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 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :افتتح األستاذ حسان كتوعه األمسية بالكلمة التالية
محد الشاكرين الذاكرين، والصالة والسالم على      بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني         

 .من بعثه ربه رمحة للعاملني، سيدنا ونبينا ومعلمنا وقدوتنا سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة األخوة احلضور السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد             

علينا من جديد ليجمعنا برجال الفكر واألدب والعلم         اهللا ليلتكم بكل خري، مساء ندي عطر يطل          
والشعر يف رحاب اثنينية الوفاء واحلب لنكرم سوياً هذه الليلة أستاذاً وأديباً ومربياً وشاعراً كبرياً إنه                 

 .سعادة الدكتور حسني علي حممد حسني األستاذ املشارك يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
ا السادة نرحب بسعادة ضيفنا الكبري وصحبه الفاضل وعلى بركة اهللا نبدأ هذه             بامسكم مجيعاً أيه  

 . األمسية وكاملعتاد بتالوة آي من الذكر احلكيم للقارئ الشيخ سجاد مصطفى كمال
 

  ))السرية الذاتية لسعادة الضيف الكريم(( 
ة الشرقية يف   مركز ديار بنجم مبحافظ   )  العصايد(الدكتور حسني علي حممد حسني من مواليد قرية            •

 .م١٩٥٠اخلامس من الشهر اخلامس 
 .م١٩٧٢حصل على ليسانس يف اللغة العربية وآداا من كلية اآلداب جبامعة القاهرة عام  •
عدنان مردن بك   (م عن رسالته    ١٩٨٦حصل على املاجستري من كلية دار العلوم جبامعة القاهرة عام             •

 ).شاعراً مسرحياً
البطل يف  (يف كلية اآلداب ببنها جامعة الزقازيق عن رسالته          م  ١٩٩٠حصل على الدكتوراه عام       •

 ).املسرحية الشعرية املعاصرة يف مصر
صر مدرساً يف التعليم    مبم يف وزارة التربية والتعليم       ١٩٩٠م إىل   ١٩٧٢عمل يف الفترة ما بني         •

 .اإلعدادي والثانوي
 .م١٩٨٩  و١٩٨٥أعري للتعليم باليمن يف الفترة ما بني  •



م أستاذاً مساعداً يف قسم اآلداب بكلية اللغة العربية بالرياض جامعة اإلمام             ١٩٩١عام  يعمل منذ     •
 .م١٩٩٧حممد بن سعود اإلسالمية وترقى إىل درجة أستاذ مشارك عام 

 

 :األنشطة األدبية والثقافية
أسس سعادته بعض اإلصدارات اليت نشرت عدداً كبرياً من الكتب الثقافية يف خمتلف جماالت                   •

 .اع والنقداإلبد
 .يتمتع بعضوية مخس روابط واحتادات للكتاب يف مصر واهلند واململكة العربية السعودية •
 .شارك يف تسعة مهرجانات شعرية وأدبية •
 .صدرت له تسعة دواوين شعرية وسبعة كتب يف النقد واألدب ومسرحيتان شعريتان •
 .تلف املنافسات األدبيةحصل على جوائز مميزة لستة من أعماله الشعرية واملسرحية يف خم •
له عدة أعمال يف أدب األطفال ويتم تدريس بعض نصوصها يف مصر واململكة العربية السعودية له                   •

عدة أعمال حتت الطبع وأعمال أخرى تطبع للمرة الثانية والثالثة وأغلبها مسرحيات شعرية                
 .ودراسات يف املسرح الشعري

ارس االثنينية وصحبه الكرام والكلمة اآلن لصاحب       مرة أخرى وبامسكم نرحب يف هذه الليلة بف       
 : االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه

 

 كلمة صاحب االثنينية(( 
  )) سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه

بسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك               
رياً خالداً مع خلودك، ولك احلمد محداً ال منتهى له دون علمك، ولك احلمد محداً ال                 احلمد محداً كث  

وصلي يا موالنا   .  اللهم صلي على هذا النيب العظيم الذي أرسلته رمحة للعاملني         ...  أجر لقائله إال رضاك   
 .على أهله وصحبه وأتباعه إىل يوم الدين

يكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد اهللا أوقاتكم بكل        السالم عل :  األساتذة األكارم :  األحبة األفاضل 
خري يسعدين أن أرحب بامسكم مجيعاً بضيفنا الكبري الدكتور حسني علي حممد حسني وصحبه األكارم                

حممد بن سعد احلسني، ومحد بن ناصر الدخيل، وصابر عبد الدائم الذين تفضلوا              :  األساتذة الدكاترة 
نا بصحبتهم املاجدة، وإتاحة الفرصة لنا لالستفادة من علمهم          مشكورين بتكبد مشاق السفر المتاع    

 .وسابغ فضلهم سائالً اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل ذلك يف موازين حسنام وأن جيزيهم عنا خري اجلزاء



إن ضيفنا الكبري من الذين يعملون بعيداً عن األضواء ورمبا كان لنشأته الريفية أثر كبري يف هذا                  
ي الذي مييز أبناء الريف يف كل مكان وزمان، فهم ال يسعون إىل األضواء بقدر ما تسعى                  احلياء الطبيع 

جل جهدهم يف العمل الذي يستحوذ على اهتمامهم بغض النظر عن املردود السريع             إليهم، بل يضعون    
انات واملباشر، وبسريه على هذا النهج نرى أن أعماله يف النتيجة النهائية أكرب من سنه ومن اإلمك                 

املتاحة له، وقد لفت نظري بوضوح إصراره على تأسيس عدة حماور ثقافية يف أوقات متقاربة نسبياً،                 
تعين الكثري بالنسبة ملن عاصروا بالفعل تأسيس أي عمل مهما كان صغرياً، وتزداد              "  تأسيس"وكلمة  

م مث تأسيسه   ١٩٧٦عام  الصعوبةُ يف حقِل األعمال الثقافية والفكرية، فتأسيسه لسلسلة كتابات الغد            
مجعية (م، مث مشاركته يف تأسيس      ١٩٨٠عام  )  أصوات معاصرة (لسلسة كتٍب أدبية غري دورية بعنوان       

م، هذه النشاطات تنم عن ذهن متوقد وفاعلية تتعدى          ١٩٨٥بالزقازيق عام   )  اإلبداع األديب والفين  
يزات اليت ينبغي على األديب أن يضعها       الذات إىل حماولة التأثري يف اتمع من حوله، وتلك من أهم املم           

كبصمة خاصة على خارطة العطاء اإلنساين، وهكذا جند أن ذوي الفضل يسبقون سنهم وعصرهم                
بإبداعات قد تستمر وقد تتوقف ولكنها يف النهاية تقف شاهداً على سبقهم وحرصهم على التأثري يف                 

 .مة الشرفمن حوهلم بشىت االجتاهات اليت سيسجلها التاريخ يف قائ
اشتغاله بأدب األطفال، أكبادنا اليت متشي      :  ومن االشراقات األخرى اليت ساهم ا ضيفنا الكبري       

على األرض وال نكاد نوليها من العناية واالهتمام إال مبا يتعلق باألجسام تغذيةً ولباساً، يف الوقت الذي                 
جهم ليشبوا على أفكار غريبة عن دينهم       تركنا عقوهلم الغضة باً ملخططات جهنمية طويلة املدى تستدر        

وتقاليد جمتمعام، وأعراف بيئتهم العربية، وبالتأكيد ليس عن طريق خطاب مباشر سمٍج، ولكنه عمل              
متقن يقْصد به اإلحلاح يف تناول قضايا معينة بأكثر من شكل وطرحها بعدِة أساليب تؤدي كلها يف                   

هو التغريب، وال يعنيين احلديث هنا عن الشكليات عن ملبس           النهاية إىل غاية واحدة وهدف حمدد       
ومأكل ومشرب، أصبحت تعرف عاملياً مبسمياا احملددة وهي لبس اجليرت وأكل اهلامبورجر وشرب               
الكوكا كوال، باعتبار غزو هذا الثالوث ألي جمتمع دليل انكسار أمام موجة التغريب، ولكن الواقع أن                

 اللغة باعتبارها بوابة العقيدة وآلة الوصول إىل التفهم الصحيح ألحكام           األهم من كل ذلك هو عنصر     
الدين، وال ضري يف أن يلبس أطفالنا وشبابنا ما يريدون ويتمتعون حبريتهم من اختيار وجبام                   
ومشروبام املفضلة باعتدال ولكن اخلطر كل اخلطر يكمن يف السم الذي يتسرب بني الدسم، وأول                

سه تلك اخلططُ املشبوهةُ هو اللغة العربية لذلك أجد لزاماً علي أن أحيي ضيفنا الكبري                خٍط أمحر تالم  
على اهتمامه ذا اجلانب الذي يتناساه بعض أدبائنا العتبارات متعددة أمهها عدم التخصص ومهما                
 تكن األسباب فإنين أعتقد أن هناك تقصري من جانبنا كأدباء ومفكرين وشعراء وناشرين ومنتجني                

 الربيئة حىت ال ينشأ يف       موخمرجني وفنانني فيما يتعلق بأدب األطفال، والعناية اليت تستحقها عقوهل           



املستقبل جيل ال نعرفه إال من خالل األمساء، متمنياً أن تعم الصحوة اليت مشلت كثرياً من نشاطاتنا أدب                  
ولكن ال يعين ذلك أن       ..ول الكالم األطفال أيضاً مبا هلم من أمهية ميثل أي حديث جبانبها نوعاً من فض            

يرتدي خطباؤنا هلم جبة وعمامة، ولكن باستخدام األسلوب السهل الذي يتفق مع معطيات العصر                
وصوالً إىل اهلدف النبيل الذي يسرنا أن نرى أبناءنا على طريقه وفق هدى النور السماوي الذي جعلنا                 

 .خري أمة أخرجت للناس
 الكبري اهتمامه أيضاً جبانب املسرح الشعري ذلك الفن األصيل الذي           ومما أسعدين يف توجه ضيفنا    

مل نشهد لفرسانه يف اآلونة األخرية إال قلة من املتمكنني الذين أثروا حياتنا األدبية ذا اللون املتفرد،                  
غري أنه حيتاج كما تعلمون إىل دعم كبري على مستوى اهليئات العليا حىت يستطيع أن يقف على خشبة                   

ملسرح ليصل إىل معظم قطاعات املواطنني، متطلعاً إىل مستقبل يتيح هلذه اإلبداعات أن جتد طريقها إىل                ا
 .املتلقي مبا يؤهلها لكي تؤيت مثارها اليانعة وتؤدي دورها املنشود مسامهة يف تطوير وتنوير اتمع

قادم مع األديب املعروف    أتنمى لكم أمسية طيبةً مع ضيفنا الكبري وعلى أما أن نلتقي األسبوع ال            
 .األستاذ عبد احلميد مشخص لننهل من ذكرياته وأدبه وفضله

 .شاكراً لكم تشريفنا باحلضور لنسعد مجيعاً بتكرميه واالحتفاء به
ومرة بعد أخرى أرجو أن يكف إخواننا الصحفيون على اإلشارة برقاع الدعوة اليت نوجهها فال               

يا أخوان هذا املنتدى للجميع ومع اجلميع وإىل اجلميع         ...  اتفرقاع وال بطاقات وال فاكسات وال هو      
فأهالً وسهالً ومرحباً به وليست هناك دعوة وأرجو أال          ...  ويتعامل مع كل من له عالقة بالكلمة       

فهل من مستمع ملا    ...  ألن بعض األخوان حيجم عن احلضور حبجة أن الدعوة مل تصله           ....  حترجونا
هلذا عدة مرات مرة واثنني وثالثة وأربعة وأظن، عشرة مرات فأرجو أن             أشرت إىل هذا ألنين أشرت      

 ...تتفضلوا مشكورين احلاضر يبلغ الغائب
كلفين معايل أخي الكبري قدراً وقيمة الدكتور حممد عبده مياين املفكر اإلسالمي املعروف ووزير               

ا يسعده أن يلقي كلمة حيتفي ا       اإلعالم األسبق إنه كان يسعده هذه األمسية أن يكون بيننا ألن كان مم            
بضيف هذه األمسية إال أنه مع األسف الشديد قعيد الفراش ملرض طارىء نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن                 

ذه املناسبة أن أرحب يف هذه األمسية بالدكتور بروس لورنس عميد قسم                  مين عليه بشفاء وأحب 
األمريكية كما أرحب بزميلنا الصحفي صاحب       الدراسات الدينية جبامعة ديوك بالواليات املتحدة        

السنغالية املعروف لديكم دائماً والذي يرتاد اململكة لسنوات طويلة السيد األستاذ           )  الصحوة(جريدة  
 ...فاضل غي، فأهالً وسهالً ما وبكم

 ... والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 كلمة سعادة الدكتور حممد بن سعد آل حسني(( 
  )) اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ب بكلية اآلداب جامعة اس قسم اآلدأستاذ ورئي

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا حممد وعلى آل وأصحابه                 
 ...والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين واجعلنا منهم آمني

االثنينية، هذا املنرب الذي أبدع     الواقع أن أول ما حيسن باملتحدث ذكره هو شكر صاحب هذه             
لنا كثرياً من اإلبداع الذي سيكون يف املستقبل مصدراً رئيساً للباحثني وكنت أمتىن لو أين يف سعٍة من                   

عن هذه االثنينية وعن صاحبها وعن قضيتني أشار إليهما سعادة الشيخ عبد              وقيت لبسطت القول    
 :املقصود خوجه

لعربية، والواقع أننا نعيش مشكلة ليست باليسرية، مل يقف األمر           قضية اللغة ا  :  القضية األوىل 
فيها على حماربة املستشرقني الذين تبنوا نشر الدعوة إىل العامية والطعن يف لغة العرب بأا غري قادرة                  
على القيام حبقوق العلم وهم يعلمون كل العلم أن احلضارة اليت يعيشوا إمنا استمدت من أصول                  

اللغة العربية قد قامت حبق العلم يف تلك العصور ومل ولن تقصر يف هذا الزمان، املشكلة                  عربية وأن   
ليست مشكلة هؤالء الذين حياربوننا من اخلارج وإمنا املشكلة مشكلة أبناء هذه البالد، أعين البالد                 

بداد أو أي   العربية بوجه عام، فنحن ما زلنا نعيش ال أدري هل نستطيع أن نقول عنه استعمار، أو است                 
تسمية لسيطرة اللغة اإلجنليزية على التعليم يف جامعاتنا العربية خال اجلامعات السورية، هذه مشكلة                
حتدثنا عنها كثرياً ومع ذلك مل جند هلا صدى، ويصر األخوان الذين يقومون بالتدريس باللغة اإلجنليزية                 

اء هذه األمة أعين األمة العربية إذا       على ذلك واألعجب من هذا أنك ترى اإلنسان أو الواحد من أبن            
حتدث حاول أن يتفاصح باإلجنليزية أو بالفرنسية أو اإليطالية مث يشرح ما يقول بالعربية، أال تقدم لنا                  

أنا لو أردت أن أطيل احلديث يف هذه القضية         ...  بلغتك وبلغة أبناء جلدتك مث تشرح باللغة اليت تريدها        
 وبالنوم أيضاً ألن اال واسع والقضية أرحب من أن نعاجلها يف              ميكن أن أصيب أذهانكم باملالل    

 ...دقائق
هي املسرح الشعري ويف الواقع غياب املسرح الشعري هو نتيجة أزمة ذوقية يف             :  القضية الثانية 

... وساعد على ذلك تكالب رجال املسرح على ما ميكن أن يعود عليهم باملنفعة املادية                 ..عـاتم
ك مل يكتفوا جر املسرح الشعري بل هجروا الفصحى وصاروا إىل العامية، وتعلمون               األوفر ولذل 

ال أريد أن أطيل يف هذه القضية وخاصة أنين         ...  املسرحيات اليت تعد من األدب الفاسد لغةً ومضموناً       
من أجل  ألننا حنن رجال التعليم إذا حتدثنا حنتاج إىل من يقول لنا قفوا،              ...  لست على استعداد لذلك   



ذلك أنا أوجزت شيئاً من كالم أفجع جاري األستاذ حسان بأن يقرأه بدالً عين من أجل اإلجياز الذي                   
قال يل الدكتور حسن، إنه ال يسمح هنا باحلديث إال بسبع دقائق فقط وإذا استوعبت السبع دقائق                  

 .اآلن نأخذ الباقي على اهلامش ويتفضل األخ عريف احلفل يقرأ عليكم كلميت
بسم اهللا الرمحن الرحيم    :  يقول الدكتور حممد بن سعد آل حسني يف كلمته         :  ريف احلفل ع

 ...والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد
فإن من حق صاحب هذه االثنينية األستاذ عبد املقصود بن حممد سعيد بن عبد املقصود خوجه                 

 جماالت فكر أمتنا عن طريق تكرمي       أن نقدم له الشكر على هذا املنرب الذي صاغ نصوصاً موثقة يف شىت            
 .أشخاص يكشفون كثري عن مما قد ال يكون معروفاً، أو تكون املعرفة ناقصة

أما عن فارس هذه الليلة الدكتور      .  فاالثنينية ذا تكون مصدراً مهماً للباحثني حاضراً ومستقبالً       
 ...حسني علي حممد، فما الذي ميكنين قوله عنه وقد صحبته زميالً سنيناً

على أين قد عرفت فيه كاتباً ومؤلفاً قديراً، فأما املقاالت فالذين يقرؤون الصحف واالت                
وافر يف كمه ووافر يف كيفه وما أحسب مثل هذا باملستغرب           .  يعرفون ماله يف هذا امليدان من سهم وافر       

 تدل على حذق ومهارة     وأما املؤلفات فقد قرأت له ما يزيد على عشرين كتاباً كلها          ...  يف إبداع مثله  
أو )  حممد العالئي (وإحكام يف اخلطة واملنهج واألسلوب والتأليف، واقرأ على سبيل املثال كتابه عن              

البطل يف املسرح املعاصر وسوف جتد صدق قويل بل ستجد هذا الصدق يف أي من مؤلفاته وعرفت                   
ً حق      -العرج وليس من العروج      بتخفيف الراء من     -اً، وإن عرجت    ـالدكتور حسني شاعراً حمسنا

شاعريته حينا، فأتى مبا ال أستحسنه وال أرضاه له، وإن رضيته لنفسه فهي املوضة، وتعشق الرائج يف                  
سوق اإلعالم، وال أقول األدب لكون مثل هذا إمنا هو من باب أوراق التسول يف سوق األدب كما                   

يغضب صاحيب الدكتور، ولكنه خري     وأعلم أن قويل هذا سوف      ...  يقول األستاذ الدكتور طه حسني    
من يعلم إن ااملة يف مثل هذا غري مقبولة، ولو قلت غري هذا لكان هو أول من يقول يل خادعت ما                      

 ...فإن جتاوز ظين ومل يرض مين هذا القول فالذنب ذنبه، فهو الذي أقترح حضوري... تذهب إليه
ده ليسهم يف الرد علي لكونه صديقاً       وأحسب األستاذ الدكتور صابر عبد الدائم سوف يرفع ي        

خشريك يف البضاعة ما    (والعامة تقول   ...  للدكتور حسني وحسب بل واله أيضاً شريكه يف البضاعة         
على )...  وال يتخلى عنك ولو كان اخلصم ابن حسني       (وأحسب الدكتور صابر سوف يضيف      )  يغشك

فله فيهما سهمه الوافر، إىل كونه من       حسني من أرباب الصناعتني الشعر والنثر،       /أي حال فالدكتور    
أدركته :  الذين خلصوا حلرفتهم، وإن كانت حرفته متهمة مبا يصوره قوهلم عن الرجل إذا أفلس وافتقر              

قد ال يعنينا تفسري هذه الكلمة اليت باتت        ...  على أا مة مبالغ فيها على أي حال       ...  حرفة األدب 



فسهم هم الذين جروا على أنفسهم هذا بتباؤسهم، هذا التباؤس           مثالً سائراً وإن بدا يل أن األدباء أن       
 ...الذي فشا يف هذا العصر على حنو مل يعهد يف العصور املاضية

على أي حال فالدكتوران صابر وحسني ما مها من البائسني وال املتبائسني ولكنه الشيء بالشيء               
 . هذا املكانيذكر واهللا املستعان ولو كانت حرفة األدب تفقر ما مجعنا

إن احلديث عن األدب واألدباء غري مملول وإن كنت أظن أن شيئاً من مالل قد انسل إىل                    
نفوسكم من إطالة احلديث، ولكنه عندي غري مملول لكونه عن زميل عزيز أشركت فيه زميالً عزيزاً،                 

 .فمعذرة إن كنت أمللتكم
 باتت منشوراا مصدراً مهماً من      ولنختم هذه الكُليمة بتجديد الشكر لصاحب االثنينية اليت        

فشكراً لسعادة األستاذ عبد املقصود وهنيئاً له ذا الصنيع الذي سيبقى مدى الدهر             .  مصادر فكر أمتنا  
 .شاهداً على أنه أدى حق فكر أمته على أبدع ما يكون

 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
لعرج هي طبعاً صريورته إىل شعر التفعيلة الذي        طبعاً يف قضية ا   :  الشيخ الدكتور حممد بن سعد    

ال أراه بلغ املرتبة اليت يستحق أن يكون فيها إضافة جديدة إىل الشعر ولكنه حماولة إضافة جديدة إىل                   
نرجو هلا النجاح وعلى أي حال فنحن ننظر إليها على أن جيدها من جيد األدب               ...  نظام الشعر العريب  

 . ل أن تصل إىل النضج إن شاء اهللاورديئها من رديء األدب ونأم
 

 كلمة سعادة الدكتور محد بن �اصر الدخيل (( 
  ))األستاذ جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني، احلمد هللا حنمده ونستعني ونستغفره ونستهديه               
يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له           ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من           

والصالة والسالم على النيب األمي البشري النذير وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم                
 .الدين

سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه صاحب االثنينية أصحاب السعادة، أيها األخوة من علماء              
 . بتحية اإلسالم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهأحييكم... وأدباء ومثقفني وصحفيني

ويسعدين كثرياً أن أشارك يف فعالية هذه األمسية املباركة املخصصة لتكرمي فارس من فرسان                
األدب وجهبذ من جهابذة الكلمة املعربة ذلك هو األستاذ الزميل الدكتور حسني علي حممد أستاذ                 



وكلميت هذه  ...  امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض      األدب العريب يف كلية اللغة العربية جب      
 :ستتناول جانباً يسرياً من اهتمامه بالنقد األديب وهو أحد اجلوانب األدبية اليت أبدع فيها

 كنت أتابع منذ زمن ليس بالقصري عن طريق القراءة والسماع ما تقوم             :حسني علي حممد ناقداً   
د املقصود خوجه من نشاط جم متواصل يف رعاية األدب بتكرمي شخوص            به اثنينية الوجيه األديب عب    

رجاله، وما تؤديه من خدمات جله للحركة األدبية يف اململكة العربية السعودية ويف الوطن العريب                  
الكبري باستضافة املبدعني من شعراء وكتاب ومؤلفني أثروا الساحة األدبية بإصدارام ومؤلفام، اليت              

عميق دور األدب العريب يف احلياة املعاصرة والسمو برسالته يف خدمة اتمع واالجتاه إىل               دف إىل ت  
توظيف فنونه ومضامينه يف ذيب األذواق ونشر الثقافة األدبية األصيلة واالرتقاء مبستوى األداء                

قَى فيها من   والتعبري، وكنت يف شوق شديد إىل حضور جانب من فعاليات الندوة ألمتع ذائقيت مبا يلْ               
روائع البيان وأغين ذهين مبا أمسعه من أخبار األدب واألدباء ولكن كان حيول بيين وبني ما أريد طول                   

 .الشقة وبعد املزار وتنائي الدار
ومما زاد من قيمة االثنينية يف نظري أا تسعى إىل تكرمي األدباء الذين كان هلم أثر بارز يف إثراء                    

لدراسات واإلبداع يف فنونه املختلفة ال تفرق بني أدب حديث وقدمي             األدب العريب بالبحوث وا   
ومعاصر، بل تنظر إىل األدب باعتباره وحدة واحدة يف مجيع العصور ال تنفصم عراها وال يفصل بني                  
حلقاا زمان وال مكان، فتكرم أدبياً عِني يف حبوثه ودراساته باألدب العريب القدمي، وتكَرم يف الوقت                 

العريب احلديث، وتستضيف أديباً أبدع يف ميدان األدب        ه إىل األدب    ـه أديباً انصرف يف دراسات    نفس
ة أو مصر أو الشام أو من املغرب أو من أي قطر            ـاً من اململك  ـوتكرم أديب ...  شعراً أو رواية أو قصة    

ا مباله وجهده ووقته    من األقطار العربية دون تفرقة أو متييز فشكراً ملنشئها األديب األريب الذي سخ             
 .ومنحها صفة الدميومة واالستمرار

أما أديبنا الذي سعت االثنينية إىل استضافته وتكرميه هذه الليلة وسعدت حبضورها واملشاركة              
فيها فهو رجل من رجال األدب متعدد اجلوانب واالهتمامات خاض غمار األدب عن موهبة واقتدار                

ائد ومسرحيات شعرية وكتب املقالة األدبية والنقدية وأنتج        صال يف ميدان الشعر وروض قوافيه قص      
القصة، وأعد البحوث والدراسات املنهجية يف األدب والنقد، وأخرج يف ذلك كله عدداً من الكتب،                

 واإلسهام  والدكتوراهومارس العمل األكادميي تأليفاً وتدريساً وتوجيهاً وإشرافاً على رسائل املاجستري            
 أحتدث عنه فال أدري بأي جوانبه أبدأ فكل ميدان خاضه من ميادين األدب جدير                يف مناقشاا، حني  

بأن يتحدثَ عنه ويكْتب فيه وعلى الرغم من أن هناك زمالء حتدثوا هذه الليلة، أو سيتحدثون عن                   
قة جوانب إبداعه واهتماماته األدبية والنقدية فإن كل ما قيل أو سيقال عنه لن يفي ولو بصورة دقي                  

شاملة عما جيب أن يقال، فكتبه اليت جتاوزت الثالثني عداً جمال لدراسة وافية تعد عنه، وحسب ما                   



نسمع يف هذه األمسية املباركة من أحاديثَ أنْ أشري إىل األصول دون الفروع، واإلمجال دون                   
تحدثني قد اجته إىل    التفصيل، ويكفي احلسناء من القالدة ما أحاط العنق، وما دام غريي من زمالئي امل              

جتلية جانب أو أكثر من جوانب اهتماماته األدبية فسأواجه حديثي القصري إىل اإلشارة إىل رؤيته النقدية                
 ...من خالل ما طرحه من آراء نقدية يف كثري من األعمال األدبية اليت درسها

يته النقدية  واإلطالع على جممل ما كتبه من دراسات ومقاالت يضع أيدينا على مفتاح شخص             
وأهم ما متتاز به هذه الشخصية األصالة يف تقومي العمل األديب ونقده، ومنطلق أصالته ينبع من غريته                  
على موروثات األدب العريب اليت توجب ضرورة االلتزام بسالمة اللغة، وصحة األداء، واتفاق                 

كتب (ثل هذا االجتاه كتابه     املضمون والقصد مع النظرة اإلسالمية إىل الكون واإلنسان واحلياة، ومي          
وميكن أن نلمح يف هذين الكتابني كثرياً من        )  القرآن ونظرية الفن  (وكتابه  )  وقضايا يف األدب اإلسالمي   

اآلراء النقدية اليت متثل منهجه النقدي امللتزم الذي يستضيء دي اإلسالم وحيرص على عدم اخلروج               
 النقد من وقوف أمام حركات التحديث غري السليمة يف          عن توجيهاته يف العمل األديب وتنبع أصالته يف       

أوزان الشعر العريب اليت حتاول أن متسخ مسخاً مذموماً عمود الشعر وال سيما احملاولة اليت تتمثل يف                  
قصيدة النثر أورد له األستاذ أمحد فضل شبلول رأياً نقدياً جيداً يف هذا النوع من العمل األديب يف كتابه                   

أن قصيدة النثر تنحو حنو     :   ملخصه ٥٩ إىل   ٥٦من صفحة   )  ثة يف الشعر والقصة القصرية    قضايا احلدا (
الغموض العصي على الفهم وكان ينبغي هلا أن تستثمر ما ميتاز به النثر من وضوح املعىن وجالء                    

ون الداللة، وأن شعراء هذا االجتاه أداروا ظهورهم للموسيقى اليت ميتاز ا الشعر على غريه من فن                 
 .التعبري

أن املنابر اليت نشرت فيها احملاوالت األوىل لقصيدة النثر كانت مشبوهة            :  وثالث هذه األمور  
 .متوهلا املنظمة العاملية حلرية الثقافة

ورابعها أن قصيدة النثر مل جتد حىت اآلن الشاعر الكبري الذي يكتب قصيدة جتذب القارئ                  
ية واالجتماعية، وخيلص إىل أن قصيدة النثر ال تعدو كوا نثراً           وتتجاوب مع اهتماماته اجلمالية والثقاف    

فنياً وهو استنتاج صحيح ألن النثر الفين تتمثل فيه خصائص األسلوب األديب، ومن أبرزها التصوير                 
 .الفين وظهور العاطفة والشعور واختيار اللغة األدبية املعربة

عصور وعند بعض الكتاب نافس الشعر يف       ومما يلحظه دارس األدب أن النثر الفين يف بعض ال          
متثيل خصائص التعبري األديب بل أتيح له يف بعض األحايني أن يتفوق على الشعر يف مجال الصياغة ألنه                   
حر طليق من الوزن والقافية، وأسهم أديبنا يف جتلية خصائص النقد املدرسي أو التعليمي إن جاز هذا                  

لذي أعده بعد خربة وجتربة، إذ درس مادة التحرير لطالب املرحلة           ا)  التحرير األديب (التعبري يف كتابه    
اجلامعية يف كلية اللغة العربية بالرياض، والنقد التعليمي ينحو حنو تطبيق منهج النقد التكاملي الذي                 



يوظف معطيات العلوم اللسانية والنفسية واالجتماعية والتارخيية يف دراسة األثر األديب ونقده وتقوميه              
ر إىل جانب البناء واللغة والصياغة والبالغة واألثر النفسي واالجتماعي والتارخيي يف تقومي العمل              وينظ

دراك مواطن اجلودة والرداءة فيها، ومل      األديب وهو عمل أشبه ما يكون بتحليل النصوص األدبية إل          
ملقالة والدراسة  يقتصر نقده على لون واحد من ألوان األدب، بل تناول الشعر والقصة واملسرحية وا              

 .وهي الفنون األدبية اليت أسهم يف اإلبداع فيها وهذا يعطي أعماله النقدية صفة التنوع والشمول
 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

كما تعرفون سوف تكون الكلمة األخرية لفارس االثنينية عقب أن نستمع إىل             :  عريف احلفل 
 وبعد ذلك سيفتح احلوار مع سعادته، فنحن نتلقى أسئلتكم           الكلمة األخرية من كلمات املتحدثني،    

 ...  لعدد كبري من حضراتكم- كما نردد دائماً -املوجهة إليه، وليتها تكن خمتصرة حىت نعطي الفرصة 
 

 كلمة الدكتور صابر عبد الدائم األستاذ جبامعة أم القرى (( 
  ))قسم اآلداب والنقد مبكة املكرمة

 ...وبه نستعني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت املرسلني وبعدبسم اهللا الرمحن الرحيم 
فنحمد احلق سبحانه وتعاىل الرمحن الرحيم علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان، نصلي ونسلم              

 كثرياً، فكالمه ألقى اهللا عليه احملبة وغشاه بالقبول، وهو كما يقول الرافعي                على سيدنا حممد    
نية اليت خضعت األفكار آلياا وحسرت العقول دون غايتها وهي مل تصنع وكأا من               والبالغة اإلنسا 

األحكام مصنوعة واملتكلف هلا وهي على السهولة بعيدة ممنوعة، أيها األخوة احلضور يف هذه الليلة                 
املباركة املضخمة بطيوب احملبة ونسائم اإلجالل والتقدير، ال يسعين إال أن أكرر شكري وحمبيت                 

تقديري لصاحب السعادة األديب عبد املقصود خوجه على ما يبذله يف هذه االثنينية من تكرمي لألدباء                و
منوذجاً للوجدان العريب واإلسالمي،    والعلماء، وهو ذا الصنيع احلضاري بكرم الكلمة الطيبة وجيسد          

تئذان أنقل عرب آلة الزمن     وأجدين مسافراً يف سنابل الزمان ملقياً برحلي يف دار أيب متام وبدون اس              
كلماته العذاب، هذه الكلمات األوىل ا واألجدر ا صديقنا صاحب السعادة األستاذ عبد املقصود               

 :خوجه وكأن أيب متام كان يعنيه حينما قال
ــِد ــواِد احلاسـ ــاَء حلـــت يف سـ بيضـ

. 

ــةً  ــِدك نعم ــياض جم ــوق ب ــت ف أُلِبس
. 

ــبت يف  ــي رغــ ــِدوال هــ  زاهــ
. 

ومــودةً ال زهــدت يف راغــٍب يــوماً    
. 

ــه ــا الراعـروض ــي أمـ ــرائِدـ ام ال
. 

اُء لــيس مبنكــٍر أن يغــتدي يف  غــنـ 
. 



دلُ شــاهِدـــه أعـإال وأنــت علــي 
. 

ــؤددِ      ــن س ــباً ِم ــك جان ــي ل ال أدع
. 

 .يل لألستاذ عبد املقصود وأعتقد كلنا قلبنا ينطق بذلكأيها األخوة احلضور هذا قل
ونأيت إىل أخينا وصديقنا الدكتور حسني علي حممد مع حتيايت جلميع احلضور وألخي األستاذ                
الدكتور حممد بن سعد بن حسني وحنن خنتلف لكي نتحاب، ونتكاشف لكي نصل إىل طريق سواء إن                  

 منذ ثلث قرن الثلث األخري من القرن العشرين وهو           شاء اهللا، الشاعر الدكتور حسني علي حممد       
يشارك يف احلياة األدبية املصرية والعربية، مشاركة فاعلة جادة، مشهد هذه املشاركة يتجسد يف متابعته               

 إنتاجهاجلادة لتطور معامل احلياة األدبية والوعي الفين مبالمح هذا التطور وانعكاس هذا الوعي على                 
اً وتنوعاً يف الفن األديب وتضاريس هذا الفن وجتلياته التشكيلية والطموح إىل              اإلبداعي رؤية وبناء  

التجاوز واالبتكار، وهذه املتابعة اجلادة الواعية يف املشهد اإلبداعي العريب مل تكن أحادية اجلانب كما                
ور نقول، أو حب من طرف واحد ولكن كان التفاعل واحلوار والصدام والوئام من مفردات هذا احلض               

الثقايف واإلبداعي على الساحة املغطاة، الساحة األدبية الكبرية املغطاة باألشجار الباسقات وكذلك              
باحلشائش املتسلقات، وحني كان حسني حني كان برعماً صغرياً إىل أن استوى على سوقه يتجول يف                 

ه اليت تئن اآلن من     هذه الساحة، يراسل كبار األدباء والنقاد، وحيتفظ بآالف الرسائل يف خزانة كتب            
تراكم االت واجلرائد والرسائل ويضيق بيته هلا، فهو يراسل األدباء والنقاد منذ نعومة أظفاره، يف                 
املغرب، وتونس واألردن والعراق والسعودية والبحرين وسوريا واليمن ومتخضت هذه احلركة عن              

صية واألدبية والنقدية لألديب    مولود يف أدب الرسائل حيث أصدر كتاباً يصور فيه املالمح الشخ            
معتمداً على الوثائق والرسائل اخلاصة، ومسعت له منذ أسبوعني يف           )  وديع فلسطني (والناقد األستاذ   

 وقال  -إذاعة الرياض بأن هذا أول كتاب يف أدب الرسائل يعتمد فقط على الوثائق الشخصية اخلاصة                
اعتمد على هذه الوثائق والرسائل وأخونا الدكتور        يف هذا احلكم، وقد      - وكان حمترزاً    - فيما أعلم    -

حسني، هناك مالحظة بأنه يعىن بأدباء الظل، أو األدباء الذين ابتعدت عنهم أضواء اإلعالم، وكتب                 
كتباً مل تذكر الليلة عن بعض أدباء غري معروفني ورمبا شاركت هذه الرؤية لديه يف إلقاء الظل عليه                    

يالً عن الوهج اإلعالمي أو عن الضجيج األجوف الرباق، ولكن موهبته األصيلة            أحياناً أو االبتعاد به قل    
وملكته الفطرية ما زالت هي النار املبدعة اليت مل تنطفئ، وتفتحت ملكته اإلبداعية يف ظل نكسة عام                  

اؤم ـة التش ـ صبغ رؤية حسني علي حممد بصبغ      االنكسار  منكسر، وهذا   م هو ظل ملتهب   ١٩٦٧
ركت يف شرايني الطاقة اإلبداعية لديه دماء ساخنة أبعدته عن تيار الرومانسية اهلادئ              وحتدي  ـوالتح

وعن حركته املنسابة يف غري ما ضجيج وال صخب، ومنذ هذا التاريخ وهب حياته لفنه محاساً ومتابعة                  
اته من وهج   وتفاعالً وإبداعاً وفنه الشعري يتمرد عليه كثرياً ولكنه يقاومه ويسيطر عليه ميا يتقد يف ذ               

إبداعي صادق ومحاس ووعي خملص بدور الشعر الرائد يف الكشف عن احلقيقة اليت كثرياً ما رب من                 



عقول الفالسفة وجتارب العلماء مهما جدوا وتنافسوا يف البحث عنها، وحبه للشعر عشق ووجد                 
 .وذوبان، يفىن فيه احملب يف ذات احملبوب فإذا مها شيء واحد

) غناء األشياء (إىل  )  السقوط يف الليل  ( بدءاً من    -ني كما مسعتم حضراتكم     تتواىل دواوين حس  
تسعة دواوين من شعر الفصحى وله أكثر من ديوان يف شعر العامية املصرية، وهنا أتفق مع صديقنا                   
وأخينا الدكتور حممد بن حسني يف الشعر العامي فقط وليس يف شعر التفعيلة، فالدكتور حسني بعدما                 

الدواوين للشعر العامية أعلن توبته، وندم على ما فات وعزم على أالّ يعود إىل الشعر                 أصدر بعض   
العامي البتة وهو حمق يف ذلك، ونأمل أن تكون التوبة نصوحاً وال تكون من قبيل توبة الشعراء، وحني                   

 طبعاً  -نا  نرصد معامل التجربة الشعرية لسعادة الدكتور حسني علي حممد نشهد هذه املرائي تتحرك أمام             
 .يف عجالة والوقت يالحقنا

من مالمح شاعريته البوح الذايت وهذا املعلم ميثل تياراً رئيساً لنتاج الدكتور حسني كله               :  أوالً
حىت القصائد ذات احلس اإلنساين والوطين والدائرة يف الفلك االجتماعي واليت تعتمد على توظيف                

يف (م  ١٩٦٨اليت كتبها منذ عام     )  أغنية حزينة (قصيدته  املواقف والشخصيات التارخيية واألسطورية، و    
 :منوذج لذلك يقول مطلعها)  م١٩٦٧الظل الدامي النكسار يونيو

 الصمت متدد يف أقبية اخلوف 
 ...يقتتالن... فرأيت جناحي أغنييت املكسورة يف القاع

 ...ورأيت الظل املشطور حبد السيف
 ...رف والكلماتيتقهقر منهزماً حنو الصيف املقهور اجل
 ...ووجدت ربيعي طلال يبكي حباً مات

وعناوين دواوينه تفصح عن هذا امللح الذي يؤكد أن شعر حسني صورة حلياته اليت تذوب يف                 
 ...الروح الكلي، روح اتمع وروح اإلنسانية ولكنها تظل متمسكة خبصائصها ومقوماا ورغباا

عر حسني ليس تأمالً جتريدياً وليس فلسفة مباشرة، وليس تأمالً          التأمل يف ش  :  التأمل والتمرد :  ثانياً
ونأخذ ...  وال تأمالً يف الصراع بني قوى النفس املختلفة       ...  يف ماهية النفس وال تأمالً يف الطبيعة الكونية       

 :منوذجاً من التأمل يقول الدكتور حسني علي حممد يف قصيدة تأملية وهي من الشعر املقفى
 

درِب خطايـــاــــدا بــــوٍر غــــف نهـــل كـــنت أطـــيا
. 

ــاراً خبل  ــنت نـ ــأم كـ ــبــ ــِق منـدي مل تـ ــاــ ي بقايـ
. 

ــ  ــزين وصـ ــاري وحـ ــنت عـ ــمـأم كـ ــاـوت صـ يت بكايـ
. 

ــأم ك ي ومسايـــاـٍر يف صـــحوتــــالد قهـنت مـــيــ
. 



ــرت روح ــفصـ ــريبــ ـــاً غـ ــار دربـاً وصـ ــظَاياــ ي شـ
. 

 

 :ويف منوذج آخر يقول
ــنوبِ  ــواء والـ ــِح باألنـ ــابع امللـ أصـ

. 

ــرفعها   ــيين تـ ــزِنك يف عـ رايـــات حـ
. 

ــنا يف الوغ ــِبـــوبين ــن اخلط ــن م سى ح
. 

هـــرى يقَــر بـهــذا دمــي يف يــد كســ 
. 

ــيارٍق خ ــب ــن ـ ــأادٍع م ــذِبـجن ِم الك
. 

ــىت تتخل  ــإىل م ــنـ ــغـى ع يف ش ٍفـك
. 

ــن  ــدا بال ــب ش ــِبـوذوب قل ار والغض
. 

ــداد وســ   ــة أج ــت راي ـــوأن ىنـرب م
. 

ِب مل تشـــِبــــةٌ يف القلــــووردةٌ طفل
. 

ــنا   ــتح يف دِمـ ــور الفـ ــيةُ نـ القادسـ
. 

وأوجه شكري لألخ الدكتور حسني واألخ       ...  والكالم كثري وكنت أطمع أن أكمل ولكن       
وأعتذر إن كنت قد أطلت     ...   األستاذ عبد املقصود   وإىل...  الدكتور محد الدخيل وإىل حضراتكم مجيعاً     
 ...وإن أكن أوجزت فلم أقل كل ما عندي

 ...لكم التحية والشكر
 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

أحس :  سعادة الدكتور صابر بن عبد الدائم إخواين الكرام         :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
أبناء بيت واحد، مجعتنا عشرون عاماً تقريباً يف هذه           بإحراج كبري عند الثناء علي، لقد أصبحنا          

واهللا إنين يف ذلك صادق وأمني معكم كأمانيت مع نفسي، أرجو أن            ...  األمسيات، ودائماً أرجو وأصر   
وأن تعفوين من الثناء فما أنا      ...  يكون هذه العمل خالصاً لوجه اهللا وألجل هذا الوطن وأبناء هذا الوطن           

هذه االثنينية إال بكم، ولوالكم ملا كانت االثنينية، ولوال األساتذة األفاضل الذين            إال منكم ومعكم وما     
تكرموا علينا بقبوهلم تشريفنا وإعطائنا الفرصة لتكرميهم ملا كان لنا هذا العطاء، ملا كانت لنا هذه                   

لى الضيف  أرجو من كل قليب أن أركز ع      ...  األمسيات، ملا كانت لنا هذه املساحة من احلوار والنقاش        
 نلتقي يف احلق، بعيداً عن شخصي الضعيف فأنا لست          أنبقولِة احلق وعلينا أن نتصادم يف احلق، وعلينا         

 ...أرجو أن تعتربوا أن هذا حديث القلب... ال أزيد وال مبقدار قرياط... إال كمقتعد مقعده مثلكم
رجاءاً حاراً  ...   ديدننا ذلك  شاكراً ومقدراً وممتناً مجيع ما مسعته من ثناء ولكن أرجو أن يكون            

 . وشكراً لكم مجيعاً

  ))كلمة فارس االثنينية سعادة الدكتور حسني حممد علي حسني(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا                

 .آمني... حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



ود خوجه، أصدقاءنا الكرام أرجو أنا أول من يلتزم بالوقت،          صاحب السعادة األستاذ عبد املقص    
 ...يعين أوقفين

 ...الضيف ليس له وقت حمدد: سيدي الضيف: الشيخ عبد املقصود خوجه
 ...بارك اهللا فيكم -

سأتكلم عن عالقيت بالوقت أوالً، ثانياً بالشعر، ثالثاً باملسرحية          :  الدكتور حسني علي حممد   
ين التكرمي كدت أقول من شعري الذي أكتبه من التفعيلة وأستاذنا وصديقنا              الشعرية، وحينما جاء  

الدكتور حممد سعد حسني وكان جاري يف املكتب قبل أن يتفرغ للدراسات العليا، وكم قضينا أوقات                
ممتعة معاً، نتحاور وننكت ونضحك، وأنا وهو والدكتور فاضل عبد الدامي حينما كان أستاذاً زائراً معنا                

وكنا حنضر مبكرين قبل ساعة من بداية الدراسة باجلامعة كنا          ...  عة اإلمام يا رعى اهللا تلك األيام      جبام
 ...نصل من الساعة السادسة والنصف لنجلس ساعة يف مكتب أستاذنا ابن حسني

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
واستقرار على بديل   اخليارات ال تكون سهلة دائماً وإمنا تأيت بعد معاناة ومكابدة وتأمل             :  أوالً

نقتنع به وتكون مستعداً على أن تعطيه عمرك، بدأت بكتابة بعض املقاالت النقدية ويف مرحلة مبكرة،                
ويف اجلامعة كنت أكتب شهرياً جبوار أمساء عبد        )  اجلمهورية(و)  التعاون(يف الثانوية نشرت يف جريديت      

بنانية وتستطيعون الرجوع هلا وهي موجودة يف       الل)  األديب(العزيز الرفاعي، علي جواد الطاهر يف جملة        
وبدأت بكتابة املقاالت النقدية يف مرحلة مبكرة يف التعليق على قضية           ...  النادي األديب بالرياض وغريها   
ويف مرحلة الدراسة اجلامعية وقفنا مشدوهني أمام بعض املناهج النقدية          ...  أدبية مثَارٍة أو مناقشة كتاب    

 ...ة واتضح يل ذلك يف كتابات مبكرة يف جملة األديب احملتجبةاالجتماعية والنفسي
م فاز حبثي نظرة إسالمية للصراع الدرامي والشخصية يف األدب املسرحي             ١٩٦٧ويف عام   

جبائزة دار البحوث العلمية األوىل بالكويت، وأُلقي هذا البحث يف العام نفسه يف الندوة العاملية األوىل                 
هذا املنبع  ...  ة الرياض، وبدأت خطوايت تتجه شيئاً فشيئاً حنو األدب اإلسالمي         للشباب اإلسالمي مبدين  

الثري الذي أرجو أن أكون أحد جنوده فهو أدب حماِرب وحمارب، وهناك من يصف األدب اإلسالمي                
 بأنه أدب مضمون ويفتقر إىل العناصر الفنية اليت ترفع من قيمة األدب والذين يصفون األدب اإلسالمي               

الرواية لنجيب الكيالين وعلي أمحد باكثري، ويف القصة        بأنه أدب مضمون مل يقرؤوا النماذج املضيئة يف         
القصرية حملمد احلسناوي، وعنتر خميمر، ومرعي مدكور، وحسن حجاب احلازمي، ويف الشعر حلسن              

سعد بيومي، وحممد   األمراين، وحممد علي الرباوي، وصابر عبد الدامي، وعبد اهللا السيد شرف، وحممد             
 .بن عمارة



ويف أدب األطفال ليحىي احلاج حيىي، وأمحد فضل شبلول، وحممد سعد بيومي، وعنتر خميمر                
فهؤالء األدباء جيمعون يف نتاجهم بني الشكل األديب احلديث من خالل التقنيات املستفيدة              ...  وغريهم

 على الكتابة عن موضوعات تارخيية أو       من إمكانات الفنون مجيعاً واملضمون اإلسالمي الذي ال يقتصر        
وصفية، وإمنا يناقشون يف إبداعام مشكالت اإلنسان مجيعاً يف سلمه وحربه، وحبه وكره، ونومه                
وصحوه، وماضيه وحاضره ومستقبله ومكانته يف التاريخ ويف العامل، الذي يكتب شعراً من الشعراء                

اقتدار، كما يكتبون القصيدة التفعيلة والقصيدة       الذين ذكرم وغريهم يكتبون القصيدة اخلليلية ب       
املدورة، ويف قصائدهم نلمح استعارة بعض تقنيات القصة، كالسرد، وبعض تقنيات املسرحية                
كاستدعاء الشخصيات واحلوار، ويفيدون من اللوحة الفتية يف التشكيل والتصوير والتبقيع، ومن              

تاريخ البطويل اإلسالمي القدمي، وهناك من يصف الشعر         امللحمة يف إشارام التارخيية والفنية إىل ال       
شعر مناسبات مما يفقده وهج التأثري الفاعل على املدى الطويل ويكشف هذا الكالم عن              :  اإلسالمي بأنه 

 :مغالطتني
أنه يفترض أن الشعر اإلسالمي مجيعاً شعر مناسبات، وهذا خطأ بين، والذين             :  املغالطة األوىل 

 املعاصرون الذين اإلسالميونالم مل يقرؤوا النماذج الشعرية الباهرة اليت يكتبها الشعراء       يقولون هذا الك  
 .أشرت إىل بعضهم سلفاً
أن شعر املناسبات يفقد الشعر وهج التأثري الفاعل على املدى الطويل، وهذه             :  واملغالطة الثانية 

قصائد شعرنا يف عصوره القدمية     مغالطة يكررها كثري من الدارسني دون مراجعة ودون متحيص، فمعظم           
شعر مناسبات، من العصر اجلاهلي إىل مشارف النهضة بل إن قصائد شوقي الشهرية قصائد مناسبات،               
وأحيلك إىل قصيدة من أمهات قصائد الرثاء املعاصرة لشوقي، وهذه قصيدة األندلس اجلديدة يف رثاء                

 :مدينة أدرنة ومطلعها
ك واإلســـالمـهـــوِت اخلالفـــةُ عـــن

. 

ــي    ــدلٍس عل ــت أن ــا أخ ــالمـي ك س
. 

ني ظـــالمـم العـــاملـطُـــويت وعـــ
. 

ــاللُ عــ   ــزل اهل ــتها ـن ــماء فلي ن الس
. 

 التقليل من قصيدة املناسبات، ومنهم أخونا الدكتور        روقد حاول النقاد املنصفون أن يبينوا خط      
وحىت نرفع هذه التهمة عن     )   املناسبات يف ميزان النقد    شعر شوقي يف  (طلعت صبحي السيد يف كتابه      

عنق شعر املناسبات علينا أن حنتكم إىل فنيِة القصيدِة دون أن نرتلق إىل رؤيتها من خالل أحكام سابقة                   
وساعتها سنرى يف شعر املناسبات عند زهري، وحسان بن ثابت، واحلطيئة وجرير واملتنيب والبحتري                

اهري والربادوين روائع لن يطمسها أو يغيب تدفقها الفين حكم متسرع لناقد             وشوقي ومطران واجلو  
 ...ردده الببغاويون من الكتبة بعدهم



ويف رأيي أن النقد اإلسالمي عليه أن ينفتح ما أمكنه ذلك على املناهج النقدية احلديثة، وأن                  
ا جيب علينا أن نقرأها برؤية      حناول أن نقرأ مجيع املناهج النقدية بروح بصرية حىت تلك اليت نرفضه            

نقدية فاحصة حىت نرفضها عن بينٍة، أو لعلَّنا نستطيع اإلفادة من بعض أطروحاا الشكلية يف خدمة                  
قضايانا األدبية والنقدية واإلسالمية، وعلى سبيل املثال فقد أفدت من األسلوبية اإلحصائية يف بعض               

      بدالً من أن يقولون لك     ...   عن بعض أطروحات الوعظ    كتابايت وأنا أطرح رؤيةً مغايرةً، فقد دافعت
قصيدة تقريرية يقولون لك هذه قصيدة وعظية، خد بالك هو يضرب مفهومني حبجر واحد، احلجر                 

والشيء الثاين أنه يقلل من     ...  األول أن الوعظ هذا مرتبط عندنا خبطبة اجلمعة والعيدين وكذا وكذا           
جلميل وعلى سبيل املثال فقد استفدت من األسلوبية اإلحصائية         القصائد املفهومة، وكأن الغموض هو ا     

يف بعض كتابايت وأنا أطرح رؤيةً مغايرةً، فقد دافعت عن بعض أطروحات الوعظ والتقريرية يف بعض                 
هلاشم الرفاعي مستفيداً من األسلوبية اإلحصائية انظر كتايب         )  شباب اإلسالم (القصائد مثل قصيدة    

بقي أن أقول جيب على النقاد      ...   وما بعدها  ١٩٥م صفحة   ٢/١٩٩١طبعة  )  القرآن ونظرية الفن  (
اإلسالميني أن يتابعوا ما يكتبه زمالؤهم املبدعون متابعةً نقديةً جادة وعليهم أن يهتموا بإصدارات                

 اآلن صدر اثنان    -الشباب ويتابعوا خطوام حىت ترسخ أقدامهم يف الساحة، وأرى مسامهايت              
فيه وكم اكتشفت   )  األقالم الواعدة ( جملة األدب اإلسالمي، أنا الذي أكتب باب         وعشرون عدداً من  

من أديب ودفعت به إىل الساحة وسيكون على مستوى األدباء الكبار، أنا دفعت بقصاص شاب امسه                 
، يكتب اآلن يف مستوى يوسف إدريس، مع نقاء عقيدة ومجاليات الشكل،               )سويين الدوسري (

وال أكتفي بتقدمي القصيدة بل أكتب       )...  هشام القاضي (وغريه كثريين و  )  فواز اللعبون (اكتشفت  
دراسة كاملة عنه، وأحياناً ضاق صدري يف عديدين وتركت املهمة لزميلي األستاذ عبد املنعم عواد                 

األدب (يف جملة   )  أقالم واعدة (ومن هنا مسامهايت يف حترير باب        ...  يوسف مث رجعت مرة ثانية     
 على األقالم اجليدة وأدفع ا إىل       أتعرفرت جزٌء من دوري النقدي، فمن خالله        منذ صد )  اإلسالمي

الساحة مؤازراً هلا بالكلمة الناقدة مشرياً إىل أن األخطاء الفنية اليت عليها أن تتجاوزها حىت تكتب أدباً                 
بحوا يشكلون  له قيمة، وقد قدم هذا الباب على امتداد ستة أعوام من عمر الة شعراء وقصاصون أص               

 ...مشهداً من مشاهد اللوحة األدبية اإلسالمية املعاصرة
كتبت الشعر منذ فترة مبكرة من حيايت، وميكنك أن تقول إنين بدأت أنشر              :  عن الشعر   :ثانياً

بانتظام يف بعض االت منذ السادسة عشر، وبدأت بكتابة القصيدة التقليدية اليت يريدها زميلنا                 
ابن حسني وإذا رجعت اآلن إىل فترة بدايايت فإنك ترى فيها قصائد يف احلب وقصائد               وأستاذنا الدكتور   

١٩٧٧الذي صدر يف القاهرة ودمشق عام       )  السقوط يف الليل  (يف النضال، يضم معظمها ديواين األول       
م ومن بني حنو ثالثني قصيدة ضمها الديوان األول ال تزعم أا إسالمية مجيعاً، فإنك ستجد بعض                    



ائد اليت تطرح اهلموم اإلسالمية املنطلقة من نفس شاعر يريد احلرية لبلده اليت احتلها اليهود يف                 القص
) طه وادي (م، وستجد يف أشعاري األوىل كما الحظ بعض النقاد ومنهم أستاذنا الدكتور             ١٩٦٧نكبة  

 . اإلسالميإشارات إىل بعض الشخصيات التارخيية املقاومة يف تارخينا وهي بالضرورة من التاريخ
أصدرت تسعة دواويني كُتبت عنها أكثر من أربعني مقالة نقدية وأنا ال أريد أن أزعجكم بأمساء                 

أنا ال أحس بأنين من     )  الفيصل(من كتب عين، كُتبت عين فصول يف دواويني وأنا قلت يف جملة               
كتور حسن البنا عز    يعين يكتب عين الدكتور صابر عبد الدمي، الدكتور طه وادي، الد            ...  املنسيني

الورد (الدين، أمحد ظلط، حممد عبد الواحد حجازي أن يصدر عين فصل يف كتاب حلم القاعود                   
ويعترب هذا من أفضل الشعراء املصريني املعاصرين، فماذا نطمع يف أكثر من ذلك، كُتبت عين               )  واهلالوك

) حدائق الصوت (ا أخذت ديوان    أكثر من أربعني مقالة نقدية مبعدل مخس دراسات للديوان الواحد وإذ          
وقد كُتبت عنه دراسات    ...  م مثاالً لشعري فهو يعرب عن الرؤية اإلسالمية للكون واحلياة           ١٩٩٦

لألساتذة والدكاترة حلم القاعود، وأمحد ظلط وعبد املنعم عواد يوسف، وحممد زيدان، وحسن البنا               
 من  ٢١تاذ عبد املنعم عواد يوسف يف العدد      عز الدين، وصابر عبد الدامي، ولعلَّك طالعت ما كتبه األس         

جملة األدب اإلسالمي فهؤالء النقاد قد أشاروا إىل إضافات هذا الديوان على مستوى الشعر العريب                 
ويف رأيي أن هذا الديوان يستطيع      )  غناء األشياء (املعاصر مجيعاً ورصيفه الذي صدر منذ عامني بعنوان         

 :اعراً لعدة أسبابأن ميثلين إذا ما كان ديوان ميثل ش
قصائد (و)  حدائق الصوت ( أنه يضم أربع كراسات شعرية أو أربعة دواوين هي              :األول
فأنا أنشر كل سنة أو ثالث ديواناً شعرياً،        )  جتليات الواقف يف العراء   (و)  ومن دفاتر العشق  )  (بالستيكية

لت فيها بإعارة إىل    م أي حصاد تسعة أعوام شغ     ١٩٩٣م إىل   ١٩٨٤وكان هذا الديوان حصاد األعوام      
 ...اليمن مث بإاء الدكتوراه ومن مث فالديوان فهو يف احلقيقة أربعة دواوين

ترنيمة ( يضم الديوان بعض قصائد مبكرة مل أنشرها يف الدواوين األوىل مجيعاً، مثل قصيدة               :الثاين
 ...وغريها، مما جعل بعض النقاد يعد هذا الديوان معرباً عن شعري مجيعه) بالل

 . أنه ضم قصائد خليلية وقصائد تفعيلة وقصائد مدورة:الثالث
الرباعية بشكلها الفارسي ويل أربعون رباعية، والسرد كملمح        :   أنه يتماس مع عدة فنون     :الرابع

قصصي، واحلوار واستدعاء الشخصيات كملمح مسرحي والبطولة البشرية يف حرا وسلمها كملمح            
وهي قصيدة طويلة يف حوايل ستني صفحة عن عمر         )  وجه الشمس التحديق يف   (ملحمي انظر قصيديت    

بن العاص رضي اهللا عنه، ومن مث فالديوان أعده نقلة فنية يف شعري بل قد أجترأ وأقول يف الشعر                      
اإلسالمي املعاصر، أما املضمون فهو بتناول اإلنسان املعاصر يف حياته وحبه يف سلمه وحربه من خالل                 

ملثبطات اليت تعترض طريقه، وأرى أن أدبنا اإلسالمي سيتدفق باحليوية والنماء إذا            أمنياته اليت تتحقق وا   



وجد النقاد اإلسالميني الذين يستطيعون أن يكتشفوا الدواويني والروايات اليت متثل حمطات مهمة يف               
مجالياته املسرية اإلبداعية، ومحداً هللا فقد وجد شعري مجيعاً ومنه هذا الديوان من يشري إليه ويكتشف                 

 بالشخصيات واألحداث واملواقف يف قصائد كثرية       املليءاخلاصة، وأرى أن اخللط يف تارخينا اإلسالمي        
يل مل يكن على حساب الشعر واستشرافه املستقبل، ألن للشعر أدوات هي غري أدوات املؤرخ أو الناثر                 

يكتب تارخياً وإمنا   ريخ ألنه لن    فإذا امتلك الشعر هذه األدوات فال خوف على شعره من اإليغال يف التا            
سيكتب عن واقعنا مستلهماً روح التاريخ، وارجع إىل قصائدي اليت استدعيت فيها شخصيات عمرو               

وغناء )  حدائق الصوت (بن العاص أو سعد بن معاذ، أو صفوان بن أمية رضي اهللا عنهم مجعياً يف ديواين                 
فستجدين صوت  )  الرحيل على جواد النار   ( ديواين   األشياء، أو عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه يف          

نفسي، وأكتب عن مأسايت ومأساة عصري حني استدعي هذه الشخصيات، وال أذوب يف الشخصيات              
اليت استدعيها وإمنا متثل رؤييت أنا ال رؤيتهم هم، وقد كتبت أحياناً عن الشخصيات الضد، أي اليت                  

         يأو الشخصيات اليت متثل رؤى ما أريد التعرض هلا             ضد البطل أو املكروهة كعبد اهللا بن أُب 
 ...كشخصيات عنترة، وابن الرومي، وأيب حيان التوحيدي، واملتنيب، وأيب فراس احلمداين وغريه

 :عن املسرحية الشعرية: الفقرة الثالثة وستأخذ دقيقة واحدة
ا قدرة نقدية على     حتتاج كتابة املسرحية الشعرية إىل قدرة شعرية ترفضه         :املسرحية الشعرية 

التذوق مع قدرة فنية موازية على فهم املسرح وآلياته، وكان من حظي أنين ختصصت يف املسرح                   
، مث أن كتابة القصيدة الغنائية غري كتابة املسرحية، ويف القصيدة الغنائية            والدكتوراهالشعري املاجستري   

 مواقف وأحداث متعددة تتآزر      غالباً صوت واحد وموقف واحد بينما حتتاج كتابة املسرحية إىل           
لتحدث بناء هرمياً متكامالً فنياً، وتتحاور فيها عدة أصوات قد تتنافر أو تتصارع ولكنها حتدث نصاً                 
متآلفاً فنياً، غري متنافرة أجزاؤه أو متنافرة ومن مث فاإلبداع املسرحي النثري والشعري مجيعاً قليل يف                 

خرى، فال ميكن مثالً أن نوازن عدد املسرحيات الشعرية بعدد           أدبنا يف موازاة األجناس األدبية األ      
الدواوين يف العامل العريب، فعدد املسرحيات ال يشكل إال أقل من واحد يف املائة من عدد الدواوين                   
وبالتايل فعدد املسرحيات الشعرية اإلسالمية قليل، وإن كنا مع بعض التجاوز ميكننا اعتبار مسرحيات               

ان مردن بك وحممود غنيم وحممد رجب البيومي مسرحياٍت شعريةً إسالميةً، فهؤالء             عزيز أباظة وعدن  
الشعراء ينطلقون من رؤية أدبية إسالمية صحيحة، غالباً يف تعاملهم مع التراث وأحداثه ومواقفه                 
مسرحيام خطوة على طريق املسرح اإلسالمي وقد اجتهت لكتابة املسرحية الشعرية من زاوية إسالمية              

وتتضمن التعذيب يف فترة    )  الرجل الذي قال  (ث نشرت على الناس ثالث مسرحيات شعرية هي          حي
، مأساة كمشيش، وأنا مل أجلأ إىل التاريخ وإمنا جلأت للواقع           ١٩٦٦زمنية سابقة يف مصر، خاصة عام       

١٩٧٦يف مصر وأنا يف السادسة والعشرين من عمري عام          )  مسرح الشباب (واشتركت ا يف مسابقة     



والثانية .  وقد فازت جبائزة وزارة الشباب يف مصر       ...  وفازت باجلائزة األوىل على مستوى مصر      م  
وقد قدمت هذا الصحايب اجلليل تقدمياً      ...  رضي اهللا عنه  )  الباحث عن النور أبو ذر الغفاري     (بعنوان  

ميه يف صورة ال    على الكتابة عنه وتقد   )  اليسار  (- بني قوسني    -يليق به، بعد أن اعتادت إحدى الفئات        
رجل يف  (أو  )  ٩٩الفىت مهران   (وكانت املسرحية األخرية هي     ...  تليق بواحد من صحابة رسول اهللا       

حيث أفدت من التناص ومن تقنيات املسرح احلديث فاستدعيت شخصية الفىت مهران لعبد              )  املدينة
 األجدى أن يوجه جنوده     الرمحن الشرقاوي الذي كتبها ليتحاور ا مع عبد الناصر وحرب اليمن وأن           

الشرقاوي إال اسم   مل آخذ من عبد الرمحن      :  إىل احلرب يف فلسطني بدالً من احلرب يف اليمن، فأنا قلت          
 هذا العام ماذا سيعمل يف واقع العامل اإلسالمي؟ واحلقيقة            ٩٩الشخصية، لو موجود الفىت مهران       

ة أكادميية، فكتب عنها الدكتور خليل أبو       عِقدت فيها أكثر من ندوة يف مصر ونالت أكثر من دراس           
ذياب دراسة طويلة وهو أستاذ جبامعة اإلمام، وكتب أمحد فضل شبلول جبامعة اإلمام سعود سابقاً وهو                
اآلن يف أحد املعاهد باإلسكندرية، معهد الفندقة وهو ناقد معروف، كتب دراسة طويلة أحلقتها                  

قاوي، وكتب آخرون منهم الدكتور أمحد ظلط وبدر بدير          باملسرحية يوازن بينها وبني مسرحية الشر     
حماكمة (و)  بيت األشباح (و)  الزلزال(  :وغريه دراسات عنها، ويل أربع مسرحيات مل تنشر بعد وهي          

وإذا كنا يف املسرح النثري اإلسالمي رأينا مناذج متفوقة لعلي أمحد باكثري، ويوسف القرضاوي              )  عنترة
على أبواب  (وجنيب الكيالين وله مسرحية واحدة بعنوان        )  مل وطاغية عا(له مسرحية واحدة بعنوان     

وحممد احلَسناوي وعماد الدين خليل فأرجو أن تضيف كتابايت شيئاً للمسرح الشعري               )  دمشق
 ...اإلسالمي واهللا املوفق

 ... والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ملوجهة لفارس االثنينية، هذا سؤال من      األسئلة اليت وردتنا من السادة احلضور وا      :  عريف احلفل 

 :األستاذ عدنان حممد حسن فقي حمامي ومستشار يقول
م ١٩٩١كما ورد يف سريتكم الذاتية أنكم عملتم يف اململكة العربية السعودية منذ عام               

كيف ترى أدب الطفل يف مملكتنا وهل أنت راٍض عما يقَدم           .  ورمبا أنكم كتبتم عن أدب الطفل     
 ؟له وشكراً
يل خربة قليلة يف أدب الطفل، ألنين يف أدب الطفل مبدع ولست ناقداً               :  الدكتور حسني   -

والدكتور أمحد ظلط زميلي نال معي الدكتوراه يف نفس العام تقريباً واحد يف أدب الطفل، والدكتور                 
ر ابن  حممد العريف هنا له كتاب يف أدب الطفل، والدكتور حممد عبد الرمحن الربيع وأستاذنا الدكتو                

حسني له كتاب سيظهر قريباً، ولكن يف إحدى الطالبات امسها وفاء السبيل قدمت خطة رسالة                   
ماجستري وأنا كنت من اللجنة املوجه هلا عن أدب الطفل يف اململكة العربية السعودية، فكان من                   



ى هل ستكون   الطبيعي أن أقرأ بعض الدواوين واملسرحيات املوجهة للطفل وبعض ما تنشره االت لنر            
اخلطة متوافقة مع ذلك، وقلت أا تعمل اآلن ماجستري بإشراف صديقنا وكيل اجلامعة الدكتور حممد                

 .بن عبد الرمحن الربيع
رؤييت اخلاصة أن أدب الطفل يف اململكة العربية السعودية ويف العامل العريب فيه خماطر كثرية أقلها                

صري أو شامي قد ترى فيه خطر يف التوجه أنه يكتب عن             يف اململكة من ناحية العقيدة لو الكاتب م       
السحر يكتب عن كذا ولكن غالباً الكتاب يف اململكة العربية السعودية مل يكتبوا عن هذا، لكن يعيب                  
أدب الطفل يف اململكة ويف مصر ويف الشام ويف غريها السطحية وكأننا نتصور أن هذا الطفل لن يفهم،                  

كمبيوتر اآلن ويرى الشفرة ويتعامل معها فمازال ما يكتب للطفل اآلن كما             الطفل هذا يتعامل مع ال    
كان يكتب كامل كيالين ولن يصلوا إىل جودة كامل كيالين، ألن كامل كيالين حقق بعض الدواويني                 

األدباء يف مصر، أنا اطلّعت على كتاب       للمتنيب وأليب العالء وغري ذلك وكان نقيب        _  كما أظن   _  
يعين يعادل رئيس احتاد الكتاب يف      ...  ور أمحد ظلط بعد ما مات كامل كيالين، كان نقيباً         صديقي الدكت 

فهذا رجل أديب الذين    ...  مصر توفيق احلكيم سابقاً أو فاروق شوشه اآلن رئيس احتاد الكتاب يف مصر            
طفل يتسم  يأتون بعده لن ميلكوا بيان كامل الكيالين نقيب األدباء املصريني، فأرى عموماً أدب ال               

بالسطحية، أنا قُيض يل أن أقرأ رسالة ماجستري أو دكتوراة ألحد األخوة السعوديني خمطوطة وكاتب                
األخ حبيب املطريي عامل رسالة     ...  ويطبق عليها )  تان تان (عن إحدى السالسل اليت تصدر يف مصر        

سبيل حتكون الرابعة اليت    يعين وفاء ال  ...  عن أدب األطفال أيضاً ويف طالبة أخرى يف جده أو يف مكة           
ولكن أظن أن أدب الطفل ما هو بالصورة اليت نرجوها، وهذا           .  تعد دراسة عن األدب السعودي للطفل     

ليس كالمي ولكن كالم املتخصصني مثل األستاذ عبد التواب يوسف فكتب أكثر من مقالة وهو                  
ن األدباء يف الغرب يكتبون     متخصص يف أدب الطفل وفاز جبائزة امللك فيصل يف هذا اال، فقال إ             

أشياء متقدمة جداً لكن حنن هنا لألسف كتاباتنا تتسم بالسطحية وبالتقريرية، وال أقول الوعظ ألين                 
وقد ال أستطيع أنا، أفك الصنبور      ...  بد أن أفهمك املادة هو فامهها       أصر وأريد أن أحلف باهللا العظيم ال      

يأيت ويفك الصنبور ويتعامل معه فعلينا أن نقدم هلذا الطفل          وابين يف االبتدائي يتعلم ذلك يف املدرسة و       
 ...إمكاناتهمواداً جديدة تتفق مع 
سؤال من األخ   ...   األسئلة كثرية ونسأل اهللا أن يساعدك على اإلجابة عليها          :عريف احلفل 

 :أشرف السيد سامل يقول
لطفل املسلم يف ظل    بعيداً عن التنظري واآلمال والشعارات هل هناك مستقبل ألدب وثقافة ا          

 ...طوفان أفالم الكرتون املستوردة وطغيان ألعاب الفيديو نريد مالمح برنامج واقعي



 اإلجابة لن تكون طويلة صديقنا الدكتور األستاذ أمحد فضل شبلول أجاب            :الدكتور حسني   -
فل، على سؤالك هذا، وعمل كتاب عن تقنيات أدب الطفل يف املستقبل وهذا امسها وسائط أدب الط                

الدكتورة كافية رمضان يف الكويت كتبت فيها وصديقنا الدكتور أمحد ظلط له أحباث، ألن أدب الطفل                
ممكن على هيئة شرائط ممكن     ...  ليس بالصورة اليت نراها الكتاب الذي كان يصدر لكامل الكيالين          

احلواسيب هذه  يكون فيديو، رأيت أشياء من أدب الطفل هذه املمغنطة اليت تقدم يف شكل أقراص يف                 
بد أن نتعامل     كلها وسائط ألدب الطفل، كنا زمان جيلنا حنن والذي سبقنا يعتمد على الكتاب لكن ال              

 ...مع التقنيات اجلديدة ألدب الطفل، ومنها األشرطة اليت تقدم القصة مصورة ومرئية ومقروءة
 : األخ إبراهيم حممد يقول:عريف احلفل

الكبري حممود عباس العقاد شيء من الشعر احلديث        منذ نصف قرن عِرض على األديب       
الذي يسمى اآلن الشعر احلر فسماه وقتذاك شعراً نثرياً أو نثراً شعرياً ومل يضعه يف غري ذلك                   
املوضع احتراماً للشعر الرصني الذي ألفه العرب وبنيت حضارات على أساس قوانينه وأصوله،              

مع من أدعياء الشعر وهل هناك جهات اعتبارية لتدافع         ويسترى أين حنن اآلن مما يكتب ويقرأ        
 عن عربيتنا وأصول تضرب بعشرات القرون يف القدم؟

ملا هاجم الشعر   )  مهوم داعية (أنا كدت أرد على كتاب شيخنا حممد الغزايل         :  الدكتور حسني   -
اً، ألنين أصور   احلر أنا أعتقد وقد يكون اعتقادي خاطئاً، أنين وحسن األمراين والذين نكتب شعراً حر             

الشعر بالوعاء بالكأس ممكن أمأل هذه الكأس مخراً وممكن أمألها لبناً أو شراباً سائغاً، فمحاربة الشعر                 
احلر فنرى أن من املصلني من يصلي يف الصفوف األوىل وال نتهم دينه، أنا عن نفسي وأنا طالب يف                     

مش تقولوا دا ملا مات وجاء      )  ديباأل( يف جملة    - وكتبت ذلك    -الكلية جربت إنين مسعت أستاذي      
يقول لنا يف اجتماع عبد املقصود خوجه أمسعت السيد الدكتور يعقوب بكر وهو من هو؟ من كبار محاة                  
اللغة العربية وطبعاً بالتأكيد يف أساتذة كبار هنا ويعرفون كتبه ونصوصه يف النحو العريب ونصوص يف                 

ال، :  قلت له هل تقول هذا الكالم أمام الناس؟ قال        ( مجيلة   قصيدة:  فقه اللغة العربية فاستمع هلا وقال     
أمسعت أستاذي  …  وأقول إنك استمعت إىل القصيدة وقلت إا مجيلة          )  األديب(قلت سأكتب يف    

الدكتور أمحد احلويف الذي كان يرفض كأستاذنا ابن حسني وال أقول إنين أمسعت الدكتور ابن حسني                 
وأنه …   حىت ال حنرجه يف هذا اجلمع، فمن املمكن أن تكون قناعاته             قصائدي يف الغزل ويف الشعر احلر     

استقر وترىب ذوقه على الشعر التقليدي لك، يا أخي هل أنا أقدم صورة مجيلة؟ هل أنا أحافظ على                    
التفعيلة وشعري منضبط، ألن الذي يسيء إىل الشعر يكتبون الشعر وال يعرفون الوزن وال يكتبون                 

الدكتور صابر عبد الدامي قال     :   أول ما جئت هنا إىل الرياض أحكي لكم حكاية طريفة          كالماً مجيالً، أنا  



أنت ذاهب إىل جامعة اإلمام والناس قد يكرهون شعر التفعيلة فحاول أن ختفي ذلك ما معىن هذا؟                 :  يل
األوىل نشرت يل قصيدة فائزة باجلائزة      )  املسلمون(فأنا عندما جئت هنا بعد ثالثة أو أربعة أيام لقيت            

يا دكتور حسني حنن    :  لقيت الدكتور أمحد احلمكي وأنا وهو يف طريقه وحنن ماشيني بيقول يل           .  ونشرا
إذن انكشف املستور اآلن والبد أن      :  وهو عميد كليتنا اآلن وقلت    ...  عاوزين نتقاسم اجلائزة مع بعض    
بعد يومني كان عازمنا الدكتور     ...  وغريها)  املسائية(و)  الة العربية (نقول وننشر شعر التفعيلة يف       

ما أمجلها  :  لقيت محاة العربية كلهم يقولون    )  القيظ(إبراهيم الفوزان شفاه اهللا فألقيت قصيدة بعنوان         
 :وهي من شعر التفعيلة يعين ال مانع من أن أقوهلا حىت ملن يقرأ شعر التفعيلة... وقل لنا قصيدة أخرى

  انتظريين فالشمس القائظة صباحاً
  تدنيين... شبابيك مدينتنا املسكينةفوق 

  من أهوال متألين رعباً وجراحا
  تفزع روحي التواقَة الستقراٍر وطمأنينة

  أحلم بالظلِّ جيمعنا باللحظات احللوة تدنيا
 ...وبدمائي املهراقة من قليب املطعوِن جتف
 ...لكن ظهريةَ هذا اليوِم املشؤوِم تفرقنا

  طرياً أزغبتبعد عن أيدينا
  حيلم باخلضرة يف وهج الصيف ما دمت معي

 ...أحزان العلم ال جتتاح ضلوعي أو تقدر أن زمين
 ...مهساتك تذهب عين جزعي... اقتريب مين

  وتعيد إيلّ ربيعي
 

 : األستاذ طلعت عطار يقول:عريف احلفل
 اجلمود احلاصل يف    من خالل سريتكم الذاتية نرى اهتمامكم الكبري بأدب الطفل أال ترى          

مناهج اللغة العربية اليت تدرس يف مدارسنا، يف نظركم هل تؤيد إعادة صياغة مناهج اللغة العربية                
 بطريقة سهلة وسلسة حىت تصبح حمببة ألبنائنا الطالب؟

 هذان سؤاالن منفصالن أدب األطفال تكلمنا فيه، أما مناهج اللغة العربية            :الدكتور حسني   -
نفذ كالمي، أرى   أإلبتدائية، أنا يل فيها رأي لكين لست خمتصاً ولست متنفذاً حىت             لطالب املدارس ا  

وأمتىن أن تقدم نصوص النحو العريب من خالل نصوص أدبية، يعين آيت بنص واحلقيقة دي أستاذنا                  
 ولعلَّه ال يدري    –صفوت مرسي وهو أستاذ علم النحو جبامعة أم القرى ومعنا يشرفين الليلة، رأيت               



املضاف إليه  …   له كتاب مقرر يف اجلزائر ذا الشكل، نص أديب ومكتوب فوق مثالَ               – رأيت   أنين
النص ملصطفى لطفي املنفلوطي واملضاف إليه مكتوب خبط أسود وأسئلة على القطعة وتذوقها أدبياً              …  

حلال مث من خالل ذلك املضاف إليه، أجيب قصيدة لعبد الرمحن العشماوي مثالً وأكتب احلال وكل ا                
لكن يأتون لنا بالكتب القدمية الكتب القدمية هذه        …  يكون يف هذه القصيدة يكون مكتوباً بلون أسود         

أدرسها مع األستاذ الدكتور يعقوب بكر، أدرسها وأنا طالب يف اجلامعة أدرسها وأنا طالب متخصص                
أمتىن أن تدريس النحو    نرجو من إخوتنا وأساتذتنا النحويني هذا رأي وأرجو أال يغضبوا مين، فأنا             …  

ب أو  ـل الط ـالً ابين سيدخ  ـللطالب الذين مل يتخصصوا يف اللغويات يف املستقبل؛ يعين أنا مث            
، فلو  ٪  ٦٠ أو   ٧٠اهلندسة أو احلاسوب ما ذنبه أنه ال يفهم اللغة العربية وتصري عدواً له ويأخذ فيها                

طفال كاتبها كامل كيالين أو قصة مجيلة       سهلناها عليه من خالل مناهج أدبية ميسرة، أجيب قصيدة لأل         
 ...واستخرج من خالهلا احلال واملضاف إليه أو الفاعل أو كذا وكذا

 : فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين يقول:عريف احلفل
اللغة العربية الفصحى لغة القرآن وهي السلم لفهم كتاب اهللا العزيز والشعر العريب                

ى كما قال الفاروق عمر رضي اهللا عنه تعهدوا دواوين           األصيل عمدة الفهم للمعجزة الكرب    
 من الشعر احلداثي الذي العربية ما نسمعه وقد زامحت اللغة... ربكمالعرب ففيها تفسري كتاب 

 يف هذا النوع من     الذي يزاحم الشعر األصيل فما هو رأيكم      ال يعرف فيه الرأس من الذنب وهو        
 .-أعين شعر احلداثة-الشعر بصراحة 

 يا سيدي يف ندوة أقمناها يف بيت الدكتور عبد العزيز الثنيان من حوايل               :لدكتور حسني ا  -
ألن الشعر احلر   ...  مخسة أعوام، كنا عاملني ندوة يف بيته يف الرياض وتكلمنا عن هذا، وأنا ال أرى                

... ا امسه واحد جييب يل قصيدة مترمجة ويضع عليه      ...  الذي تراه يف اجلرائد واالت ليس حراً هذا مر        
حاسب يل حسن األمراين    ...  واحد ال يستطيع أن يقيم مجلة عربية صحيحة، لكن أنا أقول لك حاجة             

حسني علي حممد مشارك يف األدب صابر عبد الدامي يكتب القصيدة احلرة              .  هذا أستاذ يف األدب   
د ال يقيم   وأستاذنا يف األدب حاسب هؤالء الناس يكتبون جبودة واقتدار ويضيفون لكن أجيب واح             

مجلة سليمة، فهؤالء السيئون هم الذين أبعدوا العملة اجليدة عن الساحة، وأنا أقول وأنا أظن أنين أخدم                 
بفين اإلسالم يف قصائدي اليت ذكرت أمساءها عن عبد اهللا بن الزبري وسعد بن معاذ كما خيدمه الداعية                   

 لإلسالم وإمنا أنا منافح عنه، وأرجو       حممد الغزايل أو يوسف القرضاوي ويف مسرحيايت، ولست مضاداً        
لكن هؤالء احلداثيني الذين نراهم وامللعونني الذين       ...  أن أكون يوم القيامة من املعدودين كأحد جنوده       

) إبداع(يلعنون من خطباء املساجد هؤالء ال يكتبون إال عن اجلنس اآلن واجلسد اآلن واجلسد يف جملة                 



وكأم سيأكلون األرض وال يتكلمون إال عن جتليات        )  اجلراد(ها  بل يصدرون جملة كاملة يف مصر امس      
حممد فريد أبو سعده كاتب قصيدة حداثية       "  املنهل"اجلسد، واحد كان هنا يعمل سكرتري حترير جملة          

ويتكلم عن أن الرجل يضرب املرأة ومش عارف على أمام الكعبة، أنا ذكرت هذه النماذج، قصيدة له                 
اجم هذه املقدسات لكن مع ذلك ال أضع حممد فريد هذا احلداثي مع حسني               ويه)  باب مكة (بعنوان  

علي حممد أو صابر عبد الدامي أو حسن األمراين أو حممد بن عمارة أو أمحد بن فضل شبلول حاسبونا                    
عن إنتاجنا حنن، يا سيدي أنا يف طفوليت حفظت ديوان هاشم الرفاعي وجرير وأيب العالء املعري فكيف                 

 أنين أكون عدواً للغة العربية وأنا أدرسها اآلن للطالب وأحببها هلم، بل نعرفهم كيف                 تتصور مين 
يكتبون حتريراً أدبياً سليماً، لذلك أنا كنت أرد على الشيخ حممد الغزايل أقول له هات قصيدة لواحد                  

 شاعر  من الشارع أو واحد يطلع مخس كلمات ويقول لك أنا          )  هلفوت(إسالمي، ما جتيب يل أي      
) الورد واهلالوك (ال حاسبوه إذا كان له كتاب ونقاد معتربون حاسبوهم، اقرؤوا كتاب              ...  ويكتب

حللمي القاعود، جاب مخسة فصول أعتز بأنين أحدهم وقال هؤالء الذين يكتبون الشعر اإلسالمي                
حداً، اقرؤوا شعر   املعاصر وهم ذروة مضيئة فيه، وال نتهم حلمي القاعود كما أيضاً ال نزكي على اهللا أ               

ماذا يقولون، فالشعر احلر كله، قد ختتلف معي الدكتور         )  اهلالوك(احلداثة للصنف اآلخر الذين نسميهم      
ابن حسني أستاذنا ولن يصدق يف كلمة من هذا، وهو موقفه عدائي من الشعر احلر وهو أحب أحبايب                   

 طريق مجيل وأنت بتقول طريق وحش،       أنا ال أريد أن تصادر رأياً، يعين أنا أقول هذا          ...  لكي تعرف 
لذلك أنا أقول لطاليب وطالبايت اختلفوا معي يف غري الشعر احلر وال أريد أن تكونوا صوريت، اكتبوا                   
آراء خمالفة يف اإلجابة، ألن مصيبتنا يف العامل العريب واإلسالمي أن كل أستاذ يريد أن خيرج تالميذه                   

 هنا ألحد األدباء وأدرسها كنموذج لألدب اإلسالمي         نسخاً منه، ولذلك أنا كنت أدرس قصيدة       
ممتاز فواحد أجاب إجابة ممتازة يف كلية الدعوة جبامعة اإلمام ال نقول أمساء حىت ال نتهم أحداً أجاب                   

ص، ـ يل ويقول يل يا أستاذ أرجو أال تدرس هذا الن           بيكتب  اآلخر  ويف  ٪٩٩  إمكن  وحصل عندي 
لنص معنا يف الرياض وجاري وهو أبعد ما يكون عن اإلسالم فكيف            الرجل الذي درسته هذا ا    ذا  ـوه

 ٩٩لو مل يعرف أن األستاذ سيتقبل كالمه ما كتب يل هذه الرسالة وأخذ              …  له قصيدة دعوية أو كذا      
 أما  ٤  -  ٣  -  ٢  –  ١درجة، وأنا أتقبل من الطرف اآلخر أن يقول يل هذا ليس شعراً ولكن يبني يل                

كره املعكرونة فهذه آراء انطباعية على صاحبها أن يربرها ويقول أنا أحب              أنا أحب امللوخية أو أ    
ونة ألن فيها ألياف وأنا عندي السكر ومش عاوز آكلها           رامللوخية ألا مجيلة كذا وكذا وأكره املك      

 ...وكذا وكذا



 : سؤال من األخ غياث عبد الباقي يقول:عريف احلفل
 على الساحة العربية متأثرون بنظريات النقد        نالحظ أن معظم العاملني يف النقد األديب       

األديب الغربية ويقوم هؤالء بتطبيق تلك النظريات على األعمال األدبية العربية فهل حقاً تلك               
 أرجو توضيح وجهة    -النظريات الغربية تالئم البيئة العربية وتالئم رؤى ومنهج أدبنا العريب            

 نظركم؟
عربية ولكن علينا أن نقرأها، صديقنا وأستاذنا حسن بن           ال تالئم البيئة ال    :الدكتور حسني   -

وهو يرد ويناقش عبد    )  املسلمون(فهد اهلوميل من أشد الرافضني هلذه النظريات األدبية وكم قرأنا يف             
وهو يقول يف مكتبيت كل ما كتب عن احلداثة ويقرأها،          …  اهللا الغزامي وغريهم لكن ال بد أن يقرأها         

أنا عامل إحدى الدراسات اليت ترقيت ا على أستاذ          .  لك ما كلها ضرر   يرد عن علم وأنا أقول       
لنجيب كيالين ومل أطبعها أخذها حسن      )  البطل ااهد يف مسرحية على أسوار دمشق       (مشارك عن   

نشر الدراسة يف املغرب ومل تنشر بعد، أنا استفدت من بعض أطروحات احلداثة يف اخلطاب،               ياألمراين ل 
 وينسى أنه توجد ثالثة خطابات داخل الرسالة، كأنه يطمئن مجال           ٥٨تب املسرحية   يعين الرجل هذا ك   

يف ...  عبد الناصر ويقول يا مجاعة حنن ما جئنا لنأخذ منكم السلطة وأن ابن تيمية كان يساعد احلكام                 
العريب رسالة للعصر يقول إن سوريا ومصر ملا احتدوا أيام ابن تيميمة انتصروا على التتار، وكأن العامل                  

كأنه رسالة إىل الواقع املعاصر ورسالة إىل التاريخ والرسالة العامة اليت تقول إن تارخينا ميكن أن يتجدد،                 
ما كنت أستطيع أن أكتب تعدد اخلطابات هذه لو مل أكن اقرأ بعض مناذج احلداثة، فأنا أرفضها مجلة                   

د الدامي يف إحدى الدراسات اليت      وتفصيالً لكين قد استفيد من بعض أطروحاا والدكتور صابر عب          
كتبها يف التجربة اإلبداعية يف ضوء النقد احلديث استفاد أيضاً من اإلحصائيات يف األفعال املاضية                 

لكن نتمىن أن يكون أدبنا ونقدنا خارجاً من بيئتنا وعلى فكرة             ...  واملضارعة يف إحدى الدراسات   
تاب الرائع الذي كتبه الدكتور عبد العزيز محودة        اقرأ الك و يف أوروبا    ١٩٥٧البنوية نفقت من سنة     

هذا أستاذنا درسنا اللغة اإلجنليزية يف كلية آداب جامعة القاهرة من حوايل ثالثني سنة، فهو كتاب رائع                 
 "...البيان"وأنا عملت عرضاً له يف عدد حمرم أو عدد صفر من جملة 

 : األخ علي إبراهيم سروج يقول:عريف احلفل
دث فيها عن   ـتبت للطفل قصيدةُ عن السيجارة قلت يف بعض أبياا اليت تتح          يف حماولة ك  

 ...نفسها
 ويل حلل مزركشة يصوغ نسيجها القار... إىل أن يقول... أنا األوجاع والنار

  من القائل األستاذ السروجي وال األستاذ حسني؟:عبد املقصود خوجه



 . ال لست أنا:األستاذ حسني
 أال ترى أن األدب املقروء هو حباجة إىل صياغة أدبية             :سؤالعريف احلفل مكمالً ال   

 موسيقية وفنية جتعل تلقي مثل هذا النوع من األدب مقبوالً لدى األطفال؟
 يا سيدي أنا أضرب لك مثاالً واحداً من جيلنا امسه أمحد زرزور يف مصر                :الدكتور حسني   -

ز باجلائزة األوىل لألطفال وكان معه شعراء       يكتب شعر التفعيلة ويقدم يف مسابقة األدب اإلسالمي وفا        
عاموديون مثل حيىي احلاج حيىي فاز باجلائزة الثانية أو الثالثة وأنا مل أكن محكِّماً فيها، يعين حىت ال تقول                   
حسني اشترك وأنا فوجئت وأنا أقرأ األمساء يف الة، نطلب من األخوة التقليديني أن يكتبوا جيداً،                  

 ممتاز ألنه وضع املادة اجلديدة يف اإلناء القدمي، شاعر ممتاز أو حممد مهدي اجلواهري                الربادوين شاعر 
وغريه، لكن جتيبوا يل شاعر أعرج ال يستطيع أن يقيم مجلة ويكتب شعراً تقليدياً ويقول أريد أن أكون                  

صلوات يف  (يب  ممتازاً؛ أين الشعراء الذين يكتبون كصاحل جودة أين القصائد اليت نقرأها كقصيدة الشا             
قصائد ال تتكرر يف تاريخ الشعر العريب، أنا لو أكون مريضاً نفسياً أو مكتئباً أنا آيت                  )  هيكل احلب 

 ...بقصائد الشعراء مثل زكي قنصل وغريه وأقرأ هذه املوسيقى املنضبطة تضبط أعصاب روحي
ي سيكون األول   لكن ائتيين بالشعر اجليد؛ يعين أمحد زرزور هذا لو كتب يف الشعر التقليد              

أيضاً؛ أنا جبت لك شاعر يكتب تقليدياً وفاز باجلائزة الثالثة ولست حمكماً وال يعرف هذه اللحظة من                 
ولذلك أنا أريد اجلودة يف أي جمال،        )...  األدب اإلسالمي (احملكمون فيها، رغم أنين عضو يف جملة         

جلودة يف هذا وذاك، إذن إن شاء اهللا      وفرحت الليلة أن الدكتور حممد بن سعد بن حسني قال حنن نريد ا            
هذه خطوة على طريق االعتراف بنا يعين ألنه هو يرفض املسرح الشعري الذي اكتبه ألنين أكتب من                  
شعر التفعيلة أيضاً، وأنا أظن أين بلغت شأواً يف هذا أنا دارس وأرفل جبانب املوهبة، لكن هو يقول أنا                    

 ...ت له إذن ال أهديك مسرحيايتسأعاملها معاملة املسرحية النثرية، قل
 : األخ عبد الرزاق الغامدي يقول:عريف احلفل

ذكرت بعضاً من الشعراء اإلسالميني يف جمرى حديثك لكن هناك فارساً وهو من ايدين              
يف الشعر اإلسالمي وهو الشاعر عبد الرمحن العشماوي أال ترى أنه كان يستحق منك لفتة كرمية        

  ت؟وأن تذكره مع من ذكر
أنا أقدر أرد عليك وأقول لك أنا ال أستقصي الشعراء اإلسالميني لكن             :  الدكتور حسني   -

الدكتور عبد الرمحن العشماوي صديقي وحبييب وأرجو أن ال يزعجه ذلك يل عليه                احلقيقة شعر   
وأخذت )  القرآن ونظرية الفن  (مالحظات؟ فأنا أخذت له قصيدة أو معارضة ملعلقة عنترة يف كتايب              

رة نصوص أعتربا من أحسن الشعر اإلسالمي، كان موجهها إىل رؤساء يعقدون قمة عربية يف مثل                عش



هذه الظروف وهي قصيدة كأا معلقة جديدة، لكن الشاعر عبد الرمحن العشماوي وهو شاعر جميد                
وكأن أصالً أنا أريد له أن يصل إىل القمة لكن حبرصه على التبليغ الفين وأنه الزم أوصل الكلمة                     

 سنة من الشعر، الذي يكتب قصة وحريص على أن حيلفين باهللا العظيم              ١٤٠٠القارئ ال يفهم، بعد     
يا أخي حنن نفهم أكتب األساليب احلديثة وحنن نفهم، فأنت مثالً لو              …  ال  …  أنت فهمتها وال    

عين برضو  عرف أن كالمي هذا سيغضب ناس كثريين ي       أخريتين بني شاعر أسامة عبد الرمحن فنياُ وأنا         
 لو خريتين بني أسامة عبد الرمحن وعبد الرمحن         ..الواحد خيلي بعض الكالم لنفسه وما يزعلش اجلمهور       

ومن العجب أن هذا الشاعر مل يأخذ حقه        ...  العشماوي لقلت لك أنا أفضل شاعرية أسامة عبد الرمحن        
ت السعودية والذي أشرف على     يف الدراسات األدبية فأنا أوجه انتباه أستاذنا ابن حسن عميد الدراسا          

 .أكثر من عشرين أو ثالثني رسالة عن األدب السعودي أن يوجهوا مهتهم للشعراء املمتازين للدراسة
 يف احلقيقة يل مداخلة لقد وردتين أكثر من ورقة تطلب التعليق             :الشيخ عبد املقصود خوجه   

اً قضية احلداثة والبنيوية وشعر     على ما يقول ضيفنا الكرمي ومن موقعي هذا خالل مثانية عشر عام             
التفعيلة والشعر احلديث والشعر احلر قضية خالفية، فلذلك أنا أحجب هذه التعليقات ألا لن تأيت                 
جبديد وسيكون كثريون رافضني هلذا الرأي ومنكم كثريون موافقون على هذا الرأي، فالقضايا اخلالفية              

رد، ألننا لن نصل إىل نتيجة هنا، وحنن هنا لتحديد موقف           عتقد من املستحسن ال تكون جماالً لألخذ وال       أ
فليعذرين األخوان  ...  وهذا ما عرف عن األستاذ نأخذه كما هو على عالته، من يقبله فأهالً وسهالً               

الذين طلبوا التعليق ومل يصلوا إليه، فال يفهم من هذا أنين مع األستاذ أنا ال مع هذه الفئة وال مع هذه                      
 ...وشكراً... حتفظ فيه لنفسي ألن موقعي يفرض علي ذلكأ رأيي... الفئة

يا سيدي الفاضل لك الكرامة وأنت أستاذ األساتيذ، لكن أرجو أن أوضح أن هذا املوضوع                 
 فأنت أعرف أكثر من اآلخرين      اإلشكالياتموضوع خاليف وسبق يف االثنينية أن سبب لنا الكثري من            

يه ليس بالقليل، وكل فئة هلا من احلق وهلا من األدلة             أن هذا املوضوع جديل وخاليف واخلالف ف       
كالشمس الساطعة هلذا يستحسن حفاظاً على الوقت وحفاظاً على         ...  والرباهني ما جيعل ما دف اآلية     

بقاء النفوس صافية أن يبقى الرأي لصاحبه وهناك متسع ألن اجلرائد كتبت كثرياً وهناك كتب كثرية                 
ين أستاذنا ما قصدت أن أحجب رأي أحد ألنين ال أملك حق ذلك ولكن               وهناك آراء متعددة فليعذر   

 ...حفاظاً على الوقت وحفاظاً على صفاء النفوس
أنا يل رأي لكن منذ مثانية عشر عاماً وسأستمر إن شاء اهللا أن أحتفظ برأيي لنفسي ألن موقعي                   

 ...يفرض علي هذا
 ... أتراجع يل كلمة واحدة وهي إنين لن:الدكتور حممد بن سعد



سيدي قل وحنن باقون وأنا مل أقل أن هناك موافقون أنا قلت هناك من                 يا :الشيخ عبد املقصود  
 ...يتفق ومن خيتلف وما أحلى أن نصطدم يف الرأي ولكن اصطدام الكبار

 نريد أن نوضح قضية واحدة وهي أن الدكتور حسني والدكتور صابر            :الدكتور حممد بن سعد   
لناس إيلّ وأحبهما وأظنهما يبادالين هذا احلب وأنا شاكر هلما هذا وما داعبتهما إال              عبد الدامي أقرب ا   

 ...حلبهما ولكين مل أتراجع يا دكتور
 ...تفضل يا أخي...  هذا حقك وحق كل أخ:الشيخ عبد املقصود

 : سؤال من األخ سعيد معتوق من جريدة عكاظ يقول:عريف احلفل
الكتابة باللغة العامية وهل أصبحت اللغة العامية والكتابة        ما هي أسباب إعالنكم التوبة عن       

 هلا خطيئة حىت تتوب منها؟
 يعين هذا يسأَلُ عنه صديقنا الدكتور صابر عبد الدامي، يف احلقيقة أنا ملا                :الدكتور حسني   -

م كان الشباب الذين يف بداية عهدهم يكتبون القصة          ١٩٦٧م أو عام    ١٩٦٦بدأت الكتابة عام    
حية وشعر العامية وكنت متعجالً فأصدرت ديوانيني بالعامية، حىت قال يل أستاذي الدكتور أمحد              واملسر

) انتظار الذي ال جتيء   (بعنوان  )  األديب( قصيدة بشعر الفصحى منشورة يف جملة        أمسعتهاحلويف وكنت   
تكون كيف س :  م فقال يل  ١٩٧٢وهذا كان عن النصر الذي كنا ننتظره وال يغيب يف حوايل يناير               

مدرساً باللغة العربية وأنت تكتب بالعامية، فكان كالماً منطقياً، ما دام تستطيع كتابة هذا الشعر                  
 فلماذا تكتب بالعامية؟ وأنا أشرت يف أكثر        – يقصد شعر التفعيلة     –بالفصحى باملوزون وغري املوزون     

دكتور صابر يف أمسية أدبية     من لقاء إذاعي وتلفازي مع الدكتور فاروق شوشه حينما استضافين أنا وال           
قلت هذا، قلت له إنين أظن سأكون يف املستقبل شاعراً بالعامية كبرياً ولكن كلمة أستاذنا الدكتور                  

 ... هي اليت صرفتين عن ذلك فاهللا احلمد- رمحه اهللا -أمحد احلوىف 
عراً بالعامية  وأنا منذ عدة أعوام جاءين شاب يف جامعة اإلمام أيضاً نفس القضية ويعرض علي ش               

نفس كالم أستاذي وكان يعمل يف إحدى اجلرائد أو االت اخلليجية           ...  فقلت له أن تكتب الفصحى    
 وربنا هداها أيضاً بعد ذلك      -اليت تتبىن العامية وما أكثرها هنا، ال نقول امسها وتوزع آالف من النسخ              

عة املساحة يف اخلالف واجبة ونتناقش      يا مجا ...  أنا يل رأي قد خنتلف    ...   وال أقصد باهلداية يعين    -
هو من أدب التخلف وأنا اآلن      ...  اآلن برضو حيكون يف اختالف    ...  للصبح وأنا أرى أن أدب العامية     

 سنة يف مصر بصعوبة أكثر وحنن       ٢٠٠أقرأ بدايات بريم التونسي بصعوبة أقرأ ابن باعروس اللي من            
األمة كلها قارئة متعلمة لن جتد العامية يف         ري  ـا تص ـهلجة واحدة داخل مصر، فأنا أرى أن أول م         

 ...املسرح والشعر، فأنا أرى أا مسألة وقت مئة أو مئتني سنة وهذا األدب إىل زوال



 :يقول) أرب نيوز( األخ سعيد اخلوتاي احملرر من جريدة :عريف احلفل
سالمي الصادر  ما يزال هناك عدم وضوح يف التفريق بني العمل األديب اإلسالمي وغري اإل            

من قبل األدباء املتحدثني بالعربية والذين يدينون باإلسالم، فما أبرز معايري احلكم على إسالمية               
 لكي ميكن احلكم على العمل بأنه يندرج ضمن األدب اإلسالمي أو ال             - بإجياز   –العمل األديب   

 يندرج؟
ض شيئاً معلوماً   رال يعا جابته طويلة لكن لن تزيد عن نصف دقيقة، إذ هو           إ  :الدكتور حسني   -

القرآن (من الدين بالضرورة أو ينايف العقيدة، فاإلباحة األصل، وأنا عملت البحث الذي فاز وهو                 
عن هذه القضية فنفرض أن األديب يتكلم عن تناسق األرواح لنجيب حمفوظ            )  ونظرية الفن نظرة إميانية   

ما نفهم  .  فجور ليس أدباً إسالمياً لكن    أديب يدعوين وحيرض على ال    .  يبقى هذا ليس أدباً إسالمياً    
ممكن نتكلم عن احلب ولكن يكون حباً عفيفاً        …  األدب اإلسالمي ملا نقول الصالة والزكاة فقط ال         

وليس فيه خلوة ألن احلب مشاعر إنسانية، فاألصل يف األشياء اإلباحية، فلو جاب شيئاً يف نصه ختالفه                  
أو األخ لو   …  تناول أي شيء يف األرض أو يف السماء كما يريد           لكن ي .  الشريعة مل يصبح نصاً إسالمياً    

لكن من يكتب عن احلب البد أن يكون        …  )  القرآن ونظرية الفن  (يأيت الرياض نعطيه نسخة من كتايب       
 .قد جرب احلب

 إذن نصل إىل السؤال األخري واألسئلة كثرية كما قال الشيخ ولكن هنالك بعض              :عريف احلفل 
 : املضمون وسؤال من الدكتور عبد الغين أنس عبد اللطيف يقولاألسئلة تتشابه يف

يف شعر كل من صالح جاهني وبريم التونسي وعبد الرمحن األبنودي ما رأيكم فيهم وهل               
 يف مثل هؤالء خطر على اللغة العربية؟

 أنا أرى ال خطر على اللغة العربية من شعر العامية يعين مثالً صديقنا                 :الدكتور حسني   -
ور حلمي القاعود يرى أن شعراء العامية هؤالء سيهدمون اللغة العربية، ال اللغة العربية اجتازت                الدكت

كان …  العصر اململوكي والعثماين الذي كانت فيه اللغة التركية بل إن يف بعض قصائد العامية إمجاالً                
يدة عن رجال الشرطة    يعين مثالً بريم التونسي له قص     …  يقول عنه أمني اخلويل يعين يف بعض القصائد         

 :فمثالً يف القصيدة يقول... يتجربوا على املرأة الغلبانة والناس الكبار ما يتجربش عليهم
  أربعة عساكر جبابرة يفتحوا برلني

  ساحبني بتاعت بطاطس جايا من شربني
  خالفت القوانني: إيه احلكاية يا بيه قال

 ؟…وايش معىن مليون حرامي يف البلد سارحني 



 ...ميزعوا اجليوب ويفتحوا الدكاكني
يعين أيضاً هؤالء العساكر ينتهون إىل الطبقة االجتماعية املتدنية اليت منها هذه، لكن أصبحوا من               
السلطة هذه قصيدة مجيلة لكن ال أستطيع أنا كأستاذ لغة عربية أن أدرسها، أنا لألسف الشديد وأنا يف                  

لشعيب الدكتور أمحد مرسي والدكتورة نبيلة إبراهيم سامل درستين         كلية اآلداب درست يل مادة األدب ا      
هذا األدب وكانت تدرسنا مجاليات التعبري يف األدب الشعيب، بل طلبت من كل واحد منا يكتب حبث                 

 م لكن إذن له مجال، لكن أرى أا         ١٩٧٢ وكتبنا وحنن يف الليسانس عام       ٪٣٠عن أغنية شعبية وهلا     
ل أنا لو مسعت شاعراً من األخوة السعوديني ويقول هذا شاعر عظيم وقد ال                مجاليات مؤقتة، بدلي  

أستطيع أن أفهم بعض ما يقوله، أنا مرة ركبت يف تاكسي يف اليمن لقيت كل الذين حويل يتكلمون لغة                   
يعين أهل امة الذين يف اليمن ويبدوا أم         )  التهومة(أنا ال أفهمها سألت طالباً فقال يل هذه لغة            

لمون بسرعة، فإذا كنا ال نستطيع أن نفهم هلجة فكيف نستطيع أن نفهم شعراً مكتوباً ا، بينما إذا                  يتك
كتب واحد يف بغداد سيفهمه من يف موريتانيا ومراكش وجنوب السودان وكله باللغة العربية، فأنا                 

 ...أقول أن العامية مهما كان هلا من مجاليات فهي إىل الزوال
الً ومرة أخرى أشكر سعادة األستاذ الكبري عبد املقصود خوجه ومل أكن             وأشكركم شكراً جزي  

 :استحق هذا التقدير وأنا أقول يف قصيدة يل
 ...إين آخركم قدام اهللا وأعطى ساقيه للريح وفر

                ذه التكرمة فشكر يعين أنا آخر واحد فيكم يكرم واملفروض أنتم أيها اجلمع الكرمي هو املكرم
 ...اهللا لكم مجيعاً

 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 يف احلقيقة يل مداخلة صغرية، األساتذة بريم التونسي واألستاذ           :الشيخ عبد املقصود خوجه   

محام الديب، األساتذة هؤالء غري أم كتبوا بالعامية كان شعرهم يسمى الشعر الفكاهي ولدكتورنا                
نيات، فيجب أن نأخذ املوضوع من هذه الزاوية        الكبري شوقي ضيف له كتاب صدر يف مصر يف اخلمسي         

موضوع فكاهة فلذلك هذا موضوع آخر      ...  أيضاً ألنه ليس فقط موضوع كتابة شعر باللغة العامية         
هي القصيدة ليست لتكتب بالعامية صحيح لبريم        ...  أرجو أن يعذرين األستاذ ولكن هذه حقيقة       

لفكاهة ولكن أنا مع األستاذ إذا اندرجت القصيدة        التونسي أغاين تغىن بالعامية وال تدخل حتت باب ا        
 ...حتت باب الفكاهة هذا موضوع آخر

باإلضافة حنن يف العادة ال حنجب أسئلة ولكن هنا أمامي بعض األسئلة حجبتها إما لتكرار                  
السؤال أو ألا أسئلة متس خطوطاً محراء وال أقصد ا السياسية ولكن دينية وما يف مانع أقول بعضاً                   

هنا سؤال كيف   ...  منها فمثالً يعين حنن عادة ال حنجب شيئاً، كل شيء مباح طاملا أنه يف حدود اإلباحة               



مصداقيتها وما الفرق بني القرآن والفن وفن القرآن، وهل لك          أفدت من األسلوبية اإلحصائية ومدى      
 أنا  - متاهات    بتدخلنا يف  - ما تآخذين    -شيء يف الشعر عن العجب ونكران الذات، أسئلة كهذه           

 أنا ال أحجب أسئلة ألن يف بعض األخوان اموين قبل ذلك ولكن أردت يف               -أعتقد أننا يف غىن عنها      
هذا املوقف أن أوضح السبب يف حجب بعض هذه األسئلة إما لتكرارها أو لتماسها خلطوط جيب أن ال                  

 ... شكراً لكم وأترك الفرصة لألخ حسان كتوعة... نتكلم عنها

  ))تاماخل(( 
 احلقيقة ختاماً يف األمسية الطيبة املباركة ال يسعين إال أن نتقدم بالشكر للدكتور              :عريف احلفل 

 .حسني علي حممد حسني وصحبه الكرام
ونذكر حضرتكم أن ضيف االثنينية القادم مبشيئة اهللا تعاىل هو األديب الكبري الشاعر عبد                 

 عامة ال رقاع وال      - دائماً   –د املقصود   احلميد مشخص والدعوة كما يذكر دائماً الشيخ عب         
 ...فاكسات

 ترى هذا الرجل عبد احلميد مشخص رمبا كثري من األخوان جيهلون              :الشيخ عبد املقصود  
شخصيته وهو له من الذكريات الشيء الكثري وعاصر العظماء من أدباءنا الكبار وحضر صالونام                

 أيضاً يرتاده كبار أدباءنا كاألستاذ محزة شحاته         كالعقاد رمحة اهللا عليه وطه حسني وله صالون أديب         
لفت النظر إىل أا ستكون أمسية ذات طابع ومذاق          أواألستاذ عبد اهللا عبد اجلبار وغريهم فلذلك         

 .وشكراً لكم... خاص
 اآلن يقوم سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه صاحب االثنينية بتقدمي لوحة               :عريف احلفل 

دة لضيفه الكرمي سعادة الدكتور حسني علي حممد حسني، هديةً تذكاريةً ذه             االثنينية كما جرت العا   
 ...املناسبة الغالية كما يقدم سعادته لوحة للفنان خالد خضر

 أيها احلضور إىل أن نلتقي بكم يف األمسية         مشكراً لسعادة ضيفنا وصحبه الكرام وشكراً لكم أنت       
 . اهللا وبركاتهالقادمة نستودعكم اهللا والسالم عليكم ورمحة

* * * 


	Index

