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 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :افتتح صاحب االثنينية الشيخ عبد املقصود خوجة احلفل ذه الكلمة الضافية
حلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على خري من تعلّم                  ا  -

 .وأعلم باهللا عز وجل
 :األساتذة األحبة

  يطيب يل أن أحي بامسكم ضيفا األستاذ الشاعر حممد التهامي          ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
 شاكرين جتاوبه لتشريفنا يف هذه األمسية لنسعد         -املستشار اإلعالمي السابق جبامعة الدول العربية     -

 .باالستماع ملشواره مع الشعر واألدب والثقافة
لقد اصطخب الشعر يف نفس ضيفنا منذ بواكري حياته، ومارسه عشقاً قدمياً يتيه به يف أودية                  

ه واجبات  عبقر، فغرد مبختلف أغراض الشعر وإن اتسم إىل حد كبري بامليول اإلسالمية، وما أملته علي               
الذود عن حياضها مدافعاً وجماهداً بقلمه يف عامل احتلت فيه الكلمة مكاا الثابت واملتطور، يف الوقت                 

 .الذي اهتز فيه عرشها بكل أسف يف عاملنا العريب
لقد سعدت بالتعرف عن كثب إىل ضيفنا عندما جاء زائراً ومشاركاً يف أحد مهرجانات                  

 ففضله موصول، وتواصله    ،ثنينية اليت تزامن عقدها يف ذلك التاريخ        وتفضل بزيارة اال   ..اجلنادرية
 .مشكور

فيما يتعلق بشاعرية ضيفنا، فإنين أترك اال له لكي حيدثكم مبا جتيش به نفسه، ولكن حتضرين                 
شاعر جيري وال   :  يف هذه املناسبة ما تقوله العرب عن الشعراء وتصنيفهم، إذ جيعلون االشعراء أربعة             

 ..)ه، وشاعر خيوض وسط املعمعة، وشاعر ال تشتهي أن تسمعه، وشاعر من حقه أن تصفعه               يجرى مع 
وأحسب أن ضيفنا من الطراز األول الذي جيري وال يجرى معه، فهو برهافة حسه، والتصاقه بالناس،                
 ميثل كافة شرائح اتمع وألوان طيفه، ويشعر بنبضه، ويهضم آمال الناس وآالمهم، مث يصوغها عمالً               
إبداعياً يتمثل من خالله تلك األمواج املتالطمة من األحاسيس اإلنسانية اخلفية، وآالم البوح، وتباريح              



اجلوى، اليت ال يستطيع أن يسرب أغوارها السحيقة غري الشاعر املتمكن من أدواته، القادر على إيصال                 
 .صوته لآلخرين

هلا عن كثري من املواقف اإلنسانية،       ومبا أن ضيفنا ميتلك حنجرته اخلاصة اليت عبر من خال           
واستطاع أن يترك بصماٍت واضحة يف واحة الشعر العريب املعاصر، خاصة يف االني اإلسالمي والعريب،               
باإلضافة إىل الشعر الوطين، ومبا أن احلديث عن الشعر الوطين، ومبا أن احلديث عن الشعر ال حيلو إال                   

 فإنين أجد أن ما أقوله لن       .. سيما إذا تدفقت من مصدرها األصلي      باالستماع إىل ينابيع الشعر ذاا    
يشكل إضافة تذكر بالنسبة لفيء شعر ضيفنا، وعليه أعترب نفسي مستمعاً أكثر مين متكلماً، فالكالم يف                

 .حضرة الشعر يأيت يف إطار
بالعلى مضر كوضع السيف يف موضع الندى      

. 

ــ  ــع ال ــيفنووض ــع الس دى يف موض
. 

وال بد يف هذه العجالة من اإلشادة باملسامهات الكبرية اليت قدمها الضيف الكبري تمعه احمللي                
..  واخلدمات اجلليلة اليت قدمها جلامعة الدول العربية من موقعه كمستشار إعالمي للجامعة            ..واإلقليمي

اهرات العطاء الفكري على امتداد      ونشكره اهتماماته املتميزة باملنديات األدبية والثقافية وكل تظ         
فالشعر ليس اهلم الوحيد لضيفنا، بل هو يتمثل واحداً من أوجه عطائه الذي مل ينقطع               ..  الساحة العربية 

ووسيلة فاعلة يعرب ا عن وهج األحاسيس اليت تنتابه جتاه مشاكل              ..  خلدمة اإلسالم واملسلمني  
غريها من دول األقليات اإلسالمية، وقد تكون لديه رؤيته         اتمعات اإلسالمية اليت عاصرها يف أوروبا و      

اخلاصة حنو الفعاليات اإلسالمية املختلفة اليت دف مجيعاً خلدمة أهداف سامية ولكن قد يعوزها                 
التنسيق وتبديد املوارد املالية على قلتها يف كثري من النشاطات اليت لو توحدت ألدت إىل جناحات بارزة                 

 واإلغاثة، ونشر الدعوة، ومعاجلة مشاكل األقليات اإلسالمية        ، يف اخلدمة اإلنسانية   على أكثر من صعيد   
متطلعني إىل أن نسمع من ضيفنا جانباً من هذه األفكار البناءة علّها              ..  املسائل ذات الصلة  وغريها من   

 .فد ال غىن عنها يف مسار ترسيخ وبلورة العمل اإلسالمي يف العامل كلهاتصب مجيعاً كرو
رجو لكم أيها األحبة أمسية ماتعة حتت وارف ظالل الشعر الندية، والفكر البناء متطلعاً معكم                أ

إىل االحتفاء يف أمسيتنا القادمة بشاعر آخر من أرض جند، فارس الكلمة املموسقة، الشاعر املبدع                 
 . فإىل لقاء قريب وأنتم خبري).. مسافر(األستاذ أمحد صاحل الصاحل الذي اشتهر بلقب 

  ))السرية الذاتية لسعادة املستشار حممد التهامي(( 
 .م وهوايته الشعر منذ صغره١٩٤٧درس القانون وخترج من كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية سنة  -
 .اشتغل باحملاماة والصحافة واإلعالم، شارك يف إنشاء جريدة اجلمهورية وعمل مديراً للتحرير -



 فرئيساً ملكتب اجلامعة العربية يف أسبانيا، فمستشاراً         -  ول العربية عمل مديراً لإلعالم جبامعة الد      -
 .للجامعة

عضو االس القومية املتخصصة وعضو جملس إدارة احتاد الكتاب، وسكرتري عام مجعية األدباء،                 -
 .وعضو جلنة الثقافة باحتاد اإلذاعة والتلفزيون وجلنة التعريف باإلسالم بالس اإلسالمي األعلى

 .عضو جملس إدارة مجعية الشبان املسلمني ورابطة األدب اإلسالمي ورئيس حترير جملة رسالة اإلسالم -
دماء "،  "يا إهلي "،  "أنا مسلم "،  "أشواق عربية "،  "أغنيات لعشاق الوطن  "  :له مخسة دواوين هي     -

 ."العروبة على جدران الكويت
 ." العاشقنيأغاين"، "نسائم األرض املقدسة" :وله ديوانان حتت الطبع

 جامعة الشعوب اإلسالمية والعربية ملاذا وكيف؟: من مؤلفاته -
 ).حتت الطبع(عودة اإلمام النورسي 

 يف البالد العربية واخلارج وله قصائد عديدة تدرس يف          اً ومهرجان اًشارك يف أكثر من عشرين مؤمتر       -
 .مدارس البالد العربية

 .م١٩٥٦عركة بور سعيد حصل على امليدالية الذهبية للشعر يف م -
 .م١٩٦٢حصل على جائزة الس األعلى لرعاية الفنون واآلداب يف الشعر القومي عام  -
 .م١٩٩١حصل على جائزة الدولة التقديرية يف الشعر عام  -
 .حيمل وسام العلوم والفنون من الدرجة األوىل -
 .حيمل وساماً برتبة فارس من احلكومة اإلسبانية -
 

 ايل الدكتور الشيخ حممد عبده ميا�ي كلمة ملع((
  ))املفكر والكاتب اإلسالمي املعروف ووزير اإلعالم األسبق

 من مقدم   اء وأفاض علينا هذا اللقب    بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي أكرمنا ذا اللق           -
لشعر سيطر علي   ولكن جو ا    ..الربنامج، فلم يكتف بالدكتور بل أضاف الشيخ وكأنه رآين أدب دبيباً          

احلقيقة أا مناسبة طيبة نشكر أخي أبا حممد          ..فال أملك إال أن أصرب على ما يقوله يف هذه األمسية           
سعيد األستاذ عبد املقصود خوجة الذي يتيح لنا بني وقت وأخر مثل هذه اللقاءات الطيبة نلتقي فيها                  

ن أرض الكنانة، من مصر احلبيبة،       بصفوة من األدباء واملفكرين والعلماء، وخاصة كهذه الليلة م          
وشاعرنا وضيفنا الليلة الصديق األديب الشاعر األستاذ حممد التهامي، رجل يشعرين وأنا أتتبع احلديث              

، إننا نتعلم دائماً أن اإلنسان قد يولد على الفطرة ولكنه ما يلبث             "يولد اإلنسان على الفطرة   "الشريف  



ل ظل على الفطرة، يتحدث يف الشعر بالفطرة، ويكتب بفطرة،          أن يغادرها بعد طفولته، لكن هذا الرج      
وحيب بفطرة، حتس فيه األصالة والصدق وأنا من الذين يرتاحون لسماع شعره ألين أحس بأن هذا                  
الرجل ال انفصام عنده بني العروبة واإلسالم، يعترب العروبة والعرب وطناً حقيقياً لإلسالم ومناخاً وبيئة               

عوة، أحس بأنه رجل حيس ذا التكامل تقرأ شعره فال ترى فيه إال هذا العمق                 نشأت فيها هذه الد   
 .البعيد وهذه األصالة املتميزة

أيضاً مما مييز أستاذنا األديب الشاعر األستاذ حممد التهامي أنه ال يتتبع وال يتبع الغاوين وال يتبعه                 
 ومسو تعامله مع الناس فمن يسري معه أو         وال يتتبعه الغاوون، ألنه أيضاً شاعر يفرض نفسه خبلقه وأدبه         

يتتبعه البد أن يكون من أؤلئك الذين يرتاحون إىل األدب الرفيع وإىل النفس الطيبة وإىل التعامل الكرمي                 
 .يف مثل هذا اإلنسان

وعمق حبنا  جـل،  جلست إليه وقرأت ما يكتب واستمعت إىل شعره فازددت حباً هلذا الر             
 أن نلتقي به اليوم وتشاركونا إن شاء اهللا وتستمعوا إىل هذا الشعر األصيل إىل               للكنانة العزيزة وما أمجل   

رجل حرص وهو يقول الشعر أن يلتزم بأصوله ومبادئه وقوانينه حىت وإن غير يف املعاين وحلّق يف كثري                  
 ..لتهاميمن اآلفاق إال أنك تظل تشعر جبزالة الشعر الذي يلقيه أستاذنا األديب األستاذ الشاعر حممد ا               

 وأشكر مرة أخرى لكل الذين سامهوا معنا الليلة يف احلضور            ،إنين أرحب به الليلة من أعماق قليب       
 .والترحيب ذا الشاعر اإلنسان الصديق األستاذ حممد التهامي

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة سعادة القنصل املصري األستاذ حممد السيد عباس(( 
 الرمحن الرحيمبسم ا 
 .األخ الكرمي األستاذ، عبد املقصود خوجة
 .شاعرنا العزيز األستاذ العزيز حممد التهامي

 ...أيها احلفل الكرمي
 ،سعادة كبرية وغامرة أشعر ا وأنا أحتدث إليكم يف مناسبة عزيزة وهي تكرمي األستاذ الشاعر               

 .حممد التهامي
ضل ألصحابه فإنه ليسرين أن أعرب من كل قليب عن          وإذا كان من الضروري واملهم أن ينسب الف       

الشكر والتقدير لألخ األستاذ عبد املقصود خوجة صاحب االثنينية والذي استطاع حبق أن جيعل هذا                
املنتدى عالمة بارزة من عالمات احلياة الثقافية واألدبية ليس فقط يف اململكة العربية السعودية، وإمنا يف                



أن يستمر هذا     اهللا العلي القدير    الشكر وصادق التقدير داعياً     أتقدم بعميق العامل العريب، فإليه    
 الثقايف وأن تدوم االثنينية حمفالً أدبياً وثقافياً هلا يف القلوب ويف العقول مكانتها                 والتفاعل التواصل
 .املتميزة

ق التعبري وقوة   أما شاعرنا احملتفى به هذه الليلة فهو واحد من شعرائنا املبدعني واملعروفني بصد             
 .شاعر مرهف احلس.. الكلمة، وخييل إليك من أول لقاء معه أنك تعرفه منذ سنوات وسنوات

 ليسعدنا باملزيد واجلديد من أشعاره كي يضيف إىل رصيده          ،أدعو اهللا له بدوام الصحة والسعادة     
 .الغايل يف قلوبنا ما نعتز به دائماً ويسعد به حمبوه

 . وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))كلمة لفضيلة الشيخ حممد بدر الدين(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، حنمده ونستعينه ونصلّي ونسلّم على خامت أنبيائه ورسله ونستفتح                -

 .بالذي هو خري، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري
قي يوم أن أخربين معايل الدكتور مياين       أيها األحبة ال أستطيع أن أعرب عن تلك اهلزة اليت أخذتين من أعما            

بأن هذه الليلة سيكون فيها الصديق احلبيب والشاعر األديب والرفيق الذي عشنا معاً حياة الشعر                
 ندور فيها معاً بني مدن أقاليم وندوات القاهرة، ال تكاد           ،والشعراء واألدب واألدباء يف مصر عقوداً     

ندوة هنا أو ندوة هناك، وكانوا يضيفون علينا من األلقاب ما           متضي ليلة أو ليلتان دون أن تكون لنا         
ن عاماً مل أحضر    يأستحيي أن أذكره، وانقطعت تلك األيام منذ جئت إىل اململكة منذ ست وعشر             

فيها ندوة يف القاهرة ومل ألتق فيها باألخ احلبيب األستاذ الشاعر حممد التهامي فكأمنا أعاد يل                   
الشباب ورياحني املاضي، وأجماد أيام        وجئت أتنسم روح   ،ت ذا النبأ  الشباب من جديد عندما علم    

جتمعنا رابطة شعراء العروبة، وكان أيامها يقدم         ضياء القاهرة، ..  كنا فيها كما عرب بعض الشعراء     
ندواا الشاعر املرحوم خالد اجلرنوسي، ونتتابع على املنرب يف ندوات الشبان املسلمني، وقاعة                

ناجي، والقاعات الثقافية يف القاهرة كلها ويذكر أخي التهامي ليايل قضيناها يف              الغوري وقاعة   
الزقازيق وهلا طرائف، وليايل قضيناها يف شبني الكوم وهلا طرائف، استعدت ذلك املاضي كله عندما               

ألكثر من ربع   هزين هذا اخلرب فلما جئت كدت أنا وإياه أن منثل دور عاشقني باعدت بينهما األيام                 
، يقول به واجب الشيخوخة    ال   رن، مث التقينا فجأة فكاد هو وكدت أنا أن يأخذنا طرب اللقاء إىل ما              ق

 . الفراقوهدوء تلك الكربة من السن بعد ربع قرن أو أكثر من
الشاعر التهامي كان معروف النربة واضح الوجهة، ثابت اخلطوة، يذكر وأذكر معه يوم كنا معاً               

الحتاد القومي يف جامعة القاهرة ويوم حضر معها أيامها نائب رئيس             م يف مؤمتر ا   ١٩٥٩يف عام   



اجلمهورية وألقى هو وألقيت أنا قصيدتني يف موضوع واحد، وكنا املتحدثني الوحيدين معه وكيف                
اهتزت مجاهري القاعة مبا جرى وما كان، أذكر معه قصائده الرائعة عن الوحدة وعن قضايا اإلسالم،                 

ر الثوار الذي كان كثرياً ما يسجل يف بييت وتأيت أجهزة اإلذاعة إىل البيت، وكان               أذكر معه برنامج شع   
أذكر معنا الشاعر   ..  هو أحد جنومه وأبطاله العظام، وظل حوايل عامني يذاع يومياً صباحاً ومساء             

، إبراهيم عيسى أمد اهللا يف عمره، وأذكر معنا الشاعر حممد العزب، وأذكر معنا الشاعر حممود اجلرف               
وأذكر معنا الشاعر حممود جرب شاعر آل البيت، وكيف كنا نقدم هذه الربامج وهذه النشاطات وكيف                
كنا أحياناً يف شهر رمضان نسافر إىل األقاليم قبيل العصر وقد نصل عند الفطور أو بعده، نقوم للناس                   

حياناً مع الفجر أو    بعد التراويح نسمعهم حىت يكاد يأيت وقت السحور فننصرف إىل القاهرة ونصلها أ            
قوياً متوثباً     ولكنه يذهب إليه نشيطاً    ، ساعة الفجر، ويذهب كل منا بعدها إىل عمله ومل ينم من الليل          قبيل  

ألن ما كنا فيه كنا نقوم به من القلب، كنا نقوم به ألننا حنس بأننا نؤدي دوراً كان جيب علينا أن                        
هة فتية مالوا إىل أفكار ال حنبها ومذاهب ال نرتضيها،          نقومه، وأذكر معه تلك املواقف الرائعة يف مواج       

وكيف كنا يف كل ندوة يقوم واحد منا فيوجه إليهم سهاماً من الشعر ليصون روح هذا الشعر اإلميانية                  
اإلسالمية وقد كانوا كما مساهم عباس العقاد يف تلك األيام قرامزة، يذكر هذا ويذكر أولئك الذين                  

يوم  ما،   ف كانوا يتخاذلون من حولنا وال يستطيعون أن يقفوا معنا، وأذكره يوماً            سهامنا وكي نوجه إليهم   
 :كنا يف مقام وقال هو وقال آخرون وهو حيفظ ما قال وأذكر مما كان يف ذلك اليوم

 

ي وال ديين  ـن عرف ـف م ـا الزي ـدعين فم 
. 

ــوازيين     ــد م ــربك ال تفس ــين ب دع
. 

وحــي تلقــنييف جهــا أو تكــن مــن 
. 

دعــين إىل فطــرة مل تعــد شــائبة    
. 

بــنت الظــالم ومــن نســج الشــياطني
. 

ــتائجه   ــت ن ــن إن كان ــيمة الف ــا ق م
. 

موهــــبة مل يهــــد يــــوما  
. 

ــر  ــيم احلـ ــاحيب والنعـ ــا صـ يـ
. 

ــون  ــري مأمـ ــيه غـ ــيل إلـ وال ميـ
. 

يســـري إلـــيه مـــن بـــه مشـــم 
. 

مــربأ الكــأس مل خيلــط مبظــنون   
. 

ــه   ــت أل ــي عش ــنه رحيق ــلين فم س
. 

ــاكني ــواء املسـ ــاراً بأهـ  .           وال اجتـ

ةــر صعلك ـت الشع ـيا صاحيب ما عرف    
. 

 .           لكـــنت يف قمـــة مـــا ناهلـــا دوين

واـل الذي سلك  ـه مث ـت ب ـو سلك ـول 
. 

ــون  ــرى اهل ــو يف ث ــة تعل ــي القمام ه
. 

لكــنين عفــت مــا حــازوه مــن قمــم 
. 

يطـــن يف غفلـــة أو تـــيه مفـــتون
. 

ــاعته     ــاب يف وض ــيها ذب ــم عل وه
. 

 



 .ا نترابط به ونتواصى به ونتآخى عليه ونرحتل يف كل مكان من أجلهوحددت منهجنا الذي كن
صــادق احلـــس ال هلـــو اـــانني 

. 

الشــعر عـــندي إميـــان وعاطفـــة  
. 

ــياطني   ــي الش ــن اهللا ال وح ــور م ن
. 

ــا    ــيض ــات يف ــندي آي ــعر ع والش
. 

ــني    ــامل الط ــن ع ــعثت م ــزعة ش مل
. 

ــ  ــاعرنا م ــيب يف مش ــل ن ــي ك ن وح
. 

ــيين  ــرب تله ــا الغ ــن بقاي ــنة م ال لك
. 

يف لفظـــة حـــرة آباؤهـــا عـــرب 
. 

نـن دي ـان م ـوة أو ك  ـإن كان من صب   
. 

ــاطفيت    ــيا بع ــا حي ــل م ــي ك وواقع
. 

مـن صـولة احلـق ال يف خدمـة الــدون    
. 

ــندي أن  ــن ع ــة الف ــاًوآي ــرى وجه ي 
. 

ــيين  ــي وتلح ــوقها وح ــن ف أصــب م
. 

ــئذنة  جعلــت مــن شــعري املفطــور م
. 

والــنور مــلء هــتافايت وتــدويين   
. 

ــالم    ــرة اإلظ ــت يف غم ــدهمأوقم نش
. 

ــيعوين ــبوا أط ــركب أن ه وصــحت بال
. 

ــة    ــياء مظلم ــر يف عل ــت بالفج نادي
. 

ــبوين ــى مل جيي ــنوم غرق ــناس يف ال يل وال
. 

ــرجع  فمــا مسعــت ســوى األصــداء ت
. 

والـريح تعصـف مــن حـويل وتطــويين   
. 

فمــا يئســت ومــا ــنهت مــن أملــي 
. 

ــيين    ــن رياح ــذاها م ــزال ش وال ي
. 

ــبة   ــي دائ ــويل وه وتنشــر الشــوك ح
. 

 

 وإمنا ألقيت هذه ألذكره بعض ما قال كي يتحفنا به ليتضح جه الذي حتدث عنه                ومن هذا كثري  
 .املتحدثون

وعدوة .  أيها األحباب، والشعر يف العدوتني عدوة اجلانب العريب الشرقي من البحر األمحر             
اجلانب الغريب من البحر األمحر إمنا هو كما يقولون تفاحة وقسمت نصفني، كما أن التغريات                   

لوجية جعلت هذا األخدود العظيم املمتد الذي صنع البحر األمحر باعدت ما بني العدوتني                 اجليو
ولكنهما يف األصل كانتا ملتئمتني، والفكر ما زال ملتئماً والوجدان ما زال واحداً واللغة ما زالت هي                 

إن وجدنا يف   هي، األصالة هنا واألصالة هناك، والصدق هنا والصدق هناك، والشعر هنا والشعر هناك،              
لو وضعت هذا وهذا يف ميزان       ..  مصر التهامي واملاحي وفالن وفالن جند هنا الفقي وعواد وغريه          

الذوق العايل ستحس أن الفطرة هنا هي الفطرة هناك وأن اهلاجس هنا هو اهلاجس هناك، وأن املعاين                  
لعايل الذي ترىب به شاعر من      الرائعة اليت يقوهلا شاعر ترىب بلبان القرآن يف تراب مصر هو هو النغم ا              

 هنا وجتد   جتد النربة اإلسالمية    وأنغامه وآياته وأحاديثه،  اجلزيرة، ترىب يف حضن الوحي وعلى آثاره        
د الفطرة العربية هنا والفطرة العربية هناك، جتد اجلزالة والقوة اليت ال حتبس             ـالنربة اإلسالمية هناك، جت   

جتد بنياناً  ..  ية اليت ال ميكن أبداً أن تطفئ قوة اجلزالة وال عظمتها           الرقة وال متيتها وجتد الرقة والشفاف     
راسخاً من الفكر والفن يتقدم هنا ويتقدم هناك كأمنا مها جناحا طائر هو الشعر أو الفن حيلق ميد                     



جناحيه هنا على هذه الضفة وهذه الضفة فيجمع الشقيقني أو األخوين أو الشيء الذي امتد هنا وامتد                 
أنا ال أحب أن أطيل ولكين أحب أن أحيي هذا احلشد            ..   تفرق على مدى األيام والدهور     هنا وما 

املوجود ببعض أبيات كتبتها وأنا يف الطريق من القاعة الداخلية إىل هنا أحيي فيها صاحب هذه االثنينية                 
واحلب هلذه  وروادها وضيفنا، أبيات عجلة قد ال يكون فيها النربة العالية للشعر، ولكن فيها الصدق                

 .االثنينية رائدها وضيفها
 

يف أفـــــق صــــاف كلجــــني
. 

ثــــننياالفعـجــــباً لــــبـدور  
. 

يف الفــــن هــــنا قـــرة عـــني
. 

يف دار اخلـــــوجة تلمحهـــــا  
. 

ــني  ـــال مـ ــعر بـ ــاج للشـ تــ
. 

مجـعتــــنا اللــــيلة بتـهامــــي 
. 

ــدين ــن عقـ ــى مـ ــادت تنسـ  .           كـ

جـــــددنا فــــيـها أيـامــــاً 
. 

والضــــيف وأهـــــل الفــــنني
. 

يــــا حـــــيا اهللا كـواكــــبها 
. 

ثــــننياالدومـــــاً يف يـــــوم 
. 

واخلــــوجة اجلامــــع صــــفوا 
. 

 

دعين بربك ال تفسد موازيين       ..وهو الشاعر ..  أما حتييت ألخي التهامي فهي أبيات بعنوان الشاعر       
 : أن نسمعه ولكين أقول ملن حنب أن نسمعوجهناها ملن ال حنب

وســابق الــنجم يف آفاقهــا تــيها   
. 

يف روضــة الشــعر حــوم خالــداً فــيها 
. 

ــيها  ــواق داع ــب األش ــا أهل ــوالك م ل
. 

ــالً    ــا مث ــن يف أعطافه ــظ احلس وأيق
. 

ــيها ــاالً يف مغانـ ــت مجـ  .           وال أحسـ

ــئدة   ــروض أف ــردت لل ــا غ ــوالك م ل
. 

لشــاعر فمضــى بالشــعر حيــيها   
. 

ــنحت   ــة س ــني إال ومض ــنة الع ــا فت م
. 

ــيها  ــن جمال ــروح إال م ــبحة ال ــا س م
. 

ــاعره   ــن مش ــب إال م ــوعة احل ــا ل م
. 

ــيها ــاق خاف ــن اآلف ــف م  .           ويستش

ــه   والشــاعر احلــق إحســاس يضــئ ل
. 

ــيها   ــم يف قواف ــوب ونغ ــيت القل م
. 

ــا   ــزهواً وأحــي فاعــزف حلــونك م
. 

ــيها  ــد خواب ــرب مل تفس ــوائب الغ ش
. 

وصـــبها أكؤســـاً صـــرفاً مـــربأة 
. 

 

 سبحانه وتعاىل أن ميتعنا مبا نسمع       أشكر اهللا تعاىل أن أتيح يل أن أحيي الصديق العزيز وأسأل اهللا           
 .منه وما يعرضه علينا والسالم عليكم ورمحة اهللا



 كلمة لسعادة الدكتور حممد بن مريسي احلارثي ((
  )) مبكة املكرمة من هيئة التدريس وأستاذ اللغة العربية يف جامعة أم القرى

 

مد سعيد خوجة، معايل أستاذي     بسم اهللا الرمحن الرحيم، سعادة الشيخ عبد املقصود بن حم            -
األستاذ الدكتور حممد عبده مياين، ضيفنا الكرمي، أيها احلفل، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وال                

 .ولكن الوفاء والتكرمي موصول لضيف هذه االثنينية املباركة.. عطر بعد عروس كما يقولون
 

وعهـدي ــا عـين كـــثرياً صــدودها  
. 

ــيـدهاأملـــت ودو  ــة ب ـــن ام ين م
. 

ــيدها  ــتاها وج ــنها مـقل ــيب مـ وللظ
. 

ــا   ـــنة وجـهه ــبـدر س ــية لل مجـال
. 

وهــل لــي قـلـب غـريه فأزيدها        
. 

اـب ملكه ـود والقل ـد ال ـسرت تستزي  
. 

 

ة العربية ويف أقدس بطاحها،     هذه األبيات لتهامي عاش قبل ألف سنة مما تعدون على أرض اجلزير           
بطاح مكة املكرمة، يلتقي يف هذا النفس الشعري البياين العريب بتهامي عصري حاك مثل هذا الوشي                 

 .وزاد عليه رقة فوق رقة
 

عندما دعيت لكي أحتدث عن ضيف هذه االثنينية حرت يف كيف أزور كالماً يفي ذه املكانة                 
كر والكلمة اهلادفة والنغمة املاتعة، الشاعر حممد التهامي شاعر         اليت جتمع كوكبة كبرية من أصحاب الف      

يعد امتداداً لشعراء البيان العريب من شوقي إىل حافظ إىل غريمها من الذين قالوا شعراً يستند إىل                    
مرجعيتنا األدبية يف مشاكلة ذوق العريب وغريه من شعراء البيان وجدوا شيئاً غري يسري من اجلحد                  

ساحتنا األدبية والنقدية ألم ميثلون كما يرى كثري من الدارسني ميثلون القاعدة الشعبية              والنكران يف   
يف شعر املناسبات الذي نال هو اآلخر شيئاً غري قليل من نقدات حتاول أن تزعزع الثقة بالبيانية العربية                  

 .احب الكلمة اهلادفةالناصعة وبصفاء املرجعية اإلسالمية اليت ينطلق منها األديب املسلم امللتزم ص
 

حنن نعيش يف حركتنا الفكرية واألدبية مرحلة متزيق نسق املرجعية العربية يف بعديها             :  أيها األخوة 
الفكري واألديب حىت شوش هذا التمزيق على الذائقة العربية اليت تراكمت على مر األيام والسنني                 

أ علينا من حتوالت مدنية جديدة، فأصبحنا       وتأصلت يف الوجدان العريب تأصالً مل تطوعه كما قلت ما طر          
نصنف الشعر وفق عالمات ليست من الشعر يف شيء، فنقول هذا الشاعر إتباعي ونقول هذا الشاعر                 
إبتداعي ورمبا كان اإلتباعي تلميذاً لإلبتداعي، فمزقنا ذه النظرة هذا النسق الشعري الذي أشار إليه                

عر هو الشعر هنا يف اجلزيرة ويف أي موطن من مواطنه يف عاملنا             فضيلة الشيخ بدر الدين عندما قال الش      



العريب ألنه ينتمي إىل مرجعية فكرية واحدة وينتمي إىل لغة واحدة هلا قيمها وقوانينها املعيارية وما بعد                  
 .املعيارية

شاعر هذه األمسية قد مر بتحوالت اجتماعية وسياسية واقتصادية أمد اهللا يف              :  أيها األخوة 
ه، بدأ حياته الشعرية يف فترة هيجان القومية العربية مث الدعوة الدينية مث النظرة الواسعة، نظرة                  عمر

اإلنسان إىل الكون الفسيح واالنتماء إىل الدين اإلسالمي، شاعرنا فيما اختلست من بعض أبياته قد تأثر                
 :ذه التحوالت، أنظر إليه يف قوله

 
 

ــرب   ــها ع ــدار أرض ــيهود ب ــا لل م
. 

ــذب     ــه ك ــنوه كل ــذي زي إن الـ
. 

 

هذه األبيات قيلت يف مرحلة بعيدة من مراحل حياة الشاعر، ماذا لو نظم هذه القصيدة اآلن                  
وهو ينظر إىل مدينة كبرية ا أربعمائة يهودي ومائة وأربعون ألفاً من الفلسطينيني ويضيقون على                  

 :يف بعده الوطين األفريقيأنظر إليه .. الكثرة يف سبيل رفاهية القلة
 

افـــتحوا الـــباب وإال حطمـــه  
. 

مـــارد األدغـــال ألقـــى قمقمـــه 
. 

 

 :أنظر إىل بعده اإلسالمي
ــلم   ــا مس ــها أنـ ــيقة كل ــا احلق فأن

. 

ــتقدم    ــن ي ــق م ــي احل ــال داع إن ق
. 

 

تكرميه تكرمي للشعر، تكرمي للنسق العريب      بامسكم أحي هذا الشاعر الذي يكرم هذه الليلة، ويف          
يف مرجعياته اليت ينتمي إليها فهو شاعر أقل ما يوصف بأنه ملتزم منتمي ألننا نعيش فترة االحتراف                   
الفكري وفترة االحتراف الفين الذي قد يتمرد على االنتماء االلتزامي الذي يستند إليه اإلنسان، لقد                

ور حممد عبده مياين احمليط الشعري الذي سار يف فلكه شاعر هذه             خلص أستاذنا معايل األستاذ الدكت    
األمسية، فقد مجع يف شعره بني العروبة واإلسالم كما أشار معاليه، وال تعارض بني العروبة واإلسالم                 
ألن العرب أعزهم اهللا سبحانه وتعاىل باإلسالم، ولن تقوم هلم قائمة إال باإلسالم، وهو شاعر الفطرة                 

تكلف قواه الغريزية وال االكتسابية يف قسر مواد شعره وهو شاعر ملتزم، هذه الصفات اليت                ألنه ال ي  
حممد عبده مياين هي حقيقة واقعة يف شعر ضيفنا، لذلك فهو قمني ذا االحتفاء الذي               .  شهد ا معايل د   

 .د خوجةتشرفونه هذه الليلة، ويقدمه وفاء لشعرنا العريب سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعي
 

 .شكراً لكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة لسعادة األستاذ عبد الفتاح أبو مدين(( 
 :تكرمي الشاعر األستاذ حممد التهامي

وله أثره يف اتمع أو صفوته،      .  فإن هذا التكرمي له أثره يف نفس األديب، ألنه قيمة يقدم إىل قيمة            
اليت تقدر األديب وحتترمه، وتعين به، ألنه مشعلٌ يضئ بفكره           ..  ةأو قل لدى ذوي احلس من النخب      

 .!طريق السائرين
وكانت القبيلة حني يولد    .  والتكرمي للشاعر والكاتب، الذي حيترم نفسه وحيترم قلمه وجمتمعه         

فيها شاعر، ترتفع رؤوسها، وتفاخر مبا نالت، وحتقق هلا من جمد، ألن شاعرها سيكون لسان حاهلا،                  
غنى بأجمادها ومفاخرها، ويذود عن حياضها، وصوتها الذي يرتفع، ليحمي كياا من أن ينال مبكروه،               يت

مث أصبح الشاعر صوت األمة عرب املسار        .  وختشاها القبائل اليت ليس هلا لسان حيميها ويدافع عنها         
مبقاييس ..  د أن يعيش  احلضاري، لكن الشاعر امللتزم جيوع ويعرى، ألنه أدركته حرفة األدب، فإذا أرا           

، وال سبيل له إىل ذلك إال أن يداجى ويتملق ويضعف            "خبزاً حافياً "احلد األدىن من العيش، ليأكل      
 !.ويتداىن، وأوشك أن أقول يذل، عند من ال يقدره، ويقدر فنه الرفيع 

صوت فكيف يعلو   .!  وبعيداً عن التحفظ، فإنه مل يعد اليوم للشاعر صوت، ومل يعد للشعر قيمة             
 الشاعر؟ وكيف يصبح للشعر مجهور، وقراء ومتذوقون وأنصار وأمة تغار عليه؟

نعشق اللهو  "  :ألنا أصبحنا .  عند الشعراء ايدين  .  إننا أصبحنا مشغولني عن هذا الفن الرفيع      
كما يقول حافظ إبراهيم رمحه اهللا، فكسدت سوق الشعر، ألنه فقد متذوقيه               ".  ووى الطربـا 
 .وانصرفت األذن العربية عنه، فقد أصبح بضاعة مزجاة. يه من ذوي احلس املرهفومقدريه وعاشق

. كثري منا مضوا إىل الفضائيات ومغرياا وحمافلها، وكثري شغلوا بالدنيا ومهومها واملال والترحال            
حىت .  وفسدت األذواق بالرخيص من الذي هو أدىن من القول والعبث، مما يعرض وينداح على الساحة              

ناء، بعد عن اجلميل من إيقاع القول إىل رخيصه، وبدالً من االرتفاع بأذواق األمة، كان اهلبوط                  الغ
. بتلك األذواق، مما يكال ويقدم ويعرض بال حساب، ليتلقف بنهم وجري وراءه، ألنه رخيص ومتدنٍ              

 .وترك مجالُ الفصحى وبليغُ الشعر الغنائي املاتع، ترك ألنه قيمة، إىل الالقيمة
ألن األدىن فُضل على الذي هو خري، واحملطات ال تتذوق وال تبايل، وال تريد أن حتسن االختيار،                 

 .ولكنها تفضل اهلبوط ألنه أيسر من االرتفاع إىل العلو
إن الذين يعلنون تراجع الشعر القوي، يغفلون وينسون أنه أصبح سلعة كاسدة، ألن الناس                

راغهم، فلم يعد للشاعر صوت، ومل يبق للشعر قيمة، فكيف يعلو           انصرفوا عنه إىل هلوهم وشهوام وف     



ورحم اهللا زمناً، كان فيه املتنيب شاغل       .  صوت الشاعر، ليمأل األمساع، ويهز املشاعر، ويثري اجلوارح       
 :الناس، بل شاغل الدنيا، حىت قال

  ــر ــق ج ــهر اخلل ــمويس اها وخيتص
. 

ــواردها   ــن ش ــوين ع ــلء جف ــام م أن
. 

 

ومبناسبة الذكرى األلفية للمتنيب، ألقى الشاعر أجمد الطرابلسي قصيدة رائعة من روح املتنيب،              
 :بدأها بقوله

وحـــياة بعـــد الـــردى وخلـــود
. 

هكـــذا اـــد مهــــة وصـــعود 
. 

 

مذكراً له مبكانة املتنيب العالية ودوره الذي ال        )  سيف الدولة (العربية يومئٍذ،   وخياطب غرة األمة    
شرع املتنيب يف الترحال إىل كافور      يبارى، ألن صوته يدفع باجليوش املسلمة إىل القتال واملوت، وحني            

 :األخشيدي، وقال قصيدته قبل الوداع، اليت مطلعها
ــقم  ــنده س ــايل ع ــمي وح ــن جبس وم

. 

ــبم و  ــبه ش ـــن قـل ــباه مم احـــر قل
. 

 

 :حىت قال، ولعله بيت القصيد كما يقال
لــيحدثـن مبــن ودعــتهم نــدم   

. 

ــنا    ــن ميامن ــمرياً ع ــركنا ض ــئن ت ل
. 

 

باجليش إىل الشجاعة   لقد ندم سيف الدولة، ألنه فقد الصوت الذي كان يدفع           :  ويقول املؤرخون 
 .والبسالة واملوت

 :قال الدكتور أجمد الطرابلسي، خماطباً سيف الدولة
 ــيـد ــرك التخل ــى لـذك ــب أنـ

 ـ.

ـ ـت لوال أب  ـدان أن ـن مح ـا ب ـي  و الطي
. 

ــيد  ــزمان تـب ــع الـ ــا مـ والعـطاي
. 

ــزافـا  ــا جـ ــته العطايـ ــت أولـي أن
. 

 .           للـحــرب ضـــجة وبــنـودح و

أنـــت لــواله مـــا رأيــناك يف الســا 
. 

 

، ألنه مل يقل ما     "وهو مليم "أين اليوم موقع الشاعر ايد امللتزم احملافظ؟ إنه يف العراء           :  وأتساءل
 :ورحم اهللا املتنيب القائل. يريد الناس، أو مل يؤبه لشعره وفنه

ــلَّ جمــدهو ــن ق ــيا مل ال مـــال يف الدن
. 

ـ ـي الدنيا مل  ـفـال جمد ف    هـلَّ مال ـن ق
. 

ــنفس وجــده  .           وقصــر عمــا تشــتهي ال

ــه   ـــن زاد مهّ ــق اهللا م ــب خل وأتعـ
. 

 

         قاد  لقد اختلطت اليوم األوراق بالتعبري احلديث، حيث ترتفع بعضأن الرواية  ..   أصوات الن
وأقول إن هذا حمال، فاألذن العربية باقية وستبقى إن شاء         .  أزاحت الشعر من طريقها، وتصدرت مكانته     



وهو إيقاع عال، تعشقه النفوس الكبار والعقول       .  اهللا عاشقة هلذا الفن الرفيع، ألنه مرجع يف العربية         
 .ويرضيها، ومطرب يف مساعه وقراءته وترديده

 :ال عجب أن يقول املتنيب، وهو يعي ما يقولو
ــمم   ــه ص ــن ب ــايت م ــت كلم وأمسع

. 

ــى إىل أديب    ــر األعم ــذي نظ ــا ال أن
. 

 

واألذن العربية، لن تفقد حاستها ورهافتها، ولن جتنح إىل العجمة والطالسم واأللغاز، ولن                
ولن تحل الرواية حمل النشيد، الذي يهز       .  ت وألفت وانطبع فيها، وراثة وتذوقاً وحساً      تتحول عما ورث  

فسد الزمان، غري أن الذي فسد هم أهل        :  ويقولون.  األمساع، يف الفخر والشجاعة والرثاء والوصف     
 .الزمان أنفسهم

 :وقالوا قدمياً
ومـــا لــزماننا عــيب ســوانـا   

. 

نانعـــيب زمـانـــنا والعـــيب فيـــ 
. 

 

األستاذ حممد التهامي، من بقية جيل الكبار، لعل يف مقدمتهم علي اجلارم             ..  إن الشاعر املُجيد  
من ..  وحممود غنيم وأبو ريشة واجلواهري ومن إليهم، الذين يذودون عن اللغة العربية، وحيمون ذمارها             

عليهم "لغة الكتاب العزيز الدوائر،     عاديات اهلجمات الشرسة، من العامية ودعاا، الذين يتربصون ب         
 ."دائرة السوء

 

مع صاحب هذه الدار، الذي     ..  وإين سعيت إىل ساح شاعرنا الكبري، مشاركاً يف الترحيب به          
. يقدر الرجال والعلماء واألدباء وحيتفي م، ويسعى إليهم يف زمن جحود، وأهله كنود، بلغة بين مالك               

: ميل، إدراكاً منه بواجب ختلّى عنه القادرون، وعده أبو الطيب          يعمل األستاذ عبد املقصود هذا اجل     
 .يف نقص القادرين) عيباً(
 

وإين كذلك أعتذر إىل شاعرنا الكبري، مبا أملمت من تصور عن الشعر والشعراء، وإمهاهلما يف هذا                
ا مثلُ هذه   الوقت العسري الصعب، فلست أجنح إىل أن أنكأ اجلراح، ولكنها خواطر تنثال، حني تتاح هل              

 إا  -إن التشجي يبعث الشجى     :  املناسبة العزيزة، يف تكرمي شاعر، وتقدير أديب؛ وأمامي مقولة         
وأردد جمدداً قول أمري الشعراء رمحه      .  حني يقدر هلا أن تتنفس، فتفضي مبا يعتمل فيها        ..  مشاعر تتزاحم 

 :اهللا
ــرجال  ــرجالُ وزن الـ ــيم الـ ويقـ

. 

ــرا    ــدر الـك ــا يق ــرميإمنـ م كـ
. 

 

 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 كلمة لسعادة الدكتور صابر عبد الدائم (( 
مةعضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى مبكة املكر((  

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني والصالة والسالم على سيدنا حممد أشرف املرسلني وخامت                -
 :النبيني وبعد

وإن هذه الليلة هي ليلة عرس وليلة فرح إذ أنين أعد نفسي            ..  هللا عليكم ورمحته وبركاته   فسالم ا 
ابناً كبرياً ألستاذي األستاذ الشاعر حممد التهامي، وإن كان هو يعدين أخاً أصغر له وهذه فرصة يوم أن                  

لتهامي وما زال صوته     وكان األستاذ حممد ا    -جامعة األزهر -كنا طالباً يف اجلامعة يف كلية اللغة العربية         
قوياً يهز القلوب قبل األيدي، والطالب باآلالف يف قاعة اإلمام حممد عبده وهو ينشدهم القصائد                 

مساعيل والشاعر حممد اجليار والشاعر عبد اهللا مشس الدين والشاعر          إالطوال مع الشاعر حممود حسن      
، والتهامي ما زال صوته األعلى وما       األستاذ حممد بدر الدين وما إىل ذلك من هذه الكوكبة الكبرية           

 :زال صوته األقوى يف عامل الشعر العريب الرصني وكأنين أستعيد قول شوقي حينما يقول
ــزانه ــي أحـ ــزاء فـ ــان الع وكـ

. 

كــان شــعر الغــناءة يف فــرح الشــرق 
. 

 

ألمة، القضايا الوطنية، القضايا االجتماعية،     فهكذا شعر أستاذنا حممد التهامي هو يف قضايا ا         
القضايا السياسية، وما زالت صورة الشعر العريب الواضحة الرصينة إن مل نقل الكالسيكية باملعىن                 
احلديث، فهذا حمبب إىل مجاهري الشعب العريب وما زالت التجارب احلديثة يف طور النمو ويف طور                  

ما زالت صورة الشعر العريب الواضح الرصني الذي يبتعد           .. بعد التكوين ومل تتغلغل إىل شرايني األمة     
عن التغليف وعن التمويه وعن الترميز وعن استلهام األساطري القدمية اآلشورية أو الفينيقية أو الكلدانية               

أو األساطري األجنبية، ما زال شعر األستاذ حممد التهامي كما سنسمع ونسعد به هذه                 ةـأو اليوناني 
 :و كما يقول شوقيالليلة ه

ــزانه   ــي أح ــزاء فـ ــان الـع وكـ
. 

كــان شــعر الغــناءة يف فــرح الشــرق 
. 

 

وإنين عندما أخربين أخي الدكتور حممد احلارثي بأن األستاذ حممد التهامي قادم هذه الليلة إىل                 
 :ي باألدباء وهو كما يقول املتنيبهذه الدار العامرة إىل مرتل األستاذ األديب الذي حيتف

ــارم  ــرام املك ــدر الك ــى ق ــأيت عل وت
. 

علـى قـدر أهـل العـزم تـأيت العزائم           
. 

 

فهذه مكارم جليلة وهذه خدمات جلى يهديها األستاذ عبد املقصود خوجة إىل كبار األدباء                
 : أستاذنا األستاذ حممد التهامي وأنا أقول له على لسان أيب متامواألعالم يف هذه املدينة العامرة يأيت



ــد ــواد احلاس ــت يف س ــاء حل بيض
. 

ــة   ــدك نعم ــياض جم ــوق ب ــت ف ألبس
. 

ــرائد ــام ال ــي أمـ ــها الراع يف روض
. 

ــتدي    ــر أن يغ ــيس مبنـك ــناء ل غـ
. 

ــت ع ــاهدإال وأنـ ــدل ش ــيه أع ل
. 

مـــا أدعــي لــك جانــباً مــن ســؤدد 
. 

 

مرحباً بك يا ضيفنا الكبري، ومرحباً بك يا شاعرنا الكبري، ومرحباً بك أيضاً بني أحبابك من أبناء                 
عنا لكي  اجلزيرة وأبناء مصر وعلى رأسهم السفري والقنصل والسادة املستشارين إم إذ أتوا إليك م              

يرحبوا بك ولكي حيتفوا بك فأنت أهل كل حفاوة، وأهل كل ترحيب وما زلنا يف شوق ننتظر منك                   
الغناء يف فرح الشرق وال ننتظر أبداً العزاء يف األحزان، فنسأل اهللا أن تنجاب أحزان األمة العربية                   

أن سأل احلق سبحانه وتعاىل     واإلسالمية حىت تعود ألمتنا قوا وشوكتها، وحىت يعود لنا عزنا وجمدنا ن           
 .آمني يا رب العاملني.. ترجع هذه األيام وأن تعود للعروبة واإلسالم األفراح واألجماد

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))فاكس من سعادة األستاذ راضي صدوق(( 
ديب أيها السادة الكرام، ورد إىل االثنينية فاكس من سعادة األستاذ راضي صدوق األ                 -

 : فيها ضيف هذه االثنينية الشاعر الكبري األستاذ حممد التهامي يقوليوالشاعر املعروف، بكلمٍة حيي
 ١٢ثنني  االالعامرة، اليوم   "  ةاالثنيني"قرأت اليوم يف إحدى الصحف احمللية أنكم ستكرمون يف           

دت بذلك غاية السعادة    مجادى اآلخرة سعادة الشاعر الكبري الصديق األستاذ حممد التهامي، لقد سع           
وكنت أمتنى لو أنّ ظروف عملي ومشاغلي تسعفين َألتشرف باملشاركة يف االحتفاء، يف معيتكم وإىل                

         قة     ..  جانبكم، بالشاعر الكبري والصديق العزيز، فهو أهلٌ للتكرمي ِبحفاألستاذ حممد التهامي من البقي
، واملنافحني عن القصيدة العربية املوروثة خبصائصها        الباقية اخلالصة من سدنة الشعر العريب األصيل       

الراسخة القابلة للتطور الطبيعي التلقائي النابع من داخل الذات العربية استجابةً لضرورات التطور اليت              
 .إنين أهنئكم على هذا االختيار املوفق. هي من سنة الوجود واملوجودات كما فَطَرها اهللا عز وجلّ

واألصدقاء الذين ينعمون اآلن يف رحاب ندوتكم العامرة، وحتيايت           "  لإلخوة" و   حتيايت لكم 
راجياً أن تنوب هذه الكلمات     ...  للصديق الشاعر الكبري األستاذ حممد التهامي مع نئيت بتكرميكم إياه         
 ..عن وجودي شخصياً بينكم للمشاركة بواجب الترحيب والتكرمي

 
 .هـ١١/٦/١٤١٨الرياض 

 .قراضي صدو



  ))كلمة الضيف الكريم سعادة املستشار حممد التهامي(( 
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -

سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة صاحب االثنينية الكرمي، سعادة الدكتور حممد عبده مياين،               
بد سعادة السفري حممد عباس، فضيلة الشيخ حممد بدر الدين، سيادة الدكتور احلارثي، األستاذ الكبري ع              

الفتاح أبو مدين، الدكتور صابر عبد الدائم، مث طيف األستاذ راضي صدوق الذي أكاد أراه حاضراً                 
 .معنا، أيها السادة األجالء، السالم عليكم مجيعاً ورمحة اهللا وبركاته

احلمد هللا الذي قيض يل هذا اللقاء الكرمي يف هذا املكان الكرمي مع صفوة من كبار الكرماء                   
معني، وصدقوين أيها السادة، أن هذه املكرمة جتاوزت أحالمي وفاقت كل ما كان تتسع              متحدثني ومست 

له طاقيت البشرية من أمل لكنها نفحة رضاء مساوية قيضت ذلك الرجل الكبري سعادة الشيخ عبد                   
تهم املقصود خوجة ليدعوين إىل االثنينية اجلليلة، وقيضت هذه الباقة الرائعة من األساتذة والعلماء، قيض             

وماذا !!  يل ليقدموين مث قيضت أيضاً هذه الصفوة ليستمعوا إيلَّ فماذا يكون منتهى احللم إن مل يكن هذا                
 .تكون غاية السعادة إن مل تكن هذه، فحمداً لك يا رب ألف محد

 عصيب بالنسبة   -كما مسعنا اآلن من الكثريين    -إنه مما يضاعف هذه املكرمة أا تأيت يف وقت           
ولذلك وجب علينا أن نضاعف الشكر لإلثنينية اليت هي تاج املنتديات األدبية            ..   األصيل للشعر العريب 

يف كل البالد العربية واإلسالمية، ملاذا؟ ألا كما نرى ونسمع ونلمس تشق طريقها شاخمة ثابتة القدمني                
باً نثراً وشعراً، وميزا    منذ نشأا، واضعة بصماا املضيئة يف طريق الثقافة العربية واإلسالمية علماً وأد           

أا ختتار وأا حتسن االختيار، وأن اهللا سبحانه وتعاىل معها دائماً يوفقها يف اختيارها، مث هي بعد أن                    
عنصراً فعاالً ومؤثراً     ختتار تبذل كل ما تستطيع من ذات نفسها ليصبح ذلك اإلبداع الثقايف الذي تتبناه             

 فهي تبحث عن البذرة وتغرسها، وترعاها، حىت تصبح شجرة، مث هي            كبرياً يف احلركة الثقافية العامة،    
الثمرة، تفعل كل ذلك بصدق وإتقان، وحرص وتفاٍن، ومتابعة          تتابع هذه الشجرة وتتوالها حىت تؤيت        

العمل بعيداً عن كثرة الدعاية واإلعالن، ألا تعرف أن النجاح نفسه هو أحسن دعاية                 وكل مهها أن ينجح   
 .وإعالن

باً لإلطالة ألين تشرفت بائ شاعراً، ولكن امسحوا يل يف كليمات أن أجتزئ جبانب واحد                وجتن
ملعىن كبري ملسته فيما تلقيته من مراسالت وإهداءات من سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة، وهو أن                 

ذا األداء  هذا الرجل يؤمن إمياناً كبرياً جداً برسالة االثنينية ويؤدي أعماهلا كفرض واجب، مث إن ه                
ينطلق يف جو من احلب العميق الصادق هلذا العمل، فكل حرف يكتبه حتس فيه بكثري من االعتزاز                   
واإلميان والرغبة الشديدة يف حتقيق اهلدف، وهو بإميانه هذا وحبه وتوفيق اهللا سبحانه وتعاىل له قادر                  



ته يدرك حقيقة أنه لو عاش حتت أي        على التأثري يف الناس لتحقيق رسالة االثنينية، وإن املتأمل يف شخصي          
رعاها اهللا  ..  ظرف من الظروف ويف أي زمان أو أي مكان ألنشأ االثنينية ورعاها حىت حتقق أهدافها               

 .ورعاه معها
أما السادة الكبار الكرام الذين تفضلوا بتقدميي فما أظنين مستطيع أبداً أبداً أن أكافئهم بعض ما                

 أن يقبلوا عجزي عن التعبري عن شكرهم حىت يتيحوا الفرصة            وأرجو..  يستحقون من شكر وإكبار   
لبعض ما ميكن أن ألقيه من شعر، ولكن الذي لفت نظري أن هناك قضايا يف التقدمي على جانب كبري                    
من األمهية أثريت، األستاذ احلارثي قال عن الشاعر إنه عاش واضطرب يف حياته مع موجات القومية                 

ليها، وشرح ذلك يا سيدي أا الفطرة اليت حتدث عنها الدكتور اليماين، إن             والوطنية واإلسالمية وما إ   
الوطنية والعروبة واإلسالم شيء واحد ودوائر تدور كلها حول بعضها اآلخر، ال تتناقض وال تتقاطع                
وال تضطرب وال حتيد، إمنا ميسكها اإلميان والذي يدعو الضطراب العالقة بني هذه الدوائر هو إنسان                 

 اإلميان، والشاعر مل يضطرب مع موجات القومية العربية، ولكنه سبقها ألن الشاعر والفنان                ناقص
حبدسه وموهبته يرى البعيد، ويسبق الزمن ويصور اخليال ويدنيه للواقع وحيبب الناس فيه، مث يدفعهم                

ءاً يف دساتري الدول    إىل احلركة لتحقيقه، الشاعر قال يف القومية العربية قبل أن تصبح القومية العربية جز             
م كنا صبياناً نزور البالد العربية يف وفد جلمعية الشبان املسلمني، ويف حلب               ١٩٥٠العربية يف عام    

 :م مطلعها١٩٥٠األستاذ سامي الكيايل أمني املكتبة أقام لنا حفلة، وكانت قصيديت فيه سنة 
ــا ــنا األرب ــزمام فـقــد أبلغت ألـــق ال

. 

 أبلغتـنا حلباً   يـا حـادي الـركب قـد 
. 

ــربا  ــها ط ــبل أرض ــيها وق ــنح إل فأج
. 

ــنا    ــزت جواحن ــا ه ــذي مـعامله هـ
. 

ــنـا عــربا  .                               طــيات أرضــك أجــداداً ل

يــا دار إنـــا بــنوك مــنذ مــا محلــت 
. 

 

هو الشاعر الذي قام عندما أعلنت الوحدة العربية بني سوريا ومصر ونشر يومها أن دهاقنة                 
 :اليهود يف إسرائيل بدأوا حيزمون أمتعتهم كان مطلع قصيديت يف العيد األول للوحدة

ونســــعد مـــــرة أخـــــرى
. 

ــر  ــر النـصـ ــوا نـذكـ تعـالـ
. 

فقــــد طابـــت لـــنا الذكـــرى
. 

ونـــــرجع ذكـــــره الغــــايل 
. 

وأطـلعــــنا لــــنـا فـجــــرا
. 

ونـذكـــر حـيـــنما ثــــرنا   
. 

وصــــرنا الدولـــة الكــــربى  
. 

ــيا   ــنا الدنـ ــحت لـ ــني صـ وحـ
. 

 

القضية الثانية اليت أثارها األستاذ عبد الفتاح أبو مدين معركة الشعر، أنا قلت وقلت اآلن مما                 
الوقت يذكر بكثري جداً من االعتداد، ويشكر بكثري جداً من الصدق والعمق لإلثنينية أا اختارت هذا                



 م من الدولة على اجلائزة التقديرية     ١٩٩١سنة  بالذات لتكرمي هذا الشعر، هذا الشعر الذي حصل         
 على األدب والشعر تكاد تنحسر عنه اآلن األضواء وحياربه الكثريون من املفتونني، والذين              من الدولة 

 يف نفس الكلمة ويف     جيرون وراء املكاسب، ويتغافل عنه األعالم ولكن كما قال األستاذ عبد الفتاح            
 .آخرها إن هذه غاشية ستنحسر، وأن النصر للصدق، وأن الصدق يف الشعر األصيل

القصيدة اليت أثارها الدكتور بدر الدين أرد عليها بنماذج من الشعر الذي ألقي، ألنه حنن حينما                
عره كما قال هو    كنا شباباً وكنا نتبادل ونتجاذب الشعر يف الندوات ويف غري الندوات قلت أنا يف ش               

 :اليوم يل
يــــا شــــاعراً ال يـــبـارى  

.                            . 

كالــــريح شــــعرك ثــــار 
. 

يســــري كهمــــس العــــذارى
. 

ـــيماً   ــان نســـ إن رق كــــ
. 

جتـــــري ـــــز الـــــديارا
. 

ــاً  ــان رياحــ ــد كـــ أو جـــ
. 

اكاهلـــــوج يرمــــي الشــــرار
. 

أو ثـــــار كـــــان انطالقــــاً 
. 

ــارا ــوراً ونــ ــنت نـــ وكـــ
. 

مجـعــــت كـــــل املعـــــاين 
. 

 

أما قصيدته األخرى فسيأيت دورها الحقاً، وال أطيل عليكم فلن ألقي قصائد كاملة وإمنا سألقي                
 .أجزاء من قصائد وأستميحكم عذراً حىت نكسب الوقت

 :هذه قصيدة قيلت يف أول زيارة يل للمملكة بعد انقطاع طويل جداً.. يف روعة امللتقى
ــد مشــ  ـــلم بـع ــتـحققواحل يبه ي

. 

ــتدفق    ـــىن تـ ـــين أن امل ــد راع ق
. 

ــورق ــنني وت ـــقام الس ــزيح أس فـت
. 

يســقي جفــاف الــروح بــني جواحنــي 
. 

ــوق ــه تتش ــري هلـفات ــي خـاط فـ
. 

مـن فجـر هـذا العمـر وهـي رهـينة           
. 

ــبـداً ــقك ــن وتلص ــبد حت  إىل كـ
. 

حـــىت أهــاب ــا اللقــاء فأســرعت 
. 

ــرق ــرورها يترق ــع س ــرى بدم وجـ
. 

ــندى   ــع ال ــد مل ــيا وق وتـصــاحل الدن
. 

ــتعـلق ــا ت ــاً ــ ــرد أنفـاس لتـ
. 

ــريب تــ   ــق الق ــف لألفـ رودهوختـ
. 

ــبق يف ــوح ويع ــية يفـ ــل نـاح ك
. 

ــرى   ــد س ــرار وق ــس الع ــزها نف ويه
. 

ــنطق ــبوح وي ــدها ي ــرمل يف ي والـ
. 

ــرها    ــوقظ س ــبان ت ـــالمس الكث وت
. 

ــتق ــمخ ومع ــزمان مض ــف الـ خـل
. 

 املكــنون مــن أجمــادهحيـكــي عـــن 
. 

 

يكفي من هذه القصيدة هذا املطلع، وأقف عنده ألقول كلمة قصرية، يبدو احلنني والشوق                 
فتعاالً ولكنها الفطرة الكامنة اليت سقتها البيئة، أنا كان         ا ال أفتعل أي شيء      -وأقسم باهللا -والتعلق وأنا   



.. ، ولكنه كان مغرماً بالقراءة إىل حد كبري جداً         والدي رمحه اهللا شيخاً يقرأ ويعمل يف زراعة األرض         
كان يقرأ، وكانت بضاعته الكتاب الكرمي ودالئل اخلريات والسرية وبعض كتب التراث، وأنا أجنبين               
والدي وهو شيخ كبري، وحينما كنت طفالً صغرياً يف الكتاب ال أكاد أقرأ ضعف بصره، وكان حيملين                 

ي الليل أغلبه أقرأ له وهو يسمع، وكان من أهم ما يشغف به سرية              محالً مبختلف الوسائل على أن أقض     
عنترة بن شداد، وكان حيتفظ ا يف مخسني جزء، وكانت حتتوي على شعر عنترة كله وشعر عمرو بن                   
الورد، وكان يرغمين على أن أقرأه له مرة ومرتني وثالثة وأربعة ومخسة حىت عشت بكل كياين وكل                  

 محيمة جداً ولصيقة جداً كنت أعيش مع عنتر، ومع شيبوب ومع ابن               عذرية طفوليت عشت حياة   
الورد، ومع شداد بن القراد، ومع دريد بن الصمة، ومع كل هؤالء األبطال كنت أعايشهم وأختيلهم                 
أهلي، وأعيش بينهم فلما شببت عن الطوق وقلت هذا الشعر ال أقوله اآلن للناس الذين يعيشون،                  

 .قيقة الكامنة يف نفسيولكن أقوله تعبرياً للح
من قصيدة يل طلب مين أحد السادة احلاضرين اآلن قبل أن جنلس أن ألقيها وهذه القصيدة أناال                 
أسأم أبداً من إلقائها وأكررها يف كثري من األماكن ألين أعدها عبادة، أعد قول الشعر يف هذا املوضوع                  

وثاين القبلتني، القدس الذي يواجه اآلن حتت       عبادة ألا مناجاة للقدس الشريف، القدس ثالث احلرمني         
 .أبصار وأمساع مليار مسلم يواجه حمنة اهلدم

 

  ))األسئلة اليت وجهت للضيف الكريم(( 
من خالل عملكم   :  األستاذ عدنان حممد حسن فقي حمامي ومستشار قانوين يقول            -

ط اإلعالمي يف خدمة    كمستشار إعالمي يف جامعة الدول العربية أرجو إلقاء الضوء على النشا           
 قضية العرب األوىل القدس الشريف، وشكراً؟

يا سيدي العزيز منظمة اجلامعة العربية هي منظمة عربية تضم الدول العربية، وتنظم نشاطها على               
أساس السياسة اليت تتفق عليها الدول العربية، ليست األمانة العامة للجامعة العربية وال اجلامعة العربية               

قلة حىت حتاسب، إمنا هي عمل مجاعي عريب يتحرك يف نطاق القدر املشترك املتاح الذي تتفق                 ذاتاً مست 
ملاذا؟ ألن ميثاق الدول العربية املوضوع اآلن والذي نرجو ونأمل تعديله يف            ..  عليه مجيع الدول العربية   

أغلبية وأقلية والذي   املستقبل أن قرارات الدول العربية ال تلزم إال من يوافق عليها، يعين ليست هناك               
أنا تركت العمل يف اجلامعة العربية      ..  يوافق هو الذي يلتزم والذي ال يوافق ال يلتزم، ويعين هذه ثغرة           

م إىل  ١٩٧٣ن  ـمنذ مدة طويلة، كنت رئيس بعثة اجلامعة العربية ومكتبها اإلعالمي يف مدريد م              
حلكومة اإلسبانية يف وقتها، وكان فرانكو      يف هذه الفترة بالذات ما عملته أنا وأعتز به أن ا          ..  م١٩٨٠



ما زال موجوداً، كانت يف الصف العريب، مل تكن تناصر إسرائيل، وكان العمل اإلعالمي السياسي عمالً                
ميسوراً جداً هناك، ولذلك وفقنا اهللا إىل أن نتجه يف توثيق الصالت بني اتمع اإلسباين واتمع                   

قايف الذي يربط الشعبني وكان له نتائج كثرية منها مؤمتر أوصى بأن             العريب، معتمدين على التراث الث    
تصفى كتب الدراسة يف املدارس من احلملة على العرب واإلسالم، ووافقت احلكومة اإلسبانية ووافقت              

أقوى الكنائس يف العامل، تكاد تكون أقوى من كنيسة روما ذاا، وافقوا            الكنيسة اإلسبانية وهي من     
 رار وروجعت الكتب، ووجد فيها أشياء عجيبة جداً يعلموا يف املدارس عن              الق  على هذا 

بشكل عام    اإلسالم والعرب، وأنا أعترب أن هذا العمل يعترب وحيسب للجامعة العربية، إمنا القضية              
 .واإلعالم العريب يف نطاق اجلامعة العربية يواجه معركة يف منتهى الشراسة والقوة ونتيجتها ما نراه

أنت شاعر عريب تدعو للوحدة العربية وتطالب باحملافظة        :  ستاذ عثمان مليباري يقول   األ  -
على املثل والقيم العليا، نشرت عقب أزمة اخلليج قصيدة عنواا الكويت واليت كانت تعرب عن               

نأمل منكم قراءة بعض أبيات من هذه القصيدة خاصة وأن          ..  جراح األمة العربية واإلسالمية معاً    
 اتذة اجلامعة املصرية شن هجوماً عليك على إثر اطالعه على هذه القصيدة؟أحد أس

 كنا كشعراء عرب حينما قيل لنا إن العرب حياربون يف            .. املوقف يف الكويت   ..امسع يا سيدي  
اخلليج غري العرب كنا بالفطرة مع العرب، وكنا نساعد الصف العريب، إىل أن حدثت الكارثة وهاجم                 

ض، يف احلقيقة يعين أنا ال أعدو ما أؤمن به إذا قلت إن إحساسي بالفجيعة فعالً                  العرب بعضهم البع  
جاوز طاقيت كإنسان ألين مل أكن أتصور أبداً أن حيدث هذا، حنن من طفولتنا نغين للعرب، ونغين                    

ع ويتنمر  للوحدة العربية ونعمل يف إطار اجلامعة العربية والعامل كله يتطور تطوراً عنيفاً جداً جداً، ويتجم              
وينظر هلذه املنطقة اليت تعترب أهم مناطق العامل، هذه املنطقة بالذات ألن كل العامل يعيش عليها                    
باالختصار الشديد، فنفاجأ بأن العقد العريب ينفرط، أفاجأ أنا بأن مشروع الوحدة العربية الذي مشى                

مني والشمال، تأيت دولة عربية     خطوة وخطوتني رجع انتكس، مث بدأنا نناضل جلمع الصف العريب من الي           
تضرب دولة عربية أخرى، جاءين الشعر يف وقتها مهامجة للمعتدي الذي كنت معه قبل ذلك، املسألة                 
ليست مسألة شخص إمنا مسألة موقف، كان هذا املوقف ينسجم مع موقفنا، فكنا معه وعندما تضاد                 

تأخذ عليه فهم أحرار، ولكن أنا يف أعماقي        معنا انقلبنا عليه، كل الناس تأخذ يف هذا على الشاعر ما            
موقن ذا ومؤمن به، إن هذه اجلرمية اليت حدثت كانت تستدعي أن حنارب ونعادي املتسبب فيها،                  

؟ "مني الكويت "حصلت املعركة وانتهت بالشكل الذي نعرفه، مث كُتب يل أن أزور الكويت،              ..  طيب
ء وال ناساً، مع احترامي ألي كوييت، أصغر كوييت إىل          الكويت بالنسبة يل ليست أرضاً أو مساء وال ما        

، الكويت هي قطعة من القلب العريب،       )حاجة تانية خالص غري كذا    (الكويت  األمري، أحترمهم مجيعاً، إمنا     
كدا كانش    إن ما ..  واحد حااليت حيس أنه يودع الدنيا     ...  (املشروع العريب، الكويت حبة عيين     من   هي جزء 



 - الكويت يف املسألة دي      فأنا ملا رحت  ..   يبقى كل بالدنا انتهت، كل العملناه انتهى        ...يبقى خلصت بأة  
 : لكن مطلعها-) آسف ألن القصيدة موش معاي كنت قرأا لك

ــئت ــواقي وج ــيك أش ــت إل محـل
. 

ــتويـت    ــا اك ــدي مل ــد جتل وبـعـ
. 

ــيت ــا بن ــأين م ـــردنـي، ك وش
. 

ــي    ــان عش ــر القرص ــندك بعث وعـ
. 

 

وإزاي )  بأة محلوا، ليه كدا؟   (وكانت قصيدة يف منتهى العمق وحادة جداً، وعملوا عليها هناك            
تقول إنك عايز تبوس الكويت وتبوس أرض الكويت؟ إزاي؟ تقول كدا؟ وبدأوا حيملوا علي، قلت                

لفاجعة العربية ستجدوا إن هذا الكالم أقل من أي كالم          عندما تصلون إىل عمق إحساسي بالعروبة وبا      
 .ممكن أن يقال يف الكويت

األدب األسالمي حماصر فأكثرية وسائل اإلعالم املرئية        :  األخ أمحد عبد اهللا يقول       -
واملسموعة واملقروءة، االت، الصحف، الكتب، بيد من يقف يف وجه هذا األدب الراقي وهم              

ة لإلسالم والعروبة كذلك فهل من سبيل للخروج من هذا احلصار؟ وهل            حيملون توجهات معادي  
 .تقع بعض املسؤولية على عاتق رجال األدب اإلسالمي؟ وشكراً

مسلم خملص يف   أنا يعجبين السؤال وأنا أقول له إن هذه هي املعركة اليت خنوضها، وواجب كل               
ي جتاه هذه املعركة يف قصيدة      ـ أنا سجلت موقف   -وآسف لقول أنا  -وأنا كشاعر   موقعه أن يقف    

ولعلها تقول يف شيء من الرد على السؤال والرد على الدكتور بدر الدين، لعلك مل تعرف أن هناك                   
 :شاعراً كبرياً يف مصر كان على فراش املوت تقريباً وقال قصيدة آخر ما قاله من الشعر قال

ــي ــني قوم ــمي ب ــييعي وهض و تض
. 

ــيمي  إىل  ــي وض ــتكي ظلم ــن أش  م
. 

ــيم ــوٍد غن ــوا مبـحم ــا مسعـ ومـ
. 

ــكوكـو    ــوٍد ش ــتفوا حملم ــد ه لـق
. 

 

وبعد حممود غنيم رحل كثريون يف مصر ويف غري          ..  هذه آخر أبيات قاهلا الشاعر حممود غنيم      
 :رحيل شاعر.. اء الكبار األصالءمصر من الشعر

وقـضـــى ولــــم يـــبلغ مـــناه
.                                                  

ــياة    ــيف احلــ ــي تـكالـ وفــ
. 

ــاه ــى عصـ ــاح أن ألقــ وأرتــ
. 

ــه    ــويالً ظـلمـ ـــكا طــ وشـ
. 

ــتهاه ــت مشـ ــكتت وكـانـ سـ
. 

كـــم دعـــوة عـــن شــعره 
. 

ــداه ــبـلغ مــ ـــى ومل يـ مضـ
. 

ــد    ــر املـديـ ــا العـمـ وكـأمنـ
. 

ـــاه ــايل قضـ ـــعره الغــ بشـ
. 

ــيء    ــعر املضـ ـــاحة الشـ يف سـ
. 

ــداه ـــنعت يــ ــذي صـ بالــ
. 

ــد مـــبـهور املشـــاعر    وأرتــ
. 



ــداه ــعدها صـــــ ــيا   ويســـــ ــأل الدنــ ــرقباً أن ميــ متــ
. 

 قـــلـــــب وعـــــــاهوال
. 

فـــإذا بــــه وكــــأن ال عقـــل 
. 

والذ بالصــــــمت الــــــرواه
. 

ــرون   ــيه النـاشـ ــى عـلـ غـطـ
. 

ـ     أذن ولــــم تـــنـطق شـــفاه ــمع بـــ ـــوه مل تـسـ هحبسـ
. 

حممـــول علـــى كــــف الـــدعاه
. 

ــان    ــا كـــ ـــن مهـمـ والفـ
. 

كــيف يعطــر الدنـــيا شــذاه؟
. 

فاملســــــك إن حتبســــــه  
. 

ــنجمه رآه؟ ــاع مـ ـــن يف قـ مـ
. 

وهــــو املــــاس..  واملـــــاس.                       

ــاه ــز تـــ ـــن التــمييـ عـ
. 

ودعـاتـــنا للشـــعر عقلهمـــو   
. 

املعـــذب مـــا ســيفقده نــؤاه
. 

ــى ال  ــوا عــلـ ــيلفـرضـ ـكـ
. 

ــيــه أذاه ــا فـ ــر مـــ لنـشـ
. 

وكـــــــأم مـســـــتأجرون 
. 

 ســـــــواهال شـــــــيئاً
. 

يــتخريون الغــث كـــل الغــث 
. 

ــيـاه ــداء احلـ ــل أعــ وكـــ
. 

وميـجــــدون الــــتـــافهني  
. 

ــه ــنا إلـــ ــبني لـــ اجلــالـ
. 

املــنــــتمني لــــغرينــــا  
. 

ــواه ــنا حـــ ــأم فـيـ وكــ
. 

والعــابـــــثني بـــعقلـــــنا 
. 

ــياه ــى الشـ ــذئاب عــلـ كالــ
. 

ــب    ــى املكاسـ ــبني علـ والـواثـ
. 

ــاه ــته أخـــ ــى فـريسـ إلـــ
. 

ــر  ــل جيــ ــراهم كـــ فتــــ
. 

ــراه ـــن السـ ــبحون مـ ويـصـ
. 

ــبون   ــبـادئ ينـهـ ـــم املـ باسـ
. 

ــاه ـــم القضـ ــكوت هـ وإن شـ
. 

الــكاتــــبون الـشــــاعرون  
. 

ــاه ـــهم عـصـ ــان كلــ كــ
. 

ــبـادئ   ــتكمت إىل املـ ــو احـ ولـ
. 

ــنواه ـــفظ الــ ــلهم لـ بـفضـ
. 

وقـضــى الـــيمني مـــع اليســـار  
. 

ــواه ـــعهم قــ ــزيد مجــ ليــ
. 

ــهم    ــع مشــلـ ــر جتـمـ زمــ
. 

                      وبعـضــــهم ضــــلت خطــــاه

ــيبء    ــده اخلـ ــبعض مـقصـ للــ
. 

ــداه ــروبته ِعــ ــى عــ عــلـ
. 

ـــعني    ــزم يـ ـــكن حـــ لـ
. 

إن ضـــــــاعت لُــغـــــاه؟
. 

مــــاذا يجمـــع صـــفنا العـــريب 
. 

كـــــره القـــــدمي أو ازدراه؟
. 

ــدنا    ــال إنَّ جـديـ ـــن قــ مـ
. 

ــاه ــه إال حمـــ ــــطراً بــ سـ
. 

ومـشـــى علـــيه ومل يــــدع   
. 



ــياه ــيــه احلـــ ــبت فـ تـوثـ
. 

ــدمي   ــو القــ ــد هــ إن اجلـديـ
. 

واخلصــــــوبة والــــنــواه
. 

ـــقاية   ــرعاية والسـ ــنه الــ مــ
. 

ــاه ـــدق واجتـــ ــي صـ فـــ
. 

ــد    ــناة ا ــا ب ــبعت خط ــو اتـ ول
. 

ــاه ــدميهم أبــ ــو قــ يـــدعـ
. 

ــدهم   ــوجدت أن جــديــ لـــ
. 

ــتغاه ــوحـد مـــبــ تـــــ
. 

ــل  ــنـان يف كــ ــتوحد اإلثـ يــ
. 

ــــداه ــذا سـ ـــن هـــ ومـ
. 

ــته   ـــن ذاك حلمـ ــيجهم مـ فنـسـ
. 

ــداه ــــبل اهلــ ــبت سـ تـنكـ
. 

وإذا انـطالقــــات اجلـديــــد   
. 

ــنـجاه ـــط الـ ــه إىل شـ يـدفعـ
. 

ــه  ــدمي لــديــ ــأن الـقـ كــ
. 

ــاه ــنـا جتـ ــوق عــاملـ فــفـ
. 

أمـــا لـديــنا يـــا صـــديق    
. 

ــتاه ــها عـــ كــثـــر فـوارسـ
. 

ــارك   ــبار معــ ــيـــه غــ فـ
. 

ــاه ــارتنا لـظـ ــوى حـضـ فـكـ
. 

ــا  ـــعل نــارهـ ــد أشـ احلــقـ
. 

ــاه ــغ إال رمــ ـــن نــابـ مــ
. 

ــدع  ـــراراً مل يـــ ــي شـ تـرمـ
. 

ــناه ــع اجل ــربئ مـ ــتلط الـ خيـ
. 

ــيل   ــذا اللـــ ــنح هــ وجبـــ
. 

ــتهاه ــتداه ومــنــ مبــــبــ
. 

ــريق   ــدم الطـ ــيع يف القــ ويـضـ
. 

ــاه ــر باحلـصـ ــادرة اجلـواهـ نــ
. 

ــيع   ـــالم نـبـ ــدى الظـ ولـــ
. 

ــواه ــراوي طـ ـــف الـ ــو أنص ل
. 

ــيت    ـــعر مــ ــذاع شـ ويـــ
. 

ــياه ــزائنه حــ ــدى خـــ لـــ
. 

ويـظــل شـــعرك يــا صــديق    
. 

 

يكاد املتحدثون هذه الليلة أن يتفقوا بأن األدب العريب         :  األخ عجالن الشهري يقول     -
وط خميف، ويف ذلك ما يشكل خطورة ختشى نتائجها على مجيع األصعدة   شعراً وفكراً ونثراً يف هب    

هل من مبشرات نسمعها من سعادتكم؟ وهل من خطط وبرامج للمستقبل من أهل األدب                
 والفكر أم أن الرموز من أمثالكم ال مسح اهللا قد وصلوا إىل مرحلة اليأس والرضى بالواقع املر؟

وإحساسك هذا  حه هو أن املعركة قائمة، واملعركة شديدة         ما قيل اآلن وما حاولت أن أشر       أوالً
 الشعور احلي واإلحساس النابض     الذي يتجلى بالسؤال وإحساس بعض املعقبني إمنا هو دليل على         

الذي حيس مرارة جراح املعركة، ولكن أظننا اتفقنا على أن النصر آت ال ريب فيه سواء كان سريعاً أو                  
 جماله ويف ميدانه يعمل ما يستطيع وليس كل ما يدور يف هذه املعارك              غري سريع، وكما قلت كل منا يف      

 .ينشر ويعرف، ولكننا نناضل وعزاؤنا إمياننا وأن اهللا معنا



صرخة حواء  :  السؤال من الكاتب خالد أسعد إىل شاعرنا الكبري مقاماً وقدراً ومكانة             -
وهي أول ريادة للقصيدة يف فكر عندما قتل ولدها أخاه كانت الرواية والقصيدة األوىل للشعوب         

كل الشعوب، فهل ولدت القصيدة صارخة باكية لتبقى رمزاً الحتجاج الشعراء يف سبيلهم               
لتحقيق روافد املدينة الفاضلة؟ أو اتمع الفاضل؟ إن جاز التعبري، أم لشاعر القومية العربية                

 ملتنوعة؟واإلسالمية الكبري رؤية خاصة تنبع من وجدانه الفياض وجتاربه ا
شكراً على صياغة السؤال، سؤال مصاغ يف منتهى الفن، الشعر والقصيدة كما ورد هي تعبري                
عن جتربة معاشة، إما عاشها الشاعر فعالً واكتوى ا، إما مسع عنها أو قرأ مث تواتر السماع والقراءة                   

برياً عن التجارب   حىت تكون يف أعماق الشاعر ركاماً كبرياً من حصاد التجارب، وتصبح صرخته تع             
املتراكمة يف أعماقه، وأنا بالنسبة يل القاعدة العامة التجارب ليست كلها لون واحد، وال نوع واحد،                 
والتعبري الصادق يعرب عن التجربة أياً كانت، لكن صدقين أنا أميل إىل تبين رأيك، ملاذا؟ ألن الشاعر                  

ه، وسيظل حيمل هذه اهلموم ويتطلع إىل        املوهوب فعالً حيمل مهوم العصر، مهوم اإلنسان وقضايا         
املستقبل واخلالص منها، ويبدو أا ال ختلص، وسيظل على قلقه ويستمر يف صرخاته، هل تعتقد أن                  

هو موجود،  ..  الدنيا كلها بأحاسيسها وجتارا خالية من األفراح وخالية ممن يغين عن السعادة فيها؟ ال             
لذي حيمل مهوم البشر، وحيلم باخلالص، هو الذي سيظل          لكن اجلانب العام واألكثر هو الشاعر ا       

 قصرت فعالً يف هذه الليلة أن أفيه بعض         الكبري الذي   أستاذي اجلليل يصرخ، وأنا اآلن طلب مين      
 اليماين ولعله يعذرين حقيقة ألين لو قضيت الليل أحتدث عنه ملا وفيته احلق فعالً، وحسيب                حقه الدكتور 

فقال ..  م تليفونياً السيد السفري حممد عباس باألمس وأقول له أنا كنت مع فالن            أن أقول له إين وأنا أكلِّ     
قلت له ليه؟ قال إنت حتس وأنت تكلمه إن         .  يل على الفور باللهجة املصرية يا أخي الراجل دا غريب         

يعين الصدق واحلساسية كلها من األعماق لذلك أنا أستأذنه         ..  كل كلمة خترج من فمه جزء من قلبه       
قة قبل األبيات اليت طلبها وهي أبيات عزيزة علي جداً، أن أقول أبيات البين ألنه أنا ابين الوحيد،                   دقي

ليست حمتاجاً أن أقول إين أحبه، وقد طلبته اليوم تليفونياً وطلبت منه أن يكلمين فلم يكلمين، فأثار يف                  
البيتنا آباء ونقدر هذا    نفسي ذكرى أول قصيدة قلتها حينما كان طفالً صغرياً، وأنا عارف أن غ               

 :اإلحساس، قلت
ــنـم ــرك ال تـ ــق طُـهـ وحـــ

. 

ـــين   ــا ب ــك يـ ــادم لـ ــا قـ أنـ
. 

فـمـــك الـشـــهي إذا ابتســــم
. 

ـــن  ــاك مـ ــرمن أبـــ ال حتـــ
. 

ــة  ــي هلــف ـــمفـ ض ــيدي  بـ
. 

ـــمها   ــك أضـ ــواك تـلـ حــلـ
. 

ـــطرم ــنيب تضـ ــة جبـــ خـافقـ
. 

ــل   ــيــك وكــ ــــعى إلـ أسـ
. 



ميـــــأل الـدنـــيـــا نغــــم
. 

ــــى صـــيـاحكفلعـــــلين ألق 
. 

ــم ــل ه ــى كـ ــم، أنس ــى اهل وأنس
. 

فـــأطــري مـــــن فــرحـــي 
. 

ـــن األمل ـــبعت مـ ـــم شـ وكـ
. 

    ــقيت ــم ش ــبت وك ـــلكم تـع ف
. 

راح وتـلتـــئمتـــــرتاح اجلــــ
. 

ــو  ــداك احلــلـ ــى ِنـــ وعـلـ
. 

ـــلم ــز احلــ ـــم عـــ وكــ
. 

ــه     ــت ب ــباً حـلم ــتين حـ عـلم
. 

ــنـدم ـــب إال الـ ـــم أصـ ولــ
. 

ــيت عـمـــري  ــيهقــضـ  أبـتغـ
. 

وكـــم.. وكـــم صـــربت وكـــم
. 

ــذاب  ــن الع ــيه م ــت ف ـــم ذقـ ك
. 

إن احلــــــــب وهـــــــم
. 

    ــت ــت وقل ــىت يئس ــته ح :وتبـع
. 

لكَـــــِلموتــلـــثغ فـــــي ا
. 

ــوين  ــيـك تدع ــتمعت إل ـــم اس ث
. 

وإذا بــأبلـــغ مـــــن نــــظم
. 

فــــــإذا بــأبلـــغ نـاثــــر 
. 

ـــلم ــتب الق ــا كـ ــت مـ وفُـق
. 

 ــاوزت ــان جـ ــق اللس ــا نـط  مـ
. 

ــم ــد تكل ــؤادك قـ ـــكن فـ ول
. 

ــي   ـــن عــ ــــكت عــ وسـ
. 

ـــم ــل ف ـــن كــ ــى م ـه
 ـ.

ــتـ  ــديث املـشـ فــفـــي احلــ
. 

ــاب ا  ــنـع وهـ ـــن ص ــنـعمم ل
. 

ــة  ــنــدك آيـــ ــب عـ واحلــ
. 

فــردوســـه األعـلـــى نـســـم
. 

ــه  ــن فردوس ــرمحن م ـــن ال ــيـه م ف
. 

حـكايـــات الـــنـهار املنـصـــرم
. 

ــ  ــروح حتــكـ ــيوتــ ي لـــ
. 

الشـــــــهي املبتــــســــم
. 

ــك   ــات يف فـمـ ــر الكلمـ وتـعثـ
. 

ــنغم؟ ــا ال ــيايت م ــا ح ــدري يـ أتـ
. 

نـــــغم عــلـــى ســـــمعي 
. 

ـ  ــــتريح وتنســـ ــجموتســ
. 

ــرؤوس   ــه الـ ــدور لـ ـــيء تـ ش
. 

عــلـــى املـســــري املنـــتـظم
. 

وــــم ال تقـــــوى خـطـــاك 
. 

حتـــــيد عـــــنه وتـصـــطدم
. 

ــر با  ــاثوتــــروح تــعثـ ألثــ
. 

تـــــدوس فـــيـــه بـالقـــدم
. 

ــري    ــي تس ـــليب كـ ــت ق وفـرش
. 

ـــم ــه أل ــدت لــ ــا وجـ ملــ
. 

ــت   ــو فـعل ــك لـ ـــمت أنـ أقس
. 

 

القصيدة اليت شرفين األستاذ اجلليل بطلبها تدور حول شخصية          ..  ن القصيدة طبعاً هذا جزء م   
عربية إسالمية من وجهة نظري مثالية، أعدها مثالً أعلى يف كل ما ميكن أن يصل إليه إنسان مكافح،                   
هي شخصية سيدنا اإلمام احلسني بن علي رضي اهللا عنه، هو رجل آمن حبق مث أصر على أن حيصل                     



نقص أدائه، فلم يقعده هذا عن طلب احلق، بل خرج يف نفر ليواجه جحفالً وكانت                على احلق، مع    
النهاية معروفة، وحاول الكثريون، إثناءه ولكنه مل يرجع، هو مل يرجع حلكمة، لكي يظل مثالً                    
للمكافحني الذين يرون أمام أعينهم كيف يضيع حقهم وينامون، قلت يف مشهد اإلمام احلسني                  

 :بالقاهرة
 هــل صــم احلجــارة تشــرقيــا قــرب

. 

ــتدفق     ــرق ي ــولك مش ــنور ح الـ
. 

 

  ))دعوتان(( 
األسئلة كثرية رمبا بعضها واألكثر متشابه وكنا نتمىن أن نستمر أكثر ولكن اجلو، وال أقصد                  -

لى ضيفنا، شكراً لسعادة ضيفنا على هذا        اجلو الشعري، وإمنا الرطوبة الزائدة، فال أريد أن نثقل ع          
التفضل وهذا احلضور، وبني يدي دعوة من األستاذ سليمان بن عواض الزايدي مدير عام التعليم                 

تستضيف اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة صاحب السمو امللكي           :  مبنطقة مكة املكرمة تقول   
 لقاء تربوي مع أبنائه طالب املنطقة اإلدارية وتكرمي          األمري نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية يف        

١٤/٦/١٤١٨هـ يف الساعة الثامنة من مساء يوم األربعاء         ١٤١٧الطالب املتفوقني للعام الدراسي     
هـ يسعدنا ذه املناسبة الكرمية دعوتكم حلضور هذا اللقاء التارخيي الذي يعكس اهتمام حكومة خادم               

 . البلد املعطاء، استجابتكم دعم لنا وتشجيع لألبناءاحلرمني الشريفني بشباب هذا
 الرجاء التلطف بقبول دعوة طعام العشاء بعد اللقاء بصالة الطعام بفندق                  :ملحوظة
 .اإلنتركونتننتال

هذه دعوة أخرى من نادي مكة الثقايف األديب الذي يسره دعوتكم حلضور احملاضرة القيمة                 -
بن علي احلارثي األستاذ بقسم احلضارة جبامعة أم القرى عنوان           اليت سيلقيها سعادة الدكتور ناصر       

       وذلك مساء غد الثالثاء بعد صالة العشاء مبقر        مة  احملاضرة أضواء على اآلثار اإلسالمية يف مكة املكر
 . وشكراًالنادي بالعزيزية والدعوة عامة للجميع

 

  ))تعقيب(( 
 الكبري الذي أمتعنا بأبياته وشعره اجلزل املعطاء        شكراً بامسكم مجيعاً يف ختام ندوتنا هذه لضيفنا       

وأعادنا إىل أجواء كنا نفتقر إليها كثرياً فأحيا ذه األمسية حبرارا حرارة اإلميان يف قلوبنا، متعه اهللا                  
بالصحة والعافية، وكما يسعدين أن أرحب بسعادة السفري إبراهيم عوف األمني العام املساعد ملنظمة               

المي الذي شرفنا هذه األمسية ألول مرة كما نسعد بعد أمد طويل بلقاء املفكر والكاتب                املؤمتر اإلس 



األستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو مدير عام مركز األحباث والدراسات اإلسالمية والفنون              
مجيعاً خبري،  باستامبول، فأهالً وسهالً ومرحباً ما وبكم مجيعاً وإىل لقائنا القادم إن شاء اهللا وأنتم                  

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))ختام احلفل(( 
 نذكر بأن ضيف االثنينية القادم إن شاء اهللا الشاعر األستاذ أمحد صاحل املشهور بلقب                  -

اآلن يقوم  ..  ، وكما يذكر دائماً الشيخ عبد املقصود الدعوة عامة وليست خمصصة ألحد             )مسافر(
حب االثنينية بتقدمي هدية تذكارية لضيفه الكبري الشاعر حممد التهامي،          الشيخ عبد املقصود خوجة صا    

 .عبارة عن لوحة االثنينية، كما يقدم سعادته لوحة تذكارية من الفنان خالد خضر
 شكراً لكل من شرفنا     شكراً لكم يا سعادة الضيف، شكراً لصحبكم الكرام من أصحاب السعادة،          

الشاعر األستاذ أمحد صاحل الصاحل،      شاء اهللا مع ضيف االثنينية القادمة        يف هذه احملاضرة، إىل أن نلتقي إن      
 . وبركاتهنستودعكم اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا

**** 
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