِف اليت اشتملت عليها، غري

 فمثل إبداعاِت شيِخنا جديرةٌ بالعنايِة       ]كتاب االثنينية [جلديد ضمن   تأكيد رغبيت يف نشِر عطائه ا      



واالهتماِم ألَّا قادرةٌ بذاِتها على كتابِة اخللود لنبِضها الذي ال ينفَك عن نبِض الشارع، وملحمِة                  
 .الوجدان، اللذين يشكالن امللهم اَألولَ لشاعريِة ضيِفنا الكبري

ري إىل الدوِر الكبِري الذي يقوم به ضيفُنا جتاه جمتمِعه، وريادِتِه يف             وال أُضيف جديداً عندما أش    
احملافِل الرياضيِة واألدبية، وعمِلِه كرجل دولٍة خاللَ مرحلٍة هامٍة يف تارِخينا املعاصر، وليس مبستغرٍب               

 من موقِعِه كأديٍب    فقد نذَر نفسه خلدمِة وطِنِه ومواطنيه      .  تتويج كلِّ ذلك بوساِم امللِك عبد العزيز       
وشاعٍر متفرد، خاض الكثري من التجارِب الناضجِة ليخرج لنا أعماالً تتزين باحلكمِة والرصانة، جامعاً               

باإلضافِة إىل مواقعه الوظيفيِة املتعددِة يف خدمِة وطِنِه من بدايِة           .  الشيوخ  بني عنفواِن الشباِب ورزانةِ   
 .سلَِّمها إىل أعلى ِقمٍة هلا

 ضيفَنا الكبري مِقلٌّ يف حديثِه، وممن يؤِمن بأن أصعب أنواِع احلديِث هو                 فإنَّ وكما تعلمونَ 
احلديثُ عن النفس، ولذلك أتوقَّع أن ال يذكُر الكثري عن سريته الذاتيِة وذكرياِته وجتارِبِه يف هذا اللقاء،                 

 أسئلتهم حمددةً وواضحةً حىت     كونَوعليه آمل من األخوة األفاضل الذين سيشاركون يف احلوار أن ت           
 اإلمكان، تلقي الضوَء على مسريِتِه املوفَّقَِة يف عالَِم           من إجابات معاليه حلقاٍت متكاملةً قدر       تتشكَّلَ

ذلك أَنَّ مثلَ هذا التراِث جدير أن       .  الشعِر واألدِب وحياِته العمليِة احلافلِة بالعطاِء والذكرياِت العطرة       
التطلُِّع                ي هلم روح ِكسعق لدى أبناِئنا انتماءهم هلذا التراِب الطاهر، ويمعِصلَ إىل األجياِل القادمة، وي

 .حنو الغِد األمجل، رغم اإلمكاناِت املتواضعِة يف بداياِت ضتنا املباركة
احملاضر بكليِة اآلداِب   مرةً أُخرى أحيي ضيفَنا الكبري، وأُحيي األخ الدكتور شوقي رياض أمحد             

 ليساهم معنا يف أمسية     التابعة للرئاسِة العامِة لتعليِم البنات، حيثُ جتشم مشقَّةَ احلضور من الرياضِ           
الوفاِء هذه، ولألخ الدكتور شوقي الكثري الذي يود سرده عن شعر معايل الضيِف الكبري، ولكن طبيعة                

يمةُ النشر ضمن   ِعد بأنْ تِجد دراسته القَ    ع يف كلمِته، ولكين أَ    تيح له التوس  أحاديِث االثنينية أخشى أالَّ ت    
ها حسب رؤيِة الكاتب، وحبذَا أن تكونَ مقرونةً مع          مبشيئة اهللا عندما تكتمل عناصر     ]كتاب االثنينية [

عد بن حسني، أستاِذ ورئيِس     كما أُرحب باألِخ األستاذ الدكتور حممد بن س       .  إبداعاِت ضيِفنا اجلديدة  
 اإلسالمية، الذي بادر مشكوراً باحلضوِر       سعودِ  بنِ قسم اللغِة العربيِة بكليِة اآلداِب جبامعِة اإلماِم حممدِ       
  .ريةـمن الرياِض أيضاً ليسعدنا مبشاركِتِه رغم أعباِئه الكب

 مجعكَم الكرمي على إحياِء أمسيِة      فشكراً هلما على فضلِهما وجتاِوِبهما غِري املستغرب، كما أُحيي        
 .الوفاِء اليت شرفتموها لتليق مبكانِة ضيِفنا احملتفى به

 ضيفَنا القادم سعادةُ الدكتور أنور ماجد عشقي األديب املعروف، فأهالً            ويسعدين تذكريكم أنَّ  
 . بلِد العطاءوسهالً ومرحباً بكم لتكِرِميه واالحتفاِء بِه كواحٍد من دعاماِت العطاِء يف

 . أشكر لكم حسن إصغاِئكم، متمنياً لكم حلظاٍت ماتعةً مع فقراِت حفِْلنا وذكرياِت ضيِفنا الكبري



  ))السرية الذاتية ملعايل الشيخ حسني علي عرب(( 
 هجرية وتلقى تعليمه ا، وخترج من املعهد العلمي السعودي           ١٣٣٨ولد معاليه مبكة املكرمة عام        •

 . هجرية١٣٥٦ عام
م القرى بالنيابة عن رئيِس حتريرها مدةَ غياِبه         احلجاز حمرراً وقام بتحرير جريدة أُ      ألتحق جبريدِة صوتِ    •

 . هجرية١٣٦٠مث استقال من جريدِة صوت احلجاز عام .  هجرية١٣٥٨عام 
 ١/٧/١٣٦٥ هجرية إىل    ١/١/١٣٦١تعني مديراً ملكتب إدارة السيارات احلكومية من الفترة             •

 .هجرية
 . هجرية١٩٧٠نقل إىل ديوان نائب جاللة امللك معاوناً ملدير شعبة الشؤون املالية واخلارجية إىل عام  •
نقل إىل وزارة الداخلية سكرترياً عاماً مث مستشاراً إدارياً مث مديراً عاماً مث قائماً بأعمال وكالة الوزارة                   •

 . هجرية حيث استقال منها١٣٨٠إىل رجب عام 
 هجرية حيث استقال منها     ١٣٨٣ إىل رجب عام     ١٣٨١تعني وزيراً للحج واألوقاف يف شوال عام          •

 .ألسباب صحية
 األنظمة اإلدارية واملالية ويف إنشاِء القراراِت ذات         قام أثناء أعماِله احلكومية أو شارك يف وضعِ          •

 .العالقة وباملشاركة يف اللجان واملؤمترات اخلاصة بذِلك
 . بعض األندية واملؤسسات األدبية والثقافية والصحفيةعضو يف  •
 

 كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي (( 
  ))وزير اإلعالم األسبق

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا وأصلي وأسلم على سيدنا ورسولنا وعلى آل بيته الطيبني                 -
 :الطاهرين وبعد

 على املسامهة يف هذه الليلة الطيبة ولكن أكرمين         فمعذرة إين ال أكاد ألقط أنفاسي، فقد حرصت       
اهللا بزيارة املدينة املنورة هذا املساء، وحرصت جاهداً على أن أعود واحلمد هللا على أن أكرمين فأحلق                  

 .بالركب
معايل أستاذنا الشيخ الشاعر األديب اإلنسان األستاذ حسني عرب، أشعر يف هذه اللحظات               

هم مع هذا اجلمع يف الترحيب بك، ويف إبداء شعورنا بالتقدير واالحترام            بسعادة غامرة ذلك أين سأسا    
واإلجالل لتلك املسرية الطويلة لرجل من رجاالت هذه البالد، ال نكرم فيه الليلة الشاعر حسني عرب                



وال األديب حسني عرب، وال اإلنسان حسني عرب، وال املواطن حسني عرب فحسب وإمنا نكرم فيك                
 هذه األمة نعتز بك ألنك قدوة حسنة مبا قدمت ومبا آثرت، وبأدبك اجلم مع كل من                  رمزاً من رموز  

 .ات مشرقة من تاريخ طيب مباركححتدثت معه، أو عمل معك إمنا يرى صف
إن سعاديت    إنين واهللا أخجل أنين مل أعد العدة للحديث، لكين أرحب بك بكل تقدير وأقول               

الحتفاء بكم يف الرياض، وأرى جبواري نقاداً من نقاد األدب          كانت غامرة وأنا أشترك معك يف مناسبة ا       
معنا الليلة بصورة شعرت معها بأين أعتز         والشعر يتحدثون عن حسني عرب، ومنهم من هو موجود         

 .ذا الشعر، وأعتز ذا األدب ألين أعتز ذا اإلنسان حسني عرب
عك يف هذه اللحظات، مع هذه الصفوة       إنين يا سيدي الليلة حرصت جاهداً يعلم اهللا أن أكون م          

املباركة من اإلخوة الذين حرصوا على أن يكونوا يف هذه املناسبة الطيبة، نلتقي بك ونشد على يديك                  
 .مهنئني ومقدرين وشاكرين وصادقني فيما نقول بأننا نعتز بك، حسني عرب رمز من رموز هذه األمة

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  سعادة الدكتور شوقي رياض أمحد كلمة(( 
  ))لتعليم البنات بالرياض أستاذ بكلية اآلداب التابعة للرئاسة العامة 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، أمحد اهللا الذي مجعنا يف هذه الليلة الكرمية املباركة لتكرمي رمز من                   -
 وما هو بعيد عن     - أن اقترحت    رموز هذه األمة العربية، وقد سبق يف تكرميه يف حفل نادي مكة الثقايف            

 أن يلقَّب هذا الشاعر العظيم بشاعر األمة العربية، باملعهد العلمي تقيم الدولة مسابقة مبناسبة               -الواقع  
عودة الطيارين الذين كانوا مبتعثني يف اخلمسينات، فيتقدم هو بنشيد يف استحياء وكان األستاذ أمحد                

ن كل ما لديكم، فألقى نشيداً يعرب عن سرور الوطن بأبنائه،            السباعي يف اللجنة فيقول هلم دعوكم م      
 .ألقى ذا النشيد وهو طالب ما يزال باملعهد العلمي

الوطنية والروح احلماسية اليت تم بشؤون هذه األمة اإلسالمية منت معه نشأت معه وهو صغري               
ه، ولذلك وجدت من أهم اجتاهات      فاستمر هذا التيار احلماسي القوي، استمر نابضاً يف ِشعره طيلة حيات          

شعره االجتاه القومي مع أن استخدام القومي كان أمراً عليه حتفظ، ولكين رأيت أن العروبة ال ميكن                  
بأي حال أن تنفصل عن اإلسالم، ماثل يف كل قصائده، يف كل مناسبة إسالمية له قصيدة وقصائد، يف                   

اليت جاءت من كل حدب وصوب لتليب نداء اهللا         احلجيج تقرأ قصيدته فتحس بنبض حمٍب هلذه اجلموع         
حبج بيته، حتس إحساساً دافقاً عارماً نابعاً من أعماق القلب، إذا حتدث عن رمضان، عن عيد،                  عز وجل 

حتس نبضاً إسالمياً نابعاً من قلب عاش حياته يف هذه البيئة اإلسالمية ويف هذه البقعة املباركة، ساعده                  



باجته القوية فال جتد يف بيت من أبياته لفظة قلقة أو قافية ضعيفة، تنبض                على ذلك بيانه الناصع، دي    
األشعار باملوسيقى الداخلية فكأنه يذكرين بالبحتري يف ديباجته الناصعة، وبشوقي أيضاً فيما عرف عنه              
من بيان ناصع، حىت يف شعره الوجداين جتد االمتداد اإلسالمي موجوداً يف كل قصيدة، إذا قال يف                   

زل عرفت أن هذا غزالً إسالمياً، هو غزل يف حدود ما أتاحه لنا الدين القومي، الدين اإلسالمي مل                    الغ
مينع عنا أن نقول يف أي باب من األبواب، مل مينع عنا أن نتغزل باملرأة ألن املرأة جزء من كياننا، ولكن                     

 أو مقذع، أما العواطف     الدين اإلسالمي حرص على أن نسمو بالعواطف، فال وي ا إىل شعر فاحش            
السامية الكرمية فهذه قد مسعها الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ومسعها الصحابة وأجازوها، فهو يف شعره                

 .هذا يترسم اخلُطى اإلسالمية ومع ذلك حتس يف هذا الشعر نبضاً حقيقياً
 تعرضت هلذا   ملا سئل عن هذا الشعر هل هو عن جتربة حقيقية؟ أجاب إجابة ذكية، الدارسة اليت              

املوضوع استنتجت أن هذا الشعر ال يعرب عن جتربة حقيقية، ولكين أخالفها يف ذلك، فهي حني سألت                  
إا حماكاة  :  الشاعر الكبري عن حقيقة هذه القصائد الوجدانية الغزلية أجاا إجابة ذكية فقال هلا               

 ليس له جتارب يف احلب، معاناة       ن يريد أن يقول إن هذا الشاعر      ـيعين حماكاة إجابة ترضي م    .  ومعاناة
إجابة تؤكد أنه صاحب جتربة، وإذا حتدث عن احلب ترددت يف شعره أصداء غزلنا العفيف بكل معانيه                 

فاإلجتاه إسالمي  ...  السامية، قد يرصد يف قصيدة غزلية حواراً، ينتهي هذا احلوار مبوقف إسالمي طيب            
مية معينة وإمنا كل ما ينبض به قلبه ووجدانه         وليس هنالك قصائد ختص موضوعات إسال     ...  بكل جانب 

إسالمياً أن تذكر كلمة إسالم، وإمنا الروح         يتنفس من وجدان إسالمي، ليس شرطاً أن يكون الشعر         
 .اإلسالمية تتخلل األبيات وتنبض يف كل معىن

مسعته من أهم ما أبرز هذه الروح اإلسالمية، تلك القضايا القومية اليت حتدث عنها، فأعظم شعر                
عن قضية فلسطني والفدائيني يف شعره، ولذلك ملا كلفت بأن أختار نصوصاً لطالب الثانوية يف مصر                 
تدرس لكل الطالب يف املرحلة الثانوية وكان موضع االختيار شعر احلماسة، فاخترت للمتنيب ولشعراء              

ب الثانوية اخترت   احلماسة على مدى العصور، مث جئت فاخترت كما يف هذا الكتاب املقرر على طال              
أبياتاً له من قصيدة طويلة أو ملحمة عن الفدائيني، حتس من شعره أنه يعيش نبض األمة العربية كلها،                   

 .واألمة اإلسالمية كلها
ال أظن مسلماً يعتز بإسالمه إال وتأثر مبا حيدث يف فلسطني كما نتأثر مبا حيدث إلخواننا املسلمني                 

ذا حتدث عن الفدائي فإنه يعيش بني هؤالء الفدائيني يف فلسطني، يفعل ما             يف أي بقعة من بقاع العامل، فإ      
يفعلون ويتدرب معهم، يقوم بالعمليات الفدائية معهم، الشاعر حيمل بني جنبيه موهبة فذة قادرة على                
أن تصوغ كل هذه املعاين وحتس بكل هذه األحداث وتعيش معها ويف ثناياها، من هنا ليس غريباً أن                   

يه لقب شاعر األمة العربية ألنه فعالً أحس بقضاياها إحساساً نابعاً من القلب، إحساساً يقوم                نطلق عل 



 أو قضية متس اإلسالم ومتس العروبة، فنحن إذا كنا           على مسؤولية املسلم وشعوره جتاه كل حدث      
 عن قضاياها   نكرم هذا الشاعر العظيم فإمنا نكرم فيه رمزاً نابضاً لألمة العربية واإلسالمية معرباً               

املعاصرة، لسان حق ينطق بكل ما جييش يف صدورنا مجيعاً فهو ال يعرب عن وجدانه هو فحسب وإمنا                    
يعرب عن وجدان األمة كلها وهو حقيق بذلك جدير بذلك ولعل هذه احلماسة النابضة واإلحساس                 

، وعادة مناصب الوزارة    القوي بقضايا األمة العربية هو الذي جر به إىل ميدان السياسة ليختار وزيراً             
 .هي مناصب سياسية يف الدرجة األوىل

والدولة، وأي دولة، عندما ختتار شخصاً ليكون وزيراً يف أي جانب أو يف أي وزارة فإمنا هذا                  
منصب سياسي قبل أي شيء، فاهتمامه بقضايا األمة أهله ليكون الئقاً بذلك املنصب السياسي، وإن                

 املناصب يرى فيها انشغاالً ورمبا تبعده عن كثري مما يريد أن يسجله ويقوله              كان هو يف ذاته عزوفاً عن     
لنا وله قصيدة رائعة يربر فيها اعتزاله للوزارة وما عاناه من جهود كانت تكلفه الكثري، فالشاعر حني                  
 يقدم لنا نبض قلبه ووجدانه، ونبض أمته إمنا يسلك الطريق القومي خللود شعره على األجيال، فنحن                 
حني نذكر شعرنا اجلاهلي ونضعه يف مرتبة فنية عالية، هناك حقيقة ال تغيب عنا أن ذلك الشعر مل يكن                    
يعرب عن وجدان الشاعر ذاته فحسب، وإمنا كان يعرب عن وجدان القبيلة، وبالتايل وجدان األمة العربية                

ب عصره، وحني بدأ    وهلذا خلد، ومع ذلك فشاعرنا له جانبه الذايت وهو يف ذلك مل يتخلف عن رك               
ينظم الشعر كانت هناك مدارس قد سبقت إىل الشعر احلديث الذي اتصل بالغرب وبالثقافة الغربية،                

وظهرت مع مدرسة الديوان عند العقاد      ...  وكان الشعراء الرومانسيون هم الذين يقودون هذه املوجة       
مجه يف السياق العريب ونقول     وشكري واملازين إرهاصات هذا املذهب الرومانسي الذي نستطيع أن نتر         

 .إنه املذهب الوجداين الذي يعرب فيه الشاعر عن وجدانه وذاته
فهو مل يغب عن      حني نقرأ شعره الوجداين حنس بأنه كان على صلة ؤالء الشعراء وبأشعارهم،           

عصره ومل يتخلف عن ركب األدب يف طلعاته املتقدمة، ويف الوقت نفسه هو حافظ لنا على قيمنا                   
سالمية وعلى املعاين اإلسالمية اليت تتجدد عنده يف كل موضوع يطرقه فهو إذن إذا وافضنا لن                  اإل

وأنا مضطر ألن أختصر الكلمة، وأن أكتفي ذه اإلملامة السريعة وأكرر حتييت            ...  نستطيع أن نوفيه حقه   
 .اإلسالملشاعرنا العظيم، وأكرر تكرمينا له تكرمياً خالداً يتجدد دائماً وأحييه بتحية 

إذا مسح الوقت نقول بعض قصائد احملتفى به، نسيت أن أقول إنين كنت مع سعادة الفريق حيىي                  
حسني عرب ومحلين أمانة أن       املعلمي قبل أن آيت أمس، فأعطاين قصيدة كان قد قاهلا يف شاعرنا العظيم            

 .أبلغكم وأبلغ الشاعر العظيم حتياته وتكرميه معنا هلذا الشاعر العظيم
 . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوال



 :وخنتتم هذه الكلمات املباركة بقصيدة لشاعرنا العراقي الكبري الدكتور زاهد زهدي
 

  ))فتى الشعراء(( 
/٢١/٥ثنني  االكتبها مبناسبة االحتفال الذي أقيم يف قصر الشيخ عبد املقصود خوجة مساء               "
 الكبري األستاذ حسني عرب مبناسبة تقليده وسام        حتفاء مبعايل الشاعر  ا،  ٢٢/٩/١٩٩٧ املوافق   ١٤١٨

 . هذا وقد خص الشاعر ملحق املدينة بقصيدته،"امللك عبد العزيز
 

ــا  ــت خطاه ــا وهفَ ــيـك زمـامه إل
. 

ــى  ــبـٍة تـناه ـــعض موه أعـــرين ب
. 

ــناهـا  يف س ــرح ــي مت ــاالً وهـ مجـ
. 

ــوايف   ــب القـ  ًــة ــبين ومـض وهـ
. 

ــذاها  ــواحاً ش ــاِس فـ ـــن األنـف  .           م

ــاً    ــناك نبض ــا أغ ــِرمين، ومـ وأكـ
. 

ـَه ليعــبـق يف فضــاهـا    .           فـتــنفح

ــيدي    ــى قص ــر عـل ــرها أن مت ومـ
. 

ــتغاها  ـــن ابـ ــى مل ــت املبتغـ فأنـ
. 

ــا   ــر املع ــيدي إىل ِبـك ــذْ بـ ينوخـ
. 

ــا ــه ظماه ــئـني بـ  .                    نفـــوس الـظام

ــروي   ـــايف ت ــبـع الص ــت املن وأنـ
. 

ــا  ـــك مث تـاه ــولَ يف ريـاِض تـج
. 

ـــين أن أقـــولَ فـــإنَّ فكـــري  أع
. 

ـــفاهـا   ــبك الش ــابق أن خيـاط يس
. 

ــِتن ا  ــد فُ ــواًوقـ ــانُ وراح زهـ للس
. 

ــراهـا  ــا اعت ــها ممـ ــارج بـعض  .           خمـ

فـــال عـجــب إذا الكلمــات ألغــت 
. 

*  *  *  *  *  * 

ــا  ــو لظاهـ ــرةً يذك ـــعري مجـ بش
. 

  ــدح ــنـك تق ــروٍح م ــدين بـ وأِجنـ
. 

ــراهـا   ـــريي ال يـ ــدها وغ  .           أكـاب

تـــأجج فـــي احلشــا لــذعاً خفــيـاً 
. 

ــاً  ــرها آه ــثُ حـ ــا... وأنـف فآهـ            . 

ــقـى  ــٍد وأش ــى بـع ــيها عـل أُعاـن
. 

ــا  ــروٍه دهاهـ ــبت مبك ــد نـك وقـ
. 

ــي    ــدي وأهـل ــز أن أرى بـل عـزي
. 

ــتالهـا  ــر اب ـــِل بالش ــيم األص لـئ
. 

م يف مصــــائرها دعــــيحتــــكَّ 
. 

ــطفاها  ــي اص ــراِت للبغ ـــن النـك  .           م

ــاً   ــنـائعه لصوص ـــن ص ـــلَّطَ م وس
. 

ــاها  ـــن رض ــٍث ال ع ــي عـاب بـكف
. 

ــا   ــدر رمـاه ــى قَـ ـــالدي واألس ب
. 

ــا   ــن أتاه ــئِة م ــرتكب اخلـطي ومـ
. 

ــيومـــا أمث  ــى مـــا تالق ـــت لتلق
. 

وبـالــثاراِت يـهــتف شـــاطئاها  
. 

ــاٍغ  ــيظُ ط ــٍة والـغ ــوم بـدجل يـع
. 



ـــفِّتاها   ــتـراحت ض ــريقاً واس غـ
. 

         هلـكانـت قـد طوت فـلـو عـقلـت
. 

ــت ــرف مـن ــري الطَّ ــاكس هك ِحماهـ
. 

فــيهـا حــزينبـــالدي، كـــلُّ مــا  
. 

ــرتقاهـاــــمـنابـــر كــن دوم اً م
. 

ـاـراِء فــيهـبـــالدي، لــيس للشــع 
. 

ــراها  ــر يف ثَ ـــهم مقابـ ــيـس ل فل
. 

ــنايـا   ــربتهـا امل ــت بغ ــإن حكم فـ
. 

مـاليـــني بـمقـــربٍة ســواهـا  
. 

ــلوا   ــف(س ــيس) جن ــراق ول ــيهاالع  ف
. 

بتـــربتهـا، ولكــــن يف ســــماها
. 

ــات    ــدوا رف ـــن جت ــراٍت(فل )أىب ف
. 

ــراهـا   ــى س ــوم علـ وآالف تـح
. 

ــيها  ـــوقـاً إل ــه ش ـُ ــوم روح تحـ
. 

*  *  *  *  *  * 

ــواهـا  ــنـم ه ــبهـا فأغ ــالدك ح ب
. 

د وهبــتـك كــرتاًفــىت الشــعـراِء قــ 
. 

ــباها  ــك واجـت ــري ربـ ــنوف اخل ص
. 

ــباها   ــٍد ح ــعديـك يف بـل ــا س ويـ
. 

ــا  ــهـا تـقاه ــنـاس حيمل ـــج ال حت
. 

ــيه   ــتـاً إلـ ـــهـا بي ــام بأرض أقـ
. 

ــ  ه ــنـه ــتلهمـت م ــه فاس داهـالـ                . 

ـــ   ــرمها ب ــد(وأك ــى) أمح أوح ــوم ي
. 

ــا  ــوراً عطاهـ ــِر موف ــل الفكـ ألهـ
. 

ــراهـا  ــداً ت ــا أبـ ــرام أهـلُهـ كـ
. 

ــا  ــدراً وجاهـ ــتهـم ق يم ــنـح ومت
. 

ــنهـمتضـــم لصـــدرها األ  حــياء م
. 

تضــمـك يــا ابــن ِجلــدِتها يــداهـا
. 

ــيهـاتســامى ال  شــعـر ممـلكـــةً إل
. 

وحــــىت اآلن مل تــــربح فــــتاها
. 

ــيها  زهـــت حــني اصــطفتك فــىت إل
.  

*  *  *  *  *  * 

ــا   ــر تاله ـــترها فـج ــزق س ومـ
. 

فـــىت الشــعراء مـــا كــرت لـــياٍل 
. 

وأجــــيالٌ تـعاقَـــب يف مــــداها
. 

ـــنياً   ــا س ـــين ـ ــبِت الس وأعـق
. 

 .           علــى طــوِل املـــدى حــياً صـــداها

ــوايف  ـــن القـ ــدات م ــلّ اخلال تـظ
. 

ــداها  ــدو س ــبدر أن يـغ ــو ال ويـهف
. 

ــتها صـــفاًء  تـضــاهي الشــمس حلم
. 

ــا  ــيات ذُراهــ ــٍة عـل بـــأومس
. 

 مــن صـدور األهـل فخراً       شـح تـو 
. 

ــواها  ــدت لـ ــِه عق ـــاماً بـأمس وس
. 

ــنهـا   ــحت ع شإذا و ــب ـــال عج ف
. 

ــز(إىل  ــبد العزيـ ــى) عـ إذا تبـاهـ
. 

ــابا   ــِه انتس ــب حـامل ـــام حس وس
. 

 



 كلمة الدكتور حممود زيين (( 
  ))ى مبكة املكرمةاألستاذ جبامعة أم القر

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت النبيني واملرسلني                -
 .سيدنا ونبينا حممد وعلى آله الطيبني وعلى صحابته الغر امليامني

 

شاعرنا إنه ملا يسرين أن أكون مشاركاً يف تكرمي         :  أيها اإلخوة سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته      
وأديبنا معايل األستاذ حسني عرب يف إثنينية األديب األستاذ عبد املقصود خوجة، وامسحوا يل قبل أن                 
أحتدث عن شعر هذا الشاعر، أود أن أقف هنيهة عند حياته ونشأته اليت لو أطلنا الوقوف عندها بقراءة                  

مرة، بفضل اهللا ومنه، هذا الشاعر حسني بن      متأنية لعرفنا الشيء الكثري املستتر يف ثنايا حياا األدبية العا         
ربه عرب، ابن من أبناء مكة البارين من اهللا عليه بالنشأة الكرمية يف رحاب مكة                 علي بن حسن بن عبد    

املكرمة، وهو عريب األرومة من بيت علم وخلق وأدب، جده حسن عرب كان من أئمة وخطباء                   
 وهو رضيع فقده لوالدته خرياً كثرياً ونبوغاً يف          خلفه اهللا أاملسجد احلرام، وحسبه ذلك من فضل،        

األدب والشعر، فتفتقت شاعريته منذ الصغر يف التحضريية قبل االبتدائية الفالحية، وأصبح شاعراً               
مبدعاً آنذاك يف املعهد العلمي السعودي، وقد أنشأ هذا املعهد الذي له فضل كثري بعد اهللا على كثري                   

 .لماء واملفكرين ذا البلد الكرميمن األدباء والشعراء والع
 

الشعر، وهذا  وقد تتلمذ شاعرنا على شيوخ األدب يف مكة املكرمة ولكنه بز شيوخه يف عامل                 
 العربية بال جدال بل هو يف نظرنا فذ         الذي حنتفل به مع صاحب االثنينية حفظهم اهللا هو من كبار شعراء           

ر حرفة وصناعة، بل وهب الشعر واألدب ونابغة         يف الشاعرية يف عصرنا احلاضر، مل يتخذ من الشع         
ومواهبه يف إنشاء الشعر دون إفراط يف الثناء عليه، كيف            تدرك يف شعره مدى قدراته العجيبة وملكاته      

 :ال وهو الذي يقول
ســـرفاً وال يدنـــون مـــنه كفافـــا

. 

يــتالحق الشــعراء فـــي آثــاره 
. 

 

 .وهو شاعر متمكن أمكن على حد تعبري املناطقة
ــحر  ــعر ســ ــعر فالشــ بالشــ

. 

ـــىن     ــو تغـ ــاعر لـ ــن شـ مـ
. 

ــرب   ــاب تــ ــا انسـ ــأن مـ كـ
. 

ــاين  ــنه املعــ ــاب مـــ تنســ
. 

ـ   ــي عســـ ــره وهــ رألمـــ
. 

ــوايف  ــتجيب القـــــ وتســــ
. 



نته، وليس غريباً أن    اوواضح أن لثقافته العربية واإلسالمية الواسعة أكرب األثر يف أصالة شعره ومت           
ة وفقهية وعلمية   يسميه بعض النقاد الشاعر األديب، والفقيه العامل، فثقافته ال حصر هلا ما بني تارخيي              

وأدبية وفنية وسياسية، وهذا ما جعل لشعره مذاقاً خاصاً ونكهة أدبية رائعة، هذا الشاعر كان قد أشاد                 
 .بشاعريته الشاعر الراحل محزة شحاتة رمحه اهللا

حسني عرب من األعالم البارزين بل هو رمز من رموز الثقافة والفكر واألدب القالئل يف عصرنا                
ر إىل ذلك معايل األستاذ الدكتور حممد عبده مياين حفظه اهللا، وله شهرة واسعة يف عامل                احلاضر كما أشا  

األدب يف عصرنا احلديث على مدار سبعة عقود تربع على عرش الشعر، شاعراً متميزاً مبدعاً مفكراً                 
د هللا، ودليل ذلك    عاشقاً للكلمة الطيبة حمباً هلا متمكناً من لغة الضاد والبيان حىت يف عقده الثامن واحلم              

 :رائعته اليت كرم ا األدباء يف اجلنادرية
فســـما شـــادياً وأبـــدع حلــــنا

. 

طائـــر املهـــرجان بالشـــعر غـــىن 
. 

 

 السعوديني،  لألدباءلقد كرم يف العرب نفسه فكرم قومه حملياً وعاملياً، كُرم يف املؤمتر األول              
الثالثة، ويكاد يكون هذا الشاعر فريد      يف مسقط رأسه، ويف االثنينية املباركة ثالث مرات، هذه املرة           

يف تكرمي، مل ينله قرناؤه، واالثنينية كما أراد هلا األستاذ عبد املقصود خوجة االبن البار بأبيه األديب                  
والثقافة    ومصدراً ثراً لألدب واألدباء    الشهري حممد سعيد عبد املقصود خوجة غدت معلماً حضارياً         

 .والفكر يف عاملنا العريب، واحتلت مكاناً مل ينله املؤمتر األول لألدباء السعوديني
وتزامن هذا التكرمي حملياً مع التكرمي العاملي فمنحته مصر أعظم وسام عندها وهو وسام النيل يف                

ام املنصرم يف اجلنادرية هلذا الشاعر الفذ، شاعر الوطن         العلوم والفنون، أما التكرمي العاملي فكان يف الع       
والكيان، فاستحق وسام امللك عبد العزيز، مؤسس الكيان، وهو الوسام الذي مل مينح إال إىل املتميزين                 
واملبدعني والفائقني، كرم يف ندوة النخيل بالرياض، وكرمته جامعته اليت كان مستشاراً فيها، بل كان                

امعتها وهو الذي سعى ضمن من سعى إىل تأسيس جامعة أم القرى، ووفت اجلامعة               عضواً يف جملس ج   
يف العام املاضي بواجبها حنوه وكرمته، وكذلك كرمه األدباء والشعراء مبكة، واحتفل نادي الوحدة يف               

ور مكة املكرمة بتكرميه وهو الذي أعطى هلذا النادي الشيء الكثري من جهده ووفائه، ووىف معايل الدكت               
حممد عبده مياين ابن مكة البار مع رفاقه أبناء مكة الربرة فكرموه قبل أن يقفل العام اهلجري املنصرم                   
مودعاً، وكان قد كرمه يف الرياض األستاذ حممد بن سعد بن حسني يف ندوة النخيل، واليوم نشهد هذه                  

 يكرم هذا الشاعر العبقري     التظاهرة وهذا التكرمي الكرمي من األستاذ عبد املقصود خوجة، وكيف ال           
ضخماً   حسني عرب هذا التكرمي النادر يف حمافل األدباء والشعراء وقد قدم للشعر والشعراء ديواناً               

أربت أبياته على أربعة آالف، يف بيان شعري رائع وفكر أصيل وأدب جم، وقد أفىن شبابه يف التغين                   



ذا الديوان العبقرية الشعرية اليت رسم ا       ـ يف ه  رـبقيمنا وأصالتنا وثوابتنا ووطننا ومقدساتنا، وسط     
 .معامل هذا البلد وآثاره ورسالته ومثله وحضارته وريادته

ولئن شغل احملتفى به الباحثني والنقاد بشعره خاصة وبأدبه عامة فقد شغلت به قبل ثالثني حوالً                 
يف بريطانيا حاولت يف خطتها أن      وبأقرانه من شعراء هذا البلد الكرمي حماوالً تقدمي أطروحة للدكتوراه           

أؤرخ وأقدم دراسة نقدية أعرف ا عن شعر وإبداعات أدبائنا يف هذا البلد الكرمي يف فترة معينة حمددة                  
بيد أنه حيل بيين وبني ما متنيت، ورمبا كانت العقبة الكربى اليت واجهتين آنذاك أن املادة مل تكن                     

وانه الكامل وأعماله الشعرية إال قبل ثالثة عشر عاماً، ولئن          متيسرة وحىت من شاعرنا الذي مل خيرج دي       
مل يتيسر يل يف رساليت للدكتوراه فإن أدب هذا العامل مع معاصريه له بريق خاص أستمر يف جذب                     
اهتمامات النقاد ومؤرخي األدب، فشغلوا أنفسهم به، وعنيت به يف ما ناقشت قبل سنتني أو تزيد                  

القرى بكلية اللغة العربية عن االجتاه اإلبتداعي يف الشعر السعودي املعاصر           رسالة علمية يف جامعة أم      
للباحث حممد حبييب، وكان احملتفى به العرب قد شغل حيزاً كبرياً يف تلك الرسالة يف األدب والنقد من                  

ن وال تستطيع هذه الدقائق أ    .  جامعة أم القرى، وعين به عدد غري قليل من الباحثني يف رسائل علمية             
تبلغ الغاية يف هذه األمسية لترسم صورة كاملة عن شاعرية األديب والفيلسوف الفقيه واملفكر حسني               
عرب، فجوانب إبداعاته متعددة مضيئة يف شاعريته وأدبه وإن مل أدرك هذه الغاية فيكفي أن أبني أنه                  

ات متعمقة متأنية،   حلَّق يف عامل الشعر وأجاد، فيما درست على عجل ديوانه الذي حيتاج إىل دراس               
ه ووشاه وجعله   ووقفت عند جانب أدركت من خالل قراءايت لشعره أنه صبغ ِشعره ولونه به وحالّ              

رمز الدائرة الذي تشع منه إبداعاته يف مجيع ااالت واالجتاهات حىت ليخيل ملن يقرأ شعره أنه ذو                   
جتاهاً ال ثاين له، أبدع فيه شعره        اجتاهات متعددة وليس ذلك كذلك، ولكنه اختار مذهباً واحداً وا          

االجتاه اإلسالمي، ولست مع من ذهب يف جعل شعر األستاذ حسني عرب يدور حول                  والتزم به وهو  
وإميانه العميق باالجتاه     القومية، فمفهوم القومية لدى شاعرنا إمنا هو ينطلق من إحساسه الوجداين            

 :اإلسالمي، انظروا إىل قوله
 

ــنفحات ــية ال ــدة قدس ــاحوح  واألوض
. 

ــرمق   ـــاد تـ ـــعوب الض ــإذا ش فـ
. 

ـــالح  ــدى وص ــى ه ــيـاا جمـل وب
. 

ــدا اِحلجــا  ــتـقوى ودي نرباســـها ال
. 

 

فليس هو الشعر القومي باملفهوم الذي كانت توحيه القومية آنذاك يف وقتها فيقول مدافعاً عن                
 :سوريا

ــها م   ــداد وبأس ــى الس ــرفجمل تج
. 

ــيبها     ــاد وِش ــرموا اجله ــباا ض ش
. 

ـــف   ــد يوس ــجلها ااه ــراء س غ
. 

ــحيفة    ــداء ص ــن الف ــلون م يف ميس
. 



وكذلك شعره عن العدوان الثالثي على مصر يتضح فيه االجتاه اإلسالمي، وال وجود للقومية               
 :فيه

ــد  ــد العــدي ــد بع ــادى العدي وـ
. 

ــادي   ــاء األع ــن دم ــت األرض م غص
. 

ــيد  ــاد الــعت ــنادون للــجه يـت
. 

ــيب وا  ــرج الِش ــوعاًخـ ــباب مج لش
. 

 

 .وإمنا هي أُخوة إسالمية حمضة. فالعروبة عنده ليست قومية
ــف   ــب مدن ــروعة وقـل ــس مـ نف

. 

شــعب العــروبة يــوم جلجــل خطــبها 
. 

ــيف  ـــريح الن ــق الص ــوده احلـ ويق
. 

ــىن    ــنازع وامل ــوحـده امل ـــن ت وط
. 

ــم ــنـدف يس ــزار وخ ــتده نـ و مبح
. 

ــيـه كـــل حمســـب  ــة ف ــأىب املذل ي
. 

ويســــود باإلميـــان ال يـــتـخوف
. 

ــتقوى ويصــدع بالنـه  ــتال بال ىـــخي
. 

 

ويظهر القاموس اإلسالمي يف شعره أينما اجتهت يف هذا الديوان، يتحدث عن أصحاب الثورات              
 :السابقة يقول

ــون ــن يك ــرىل ــا يـفت ــد إفـك ا 
. 

ــنـا    ــد ب ــاعون للمـج ــا الس أيهـ
. 

ــرا   ــوا املنك ــي وجاف ــركوا البغ وات
. 

ــا    ـــن إمثـه ــكم م ــرروا أنفس حـ
. 

ــرى   ــنا الـقهق ـــن رجـع ــإذا حن ف
. 

ــونا الن  ــد رج ــن ثـــوراتكمصــق ر م
. 

ــرا  ــنا الوطـ ــداء مـ ــغ األعـ بـل
. 

ــا    ــيزى ـ ـــمة ض ـــمتنا قس قس
. 

 

 :وميتلئ ديوانه حباً بفلسطني، باملسجد األقصى أوىل القبلتني وثالث احلرمني الشريفني
ــربى   ــىت ان ــى ح ــؤادكم بك ــن ف م

. 

 يـــا فلســـطني ســــالماً وأســـى
. 

ــرا    ــيها النـظ ــع عل ــب الدم حج
. 

مـــن عــيون أصــبحت دامعــة    
. 

ــرى    ــواريها الثـ ــو يـ ــىت لـ ح
. 

ــك    ــة ب ــزل خفاق ــوب مل ت ــن قل ،م
. 

ــزرع وي  ــبت ال ــرا ين ــى الثم ـرع
. 

ــيا  ــياك احل ــدس ح ــيـع الق ــا رب ي
. 

 

  :ويقول عن باكيات القدس
ــد  ــق األوحـ ـــارعة للخـالـ ضـ

. 

ــه  ــنـارات بـآفاقـ ــي املـ تبكــ
. 

أو كصــالح الــدين مــن مــنجد   
. 

ألــيس كالفــاروق مـــن مــنقد    
. 

ــد    ــة مستأس ــي نفخـ ــر فـ كاهل
. 

ـــه  ــرائيل يف أرضـ ــبث إسـ تـعـ
. 

 



 :أدب القرآن الكرمي ونظرته لليهود والصهاينةوينظر الشاعر نظرة تستوحي فكرها من 
ــنفس مــن فضــل ومــن أدب جمــرد ال

.                                         

. 

مـا كــان صـهيون إال فاتكـاً شرساً          
. 

ــب  ــتوكة احلـج ــة مه ــه أَمـ وأُمـ
. 

ان نســـبتهأبـوه فــي شـيعة الشـيط     
. 

علـيه كفـاه مـن نصـب ومـن نصب          
. 

وديـــنه كـــل ديــنار قــد اجــتمعت 
. 

 .           خــوفا علــيه مــن اإلفــالت واهلـــرب

ــاً  ــثمه آنـ ــل يـل ــرمقـهيـظ  ويـ
. 

ــر أب ــد اختصــت بش ــاملـني ق  .           يف الع

ــة   ــــر طائف ــنـوه ش ــؤالء ب وهـ
. 

 

ني الذين تآمر عليهم اليهود فطردوهم من طرابلس        يويبكي مبرارة املسلم على إخوانه الفلسطين     
 :لبنان وشردوهم يقول

ـــم عـــني وال عـــزى مبـــأمتكم ف
. 

كــم ختــرجون ومــا بكــت خلــروجكم 
. 

ــتـكلم ـــريكم ي ــون وغـ  .           وحتـارب

كـم تصـمدون ولـيس يصـمد غريكم 
. 

 .           وكـــأن مـــن يدعــى أصــم وأبكــم

ــاب صــراخكم  ــم تصــرخون وال جي ك
. 

ــم دم  ــراق هل ــيـكم ال يـ ــنو أب وبـ
. 

كـــم تقــتلون وكــم تــراق دمــاؤكم 
. 

 

 أخرى أحب أن أنبه إليها بأن هذا الشاعر الكرمي مل يكن شاعراً رومانسياً، بل كان ذا                  وناحية
اجتاه وجداين خالص مرتبط باجتاه إسالمي، فليس صحيحاً ما ذهب إليه كثري من الباحثني من أن طبيعة                 

مر الذي  العصر نفسه وما اتسم به من قلق واضطراب نظراً لتحكم املادة يف سلوك الناس وتصرفام األ               
خاصة ثابتة ثبوت   "  العرب"أدى إىل تزعزع الكثري من القيم واملثل العليا، فإن القيم واملثل عند شاعرنا              

اجلبال الرواسي مبشيئة اهللا، فلم يفقد االتصال االجتماعي بني أبناء اتمع الواحد كما يزعم هؤالء                 
ند بعض الباحثني من تزعزع الكثري من       الباحثون، وال نستطيع أن نفهم هذه التناقضات يف األحكام ع         

القيم واملثل عند شاعرنا، وإم يسعون إىل حتقيق املثل العليا والقيم السامية بالتعمق يف هذا االجتاه                  
الرومانسي، فهذا تناقض واضح يف األحكام، وليس صحيحاً كذلك ما يقال عن شاعرنا من أنه أخذ                 

وأؤكد بأن شاعرنا ذو اجتاه إسالمي وذو       ...  ب الرومانسي يعاجل مشاكل هكذا، وذا أكتفي عن اجلان      
اجتاه وجداين إنساين حمض ال عالقة له بالرومانسية وبالتمرد على القيم كما يزعم غري قليل من                    

 .الباحثني، واهللا أسأل له مزيداً من العطاء ومزيداً من الصحة وأن يكرم دائماً وأبداً
 .تهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا

يا معايل األستاذ الكل اآلن يتوق إىل        ...  حنن يف انتظار األسئلة اليت تصلنا ملعايل ضيفنا          -
 : االستماع إىل معاليكم



  ))كلمة احملتفى به معايل الشيخ حسني علي عرب(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله                    -

بدون تواضع أقول هلذا احلفل إنين خجلٌ خجالً شديداً مما أضفي علي من ثناء أعتقد               ...  وصحبه أمجعني 
إخوان من مصر مثل الدكتور       أنه صادر عن عاطفة، وعن حسن ظن، ويسرين أن يشارك يف هذا احلفل            

شوقي رياض أمحد، ومن العراق الدكتور زاهد حممد زهدي، والدكتور حممد عبده والدكتور حممود                
 ويسرين أن يكون بيننا يف هذه الليلة األستاذ الكبري الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي، واألستاذ                 زيين،

الدكتور عبد العزيز شرف، وسبق يل اللقاء ما ومها ممن ال جيهل مكانتهما شاركا باحلضور واستمتعنا                
 :الشاعرببعض كلمات طيبة اليت أعتقد جازماً أا كثرية علي ولكن ماذا أفعل يقول 

ــيد    ــا يص ــراش م ــدري خ ــا ي فم
. 

تكاثــرت الظــباء علــى خــراش 
. 

 

أنا ما أستطيع اآلن أن أرد على كل واحد منهم، وكل واحد منهم هو من هو مكانة وعلماً                    
وشرفاً ونبوغاً، ولكن أحسن اعتذار أقدمه بني يديهم وأشكر األساتذة احلاضرين الذين شاركونا هذا               

 .اع حبضورهم ومشاركتهم، والعجز يف هذه احلالة أصدق من االدعاء باإلجابة على ما قيلاالجتم
 ،،،وشكراً جزيالً

 

  ))األسئلة املوجهة إىل معايل الضيف الكريم وإجاباته عليها(( 
شكراً لكم يا معايل األستاذ الشاعر واألسئلة اليت وردتنا من اجلمهور الكرمي احلاضرين،               -

ما هو أطرف موقف مر     :  من املهندس احملامي هاين إبراهيم زهران يقول ملعاليكم       السؤال األول   
 .عليكم عندما كنتم أول وزير للحج واألوقاف وما هو أصعب موقف أيضاً

أصعب موقف جوت به يف وزارة احلج واألوقاف أن الوزارة شكلت يف شوال وقد كانت نية                 
وة اليت تأيت من مصر، ملا حصل من مصر من ادعاء وإام            مبيتة عند جاللة امللك سعود بعدم قبول الكس       

وأكاذيب من بعض األشخاص، كلفت بإجناز الكسوة يف هذه املدة، وهي مدة شهر، األمر غري مستحيل                
جداً، املادة موجودة األشخاص موجودون للعمل لكن الزمن له أثر، ال ميكن بأي حال من األحوال أن                 

كسى ا الكعبة، وحاولت االستعانة جباللة امللك فيصل رمحة اهللا عليه           توجد كسوة يف شهر زمان، كي ت      
ال :  يف أن يؤجل هذا املوضوع، أو توضع الكسوة بدون وضع اسم أحد الزعماء عليها، فقال يل                  

تدخلين يف مشاكلك، اضطررنا إىل إجياد الكسوة، كيف؟ سبق أن حصل خالف بني امللك عبد العزيز                 
مل وبعد احلج أمر امللك عبد العزيز بصنع الكسوة يف مكة، وذهب أحد                أيام احمل  ٤٣ومصر عام   



األساتذة وجلب العمال لصناعة الكسوة، وكان يف الوقت متسع، من أول السنة وأصبحت تصنع يف                
مكة ولكن بعد عودة العالقات السياسية مع مصر استمر وصوهلا من مصر، وكانت مع األسف كسوة                

، "القصب"، ولوا باهت وحىت الكتابة عليها بالنحاس وليست بالذهب           شوهاء وتتفتق من أدىن ملسة    
وجدنا كسوتني حاضرتني من ذلك التاريخ لكنها مر عليها الزمن وأصبحت يف حجم ورقة السجارة                

 بالذهب  فقد طليناها وركبناها أما املقصبات    ال تتحمل، لكن هذا ما ميكن عمله، فأخذناها          …  
ن رفعناها باعتبار الكعبة حمرمة يف ذلك الوقت ولئال تلمسها يد           ـدد، ولك ـد احمل ـ يف املوع  وركباا

إنسان، وبعد احلج أرسلت أحد األصدقاء إىل باكستان واهلند ليتقاول على عمل كسوتني، شرط أن                
تصلنا يف ظرف شهر واحد وا أربعة واجهات للكعبة، فذهب الشخص وهو الشيخ عبد اهللا كعكي                 

ربين من اهلند أن املطلوب حرير من اليابان، فأجبته اذهب إىل اليابان وآم باحلرير،              رمحة اهللا عليه، وأخ   
فذهب وجاءهم باحلرير وعمل اتفاق معهم أنه بعد شهر تصلنا واجهة من الكسوة، وبالفعل أتت بعد                 
شهر واجهة من الكسوة يف آخر حمرم وأول صفر فلبسناها وكنا قد عملنا املقصبات يف هذا التاريخ                  
واستطعنا يف هذه املدة املوجزة أن نصنع كسوة حقيقية شريفة، ال يتغري لوا وال يتشقق أوصاهلا وها                  

املوقف كان صعباً ولكن أعاننا اهللا عليه واحلمد هللا          ...  أنتم تروا اآلن مثلما يركبوا مثلما يرتعوا      
 .رب العاملني

راً العديد من األدباء والشعراء      فقد عاملنا العريب مؤخ   :  األستاذ علي املنقري يقول     -
سيؤثر ذلك على الساحة األدبية     .  واملفكرين املتميزين مثل اجلواهري وغريه رمحهم اهللا، فهل        

 والفكرية العربية؟
هو ما يف شك أن العامل العريب أصيب بنكبات، اليت تسمى انقالبات، أو ثورات، هذه النكبات                 

لعراق أو يف سوريا أو يف ليبيا أو يف السودان من وجود نوابغ             حرمت العامل العريب سواء يف مصر أو يف ا        
يف الطب واألدب واملوسيقى ويف أي شيء آخر، نضرب مثالً األزهر، كان جامعة علمية لعلوم القرآن                
واللغة العربية والنحو والصرف والبالغة واحلديث وكل ما يتعلق ذا ومع األسف أضافوا إليه كلية                

، وكلية طب، ليكون جامعة علمانية، واألزهر منذ حممود شلتوت ومن سبقه مل              تربية، وكلية هندسة  
يربز لنا عاملاً من هذا النوع مثل الشيخ اخلضر حسني ومثل الشيخ شلتوت، والشيخ أبو زهرة                    

 وا، عبد الوهاب والسنباطي،   ـن توف ـ املوهوبي مجيع املوسيقيني ،  كذلك ما وجدنا موسيقيني   وآخرين،  
 انتهوا ومل خيلف غريهم، كذلك احلال يف سوريا، كذلك          -افظ، واملوجي وبليغ محدي     وعبد احلليم ح  

احلال يف العراق، يف ليبيا، يف السودان، يف كل مكان، أصيبت البالد العربية بنكبات لو أصيبت ا أي                  
 صربها  أمة المنحت من الوجود، ولكن اهللا قدر هلذه األمة أن تعاين وأن تكابد وإن شاء اهللا سيكون يف                 



فرج قريب بأن يسترشد الضالون ويهتدي املهتدون إىل ما فيه خري األمة العربية واإلسالمية وصالحها                
 .إن شاء اهللا، وشكراً

لكم ملحمة شعرية عن اجلوالن فنرجو أن تعرفونا        :  األستاذ حممد منصور الشامي يقول      -
 .عن هذه امللحمة

ياا الدكتور حممود زيين، وامللحمة هذه كانت عن        امللحمة موجودة يف الديوان، وقد قرأ بعض أب       
 وكان أحد األصدقاء السوريني معي فأخذين       ٦٧جتربة شخصية فقد سافرت إىل لبنان مث إىل سوريا قبل           

 متر، وكانت هناك قالع موجودة من أيام شكري القوتلي          ٢٥٠٠إىل اجلوالن فوجدت هضبة مرتفعة      
قنابل، ومدفع القلعة تدور ماسورته بدوران كامل وله         مسك سقف القلعة متر مسلح كي يتحمل ال        

منظار، فأمسكت املاسورة واطلعت على املنظار ووجدت أن حيفا ويافا وتل أبيب ومطار بنقوريون                
حبيث أنه لو كانت أمريكا يف مكان إسرائيل ال تستطيع أن حتتل             ...  مثل علب الكربيت أمامنا     كلها

مهما قلت هي ازامات بال     ...  لكن مع األسف، ال أعرف    ...  اًاجلوالن ألنه ليس هناك طريق إطالق     
 .معركة، وخيانات وإن أنكروها، هذا قدر األمة ولكن إن شاء اهللا ربنا يهبنا ما أفسدوه إن شاء اهللا

التجربة  الدكتور حممد حمسن يقول هل يغلب على شعركم الفطرة واملوهبة اليت تكرس              -
از هذا التعبري، أو    ـراح إذا ج  ـل ومبضع اجل  ـإحكام العق   أم يغلب عليه    الشعورية احملضة، 

مبعىن آخر هل تغلب عليه الصنعة وتغلب احلنكة على دفء التجربة الشعرية وإىل أي االجتاهني                
 يكتب اخللود للقصيدة؟

املهم يف القصيدة أن تكون صادرة عن صدق نفسي وعاطفي من الشاعر، ال بأس أن تكون                  
 الشعر العريب   العريب حىت يف  أو واقعية أو شيئاً من هذا، كلها حبور يف الشعر           رومانسية أو كالسيكية    

 هذا، فاملطلوب من كل شاعر أن يعاجل كل فن من فنون الشعر بأسلوبه سواء رومانسياً                القدمي موجود 
 أن يكون كذلك فإنه     من هذا القبيل، إذا استطاع الشاعر      شيئاً   أو واقعياً أو حربياً أو عملياً أو      

 . يكوندي واجبه كأحسن مايؤ
الشعر كما يعرف اإلخوان الدكاترة كلهم موهبة قبل أن يكون صنعة، فالشاعر يولد شاعراً،               
منذ نعومة أظفاره وحيس حباجته للتغين بالشعر، أنا شخصياً كنت أسكن ِشعب عامر وفتحت عيين على                

 يف بيوم أو يف ليايل يف        سكان ِشعب عامر وهم من ثقيف وسليم وغريها، وكانوا يتعاطون الشعر           
الفرعي واحلدري وارور وااسي وكل هذه مسعتها بأنغامها وكتبتها وأنا مل أكن أستطيع الكتابة،                
وقرأت الشعر وأنا ال أحسن فهم معناه ولكن اجلرس الشعري واملوسيقى الشعرية كانت تدفعين إىل أن                



ت خمتلف األساليب يف ديواين سواء كان هذا صحيحاً         أرتبط ارتباطاً كامالً بالشعر وال أدعي أنين جاوز       
 .أو خطأ أتركه للنقاد

نظمتم أشعاراً عن فلسطني والقدس واحلرم القدسي       :  األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول      -
 وأبطال احلجارة، هل كان نظمكم هلذه األشعار من وحي زيارتكم لفلسطني أم بعيداً عنها؟

حىت أننا ذهبنا لبيت     كثرية،   عرف القدس وأرحيا وبيت حلم، وأماكن     م، أ ٦٧زرت فلسطني فعالً قبل     
 املسيح وهنا الصخرة املطهرة اليت ولد فيها،        حلم وكان فيه كنيسة، وذكر يل القس الذي ا أن هذا مولد           

ولكن حني خرجت وجدت منطقة جبلية ووجدا غرب القدس، ووجدا ال يطلع فيها النخل، وقلت               
ع مولد املسيح، قال إذاً ماذا؟ قلت القرآن يشري إىل أن السيدة مرمي انتبذت من               للقس ليس هذا موض   

 القدس، وبعدين وهزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً، فكلي             قأهلها مكاناً شرقياً، شر   
 واشريب وقري عيناً، هنا اجلو بارد والنخيل ما يطلع واألرض جبلية، قال يف رواية أن السيد املسيح                  
عليه السالم ولد يف أرحيا، قلت نعم هي أرحيا بالفعل، هناك مولد املسيح، ألا شرق القدس، مث فيها                   

 .خنيل
 :احملامي حممد الشنقيطي يقول -

ي عرب؟ ـن عل ـا اب ـر ي ـأتنظم حر الشع  
. 

ــن األدب  ــديك ع ــن رأي ل ــألتك ع س
. 

 الشعر له   ي ولكن يأىب قلمي أن يطاوعين ألنه يف رأي        حاولت أن أنظم الشعر احلر وشعر التفعيلة،      
مقاييس معروفة منذ العهد اجلاهلي، وهي القافية والوزن، هذه عرفها الشعراء قبل اخلليل الفراهيدي،               

... وهكذا...  اخلليل مل يوجد أوزاناً وإمنا مسى هذه األوزان، مساها الطويل، البسيط، اخلفيف، السريع             
 .ما طاوعتين يدي ألقول... ستطعت أن أنظم شعراً حراًلكن أنا شخصياً ما ا

أبيات من شعرك ترد    ...  أعقب على حضرتك يف هذا املوضوع     :  شوقي رياض أمحد  .  د  -
 ..على هذا

ــر   ــعر ح ــيـه ش ــر وف ـــري حـ غ
. 

ــعر    ــعر ش ــاحيب أيف الش ــال يل ص ق
. 

ـ  هن مــد وجــزر ذو حبـــور فــ
. 

ــن   ــعر ف ــا الش ـــال وإمن ــت ك قـل
. 

 ــر ــيه حجـ ـــتبد ويف قـوافـ مسـ
. 

ــيد     ــون ق ــه يقـول ــال يف وزن قـ
. 

ـــحر  ــيه سـ ــر ويف قـوافـ وأسـ
. 

ــاع     ــال وإيق ــه مج ــت يف وزنـ قل
. 

ــر ــاحة غــ ـــفهم الـفصـ وال يـ
. 

ــحى    ــة اهللا يف الفص ــعر آي ــا الش إمن
. 

ــر   ــالم وعـج ــن الك ــات م غمغم
. 

ــنـه الدعــ   ــذي ظ ــعراًوالـ يون ش
. 

 .هذه إجابة على السؤال



كان لكم دور هام ورأي سديد يف شأن العفو عن سجناء احلقوق اخلاصة، فما هو تعليق                -
 .السائل األستاذ خالد أسعد... معاليكم

املعتاد أن ترفع قوائم املساجني عندما كنا نعمل يف وزارة الداخلية مع امللك فيصل رمحة اهللا                  
 نعمل يف رمضان وعندنا كشوف شهرية للمساجني، فالسجن، كالدكان، أناس يدخلوا              عليه، كنا 

وأناس خيرجون، ومن الصعب حلظة العيد أن تكون إمكانية لكل سجني، فعندنا حوايل مخسني سجيناً،                
فنأخذ آخر اإلحصاءات ونعمل بياناً فيه اسم السجني وقضيته إىل أين انتهت وماذا حكم عليه وماذا                 

 مدة احلكم وماذا بقي منها وبالتايل يسهل معرفة من يستحقون العفو ليصدر العفو عنهم، اآلن                سبق من 
هناك طريقة قد تكون أسهل، بالنسبة للحق العام واحلق اخلاص، احلق اخلاص ما يف شك أنه حق لطرف                  

يه يف  آخر، فله احلق يف أن يطالب أو يسامح واحلكومة تستجيب لصاحب احلق يف حقه، إمنا هي تعف                 
 .حقها إمنا صاحب احلق ال ميكن مصادرة حقه

ال غبار على شاعريتكم الفذة ولكن هل       :  األستاذ سعيد اخلوتاين مراسل املسلمون يقول       -
 تأثرمت بالشعراء السابقني؟

بشعراء أمثال أمرئ   الشاعر عادة يكون تأثر مبن سبقه من الشعراء، وقائمة الشعر العريب مليئة              
 شعراء عظماء جداً مثل املتنيب وأبو فراس        ويف العصر العباسي الثاين كان هناك     ...  حلاضر وقتنا ا  القيس إىل 

 معينة من   اجتمع يف فترة    كثري، كل هذا الشعر   احلمداين، والبحتري وأبو متام وأبو نواس وآخرين         
ق، ما  الشعر اجلاهلي والشعر املنظوم سواء يف السابق أو الالح          رأتـشعراء عمالقة جداً، وقرأم وق    

يف شك أن فترة العصر العباسي الثاين أجنبت شعراء من أعظم الشعراء العرب سواء يف اجلاهلية أو يف                   
 .العصر األخري

استمعنا اآلن للمقابل العريب لكلمة رومانسي وهي        :   األستاذ حممد الشناوي يقول     -
 قدر على التحديد؟وجدانية كما مسعنا رأياً آخر ينفي هذه السمة، نأمل مساع رأيكم فأنتم األ

الرومانسية يف الصياغة والوجدان يف التعبري، يف املعىن، وذا ال يكون تناقض بني هذا وهذا،                 
الشريف الرضي كان أمري احلج العراقي سنوياً، فمرة حصل بينه وبني اخلليفة سوء تفاهم               :  نذكر مثالً 

 : سنة فأنشأ قصيدة يقول فيهافأرسل غريه ألمارة احلج، واشتاق الشريف الرضي للحج كما كان كل
أســائله مــىت أعـدو بسـكان مجعي        

. 

عــلــى بـــايب ركـــب احلـجــاز 
. 

ــي ــباه إال بـــدمعـ وال تـــكتـ
. 

وأوروبـا يل حـديث مـن سـكن اجلزء          
. 

ـــمعي  ــديار بس ــي أرى الــ فـلعل
. 

ــيين   ــديار بـع ــاتين أن أرى الــ فـ
. 



باعد عنها  "هذا الشعر يف غاية الرومانسية ويف غاية الوجدان ولكنه يف قصيدة أخرى يقول                
 .فأعطى كل موضوع حقه من التعبري ومن املعاين اليت يستحقها" وأنت مطوق

 يا معايل األستاذ األسئلة كثرية ورمبا تكون بعضها متشاة ولكن هنا سؤال يفرض نفسه               -
غدا ذكرى اليوم الوطين للمملكة فحبذا لو تعرفنا ...  طبعاً من ابنكم وحمدثكمخاصة وهو األخري

 .على موقف واحد لكم مع امللك عبد العزيز يرمحه اهللا
ال أرتقي    اً يعين، ـا كنت موظف  ـبصراحة يف عهد امللك عبد العزيز كنت طالباً يف املدرسة، فم          

بد العزيز فما كنت أحضر جمالس امللك عبد العزيز إال          س امللك ع  لملقابلة امللك عبد العزيز، وإن كان جم      
أنين قابلته مرة أو مرتني وسلمت عليه، امللك عبد العزيز، ال حيتاج إىل أن أتكلم عنه تكلم عنه من هم                    

إجياد هذه الدولة الواسعة الكبرية من اخلليج الفارسي إىل البحر            أعظم مين، وآثاره باقية حىت اآلن يف      
مال إىل اجلنوب، احنبكت كلها يف بوتقة واحدة سواء يف الوظائف، أو يف االستثمار، أو               األمحر، من الش  

 يف  ..يف اجلهاد وكل شيء، اآلن عندنا شعراء من جيزان ومن اجلوف وعندنا أدباء من كل مكان                  
 لكن إتاحة الفرصة لكل من يريد الظهور عليه أن يثابر، ولقد            ..الوقت السابق ما كان هؤالء موجودين     

أصبحنا حبمد اهللا يف موقف رمبا حنسد عليه، وإين أذكر قبل ثالثني عاماً، الذي يريد أن يعمل عملية                    
زائدة دودية أو لوزات يذهب إىل مصر، اآلن عندنا فريق من أطباء القلب يقوده الدكتور حسان رفه                  

عمليات ومنها إىل   انطلق من السعودية إىل اليمن فأجرى آالف العمليات وإىل السودان فأجرى آالف ال            
مصر واسكندرية، ومصر فيها من هم فيها وأجرى آالف العمليات، هذا ليس شيئاً قليالً، شيء كبري                 

وأصبح عندنا مستشفيات ومشايف وكل شيء، نسأل اهللا أن يهبنا شكر النعمة وأن يدميها علينا               ...  جداً
 . وأن يعم اجلميع خبريه وبركته إن شاء اهللا

 :ا أبيات تتحدث عن هذا البلد الكرميهن: شوقي رياض. د-
ــد   ــاء ورش ــى إبـ ــت عـل تـالق

. 

ــربى    ــة ك ــد وممـلك ــد واحـ بـل
. 

ــد   ــامن أس ــى مـك ــت عـل قـام
. 

مـن حـدود الشـآم حـىت ربـا جنران           
. 

ــتد   ــدى مم ــى امل ــاض عـل ذات مـ
. 

ــالد     ــيج ب ــر إىل اخلل ـــن البح وم
. 

ــبل وورد   ــل ش ــن ك ــواري م للض
. 

ــاد    ــي مه ــرجال فـه ــرت بال عـم
. 

ــتعدي ــتفه يف الـ ــدى وحـ إن تـعـ
. 

ــناالً    ــنهـا م ــدو م ــنال الـع ال يـ
. 

 

وشاعرنا العظيم كان يف كل     )  النشيد الوطين :  (حببتم أذكر نشيد الوطنية وهذا ختام طيب      وإذا أ 
 :األناشيد يكتسح، كل ما يعلنوا مسابقة يف أناشيد هو يأخذ اجلائزة

ــا   ــنا العـلم ــونا ورفـع ــد مس قـ
. 

ــما    ــو الس ــمس يف ج ــبني الش يف ج
. 



وبـــه نفــدي وـــدي األممــا   
. 

ــه    ــتهدي ب ـــالم نس ــنـا اإلس دين
. 

ــديار    ــى ال ــا أغـل ــعودية يـ الس
. 

ــان     ــبذل اإلحس ــان ون ــز باإلمي نعت
. 

ــ ــا أقـطارهــ ــد اهللا هلــ اوحــ
. 

أنـــت للـــدين وللدنــيا مــنار    
. 

ــل ــدن الفض ــدل ومع ــة الع ممـلك
. 

ــعار   ــى ش ــا أمس ــيت هل ــا الـب ومسـ
. 

ــا   ــى األدبـ ـــعلم وترع ــر ال تنثـ
. 

ضـــــة شـــاملــة كامـلـــة 
. 

ــربـا   ــي الع ــدين وحتم ــر ال تنـص
. 

وقـــــوى رادعــــة مــانعـــة 
. 

 .           عـلــى مــــدى الـــزمـــان

ــة اإلنســـــان  فــــي خــدمـ
. 

ــر   ــيـه النـاظ ــرنو إل ــد يـ وغـ
. 

حـاضـــر زاه ومــــاض زاهــــر 
. 

ــامر   ـــىن الس ــد وغ ــرد اـ غـ
. 

ــنا    ــنا ب ــا زل ــنا ومـ ــذا كـ هـك
. 

ــرق الفــــجــــروأشـــــ
. 

وابتــــســــم الـــدهــــر 
. 

 

  ))ختام احلفل(( 
شكراً للدكتور شوقي وشكراً لكم يا معايل الشاعر على تفضلكم باحلضور وشكراً لصحبكم              

 املقصود  اآلن يقوم سعادة األستاذ عبد    ..  الكرام وشكراً جلميع احلضور الذين شرفوا هذه األمسية        
ونود أن نذكر حضراتكم بأن ضيف االثنينية القادمة        ..  خوجة بتقدمي لوحة االثنينية ملعايل ضيفه الكبري      

 .مبشيئة اهللا هو سعادة الدكتور أنور ماجد عشقي األديب املعروف والدعوة عامة للجميع
 ضيفه حسني   قدم األستاذ عبد املقصود خوجة لوحة من الفنان خالد خضر هدية تذكارية ملعايل             

 .عرب
شكراً لكم يا معايل الشاعر وشكراً لألخوة احلضور وشكراً لكل من شرفنا وإىل أن نلتقي إن                 

أستودعكم اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا      ...  شاء اهللا يف االثنينية القادمة والدكتور أنور ماجد عشقي        
 .وبركاته

* * * 


	Index

