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 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :فتتح األستاذ حسان كتوعة األمسية بالكلمة التاليةا
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي يتوحد باحلمد لنفسه، والصالة والسالم على خري خلقه               

 .أمجعني وصحبهوخامت رسله، سيدنا ونبينا وقدوتنا حممد وعلى آله 
      السالم عليكم ورمحة اهللا    .  اق االثنينية أصحاب الفضيلة، أصحاب املعايل، أصحاب السعادة، عش

وبركاته، وأسعد اهللا ليلتكم بكل خري، أهالً وسهالً بكم يف رحاب دار العلم واألدب والثقافة، ويف هذا                 
  وشاعرٍ  ومفكرٍ لنحتفي هذه املرة بأديبٍ   امللتقى األديب اثنينية احلب والوفاء والتكرمي، وها حنن نلتقي           

             م األدب واألدباء، إنه    ومثقف ورجل أعمال قدم الكثري من اجلهد واملال لوطنه وأمته ورعى وكر
، سعادة األستاذ عبد العزيز البابطني،       "جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري       "صاحب  

 من  وعلى بركة اهللا نبدأ هذا اللقاء املبارك بتالوة آيٍ        فبامسكم مجيعاً نرحب بسعادته وصحبه الكرام،       
 .الذكر احلكيم

 

  ))السرية الذاتية(( 
رفت بالعلم واألدب والشعر، فأحب الشعر منذ        م، ونشأ يف ظل أسرة ع     ١٩٣٦ولد ضيفنا عام      -

دة، طفولته، وتابع الشعراء، وقرأ الكثري من إبداعهم وسريهم، فتأثر بذلك كثرياً، وكتب أول قصي             
أما أول قصيدة بالفصحى فكانت بعد ذلك       .  وكانت من الشعر النبطي، وعمره إحدى عشرة سنة       

 .م١٩٥١بقليل عام 
سعادته من رجال األعمال املعروفني يف الكويت، وله نشاط جتاري وصناعي بارز يف جماالت                   -

األوسط، وله  با، وأمريكا، والصني، والشرق      ويف أور )  البتروكيماويات، والصناعات الغذائية  (
 .استثمارات عقارية يف عدد من الدول العربية

م، وبذل الكثري من وقته وماله وجهده يف األعمال         ١٩٩٥ عام   "بوح البوادي "أصدر ديوانه األول      -
 :اخلريية، وميكن تلخيص ذلك يف اآليت

 



 :يف التربية والتعليم والثقافة: أوالً
 :ليات اآلتيةأنشأ وأسس اجلوائز والبعثات واملدارس والك

 أحفاد اإلمام البخاري وقيمتها مئة ألف       "جائزة عبد العزيز سعود البابطني    "جائزة سنوية باسم      -
 .دوالر لترميم اجلسور الثقافية القدمية بيننا وبني الدول اإلسالمية املستقلة حديثاً

 مجهوريات  م، وهي تعطي الشعوب اإلسالمية يف     ١٩٧٤بعثة سعود البابطني الكويتية للدراسات        -
آسيا الوسطى مئة منحة سنوياً، للدراسة يف جامعة األزهر، يف القاهرة، عالوة على مخس منح                
سنوية للمغرب، ومخس منح سنوية للنيجر، ومخس منح سنوية ألوغندا ومايل، وتتكفل هذه               
املؤسسة جبميع مصاريف السكن، والتعليم، والسفر بالطائرة، واإلقامة واألكل واللباس             

تب واملصاريف الدراسية، والعالج هلؤالء الطلبة، طيلة وجودهم بالقاهرة، ولقد وصل             والك
 . طالبا٥٢٢ًعددهم اآلن حوايل 

ثانوية الرئيس حسين مبارك باإلسكندرية، وثانوية امللك فهد مبصر اجلديدة، وثانوية الشيخ                -
 .جنويب القاهرة) رنكاد(م، ومدرسة ١٩٩٠جابر األمحد الصباح يف املقطم مبصر يف أكتوبر عام 

 .م١٩٩٦بلبنان، إثر الغارة اإلسرائيلية الدموية عام ) قانا(مدرستان باسم الكويت يف  -
 .مدرسة الصداقة الكويتية املغربية مبدينة مراكش يف املغرب -
 .ثانوية األخوة الكويتية املغربية مبدينة كلميم باملغرب -
 .رةثانوية الشيخ حممد أمني الشنقيطي بالبص -
 .للدراسات اإلسالمية، يف مدينة مشكنت بكازاخستان) عبد الرمحن البابطني الكويتية(كلية  -
 .مدرسة الكويت يف قرغيزستان -
 .مدرسة أمحد بن عبد العزيز، ومدرسة الكويت يف مجهورية مايل بأفريقيا -
 .كلية سعود البابطني الكويتية لآلداب يف جامعة عليكرة باهلند -
 .لكويت يف مدينة كوتا يف مجهورية باكستانمدرسة ا -
 .بدأ بإنشاء كلية عبد اللطيف سعود البابطني للشريعة اإلسالمية يف باكو بأذربيجان -
 .أنشأ مدرسة الكويت يف املآتا بكازاخستان -
 .بدأ بإنشاء مدرسة األخوة اجلزائرية الكويتية، مبدينة األغواط يف اجلزائر -

 

 :نسانيةاملشاريع اإل: ثانياً
أنشأ يف الكويت مركز سعود عبد العزيز البابطني للحروق وجراحة التجميل وهو أول                  -

ذا اجلانب يف الشرق األوسطمستشفى ختصصي ي عىن. 



 .أنشأ املركز الطيب الكوييت يف منطقة عربستان جبمهورية إيران اإلسالمية -
 .ض، وهي األوىل من نوعها يف السعوديةبالريا) جمانية(أنشأ صالة أفراح باسم سعود البابطني  -

 

 :الشهادات واألومسة
 .منح شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة طاشقند، تقديراً لدوره يف إثراء الثقافة اإلسالمية -
 .منح وسام االستحقاق الثقايف من الصنف األول من رئيس مجهورية تونس -

 

 :إنشاء املؤسسة
لوطن العريب إىل أدىن مستوياته والتراجع الكبري لدور األدب،          كان احنسار املد األديب يف ا        -

وخباصة اإلبداع الشعري، مدعاة للمقارنة بني احلاضر املؤسف هلذا األدب وماضيه املزدهر،             
وبني اإلمهال املؤمل للشعراء املبدعني وللشعر فن العربية األول، وديوان العرب، وسجل مآثرهم             

الواقع فكّر األستاذ عبد العزيز سعود البابطني بإنشاء مؤسسة          ومفاخرهم، وانطالقاً من هذا     
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع         " مساها   ،ترعى األدب وتكرم األدباء    

اد الشعر وإصدار    واختار منذ الوهلة األوىل تكرمي املبدعني من الشعراء ونقّ            "الشعري
م، يف القاهرة عاصمة    ١٩٨٩ا، وأعلن إنشاءها عام     مطبوعام الفائزة، ودواوينهم جماالً لعمله    

      تتحهلا مكاتب إقليمية يف كل من تونس        الثقافة والفن واإلبداع العريب، ومنت املؤسسة وافت 
م، أقامت املؤسسة ست    ١٩٨٩وعمان والقاهرة والكويت، ومنذ إنشائها يف القاهرة عام           
         ا السابعة، وأصدرت عدداً من      دورات وبعض امللتقيات األدبية وهي بصدد إقامة دور
معجم البابطني للشعراء العرب     "املطبوعات املهمة عن الشعر والشعراء يأيت يف مقدمتها           

 . كما كان هلا إسهامات يف العديد من االت الثقافية،م١٩٩٥ الذي صدر عام "املعاصرين
 

سعادته وصحبه  نسأل اهللا عز وجل أن جيعل كل هذا يف ميزان حسناته، ونرحب مرة أخرى ب               
 .هذه كلمة ترحيبية لصاحب االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه الكرام، وبداية

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، يف البدء تلقيت فاكساً من معايل األخ             :الشيخ عبد املقصود خوجه   
االثنينية، إال أن    الذي تعودمت دائماً حضوره يف       "حممد عبده مياين  "الكبري املفكر وزير اإلعالم األسبق      

 :هذا املساء اعترضه عارض فقد أرسل إيل هذا الفاكس قائالً



 كلمة الدكتور حممد عبده ميا�ي يقرؤها (( 
  ))�يابة عنه الشيخ عبد املقصود خوجه

لقد حالت ظروف عائلية خاصة دون حضوري الليلة، واملشاركة معكم يف تكرمي أخي األستاذ               
ا التكرمي ليس بغريب علي فقد كرمه اهللا بأن نشأ يف مراتع العلم واألدب،              عبد العزيز البابطني، إن هذ    

فتشرب القوايف وحبور الشعر منذ نعومة أظفاره، فأخي األستاذ عبد العزيز سعود البابطني احندر من                 
أسرة عرفت بالعلم واألدب والشعر، ووالده كان شاعراً نبطياً حرص على تنشئته يف أجواء من العلم                 

دب وتربيته تربية صاحلة، فأحب الشعر منذ طفولته، وتابع الشعراء، وقرأ الكثري من إبداعهم                واأل
وسريهم، فتأثر بذلك كثرياً، حىت استطاع وهو يف سن احلادية عشرة أن يكتب أول قصيدة له، وكانت                 

  تلك  أن من الشعر النبطي، وقد كان عمه القاضي الشيخ عبد احملسن البابطني شاعراً كذلك، وال شك              
التربية اليت تلقاها حرصت على ترسيخ الكثري من املفاهيم يف كيانه، منها مفهوم العمل واجلد                   
واالجتهاد، واعتباره فضيلة للشرف واألمانة، فاستطاع بعمله وجهده أن يصبح من رجال األعمال               

ناعات الغذائية يف   املعروفني يف الكويت، وله نشاط جتاري وصناعي بارز يف جمال البتروكيماويات والص           
 .العديد من األقطار

           العمل التجاري أن اإلنسان إمنا خ يف ِخضم لق لعمارة األرض وأن املال مال اهللا       ولكنه مل ينس
 الكثري من وقته وماله وجهده، يف هذا اإلعمار من خالل األعمال             لَوحنن مستخلفني فيه من اهللا، فبذَ     

يم اجلسور بيننا وبني الدول اإلسالمية املستقلة حديثاً، وأنشأ           اخلريية، فأسس اجلوائز الثقافية لترم     
صناديق املنح الدراسية اخلريية ألبنائهم للدراسة يف األزهر الشريف، وأسس العديد من املدارس                

 .والكليات يف عدد كبري من الدول العربية واإلسالمية
دب واألدباء، فأنشأ   وقد ظل هاجس الشاعر بداخله وتواصلَ حرصه وحدبه واهتمامه باأل           

مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع         "مؤسسة لترعى األدب وتكرم األدباء مسيت         
م، فكانت رافداً مهماً صب يف جمرى األدب والثقافة العربية، إنه رجل يستحق              ١٩٨٩ عام   "الشعري

واهللا املوفق  .   وأسرة املؤسسة  ن جيعل كل ذلك يف ميزان حسناته، وأهله       أالتقدير والتكرمي، نسأل اهللا     
 .وهو اهلادي إىل سواء السبيل

 سيدي الدكتور حممد سعد بن حسني، أستاذ الدراسات واألدب          :الشيخ عبد املقصود خوجه   
والنقد يف جامعة اإلمام حممد بن سعود، أسعدتنا الليلة بتشريفك من الرياض، وهذا ليس بالكثري على                 

يق االثنينية كثرياً، كما أسعدنا حبضوره الزميل األخ الكرمي الدكتور           أعمالك اخلرية اليت أنرت ا طر     



أكمل الدين إحسان أوغلو، رئيس مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية باستنبول، التابعة             
 .ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، فأهالً وسهالً ومرحباً به وبصحبه وباجلميع

 

  ))وجهكلمة الشيخ عبد املقصود خ(( 
وأَما   :بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي أمرنا باحلديث عن نعمه اليت يغمرنا ا بقوله                

 كما أمرنا سبحانه وتعاىل بالصالة والسالم على خري خلقه مبتدأ بذاته عز وجل،               ِبِنعمِة ربك فَحدثْ  
يها الذين أمنوا صلُّوا عليِه وسلّموا      آ أَ لُّونَ علَى النِبِي ي   ِإنَّ اللَه ومالِئكَته يص     :ومثنياً مبالئكة قدسه  

هم لبيك، واخلري كله بني يديك، عليك أفضل الصالة وأزكى السالم يا سيدنا                لبيك اللَّ  ،تِسليماً
 .وحبيبنا وقدوتنا حممد وعلى آلك وصحبك ومن واالك

م ورمحة اهللا وبركاته، سعادتنا كبرية هذه الليلة        السالم عليك :  األحبة األكارم، األساتذة األفاضل   
عبد "باالحتفاء باألديب والشاعر ورجل األعمال الشيخ عبد العزيز سعود البابطني، رئيس جائزة               

ع، أمني عام    كما نرحب برفيق دربه األستاذ عبد العزيز السري        ،"العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري    
حباً ما بقلوب ممتدة قبل األيادي ونفوس مفتوحة قبل الدور، حللتما أهالً             اجلائزة، فأهالً وسهالً ومر   

 .ونزلتما سهالً
نا الكبري غين عن التعريف، وهل حيتاج النهار إىل دليل؟ قامة سامقة يف ميدان الشعر                 إن ضيفَ 

ت فرٍح  واألدب، وأعمال الرب واخلري، وساحات العطاء اإلنساين الذي يتفجر بني جنبيه وينثال شالال             
  ومواكب نوٍر، وجالسعادة احلقيقية يف إسعاد اآلخرين، وأدرك أن اإلنسان بال رسالة يعترب كائناً               د 

فارغاً ومشوهاً يف هذا العامل الذي ميقت الفراغ، وقد مكنته نشأته الكرمية يف بيت علم وأدب من                    
ثقافته وتأصلت حنجرته   اإلطالع مبكراً على أمهات الكتب يف التراث والشعر والتاريخ، فتعمقت             

 .وجتذرت مشاعره مع ذلك التيار العميق الضارب يف األصالة
ومل يقف ضيفنا الكبري موقفاً سلبياً جتاه هذه املقومات، بل مارس حقه الطبيعي يف التعبري عن                  
مكنون ذاته ووجد يف نفسه ميالً إىل الشعر، كيف ال وقد كان والده شاعراً نبطياً، وعمه الشيخ عبد                   

حملسن بن إبراهيم البابطني قاضياً وشاعراً يف ثالثينيات القرن العشرين، كما تربطه اخلؤولة نسباً                 ا
م فكان  ١٨٣١  -  ١٧٩٠بالشاعر العمالق حممد بن لعبون أمري شعراء النبط يف اجلزيرة واخلليج              

 .امتداداً طبيعياً هلؤالء النوابغ
ته لدور النشر، وال يعين ذلك أنه مقل يف العطاء          إن شاعرنا املبدع مِقلٌّ يف دفع ما جتود به قرحي         

غري أنه مثل كثري من الشعراء يؤمن بأن ما يسطره ال يتعدى الترمجة عن مشاعره الذاتية، وقد أعرب                   
أعتقد بأن تلك هي    ":   حيث أشار إىل قصائده قائالً     "بوح البوادي "عن ذلك يف مقدمته لديوانه الوحيد       



حاجة لآلخرين باالطالع عليها، فهي من خصوصيايت اللصيقة يب،         مشاعري وأحاسيسي وحدي، وال     
وليسمح يل ضيفنا الكبري أن أختلف معه يف جزئية من          "  واليت هي ليست بالضرورة نتاج جتربة شخصية      

األجيال وأحرقتم حوله الشموع وحشاشة صدركم      هذا التصور، فهذا اإلبداع الذي توارثتموه عرب        
 لكل عاشق للشعر نصيب فيها مبقدار حبه         قومية،  الواقع ثروة    يف يشكل  من أربعني سنة،    ألكثر

وتذوقه هلذا الفن الرفيع، وبالتايل فإن حجبكم هلا إال لسبٍب فين حمض ال يتفق مع عاملية الكلمة                    
 .ا املشاعة خلري البشرية على امتداد الزمان واملكانمواإلبداع وملكيته

عض حميب شعره باملوافقة على نشره يف الديوان الذي         وقد أحسن ضيفنا الكبري برتوله عند رغبة ب       
أشرت إليه آنفاً، وأرجو أن يردفَه بأشقاء يزينون بيادر الشعر باألنغام واألهازيج وشفافية الروح اليت                

      ائي، كما أححتلق يف عامل الكلمة الالساألساتذة األفاضل الذين تناولوا إبداع ضيفنا الكبري بالدراسة         ن 
 الذي أعده للنشر وقدم له الدكتور فوزي        "دراسات نقدية يف ديوان بوح البوادي     "ن كتاب   والنقد ضم 

عيسى، وهو جمموعة دراسات أكادميية متخصصة وجادة ألقت حزم الضوء على النصوص وشرحتها،              
ثل وقرأت ما بني السطور مبا ال يدع زيادة ملستزيد، فلهم الشكر على هذا اجلد القيم، وأمتىن أن متتد م                  

 .هذه الدراسات النقدية اجليدة لتغطي أكرب قدر ممكن يف ساحة اإلبداع الشعري باملكتبة العربية
ومبا أن ضيفنا الكرمي مثلُ املنشوِر املاسي بأوجهه املتألقة، وعطاءاته املتنوعة، فسأتوقف قليالً عند              

 من نقاط االنطالق يف الثقافة      جائزته الشهرية اليت طبقت اآلفاق، وكُِتب عنها الكثري، وهي متثل واحدة          
م، فأحسنت اتمعات العربية استقباهلا، وحبذا لو أحسنت املؤسسات          ١٩٨٩القومية، أنشأها عام    

الثقافية الرمسية استثمارها، إضافة إىل التواصل والتعاون معها فقد أصبحت تصنع الفعل الثقايف القومي              
عات القيمة من الكتب والصحف اليت ختصها فضالً        من خالل برنامج كل دورة هلا، إضافة إىل املطبو        

    من خالهلا، إىل جانب اجلوائز األخرى العديدة اليت توزعها املؤسسة على            عن اجلوائز املادية اليت ت وزع
املبدعني العرب واملسلمني الذين يستخدمون اللغة العربية يف إبداعام، باإلضافة إىل معجم الشعراء               

ره، وكل هذا يتكفل ضيفنا الكبري جبميع نفقاته خدمة للشعر العريب، ومسامهة            العرب الذي تكرر إصدا   
منه يف دفع عجلة تنميته، وأمالً يف أن يستعيد مكانته األدبية السامية كرافد حضاري نعتز ونفتخر به                  

 .بني الشعوب
ن طاقته  أما األعمال اخلريية اليت تتحدث عن نفسها، فقد سعى ضيفنا الكبري ملنحها أكرب قدر م               

ووقته وثروته، فتكاملت لديه ألوان الطيف اليت شكلت رسالته اإلنسانية العظيمة، كان دائماً يتلمس               
احتياجات جمتمعه ويعمل على سد الثغرات، مل ينغلق قط على نفسه ويتحول إىل حاوية للمادة                   

 بالقدر الذي تساهم    والعمالت املختلفة، بل أحسب أن املادة مل تستحوذ على أدىن جزء من تفكريه إال             
                 يوماً ما،   به يف خدمة رسالته اليت نذر هلا نفسه فوضعها يف مكانه الصحيح كوديعة البد أن ت سترد



وعمل على توظيفها بالشكل احلضاري الذي يسطر امسه واسم أعماله بأحرف من نور على امتداد                 
 .افسونوملثل هذا فليتنافس املتن.. التاريخ، وملثل هذا فليعمل العاملون

وجيدر بالذكر أن ضيفنا الكرمي مل ينس نصيبه من الدنيا وأحسن كما أحسن اهللا إليه، وحترك يف                  
دائرة مترامية األطراف، فوفاه احلق سبحانه وتعاىل خري هذا التحرك اإلجيايب يف دروب احلياة، فأدار                 

با ومل الصناعي يف أمريكا وأور    بكفاءة نادرة جمموعة أعماله املتنوعة واملترامية يف كثري من بلدان العا           
 الكرمي تتعلق بالتعليم، سواء عن      من األعمال اخلريية اليت ميوهلا ضيفنا     واليابان، واملالحظ أن كثرياً     

شك أن     وال ،طريق إنشاء مدارس أو تغطية تكاليف منح دراسية ألعداد كبرية من طالب الدول النامية             
روحه وفكره قد أهلمه هذا التوجه اخلير، ألن العلم هو          فلسفته العميقة، وصفاء الصحراء الذي أزكى       

 واحد يف أي جمال قد يؤدي مبشيئة اهللا إىل انتشال أمة كاملة من براثن اجلوع                ٍممخرية اتمع، ونبوغُ عالِ   
 .والفقر واملرض

إن احلديث عن ضيفنا الكرمي ذو شجن، وال منلك إال أن نزجي له الشكر والتقدير واالمتنان                  
ما تفضل به من جالئل األعمال الرائدة يف جماالت االقتصاد والتجارة، واألدب والشعر، والعمل               على  

اخلريي والتعليم، فله منا كل التحية واإلعزاز ونشد على يديه متمنني له التوفيق والسداد، سائلني اهللا                 
ة والعافية ويكثر من    ميتعه بالصح   سبحانه وتعاىل أن يكلل على طريق اخلري خطاه، وحيفظه وحيفظ به،           
 .أمثاله أعالماً للهدى، ومنارات للخري والعطاء والرساالت السامية

أيها األحبة، هذه األمسية مسك اخلتام هلذا الفصل وعلى أمل أن تتواصل لقاءاتنا بعد عيد                  
هنئ زميل دريب   أحب قبل أن أختتم كلميت أن أُ      .  األضحى املبارك إن شاء اهللا، وكل عام وأنتم خبري         

الذي تسنم مركزاً حساساً وهو اإلذاعي واإلعالمي        .  وصديقي حممد الصبيحي املعروف لكم مجيعاً      
  ني مؤخراً كرئيس لرابطة اإلذاعات العربية واإلسالمية فاللهم اجعله خري خلف خلري             املعروف فقد ع

كلمة شكر  سلف، ليس بيننا يف هذه األمسية وقد تعودنا أن نرى الزميل األستاذ حسني عسكري فلنا                
صغرية للدور الطيب يف الفترة اليت قام ا بعمله، فقد أدى األمانة على خري ما تؤدى، وأدى الرسالة                   

 .على خري ما تؤدى على قدر اإلمكانيات املتاحة له فشكراً له واهللا ويل التوفيق للجميع
 .والسالم عليكم رمحة اهللا وبركاته

 

ملقصود بأنه يشاركنا هذه الليلة األديب واملفكر        كما ذكر سعادة الشيخ عبد ا      :عريف احلفل 
وأستاذ الدراسات واألدب والنقد جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية سعادة األستاذ الدكتور               

 .احملبوب احلقيقة حممد سعد آل حسني فليتفضل



  ))كلمة سعادة الدكتور حممد سعد آل حسني(( 
 بإحسان إىل    له ينا حممد وعلى آله وأصحابه والتابعني     احلمد هللا، وأصلي وأسلم على سيدنا ونب      

 .يوم الدين واجعلنا منهم آمني
الواقع أن كلمة الشيخ عبد املقصود مل تدع ميداناً ملن أعد قوالً، فضالً عن من مل يِعد ما يتحدث                   

، ألن هذه   به كمثلي، فأنا يف الواقع من هواة هذه االثنينية ولو ملكت أمري ما فاتتين يف أسبوع ما                  
االثنينية يف الواقع أصبحت معلماً ثقافياً يف بالدنا يستوي يف ذلك الس الطيب الذي يزجي فيه كل                  

 أشياء كثرية مما نستفيد منها، واألمر اآلخر هذه املطبوعات لالثنينية          إنسان صار له حديث فيها      
وقد قلت هذا أكثر من      هذه أصبحت مصادر     "االثنينية"  وهو كتاب   املصاحب هلا   نفسها والكتاب 

مرة، مصادر للباحثني يف فكر أمتنا حاضراً ومستقبالً، فشكرنا للشيخ عبد املقصود على هذه االثنينية                
وعلى استضافة الرجال الذين أسهموا يف حياة أمتنا مبا به يستحقون التكرمي، نشكره على ذلك                  

 معروفاً فكافئوه فإن مل جتدوا ما       من صنع إليكم  ":    وأحسب أن هذا أيسر ما نقدمه وقد قال النيب        
 .، فله منا الدعاء"تكافئونه به فادعوا له حىت تروا أنكم قد كافأمتوه

الواقع أن تكرمي رجل كرمي لرجل كرمي، وتكرمي أديب ألديب، وتكرمي رجل أعمال لرجل                
بعض منا  أعمال، مما يتطلب منا احلديث الطويل والكثري، لكن هل من حقنا أن يستويل واحد من أو                  

على الوقت هذا غري جائز، وصاحب االثنينية سيحبس أو سيحجز من يطيل احلديث يف هذا ألنه يريد                 
أن يعطي اآلخرين الفرصة، اشترك الرجالن يف الكرم وهذا ليس بعجيب فكالمها من معدن كرمي،                 

ثنينية اليت صدر منها    واشتركا يف خدمة الثقافة، إذا كان الشيخ عبد املقصود قد نشر االثنينية أعداد اال             
ثالثة عشر جزًء، وكتاب االثنينية الذي صدر منه أيضاً جمموعة فإن الشيخ عبد العزيز البابطني قد خدم                 

 هذا املعجم الفريد يف بابه      ،"معجم الشعراء "املطبوع مثل   :  الفكر أيضاً مبجاالت أخرى عديدة جداً منها      
اً وإبداعاً وخدم ا فكر أمته، إىل هذه اجلائزة اليت يف            وأعمال أخرى قام عليها مراجعة وحتقيقاً وتأليف      

الواقع كانت باباً لكثري من إاض العزائم إلحتاف الفكر األديب عندنا بالشيء الكثري، أما اشتراك                  
الرجلني يف األعمال احلرة ويف التجارة فهذا ميدان ال ناقة يل فيه وال مجل، ولذلك ندعو هلما بأن يبارك                   

فيما أعطامها وخباصة أما سخرا هذه الثروة خلدمة فكر األمة وإلتاحة الفرص املمكنة لإلبداع              اهللا هلما   
ال يف جمال اإلبداع األديب وحسب، بل يف مجيع جماالت اإلنتاج األديب والعلمي ويعين يف كل جمال يفيد                  

عبد املقصود مل يترك لنا     األمة، فشكراً هلما على هذا، وال أريد أن أطيل أكثر، وأكرر القول بأن الشيخ               
 .شيئاً فهذا شيء من فتات مائدته وشكراً

 . عفواً سيدي:الشيخ عبد املقصود



 معذرة نسيت شيئاً هو أن كثرياً من الناس يظنون أن الشيخ عبد العزيز              :الدكتور حممد سعد    -
ن عناية الشيخ عبد    البابطني من الداعني إىل العامية، وقد مسعت هذا كثرياً من بعض اإلخوان، الواقع أ              

العزيز بالشعر العامي إمنا ينطلق من منطلق اجتماعي ألنه يهتم بالشعر العامي عند الفحول الذين كانوا                
يف عصرهم، أو كان عصرهم ال يتقبل إال هذا اللون من الشعر هذه ناحية، والناحية األخرى أن                    

ن منطلق اجتماعي كانت عناية الشيخ      شعرهم يصور البيئة الثقافية واالجتماعية لعصرهم من هنا أي م         
 . شكراً جمدداً لكم"املعجم"عبد العزيز بالشعر العامي، أما عنايته بالفصيح فأيسر شاهد عليها هو 

 

 كلمة سعادة األستاذ الدكتور عبد ا مناع (( 
  ))رئيس حترير جملة اإلعالم واالتصال

م بكل خري، إذا كان دكتورنا الدكتور        السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد اهللا مساءك        
حممد بن سعد مل يعد كلمةً يقوهلا يف مناسبة تكرمي الشيخ األديب املثقف عبد العزيز البابطني فأنا كنت                   
مثله على حنو آخر، فقد عدت من القاهرة يف مساء يوم أمس متأخراً وقد كنت ذهبت إىل هناك ألمللم                    

ن من حضوره، لكن احلقيقة املشاركة يف الترحيب ويف التكرمي          بعض بقايا معرض الكتاب الذي مل أمتك      
للشيخ عبد العزيز البابطني ترقى عندي إىل أعلى املراتب، ألننا أمام منوذٍج فريد يف عاملنا العريب،                   
وخاصة يف هذه األيام أو يف هذه السنوات، حنن أمام منوذج عصامي يف بدايته، عصامي يف بناء                     

لية، وعصامي يف بناء ثروته، وعندما حتققت له هذه الثروة مل يبخل ا على                شخصيته األدبية والعم  
اآلخرين، ومل تزده طمعاً ومل تزيده حرصاً، ولكنها دفعته إىل آفاق مل أكن ألختيلها قبل قراءة السرية                   

                 حتذى،الذاتية اليت قدمت هذه الليلة واليت اطلعت عليها هذا الصباح، حنن مع رجل فعالً منوذج ي 
ومنوذج من النماذج النادرة يف زمن عزت فيه العناية باألدب وبالكلمة وبالشعر والشعراء، وبالفكر               

حتفظ على مدائح االثنينية، فاالثنينية اعتادت أن       أعموماً، وال بد من خماطبة نفسي يف أنين كنت دائماً           
 اإلغداق يف املدائح عليهم،      ومفكرين، ولكنها كانت أقرب ما يكون إىل       اباً وأدباًء وشعراءً  تستضيف كت 

على مجيعهم وقد كنت أحتفظ على هذا، ولكن ألن االثنينية صاحبها الشيخ عبد املقصود خوجه فهو                 
أيضاً رجل يكثر من مدح أصدقائه ومعارفه بشكل أحياناً قد يكون كبرياً، إىل احلد الذي جعلين أقول                  

 .لى ميينه، واآلخر على يسارهأن لدى الشيخ عد املقصود برطمانني من العسل، واحد ع
 . نسيت الثالث يا أخي:الشيخ عبد املقصود -

 سيأتيك، فإذا ذُِكر اسم أديب من األدباء أمامه أثىن عليه ثناًء عاطراً              :الدكتور عبد اهللا مناع   
حىت تظن أنه األول واألخري، وأن ال قبله وال بعده يف الشعر على وجه اإلطالق، فإذا ذُِكر شاعر آخر،                   



مبا بعد ساعة أو بعد سويعة، فإذا باملدائح تقال للشاعر الثاين بنفس القدر، وهكذا الشيخ عبد املقصود                 ر
، رمبا تعرب عن عواطفه، تعرب عن مشاعره الطيبة، لكن احلقيقة يف النهاية، حنن قدام               ...مغدق يف مدائحه  

خر، أنا يف هذه الليلة وكما      شالل من املدائح والثناء، وقد جت االثنينية ذات املنهج بشكل أو آ            
سرقت الورقة األوىل من خطاب األستاذ عبد املقصود الليلة، سأسرق الربطمان، برطمان العسل                

             ألغرف منه على الشيخ عبد العزيز البابطني ألنه فعالً يستحق، ليس جماملة، وليس مانية يف املشاعر،   ج
يعلم   لشيخ عبد العزيز البابطني ألول مرة، وقد ال       فقد ال يعلم احلاضرون أنين يف هذه الليلة ألتقي با          

احلاضرون أين مل أشارك يف أي ندوة من ندواته اليت عقدها يف الكويت، وقد ال يعلم احلاضرون أين مل                    
 من قبل، أُدع ملناسبة من املناسبات وال تربطين بالشيخ عبد العزيز البابطني أية عالقة قبل هذه الليلة                 

صنعها دور الشيخ عبد العزيز البابطني وفهمه وهذا اإلغداق يف اجلوائز وهذه العناية              أمام عالقة    ولكنين
بالبعثات وبالكليات وبالدراسات، وباجلائزة الشعرية، حنن فعالً أمام منوذج نرجو أن يتكاثر ويتعاظم              

شكيليني،  عن هدى الشعراوي وعن تقديرها للرسامني وللفنانني الت        أويزداد، يف املاضي عندما كنا نقر     
جيدون قوت يومهم، أو ال جيدون ما         وأا كانت تقيم مرمساً جمانياً ألولئك الفنانني املوهوبني، الذين ال         

 ومتدهم فيه بالطعام    ،الفن، فكانت تقيم هذا املرسم ااين      يعينهم على احلياة، ولكن يشغلهم       
 . اإلجنازوالشراب، وينامون، ومرسم مفروش، حىت يتمكنوا من

ت أعترب أن هذا من هدى شعراوي عمل ضخم جداً وكبري للغاية، أنا ال أجد أن ما كان                   أنا كن 
ليس تقليالً من قدر هدى الشعراوي وال من مكانتها، وال من الظرف الذي كانت فيه ولكنين أجد أمام                  
عطاء الشيخ عبد العزيز أننا أمام مقارنة تكرب يف جانب الشيخ عبد العزيز وتتواضع أمام هدى                    

 االقتصادي املصري العظيم، وكيف كان بالنسبة        "طلعت حرب "راوي، أنا عندما أتذكر أيضاً       شع
لالقتصاد املصري حياة وحيوية، وأيضاً اهتماماً بالفن والفنانني واألدباء، دعماً وابتعاثاً وتكرمياً، عندما              

يخ عبد العزيز قدمه    نقارن ما فعله طلعت حرب على مجاله وجالله يف تلك األيام، ولكننا جند أن الش               
أكثر وما هو أكرب، أنا أحيي الشيخ عبد العزيز يف هذه األمسية وأرحب به أمجل ترحيب وأعظم                    
ترحيب، وسعيد بلقائه وسعيد بكل ما عمل، وسعيد بكل ما فعل، وصدقوين إين أخاف على ماله اآلن                  

 ورغم انصراف الناس عن     بأكثر مما كنت أخاف عليه من قبل، نقول أيضاً أننا، الزمن يعين جفافه              
 هؤالء مجيعاً، لكننا مل نعدم رجالً مثل الشيخ         الكلمة وعن الثقافة وعن األدب وعن الفكر وعن تكرمي        

زالت مستمرة، وهي صاحبة جوائز يف الشعر ويف           زكي مياين، عندما أقام جائزة شاعر مكة، اليت ما         
عد جائزة الشيخ عبد العزيز البابطني      أيضاً اسنت ذا سنة محيدة، هي طبعاً جاءت ب         النقد، وهو   

للشيخ عبد العزيز التركي، مل حتظَ بعد مبا حظيت به جائزة الشيخ زكي              وأيضاً هناك جائزة أخرى     
 .مياين، أو جائزة الشيخ عبد العزيز البابطني



 كل الذي    أن أنا أحيي هؤالء مجيعاً، وأرحب بالشيخ عبد العزيز وسعيد ذه املسامهة، وأعترب            
 قليل يف حبر كرمه من كثري، الشيخ عبد العزيز البابطني ابن اخلليج، واخلليج عاش زمنه مبدنه وقراه                  قلته

 ولكن جاء   -وصححوين إن كنت قد أخطأت    -على صيد اللؤلؤ، حيام كلها كانت على صيد اللؤلؤ          
         م أهل نفط وص     ِهزمن تراجع فيه اللؤلؤ وحل حمله النفط، وجاء زمن اتحراء، وأن ال   م اخلليجيون بأ

فكر على خليجه وال كلمة على ضفافه وال مثقف يف ظالله، أعتقد أم كانوا يظلمون اخلليج                    
ويظلمون مثقفيه، ويظلمون مفكريه، وأعتقد أن الشيخ عبد العزيز البابطني ذا العطاء الذي قدمه إمنا                

 :الشاعر أبو احلسن التهاميقدم وثيقة عملية لكل أولئك الذين ينتقصون من اخلليج ومن أهله، يقول 
والفقــر كــل الفقــر يف اإلكــثار   

. 

ــزداد مهّــ   ــىن ن ــا غ ــا ازددن ا كلم
. 

 

غىن كل الغىن يف    وإذا كنت أتفق مع الشاعر يف صدره، ولكنين أخالفه يف عجزه وأقول بأن ال              
 ومثله وعاش به ومعه الشيخ عبد العزيز البابطني،         استخدمه  كان الغىن هو الغىن الذي    اإلكثار إذا   

 انقطعت اآلن أو انقطع صيد اللؤلؤ والبحث عن اللؤلؤ ومغامرات اللؤلؤ فقد              تبقى كلمة أخرية، إذا   
وا معي الشيخ عبد العزيز      ا فحي  بقيت لؤلؤة كبرية، امسها الشيخ عبد العزيز البابطني اليت حنتفل           

 .البابطني
 .والسالم عليكم رمحة اهللا وبركاته

 كلمة سعادة األستاذ الصحفي واألديب املعروف (( 
  ))األستاذ عبد الرمحن املعمر

بسم اهللا الرمحن الرحيم، أحيي هذه الوجوه النضرة املستبشرة اليت جاءت تشارك يف تكرمي                
ع، وأنا مثل أستاذنا عبد اهللا مناع، هذه أول مرة          ني واألستاذ عبد العزيز السري    الشيخ عبد العزيز البابط   

ألتقي بالشيخ عبد العزيز ومل أحضر أمسياته أيضاً، رغم أن آل معمر هم خواله، كما يعرف بعض                   
األخوان، لكن أنا معجب ذه اجلهود الكبرية، والثناء على األعمال اجلزيلة واجب، والشاعر يقول يف               

 :الثناء على مثل الشيخ عبد العزيز البابطني
ــه  ــن مائـ ــه م ــيه ألنـ ـــل عل فض

. 

ــه  ــحاب ومال ــره الس ــر ميط كالبح
. 

 

جم، هذا املعجم الذي يغين عن كل       اجلهود اليت يقوم ا كثرية، لكن أنا سأقصر حديثي عن املع          
 :كتاب وال يغين عنه أي كتاب فينطبق عليه أيضاً املعجم قول الشاعر

جــك ــنمعـ ــيـت معـ اهـن يف بـ
. 

 ــن ــبعنيأحس ــن س ــتاً ر م ــو بي تي
. 



ن كثرة اإلصدارات، على كل حال ال أريد أن أطيل          فاملعاجم تغين اإلنسان عن كثرة الكتب، وع      
يف الكلمة، لكن أقول إن بعض األعمال اخلالدة ختلد نفسها، فابن زريق له قصيدة واحدة هي شرقت                  

وغر طِّبت وش ورضت، املتنيب له ديوان واحد، فاخللود يكون أحياناً بأعمال جمزية، ال            رت وحفظت وع
فور له أوالد كثري لكن ال قيمة هلم، بينما الصقر له ولد واحد،               بأعمال كثرية ال قيمة هلا، العص      

 :والشاعر يقول
  وأم الصـــقر مقــــالةٌ نـــزور

. 

بغـــاث الطـــِري أكثـــرها ِفـــراخاً 
. 

 

ه مشاعر حنو الشيخ عبد العزيز جئت من         مل أعد كلمة على كل حال وإمنا هذه خاطرة، وهذ          
الطائف أحييه، وجئت أحيي هذا الرجل العامل الفاعل، وأحيي الشيخ عبد املقصود وأحيي هذه                 

 .الوجوه الكرمية
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 .كما يشاركنا هذه الليلة يف تكرمي سعادة الشيخ البابطني
 

 يخ عثمان بن �اصر الصاحل كلمة املربي الكبري الفاضل الش(( 
  ))يلقيها ابنه األستاذ بندر

بسم اهللا الرمحن الرحيم، ليست لدي القدرة كي أكون مرجتالً مثل أستاذي حممد بن سعد بن                  
حسني أو كذلك أستاذي عبد اهللا مناع، أو أستاذي عبد الرمحن املعمر، لكن أعددت هذه الكلمة                  

 .مقرونة بكلمة سيدي الوالد
يه عبد املقصود خوجه صاحب املعلم الثقايف، والقلب الكبري، سعادة الوجيه عبد              سعادة الوج 
 .والتواضع اجلم... والطبع الويف... صاحب األعمال اخلرية... العزيز سعود البابطني

    حني يتطلع املرء إىل مساء اخلري       ،ع، أيها األخوة األحبة فرداً فرداً     أستاذي القدير عبد العزيز السري 
 فإنه أول ما جيتذب بصره هو تلك السحابة الكبرية اليت ال يتوقف مطرها عن اهلطول، مطر                  الواسعة

غزير، حتكي كل قطرة منه قصة عمل خريي، حيمل اسم عبد العزيز بن سعود البابطني، إا سحابته اليت                  
كان ها حىت غطت حدود الكويت، لتصل إىل كل م         عطَمل يتوقف مطرها يوماً عن اهلطول، وامتدت قِ        

حيتاج إىل البسمة، وسقي بذور األمل يف النفوس املثقلة موم العوز واحلاجة، إا سحابة بيضاء كبياض                
 .قلب رجل آمن بأن البذل والعطاء هو خري وسيلة لشكر اهللا عز وجل على ما أنعم به عليه وجاد



ال؟ وهو رائد من    أيها األحبة، إنكم تكرمون اليوم رجالً جعل من التكرمي صفة تلتصق به، كيف              
بن سعود البابطني، فإنكم تكرمون     ارواد تكرمي أهل الفكر واألدب واإلجناز، وحني يكرم عبد العزيز            

فكرة التكرمي يف حد ذاا، أعرف أنه ال حيب اإلطراء أبداً، ولكن هذه حقائق ال بد من ذكرها، فيكفيه                   
وهو عند حترير الكويت الغالية، أقام مسو أمري        شرفاً ووطنية، أنه حظي بشرف مل حيصل عليه أي كوييت،           

         البالد يف مرتله وديوانه، إقامة كاملة إىل أن جز سكن مسوه، فهو أول من أسس ديواناً اجتماعياً يف           ه
 .الكويت، ذا احلجم مفتوح للجميع ويف كل وقت

و األخ الكبري   أيها األحبة، عندما علم سيدي الوالد، عثمان الصاحل، بأن ضيف اثنينية جدة ه             
الوجيه عبد العزيز البابطني، فقد هم باحلضور كعادته، ولو ال ظرف صحي طارئ لكان بينكم اآلن،                 

 :لذا محلين هذه األسطر القصرية اليت سأتلوها عليكم
بسم اهللا الرمحن الرحيم، األديب النابه، والوجيه االجتماعي عبد املقصود خوجه، علمت مبزيد              

 "عبد العزيز بن سعود البابطني    "دعومت إليها الشيخ الوجيه     ...  ن ندوتكم املباركة  من الغبطة والسرور أ   
 وأحد أفراد دولة الكويت الغالية، أنه ِجيلُّ األدباء          ...الشخصية اليت مجعت ين األدب والعلم واخلُلُقِ      

  عليه من  وما حيمد ،  من املواقف ما حيمد عليه كرماً ومروءة وبذالً       والشعراء من كل قطر عريب، وله       
األخالق العالية، اليت هي سناد احلياة ومجاهلا، واليت هي وجه الرجولة كماهلا، لذلك أشكر شيخنا                 
وحبيبنا عبد املقصود خوجه على هذا التكرمي الذي كأنه لنا مجيعاً، فأبو سعود البابطني أديب ووجه من                 

، وبالتايل فقد أحيا اتمعات يف البلدان، مبا        الوجوه البامسة وعمد من أعمدة اتمعات األدبية والتارخيية       
أضفى على اآلداب االجتماعية من التقدير والذكر الطيب واإلكبار لشعراء بارزين، وأدباء نادرين               
ومؤرخني مشهورين، مجع آثارهم، وأحيا أذكارهم، بارك اهللا فيه وفيكم ويف أعمالكم املباركة،                 

العزيزة، واجلارة  )  دولة الكويت (و)  ملكة العربية السعودية  امل(لتكرميهم هلذا الكفء ووجيه بالد       
 .الغالية، بقيادتنا الواعية يف كال البلدين، حفظكم اهللا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  كلمة األستاذ األديب محد بن عبد ا القاضي رئيس حترير (( 
  ))يقرأها �يابة عنه عريف احلفل) الة العربية( 

الُ إما أن يكون وباالً على صاحبه يف الدنيا واآلخرة وإما أن يكون وابالً من مطر ينشر                    امل
السعادة يف حياة صاحبه، وحياة الناس اآلخرين وهذا الرجل احملتفَى به الليلة سعادة األستاذ الشاعر                



يب ورجل  نو للمحتفى به سعادة األستاذ األد      ورجل األعمال عبد العزيز بن سعود البابطني هو صِ         
 :األعمال عبد املقصود خوجه، كال الرجلني جتمع بينهما مشائل مجيلة ورائعة منها وليس كلها

 .عشق الكلمة اجلميلة وتكرمي أصحاا، ونشر كتاا -
 . يف سبيل املكارم وتكرمي الناس"املال"إرخاص  -
 :إمياما حبكمة ذلك الشاعر الرائع القائل -

ــا ت  ــذي أن ــال ال ــيس يل امل ــهول ارك
. 

  ــنفقـه ــا م ــذي أنـ ــايل ال ــا م أال إمن
. 

 

 .وكم صدق هذا الشاعر
ودعوين أتوقف عند احملتفَى به الذي متنيت لو كنت معكم ألسهم يف تقديره وتكرميه، وهو الذي                

ا أحضر معكم روحاً    طاملا أكرم أصحاب احلرف والكلمة، لكن لئن غبت عنكم جسداً وحرفاً، فأن             
 .وحرفاً

لقد عرفت األستاذ عبد العزيز البابطني منذ سنوات طويلة، وهو كما عرفته سابقاً وتواصلت               
معه الحقاً مل يتغري خلقاً وتواضعاً وشيماً وإرخاصاً للمال يف سبيل املكارم ومل يبدل تبديالً، إنين أذكر                  

 يف موضوع شأٍن ثقايف ولقد شككت أول ما          أول مرة تعرفت فيها عليه عندما هاتفين من الكويت         
حدثين هل هو عبد العزيز البابطني األديب ورجل األعمال املعروف ألنه حال ما كلمين قال بكل                  

 من وسيط آخر، ومنذ ذلك الوقت       تعريف منه أو تعريف   معك عبد العزيز البابطني دون أدىن       ":  بساطة
اركة يف سبيل خدمة األدب العريب والكلمة اجلميلة،         أحببته وارحتت إليه، وأصبحت أتابع أعماله املب       

ومنذ ذلك الوقت وأنا أكتشف فيه كلما كان بيين وبينه هاتف أو لقاء مزيداً من اخلالل اجلميلة اليت                   
 .تقربك منه، وتقربك إليه

 وتالقــي بأوبــٍة الغــريِبربطَــ
. 

ــربينإو  ــاللُين لتطـ ــرميةً اخلـ  كـ
. 

 

لن أعدد أمامكم ما قام به من خدمات جلية للكلمة وأصحاا فأحسب أن غريي من احلضور                 
الكرام سوف يكفيين ذلك، لكن لعلَّ اجلانب الذي رمبا ال يعرفه الكثريون هي إسهامات هذا الرجل                 

 اخلري ويف كثري من اجلوانب اإلنسانية والتعليمية من دعم املستشفيات وبناء املدارس             الكثرية يف أعمال  
ومساعدة احملتاجني، ليس يف الكويت فقط بل يف كل دول اخلليج والدول العربية واإلسالمية، جعل اهللا                

 .صنائع معروفة وقاية له من مصارع السوء
ض لؤلؤة الصحراء إىل جدة عروس البحر        ها من الريا  هذه كلمة حمبة خمتصرة بعثت     ...  وبعد

والشطآن، أحيي فيها هذا الرجل احملتفى به، وأحيي ملسة الوفاء لرجل الوفاء من اثنينية الوفاء، مثمناً                 
هذه البادرة اجلميلة لرجل كرمي يستحق التكرمي، وإنين ألتذكر اآلن عندما كنت معكم يف األسبوع                 



 ي، ومحيم  يب حماطاً بدفء قلوبكم    املاضي حمتفى       ة مشاعركم، وأشعر اآلن كأين معكم أحتفي وأكرمعكم  م 
 .هذا الرجل الفاضل الذي طاملا صنع وقدم التكرمي

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا
 إذن كما يقول الشيخ عبد املقصود خوجه دائماً احلال يف األخري، نستمع إىل                :عريف احلفل 

 .وف األستاذ أمحد سامل باعطبقصيدة أكيد أا رائعة ألا من شاعرنا املعر
 

  ))كلمة األستاذ الشاعر أمحد سامل باعطب(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما                 

 ...بعد
أيها السادة احلضور، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، لن أطيل عليكم فأحتدث عن احملتفَى به                

ي، ولكن سأقصر حديثي على ما يف هذه األبيات من حب هلما وتقدير ملا يقومان به يف ميدان                    واحملتِف
 :األدب والثقافة

 )ليلة هلا تاريخ (
والـدمع أيـن ع ج راً واجلفونُ م د ام

. 

 ظما والعيونُ تما للينـابيع جـفَّ    
. 

       ـماقَوتستقي من بقايا جهلها س
. 

ــها ماضي  أمتـنا تـجـتر  كـأنَّ 
. 

    واستسلموا لألسى فاستؤجروا خماد
. 

 يعاً يف كــلِّ    شِ تناثرت ٍفنعـطَ م
. 

 واستوطن اليأس  ةً أرضاً حر وس اـم
. 

 متزعـروةٌ قت   ـيـم بـها كنـا 
. 

مىدا درعاً هلم وحِ   واستنصـروا بالعِ 
. 

   املفسدون أضـاعوا جمد هـاًفَهـم س
. 

ذِ والنصر     ماكَكرى وميدان الوغى ح
. 

 نا اختذوا العلياءَ  أجـداد هـم موطـن
. 

       مـالُمن املكارم ال ومهــاً وال ح
. 

  نوا األفق تـذكاراً بأوسـمـةٍ   هم زي
. 

 ومل ي    صنه وال من شـر ِله ســام
. 

 موطنــهيدرك اد من مل حيــمِ      
. 

يبيع     خوذته والسيف   ا والقلم
. 

ىن رجـلٌ  املُ  لذيذاتِ ومن ينالَ  
. 

ر والقيما هه والطُ ـتمن خان عفَّ   
. 

   لى شرفاً نادتـهيطوف بساحات الع
. 

مــاد أخي ن   السالح وال لك   ألِق
. 

 ثكـلـى تؤنبــهنادته أرملــةٌ  
. 

ما اقتسما  ها وارتضى اخلصمانِ  أوزار 
. 

ـت احلرب قد وضع    فإنَّ ح السال ألِق 
. 

 إن كنت     نهزمـا منتصراً أو كنت م
. 

 السالح فما جدوى نتيجـتها يا      ألِق 
. 



بك ما أوليتهــا نِ    لِ  القلوبمـاع
. 

  الدارةِ يا صاحب     ِع املثلى لقد سدت
. 

مــاِدد بنيــاناً لنا ه     جتـد كيل
. 

 نامِت أُ  عن أقطــابِ    تبحثُ رحلت
. 

العزيـز تسـامى بينـنا علمـا     عبد 
. 

همقد م  امليمونُ  الـمبدع ـكوضيفُ 
. 

جوهرةٌ يداه  اهلِ  تستنهــض مـام
. 

  كالكما غاص    يف األعماق فاقتنصت 
. 

كُ فضلُ ماشاخ    ِرمــا بذالً وما هام
. 

 مفخـرةٌ رِب الع كالكما يف مسـاءِ    
. 

عشق يف روضِ   ترعرع  الع  ال ونـام
. 

 صــاغ أحرفَ    سجلٌ البابطني ــه
. 

متوج كَ ِهها من حولِ    أطياب مـاـر
. 

 أشرقـت أدبـاًحـاٍتقرأته صفَ  
. 

كأن ه الفجر قـى الضيف مبتسما   لَ ي
. 

    بني أظهرناوخوجه اخلـري صرح 
. 

مـاجكأن يف فمه مـن حزنـه لُ       
. 

نقبض ما للشعـر م     احلرفِ يا سادةَ  
. 

   وال تفاعيـل مرض فسد الكلما ى ت
. 

 ـازاً وثرثـرةً  مـا كان ألغ    الشعر
. 

ينساب      نسجما بني حنايا القـلب م
. 

 سىن عاً يفيض ب مل يكن ن    والشعر إنْ  
. 

محى وال رمحا    ال ر    الشعر فلريحِل
. 

 عاطـرةً  بالطيبِ ومل يكن روضةً    
. 

ـىِم د وإننا يف دروب النائباتِ     
. 

دا إننا بعنا حضـارتنـاقال العِ  
. 

 عفَّومل ي   ر لنا تاملىن قَ   رب مــاد
. 

  مل نستطع    أنفسـنا أن نناجي بوح 
. 

وا لعدل اصبح بالبهتان متهمــا      
. 

 مهزلـةً  أصبح يف األعرافِ    فالسلم 
. 

          مامما دام إمياننا يسمو بنا ش
. 

 فقلت  عِ  إنْ  ال ضري   وٍزشنا ذوي ع
. 

     فقد ورثنا العمى والعي مما والص
. 

أخبارنا تذرع الدنيا عـالنيــة 
. 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 عديدة احلقيقة يف حضرة ضيف اثنينية هذا األسبوع، ونتمىن           استمعنا إىل كلمات   :عريف احلفل 

 : أن نستمع إليه يف هذه الكلمة فليتفضل-ال شك وأنتم معي-
 أخطأت أنا بالذات للدكتور األديب هو األستاذ املعروف عبد احملسن            :الشيخ عبد املقصود  

 .لالقحطاين أستاذ األدب يف جامعة امللك عبد العزيز والنقد كلمة فليتفض

  ))كلمة الدكتور عبد احملسن القحطا�ي(( 
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

          ولكن ،هذه الليلة مل يكن يف ذهين أن أتكلم الشيخ عبد املقصود خوجه، داعبين بأن       حني قدمت 
أقول كلمة، ومن حسن الطالع أنين سأنضم إىل جمموعة سابقة، حتدثت عن وأقول عن عبد العزيز                   



اليت عاشت معه ومل تره، فأقول إنه حفر يف أذهاننا هذا االسم الطلي وستذكره أجيالنا الالحقة،               البابطني  
ألنه اهتم بعشاق الكلمة وأرباب احلرف، ومبدعي اجلملة فأكرمهم أي إكرام وهم إىل ذلك حمتاجون،               

ائز، وجائزة تشجيعية   مث من السرية الذاتية عرفت أننا لسنا أمام جائزة واحدة وإمنا أمام منحة تصنع اجلو              
وجائزة تقديرية، وهي الشهرية اليت حييلها إىل ثُلٍة من احملكمني يتغريون بتغري موضوعاا وكذلك إىل                 

مني يف داخل املؤسسة، وهي مؤسسة بال شك صنعت امسها جبهود القائمني عليها، ومعه               خنبة من احملكِّ  
      أكرمت األديب مادياً ومعنوياً، وهو إليهما        "ئزةاجلا"ع، هذه   هذه الليلة األستاذ عبد العزيز السري 

                  ا مل تقتصر هذه اجلائزة على أن تعطى بل حيفها اهتمام آخر بدراسة شاعر أو أديب، تحمتاج، مث إكرس 
 .له البحوث ليعيشوا مع توزيع هذه اجلائزة يف ظالل شاعر آخر ليستمتعوا مبا يطرح حوله

هذه األسباب اليت قلت وسبب آخر وهو احتفاؤه بالشعراء         إن امسه حينما حفظ ألسباب، منها       
واألدباء عامة، شعراء ونقاد، ولكن الشعر هو يف مقدمة ذلك كله، ولعل معجمه ما حيفز، وأنا أعرف                  

أن عبد العزيز البابطني وامسحوا     :  أن مشروعاً لديه اآلن حياول فعالً أن خيرج إىل النور، السبب الثالث           
ب شاعر يذكرين بأصحاب الطرديات، وعاشقي الفلوات، فهو يناغي الطري            يل إن أسقطت األلقا   

وحياكي الطبيعة صامتةً أو متحركةً، وخياطب الفالة فكأن حنينه إىل ماضيه ما زال حاضراً، وماذا يصنع                
م يقولون بلسان شاعرهمالشعراء الكتاب والنقاد أمام هذا اإلنتاج الشعري، قالوا له كأ: 

ــنطق  ــعد ال ــالفليس ــعد احل إن مل يس
. 

ــالُ     ــديها وال م  ــندنا ــيل ع ال خ
. 

 

مصطفى " إن صح هذا التعبري      "ح النقد فالّ"ولذا اجتمع خنبة من النقاد املبدعني على رأسهم،          
فوزي " فقدموا دراسات اطلعت عليها قبل ثالث سنوات، حينما أهداين األستاذ الدكتور                "ناصر
 الدراسة اليت مجعها وأعدها، قبل ثالث سنوات، وقرأت هذه الدراسات مل تصفق، وإمنا عمقِت               "عيسى

: الرؤيةَ، وقرأت ونقدت النقد التقوميي والتقييمي هلذا الديوان، وفعالً حينما قرأت هذه الدراسة، قلت             
عكم هذه الليلة حيوا معي عبد      إن نقادنا خبري، ألم قدموا الدراسة املوضوعية هلذا الشاعر، أقول م           

ِفالعزيز البابطني، ألنه اسم حوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.  يف أذهاننا وستذكره األجيالر. 

  ))كلمة فارس االثنينية سعادة األستاذ عبد العزيز البابطني(( 
آله وصحبه  بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة السالم على سيد املرسلني، نبينا حممد وعلى               

 .أمجعني
 .أساتذيت الكرام، إخويت األعزاء

يف الواقع أحار كيف أبدأ كلميت، لقد أسبغتم علي فضالً ال ميكن أن أنساه، وأعطيتموين أكثر مما                 
أستحق، فساحمكم اهللا وجزاكم اهللا خرياً، شكري الكبري ألخي األستاذ الشيخ عبد املقصود على هذه                



 ت يل التحدث إليكم واحلضور بينكم، أنا لست حماضراً، ولكن سأتكلم من             رة، اليت أتاح  الدعوة اخلي
القلب إىل القلب، وأرجو عذري إن أخطأت أو حصل حلن فيما سأقول، سألت أخي الشيخ عبد                   
املقصود مباذا سأتكلم، أو كيف تريدونين أن أتكلم؟ فطلب مين أن أتكلم عن النشأة، وبال شك                   

فال بأس من أن    )  معزبنا(ن نفسه، ولكن ما دامت هذه رغبة         يصعب على اإلنسان أن يتحدث ع      
 .نتحدث يف هذا املوضوع قليالً

يف الواقع أنا عشت يف أسرة حمافظة، فيها مسحة دينية واضحة، ووالدي كان شبه أُمي، لكنه                 
كبري، يف ذلك   كان ذكياً، واحلقيقة ربانا تربية نعتز ا اعتزازاً كبرياً، فمن األشياء البسيطة ولكن معناها               

ثر عندنا، فكان حيرص دائماً أن يطلب مين ومن إخويت أن           الوقت يف األربعينات، كان فاقدي البصر كُ      
نأخذ بيد أولئك الذين فقدوا بصرهم، طبعاً هذا شيء تافه وبسيط، لكن معناه كبري، كان يزرع يف                   

 ألن أعمل، وعملت مبكراً، وأذكر أين       نفوسنا حب العمل اخلَير، أنا مل أُكمل تعليمي، ألم كانوا حباجة          
م وكنت أشعر بغصة    ١٩٥٥عملت قي دائرة املعارف، مبرتب يساوي تقريباً حوايل أربعمائة ريال، سنة            

كبرية وأنا أرى زمالئي األوائل يف املدارس االبتدائية يصلون إىل الثانوية مث يصلون إىل اجلامعة، وكانت                
سف الشديد كانت هذه الغصة تسبب يل دائماً أملاً كبرياً، عندما            القدرة أن أكون مثلهم لكن لأل      لدي

 وقال يل هذا حقك مين، احلمد هللا، اهللا سبحانه          ،)ةوبير(ذهبت إىل العمل أعطاين والدي حوايل ستني        
وتعاىل بارك هذه الدريهمات، فهداين اهللا إىل الطريق الذي أوصلين إىل ما حنن فيه اآلن، طبعاً املشوار                  

 طويل جداً، من مخسة وستني روبية أو الستني روبية إىل يومنا وكان الدرب مليئاً بالصعاب،                  طويل،
 .ومليء باملشاكل الكبرية اليت واجهتنا، ولكن احلمد هللا، اهللا سبحانه وتعاىل دائماً ييسر األمور
ثرها الكبري،  كنت أعيش يف بداية صباي يف الديوانية، احنا طبعاً عندنا الدواوين مهمة جداً وهلا أ              

ر الرائعة واجلميلة اليت كان يتحلى ا آباؤنا        يالس  وهي تعترب حبد ذاا مدرسة، فكنا نتعلم منذ الصغر،        
وأجدادنا، كان األخ عبد اللطيف الذي يكربين بعشر سنوات يهتم بالشعر النبطي، وكان جيمع                 

الذين سبقوهم، وكان يأخذ منهم     الشعراء يف الديوانية كل ليلة، ويسجل منهم ما حيفظون للشعراء            
        ع جماناً، كانت تلك األيام تشكلت يف نفسي        أيضاً أشعاراً، وعمل خمطوطاً طُبع منذ مخس سنوات ووز

بذرة خيرة، وهي حمبة الشعر والشعراء، حىت أنين أذكر وعمري مثاين سنوات، كانت الديوانية حتوي                
ه إجالالً، فقال يل والدي وحنن منفردان، هذا ال         شعراء وغري شعراء، فإذا دخل أحد الشعراء قمت ل        

دام   ما:  جيوز يا عبد العزيز إما أن حتترم الكل وتقف إذا دخلوا أو ال تقف ألحد دون آخر، قلت له                   
 فأنا أحترمه، فهذه النظرة، نظريت للشعراء ومنذ الصغر، احلقيقة كانت سبباً كبرياً يف حمبة                  ،شاعراً

 يف بيت حيصل على قوت يومه بالكاد، كنت أحلم بأن يكون يل دور بني               الشعر، كنت أحلم وأنا أعيش    
 -ال أريد أن أطيل عليكم     -  ١٩٧٤سنة    الشعراء والشعر وتكون يل بصمة، ومرت السنون،        



ولشعوري الكبري باحلرمان بالتعليم، بدأت أفكر جدياً بإنشاء بعثة باسم والدي، بعثة سعود البابطني                
، أعلنت عنها خلمس منح جيب أن تتوفر يف الطالب ثالثة شروط، الشرط              الكويتية للدراسات العليا  

أن يكون متميزاً بدراسته، حىت ال تفقده األمة العربية         :  أن يكون عريب اجلنسية، الشرط الثاين     :  األول
أن يثبت لنا مبا ال يدع جماالً للشك بأن ويل أمره غري قادر على أن               :  كمبدع أو كعبقري، الشيء الثالث    

م، احلمد هللا أن أمسع عن بعض طلبتنا هؤالء يف           ١٩٧٤له للخارج ليواصل دراسته، بدأنا سنة        يرس
مراكز متقدمة جداً علمياً، يعين حىت عندنا اآلن يف اململكة العربية السعودية منهم، استمرت هذه البعثة                

حلصول ، ممن يفشلون يف ا    ني بدأنا نأخذ طلبة كويتي    ١٩٨٢ إىل   ١٩٧٤، من سنة    ١٩٨٢حىت سنة   
على معدالت جيدة تؤهلهم لدخول جامعة الكويت، أو إدارة البعثات، اكتشفنا بأن اإلنسان أي إنسان               
ينتقل نفسياً وعقلياً من سن السابعة عشرة إىل سن الثامنة عشرة، نقلة تعترب منعطف يف حياته، السابعة                  

يبدأ بسن الثامنة عشرة يكون وصل      عشرة يف الثانوية، ال يقدر املسؤولية فيأيت مبعدالت متدنية، عندما           
إىل اجلامعة، ال تقبله اجلامعة هنا يشعر بالندم الكبري، حنن نأخذ بيده، فأخذنا يف كل سنة بني عشرين إىل                   
مخس وعشرين طالباً كويتياً نرسلهم إىل فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا ملدة سنتني، سنة للغة، وسنة أوىل                  

يد يؤهله إىل الرجوع إىل جامعة الكويت أو البعثات، دائرة البعثات،            باجلامعة شرط أن يأيت مبعدل ج     
م بعد التحرير بدأنا نفكر بالدول اإلسالمية اليت انسلخت من االحتاد السوفيايت، وشكلنا              ١٩٩١سنة  

جلنة هلذه البعثة تتشكل من الدكتور خالد املذكور وهو رجل أعتقد معروف، واألخ عبد العزيز عبد                 
ع كان وكيل وزارة العدل السابق، والدكتور عبد اهللا احملارب املستشار الثقايف الكوييت يف              الرزاق املطو 

القاهرة، والدكتور أنور اليحىي امللحق الثقايف الكوييت يف موسكو وأنا، وذهبنا أول ما ذهبنا عن طريق                
س استقبالنا،  السفري الكوييت يف موسكو إىل الدول اإلسالمية فاستقبلتنا اخلمس دول ورفض الساد             

ورفض بشدة ظناً منه ما دام فيها إسالم وتعليم اإلسالم يبدو أنه خاف، فرفض أن نأيت إىل بلده ولكن                    
 مطار موسكو نصحنا السفري الكوييت بأن نذهب ونقابل املفيت، وحىت املفيت جاءنا منه تليفون وحنن يف                

 جئنا إىل هذه    ،نوا عن بعثتكم يف املساجد    يرفض استقبالنا، فاستشرنا السفري قال روحوا يف املساجد، أعل        
البلد ووجدنا مساحة املفيت يف استقبالنا يف املطار، فعندما سألته كيف رضيت باستقبالنا مث رفضت                  

أنا ما رفضت، فثبت أن أجهزة أخرى هي اليت تقمصت شخصية           :  استقبالنا واآلن جئت الستقبالنا؟ قال    
بعاً رمبا معهم بعض احلق يف هذا، لكن بعد مرور سنوات دعانا            أو اسم املفيت، وطلبت منا عدم ايء ط       

 الفخرية  ههذا الرئيس عندما تأكد بأن النية سليمة وما يف أي قصد سياسي، ومنحنا شهادة الدكتورا               
طبعاً اهللا سبحانه   ...  باحتفال كبري، واآلن تربطنا طبعاً عالقة جيدة يف هذا الرئيس وكل املسؤولني             

 استطعنا إقناعه بأن حنن نفتح كلية       -واحلمد هللا -ى هذا الرجل ألن يتسامح معنا       وتعاىل بال شك هد   



 أو كلية   ،للشريعة اإلسالمية، طبعاً كان يرفض ولكن اآلن رفض إن احنا نشارك يف بناء هذه الكلية               
 .الشريعة وهو بنفسه اآلن يبين هذه الكلية

عبد اللطيف  "بيجان وبدأنا ببناء كلية      نقنع حكومة أذر   -كموبشر-حنن واحلمد هللا استطعنا أن      
 باالتفاق مع األزهر الشريف، وباالتفاق مع مفيت           "تية للشريعة اإلسالمية  يسعود البابطني الكو  

أذربيجان، وأن تكون إدارة األزهر هي اليت تشرف على التدريس يف هذه الكلية، طبعاً أيضاً كان لنا                  
ألزهر إىل هذه الدول اإلسالمية واستطعنا واحلمد هللا        مشاركة مع األزهر الشريف، بإرسال شيوخ من ا       

     مون يف املساجد ويف املدارس ويف اجلامعات، نتجت من هذه          سون ويعلّ أن نرسل مئة وعشر شيوخ يدر
 وهو مثل ما ذكر األستاذ الكرمي أهدافها         "د العزيز سعود البابطني ألحفاد البخاري     بجائزة ع "البعثة  

يف بني أولئك الكبار الذين أثروا احلضارة البشرية يوماً ما مثل النسائي،              الرئيسية هي التواصل الثقا   
زي وغريهم، طبعاً بعد أن احنسرت الشيوعية عن هذه الدول          اوالترمذي، والبخاري، وابن سينا، والر    

أصبح يف فراغ عقائدي، فأذكر كانت وزيرة التعليم العايل يف قرغيزستان استنجدت فينا وقالت حنن                
فراغ عقائدي كبري، أنا مسلمة ال أعرف كيف أصلي وأريد أن أقرأ القرآن وال أعرف كيف                نعيش يف   

                  أقرأ القرآن، أنقذوين قبل أن يأيت غريكم ويسد هذا الفراغ أنا وغريي، يف خالل شهرين طبعاً طلبت
وافقت حاالً،  منها أن تعطيين تعهد يف بناء مدرسة تعلم الدين اإلسالمي والقرآن الكرمي واللغة العربية و              

ويف خالل شهرين أرسلنا هلا اثنان من الشيوخ من شيوخ األزهر وأول ما بدأوا ا وعلموها اللغة                   
العربية وقراءة القرآن الكرمي، ومبادئ الدين مث حتولوا إىل املدرسة بعدما انتهى البناء فيها واحلمد هللا                 

سالمية اليت انسلخت من االحتاد السوفيايت     اآلن تقريباً لنا ال يقل عن مخس أو ست مدارس يف الدول اإل            
 .تعلم اللغة العربية والدين اإلسالمي أيضاً

 بشكل سريع سنة    "عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري      "أيضاً سأتطرق إىل جائزة      
م بدأ ذلك احللم الذي كان يراودين منذ الصغر، بدأ يلح علي فتقدمت للجهات املسؤولة                 ١٩٨٥

 وهو رئيس القضاء    "عبد احملسن إبراهيم البابطني   "لكويت إلقامة هذه اجلائزة باسم الشيخ       عندنا يف ا  
ملكانة الشيخ  :  ات يف الكويت ومل أفكر بأن أعمل هذه اجلائزة بامسي، لعدة أسباب أوالً             نخالل الثالثي 

: ثانياً،  م١٩٥٢  عبد احملسن يف نفسي، ألنه كان يرعاين وكان يهتم يب اهتماماً خاصاً قبل أن يتوىف سنة               
إنه شاعر وله ديوان وله أصدقاء كُثر يف اخلليج ومعروف على مستوى اخلليج بني املثقفني ورجال                  

مل أكن أعرف كشاعر،    العلم، أما أنا فلم أكن احلقيقة أنشر شعري ومل أكن أُعرف إال كرجل أعمال                
ر، فأحجمت ومل أفكر يف وضع       والشع على األدباء والشعراء    فوجود امسي باجلائزة وهو تطفل احلقيقة     

 املالحظات من أصدقاء يل بالتريث وعدم االستعجال         -احلقيقة بعض -امسي يف املؤسسة، حصلت      
باإلعالن عن هذه املؤسسة، طرحت املشروع على أصدقاء ودرسنا املوضوع دراسة متأنية خوفاً من               



، وهذا احلقيقة أفقدنا ثقتنا بأنفسنا      لينا يف الوطن العريب بالفشل يف كل مشاريعنا       ألن إحنا ابت    الفشل،
وهذه هي النتيجة اليت وصلنا إليها اآلن، وأنا أعترب طبعاً الشعراء العرب هم ضمري األمة العربية احلي                  
وهم قادة الفكر، فخويف عليهم من أن يفشل هذا املشروع ينعكس على ثقتهم بأنفسهم، فدرسنا                  

صلنا برابطة األدب احلديث يف مصر يف ذلك الوقت مل يكن           املوضوع ملدة أربع سنوات دراسة متأنية وات      
لدينا أي جتربة بالنسبة ملثل هذه املواضيع الثقافية، ألن أنا ابتعدت احلقيقة عن الساحة الثقافية بعداً                  

 مايو  ١٧كامالً لعشرات السنني، فأخذوا بأيدينا واهتموا بنا اهتماماً مركزاً، وكانت حفلتنا األوىل يف               
 .م١٩٩٠سنة 

جاء الغزو العراقي الغاشم، وحىت ال يؤثر يف نفوسنا حنن تغلبنا على جراحنا وقام الكثري من                  
 -ويشكر طبعاً -األخوة مبساعدتنا، ألن نقيم الدورة الثانية أيضاً يف القارة، وكان وزير الثقافة املصري              

م حفلنا يف دار األوبرا، وهذا      كان من أهم املشجعني لنا يف هذه املسرية ويف ثاين دورة مسح لنا بأن نقي               
 عفواً أنا يل مدة طبعاً؟. كان يعترب منعطفاً

فكان هذا لنا منعطف كبري وتشجيع كبري، ألن نذهب أكثر وأكثر يف هذه املسرية، يف تلك                  
لنا أمانة عامة هلذه اجلائزة،      جاء األخ عبد العزيز السريع كأمني عام للمؤسسة وشكَّ         ١٩٩١السنة سنة   
طار عربية واحلقيقة شجعوين كثري إلخالصهم الكبري يف هذا العمل وأعطوا الكثري هلذه               من عدة أق  

املؤسسة، فبدأت أفكار هذه املؤسسة تتطور نتيجة جتارم الكبرية وأُقترح يف تلك السنة أُقترح عمل                
 اتصلنا  ، عفواً أنا نسيت أقول لكم عندما      "معجم البابطني للشعراء العرب املعاصرين    "معجم للبابطني   

             سمى اجلائزة  بالدكتور عبد املنعم خفاجي رئيس رابطة األدباء، رابطة األدب احلديث، أقترح علي بأن ت
عمي معروف أكثر ورجل شاعر وله قيمته       :  بامسي، طبعاً رفضت ألين مل أفكر يف هذا املوضوع قلت له          

إنت اليوم تم بعمك    (،  أنا أنظر للموضوع نظرة أخرى    :  يف اتمع وهو أحق مين يف هذا، قال يل         
رمبا تتعثر هذه املؤسسة أو تقف عندما       )  الشيخ عبد احملسن بعدك يف حد حييهتم بالشيخ عبد احملسن؟         

تنتهي ولكن وجودها بامسك أوالدك بالتأكيد سيعطوا عمراً أكثر وأطول، فسيستفيد املثقف أكثر مدة              
وز التغيري اليوم تعملها باسم الشيخ عبد احملسن        أطول من أن لو عملتها باسم الشيخ عبد احملسن، وال جي          

فبعد احلقيقة جدال ونقاش أقنعين بأن أضعها بامسي هلذا          .  وبعد عدة سنوات تروح وتعملها بامسك      
السبب وليس لسبب أخر، طبعاً واجهتنا اامات كثرية وتشكيك كبري وإن هذا رجل أعمال شو اللي                

ل اليت صارت، إحنا عندنا خصوصاً يف السنة األوىل، األخ عبد           جابه للشعر وأنتم عارفني طبعاً املشاك     
العزيز السريع مجع قصاصات صحف وخصوصاً من الصحف املغاربية، كانت تؤمل فعالً كانت تؤمل،                

 .ل بالنجاحختذنا منها مادة للتشجيع للسري قدماً ذا املشروع، واحلمد هللا تكلَّاولكن احلقيقة حنن 



ت ب أنا ح  ،ون واألخوان ذكروا احلقيقة مشكورين عن أعمال املؤسسة        طبعاً أنتم كلكم تعرف   
أضيف شيئاً بسيطاً، إنه اإلصدارات اليت صدرت هلؤالء الرواد الذين مسينا الدورات بأمسائهم تقريباً                

أبو "تصل إىل اآلن أكثر من مخسة ومخسني إصداراً، واحلقيقة فيها الكثري من الشيء اجلديد، يعين مثالً                  
 استطعنا أن نعثر على ثالثني قصيدة مل يسبق أن نشرت، طبعاً إحنا مل ننشر الثالثني                  " الشايب قاسمال

 بعدم نشر القصائد اليت مل تنشر       "الشايب"قصيدة ألن أعضاء جملس األمناء اتفقوا على أن حنترم رغبة            
ف الناقد بدايات   على اعتبار أا ركيكة وبداياته، ولكن ميكن نشرنا أكثر من قصيدة جديدة فقط ليعر             

 وشعره النهائي، بالنسبة لألخطل الصغري احلقيقة استطعنا أن جنمع الديوانني يف ديوان واحد،               "الشايب"
وأيضاً عملنا عمالً رائعاً لبشارة اخلوري وكذلك للمتلقي العريب بأن استطعنا العثور على قصائده                 

طعوا من القصيدة ذات األربعني بيتاً أربع        اقت -اهللا يساحمهم -مكتملة، ألن ابنه عبد اهللا وسعيد عقل         
وثالثني بيتاً، وضعوا فقط يف ديوان ستة أبيات، وحنن استطعنا العثور على األربعني بيتاً مثالً ووضعناها                 

طبع  اآلن سي  "معجم البابطني للشعراء العرب املعاصرين    "كاملة، وهكذا لقصائد عديدة يعين يف الواقع،        
 مئات الشعراء الذين أحجموا أو رمبا لسبب الربيد الذي كان بعد التحرير،              طبعة ثانية مزيدة حبوايل   

الربيد عندنا بالكويت كان ضعيفاً جداً فرمبا ضاعت كثري من االستمارات اليت أرسلت لنا وخسر                 
اآلن احلمد هللا جاءتنا مئات االستمارات وأُجيز أكثرها يف الطبعة           .  الشعراء الذين أرسلوهم لألسف   

كذلك معلومات جديدة من الشعراء أضيفت إىل املعلومات اليت كانت مدرجة حتت أمسائهم،              الثانية،  
اآلن املعجم الذي وافق عليه جملس األمناء منذ ثالث سنوات وقطعنا به شوطاً واحلمد هللا جيداً، وهو                  

ن بالد   وهو يضم شعراء مسلمني م     "البابطني لشعراء العربية يف القرنني التاسع عشر والعشرين       "معجم  
 حوايل مخسة آالف ومخسمائة     -واحلمد هللا -واآلن وصلنا   .  غري عربية، وكذلك من داخل الوطن العريب      

شاعر، استطعنا العثور على أمسائهم من خالل مئة ومخس وعشرين مرجعاً يف اجلامعات، الطروحات                
صدر يف القرن   اليت كانت تقدم خالل القرن املاضي أو بداية هذا القرن، والدوريات اليت كانت ت               

املاضي وبداية هذا القرن، وكذلك من مراجع احلقيقة عدة ومن خالل مندوبينا الذين نشطوا ميدانياً                
يف أجزاء عدة من الوطن العريب يتصلون بأشخاص رمبا كان آباؤهم أو أجدادهم طُِمست أمساؤهم                 

ادمة، فلرمبا نستطيع تغيري    كشعراء، حنن يف هذا املعجم نرغب بأن نقدمهم للجيل احلايل ولألجيال الق            
النظرة اليت حيملها العديد من األدباء بأن ذلك العصر كان عصر االحنطاط، رمبا جند إبداعاً لدى هؤالء                 
الشعراء، رمبا يغري هذا النظرة، طبعاً أقر جملس األمناء أيضاً أن نذهب إىل العمق تنازلياً بعد أن ينتهي                   

البابطني للشعراء العرب   "منا هذا ممن مل يذكروا يف معجم          م إىل يو   ١٨٠١شعراء القرنني من سنة     
 أن نذهب إىل ثالمثائة سنة إىل الوراء ومخسمائة سنة، إىل أن نصل إىل العصر اجلاهلي إن شاء                  "املعاصرين

 .اهللا



من املشاريع اليت مل تذكر وأحب أن أعرفكم عليها، وافق جملس األمناء على إنشاء املكتبة                  
 واآلن احلمد هللا قطعنا شوط كبري جداً يف إنتاج أشرطة لفنانني ومذيعني قادرين              -نيمنذ سنت -السمعية  

 اختلت،   اليوم  العريب  املتلقي على إلقاء الشعر بطريقة خمارج ألفاظ صحيحة، ألنه لألسف الشديد سليقة          
وي أشياء  هذه املكتبة ستح    لإلنسان العريب كيفية قراءة الشعر، طبعاً     فوجود هذه األشرطة لرمبا تعيد      

سنساهم مع اإلذاعات وحمطات       غري األشرطة أو أشرطة التلفزيون، ستحوي أشياء أخرى،         عديدة
قي، كذلك لدينا اآلن وأبشركم أيضاً قطعنا فيه شوطاً         لالتلفزيون إن شاء اهللا ببث هذه الربامج على املت        

ريب، وهذه املكتبة ستنشأ يف     بعدما وافق عليه جملس األمناء إنشاء مكتبة البابطني املركزية للشعر الع           
 مئة ألف كتاب سنستفيد من التكنولوجيا احلديثة        -اآلن كنواة إن نشاء اهللا    -الكويت، ستضم حوايل    

يف هذه املكتبة ستكون معلماً ثقافياً مهماً يف الكويت ويف اخلليج، ألا هي الوحيدة يف الوطن العريب                  
تاريخ الشعر، وكذلك وافق اآلن جملس األمناء وبدأت        اليت تم بالشعر ودراسة الشعر ونقد الشعر و       

الدراسات إلنشاء مكتبة البابطني الكويتية يف القدس الشريف، حمافظة أو تواصالً مع اإلخوة داخل                
فلسطني احملتلة، عن النتاج الثقايف العريب، ألم فعالً يشعرون حبرمان ويشعرون بعزلة خوفاً أيضاً من أن                

ودي العربي ويذهب هؤالء املثقفون إىل أن يقولوا شعرهم بالعربية ال مسح اهللا،               يتغلب التطبيع اليه  
كذلك ندرس اآلن ووافق عليه جملس األمناء وقطعنا ا شوط أيضاً واجتمعنا مع وزير اإلعالم                   

عبد العزيز  " وهي فرع من جائزة      "البابطني الكويتية للشعر العريب   "الفلسطيين إلقامة جائزة امسها جائزة      
 ستكون خمصصة للشباب الفلسطيين الذين ال تقل أعمارهم عن اخلمس             "البابطني لإلبداع الشعري  

 . وأفكارهم،وثالثني سنة، أيضاً حمافظة على عروبتهم ولغتهم
اختيار هذا االسم   :  دورتنا القادمة إن شاء اهللا ستكون باسم أبو فراس احلمداين، طبعاً هو أوالً             

للتواصل مع احلديث، القدمي مع احلديث، ألن إحنا         :  ء باإلمجاع، أوالً  الذي وافق عليه جملس األمنا    
ني، اآلن سنذهب إىل العصر     يغطينا الوطن العريب اآلن بأربعة شعراء كبار، عاشوا خالل القرنني املاض           

الوسيط، حنن نشكو اآلن كأمة عربية من وضع متردي رمبا من خالل أيب فراس احلمداين ومحاسه رمبا                  
عبد "مم ونعيد أيضاً للشاعر العريب، وللمتلقي العريب ثقته بنفسه، احلقيقة فخامة الرئيس              نستنهض اهل 

نا رغبته، وأيضاً حنن الواقع يسعدنا      ي كان يف رغبته أن تقام هذه الدورة يف اجلزائر ولب          "العزيز بو تفليقة  
برياً جداً، وحنن يف جملس األمناء      كثرياً بأن نصل إىل هذا اجلزء العزيز من الوطن الغايل ورحبوا ترحيباً ك            

، ألنه ال يقل محاساً أيضاً شعره عن شعر أيب فراس             "عبد القادر اجلزائري  "أضفنا الشاعر األمري    
        ذه املناسبة، اآلن كُلف       احلمداين، ألن يكون رديفاً هلذا الشاعر الكبري، وأيضاً ست طبع عدة إصدارات

بد لديكم، وعندما      وهو من علماء املغرب معروف ال      "فةحممد بن شري  "عضو جملس األمناء الدكتور     
 ذهب  "مجعة املاجد "مسعنا بوجود خمطوطات يف أملانيا ويف اسطنبول ويف تونس، ولدى أخينا العزيز               



الدكتور حممد بن شريفة إىل أملانيا واسطنبول واستطاع احلصول على صور من هذه املخطوطات اليت مل                
زين العابدين بن   "ريب، كذلك اتصلت بالرئاسة يف تونس، وفخامة الرئيس         تكن متوفرة لدى املتلقي الع    

 وهو ناقد تقريباً يف عصر أيب فراس احلمداين، وهذا          "ابن خالويه " أرسل يل املخطوط الذي ألفه       "علي
ذو قيمة كبرية، طبعاً كلكم تعرفون أن التحقيق يف ديوان أبو فراس احلمداين مل يأِت أحد بزيادة منذ                   

 لكن أنا متأكد سنجد ذه املخطوطات       "سامي الدهام "م، عندما حققه املرحوم والدكتور      ١٩٤٤سنة  
اليت حصلنا عليها اآلن، سنجد أشياء جديدة تفيد املتلقي العريب وتربز دور هذا الفارس الكبري، وعلمه                

 .وأدبه، وشعره
طهران، وعندما عرضت    ألن نقيم إحدى دوراتنا يف       "رفسنجاين"منذ سنتني دعانا الشيخ الرئيس      

على األخوة أعضاء جملس األمناء، حتفظ البعض برغم محاسهم ألن منتد بالتواصل الثقايف مع اجلارة                 
إيران، ولكن حتفظوا على اعتبار أن دوراتنا يا دوب تكفي ألن نغطي ا الوطن العريب، خوفاً منم أن                   

لّت بشكل مقبول، على     الطلب، لكن ح   تأيت جهات يف مايل أو يف تركيا أو يف باكستان وتطلب نفس           
 وهو شاعر إسالمي، عاش يف القرن       "سعد الشريازي "أن نقيم ملتقى يف طهران واخترنا له اسم ملتقى          

اخلامس اهلجري، كان يقول شعره بالعربية والفارسية، وتواترت لنا أبيات عديدة أو يف الواقع مئات                
: لغة العربية، قمنا بعمل عدة إصدارات يف هذا امللتقى منها          األبيات، اآلن موجودة بني أيدينا قاهلا بال      

إصدار ترمجة شعر ثالثني شاعراً عربياً، عشرة من العهد اجلاهلي، وعشرة من العصر الوسيط، وعشرة               
من العصر احلديث، إىل الشعر بالفارسية وليس نثراً، الشعر يف الفارسية، وكذلك ترمجنا ثالثني قصيدةً،               

بل اإلسالم، والعصر الوسيط، وأيضاً العصر احلديث إىل العربية، وسيصدر ديوانان           عشرة من عصور ق   
ما كذلك ترمجنا الشعر العريب، قسم من األربعمائة بيت إىل الشعر الفارسي لنفس الشاعر، وكذلك                

آخر  و "آية اهللا تسخريي  "ترمجنا من الشعر الفارسي إىل الشعر العريب، أيضاً ستقام حماضرة يشترك فيها             
 "علي الشايب " والدكتور   "فهمي هويدي "وسيشارك من اجلانب العريب الدكتور         أيضاً من إيران،  

 . إن شاء اهللا"عبد العزيز بن عثمان التوجيري"وسريأس هذه اجللسة صديقنا وأخونا الدكتور 
ري عبد  حنن حناول ذا العمل املتواضع أن نقدم شيئاً للثقافة العربية، ونلحق بركب أستاذنا الكب              

املقصود أنا معجب كثرياً بتحركه وباالثنينيات اليت يعملها، وهذه احلقيقة بال شك تحرك الساحة                 
 وتعمل أمسيات بني فترة     "رابطة األدباء "الثقافية، وأمتىن يكون عندنا الواقع يف الكويت، حنن عندنا           

 املقصود بينكم، ونتمىن له     وفترة، لكنها ليست أسبوعية، واحلقيقة حنن نغبطكم على وجود الشيخ عبد          
ولكم الصحة وطول العمر، والبذل والعطاء يف هذه الساحة، الساحة الثقافية، لكي تعود ثقتنا بأنفسنا                

 . شكراً لكم،إن شاء اهللا، وننهض بأمتنا



  ))تعليق الشيخ عبد القصود خوجه(( 
ل مفاجأيت مبا سرده أستاذنا     بد الكثريون منكم فوجئوا مث      يف احلقيقة أُفاجأُ يف هذه األمسية، وال      

 ذه األعمال الكثرية، بالتأكيد مسعنا باجلزء األقل        ، أنا أفأجأ هذه األمسية    "عبد العزيز سعود البابطني   "
مما سرد، وكم أنا سعيد ومتأكد أنكم سعداء حبضوره هذه األمسية، ألننا تعرفنا على شيء كثري من                   

دير مبا قام به هذا الرجل، من خالل مؤسسته أو من خارجها،            األعمال اجلليلة والكبرية املقدرة كل التق     
     أشعر إننا خبري كبري إذا وجد مثل هذا الرجل يف          .  لئت بكل هذه األعمال   فلم أكن أتصور أن الساحة م

أمتنا، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يقيض هلذه األمة رجاالً من أمثاله يقومون بأدوار مماثلة، وليس من                  
، ولكن من باب إعطاء كل ذي حق حقه، االثنينية ما هي إال قطرة يف حبر عطاء هذا                    باب التواضع 

الكبرية، أعمال حتتاج إىل مؤسسات وال يعرف الشوق إال من يكابده،           ..  الرجل، هذه األعمال اجلليلة   
ذه املؤمترات وهذه الندوات وه   وال الصبابة إال من يعانيها، وحتتاج إىل سيل دافق من األموال، فهذه              

شيء كثري من اجلهد،    التدقيق وهذا التمحيص، هذه أعمال حتتاج إىل          املؤلفات وهذه البحوث وهذا   
واجلهد الشخصي الذي أحياناً يأخذ مبجامع ولب ووقت اإلنسان، أنا أمر بتجربة بسيطة اآلن، وكنت               

من خالله، أننا   أحس أن هذه التجربة أخذت من وقيت شيئاً كثرياً، واعتقدت أنا والفريق الذي أعمل                
نقوم بعمل بطويل، أنا على استحياء اآلن أن أقول عن العمل هذا، ألنه ال عاد يعين بالنسبة يل شيئاً،                    
على مدى سنني طويلة عملنا جاهدين للحصول على الشعر الكامل ألستاذنا الشاعر الفذ، الكبري،                

ات رسالة، الدكتور العطوي، اليت      أمحد إبراهيم الغزاوي، ومنذ ثالث سنو      /احلجازي، املكي، األستاذ  
هي عبارة عن مسح ملا أخذه من اجلرائد واالت، وبالطبع عدنا للمطابقة، واطلعنا على تلك                   

 قمنا به أنا    ريالقصاصات املهتريء بعضها والذي أبلى الزمن البعض، فكانت أتصور أن هذا عمل كب             
كان وال يزال يشغلين وأمحد هللا أنين اآلن يف          ولكن اهلم الذي     -طبعاً أنا ال أتكلم عن جهدي     -واللجنة  

اللمسات األخرية حنو إصدار الديوان، فعندما أمسع عن هذه األعمال اجلليلة، أجد أن الشيء الذي قمنا                
ونقوم به ال يشكل إال قطرة من حبر، واهللا الذي ال إله إال هو، أنين أقول كلمة صدق أحييك أيها                      

 يكثر اهللا من أمثالك، وأن يوفقك وأن يكثر من حاللك، فهذا حاللٌ              الرجل األمة، وأمتىن ألمتنا أن    
فلمثل هذا فليعمل   ..  طيب، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يبارك لك يف املال، ويف الصحة ويف اجلاه              

 .وملثل هذا فليتنافس املتنافسون.. العاملون
ربية كلها، وباسم اإلسالم،    أحييك وأقدر لك هذا العمل بامسي، وباسم األخوة، وباسم األمة الع          

 .فجزاك اهللا خرياً كل اجلزاء



 جزاك اهللا خري، هذا اجلهد يف الواقع، ما أنا إال دفّاع فلوس، هذا              :األستاذ عبد العزيز البابطني   
      بديناميكيته، ومتابعته ومالحقته، واألخوة أعضاء جملس       ع حقيقةً اجلهد يقوم به األخ عبد العزيز السري 

األخ الدكتور حممد أثار    :  إذا تسمحون يل ملحق كلمتني    .  ل هذه الكلمة للحقيقة والتاريخ    األمناء، وأقو 
موضوع شعر النبط، فأحب أن أعلق فقط يف كلمتني، الواقع حنن يف هذه املؤسسة، حناول أن نقيل                   

فمن هذا  عثرة الشعر العريب، حناول أن نرجع الشعر العريب إىل زهوه ومكانته يف وجدان املتلقي العريب،                
 أو الشعر امللحون، أو الشعر الزجل، إحنا يف الواقع متزقنا شر متزق،              ،املنطلق ال نشجع شعر النبط    

كأمة عربية ومل تبق لنا عصرة الثقافة اليت حفظها لنا القرآن الكرمي، مث حفظها لنا الشعر العريب، لو حنن                   
 اجلزيرة، مع مرور الزمن نكون ذا       شجعنا امللحون يف املغرب، والزجل يف لبنان ومصر، والنبط يف          

أسهمنا مسامهة فعالة يف جتزئة املشاعر العربية، والشعور العريب، وبالتايل الشعر العريب، ولكن ألننا أيضاً               
نعتقد بأن شعر النبط هو تراث حفظ لنا تارخينا، وحفظ لنا تقاليدنا، وحنن نعرف بأن تارخينا مل يكتب                   

. طة العديدة املاضية، فمن خالل شعر النبط نستطيع أن نستنبط تارخينا          بشكل جيد خالل القرون البسي    
وأيضاً حنن كخليجني لشعر النبط مكانة كبرية يف نفوسنا، هذا شيء ال ينكر، فعندما عرضت على                  

ب يف هذه املؤسسة، رفضوا      ياألخوة أعضاء جملس األمناء رغبة شعراء النبط بأن يكون هلم نص             
إن الشاعر حممد بن    :  يل بأنين استطعت إقناعهم بطريق واحد فقط، قلت هلم        ولكن امسحوا   .  باإلمجاع

لعبون طبعاً اختياري حملمد بن لعبون ليس ألنه جدي ألمي، ال واهللا، إمنا لكونه شاعر فذ، حيترمه                    
اجلميع، قلت هلم إن الشاعر حممد بن لعبون هو أقرب شعراء النبط للغة الفصحى، ألنه قرأ الشعر                   

أثر به سواًء يف بنية القصيدة أو يف مضمون القصيدة، فلماذا ال نرضي شعراء النبط ونرضي                اجلاهلي وت 
أنفسنا أيضاً بأن نعمل ملتقى وليس دورة للشاعر حممد بن لعبون إلقناع شعراء الشعر الشعيب يف                   

 استطعنا أن   الوطن العريب أمجع ألن يقولوا شعرهم بلغة قريبة للغة العربية مثلما يقول ابن لعبون، وفعالً              
ننجح، حىت أن أعضاء جملس األمناء بعد النجاح يف هذا امللتقى طلبوا أن نقيم مثل هذا امللتقى كل                    

 .فشكراً لكم، وإذا يف أسئلة حنن حاضرون. مخس سنوات
فأنا أعطي الكلمة ألستاذنا،       يف احلقيقة األسئلة كثرية جداً، والوقت تأخر،       :الشيخ عبد املقصود  

 فهو جدير بذلك، وبعدها     "طنيبجائزة عبد العزيز سعود البا    "ع، أمني عام    العزيز السري األستاذ عبد   
أضع األسئلة، وأرجو من ضيفنا الكرمي ألن يتلطف باالختصار قدر اإلمكان، حىت نتمكن من طرح                 

 .أكرب عدد من األسئلة
عاألستاذ عبد العزيز السري:يتوا أنا ممكن ما أتكلم إذا حب. 

 . ال أبداً يا سيدي، تفضل بالعكس:املقصود خوجهالشيخ عبد 



 ))عتعليق األستاذ عبد العزيز السري((  
لكن مبا أن األخ أبو سعود تلطف وذكرين، ميكن أنا ما يل حباجة إىل إثبات أو دليل، على أن                     

اع فلوس، ميكن من خالل عرضه وسرده عرفت أنه على إملام بأدق             األخ أبو سعود ما كان جمرد دفّ      
اته، فاصيل العمل، وأنه لو أتيحت له فرصة من الوقت لبني لكم كثرياً من دقائق العمل وأسراره وفني                 ت

صحيح حنن بنعمل بأمرته وداخل مؤسسة يتيح لنا فيها الفرصة أن نعمل بشكل جدي وبشكل علمي                 
           يده معنا يف    د يف عملنا، لكن كانت    ويعطينا من الوقت، ويعطينا من اإلمكانيات ما يسمح لنا بأن جتو 

أن أحد الكتب   :  كل شيء وكان على صلة بأدق التفاصيل الفنية، حىت أين أذكر على سبيل املثال               
املهمة أردنا أن نأخذ رأيه فيها وكان يف ألف صفحة أرسلناه له يف املصيف، فأخذ بيده ثالث ليايل مل                    

نه ما يف أستاذ بليغ ورصني       يأخذ فيها راحة، ثالث ليايل وأرسل لنا وعليه تعليقات واهللا أعتقد أ             
ومتمكن يستطيع أن يبدي مثله، وحبرص بالغ مل يترك شاردة وال واردة، نبهنا إىل كثري من املسائل                   

األخ أبو سعود يف جانب آخر ميكن ما قاله، حنن          :  هذا أمر، األمر الثاين   .  املهمة وكانت مفيدة ودقيقة   
بأن اللي ما   " من البلدان نقول كلمة دائماً ونرددها        يف الكويت عندنا وأظن أيضاً يف اململكة ويف كثري        

 أبو سعود خري الناس ألهله، وأنا أعرفه منذ الطفولة، أعرف األخ عبد             "يف خري ألهله ما يف خري ألحد      
اً شديداً، يعين أمثلة كثرية لو أحتدث فيها أفيض، أيضاً           رالعزيز منذ الطفولة، أعرف إنه بار بوالديه بِ        

أسامة عبد العزيز   :  لة غري عادية بأوالده، وبإخوانه، وبأسرته، لكن على سبيل املثال         أعرف إنه على ص   
ملا كنا يف   :  ، حيدثين يقول  )حمامي(البابطني وهو قاضي ومدير إدارة مهمة يف وزارة العدل يف الكويت             

ف أن  املدرسة كنا خناف، ما خناف من األستاذ وال خناف من املدرسة، خناف على مشاعر الوالد، خنا                 
 يراجع أسبوعياً   أكثر، وأنا أعرف أنه كان    نكدره، فقط هذا الذي كان حيثنا على أن نبذل جمهوداً            

املدرسني، املدرس يسعده أن ويل     رغم مشاغله الكثرية واهلامة العديدة، يراجع، وهذه كانت تسعد          
لى عجل ليوم واحد    األمر يهتم بابنه، فكان هذا نوع من االهتمام، وأذكر مرة أنه حيدثين وهو جاء ع               

هذا يوم من أسعد أيام حيايت، شنهو هذا         :  ليش يا أخي، ليش مستعجل؟ قال يل      :  للكويت يقول له  
اليوم؟ كان اثنني من أوالده، إحدى البنات، وأحد األوالد، حاصل على جوائز تفوق وعاملة هلم                  

ت هذا رغم إنه    مل يفو .  وراملدارس، مدارسهم مع زمالئهم املتفوقني حفالت تكرمي وداعني أولياء األم          
. كان على مسافة بعيدة جداً من الكويت، وحضر هذا التكرمي ورجع، يف كثري منا يتقاعس عن ذلك                 

وما يفعله وهو حىت موجود يف نفس البلد، هذا يعين من مكونات شخصيته اليت أنا شخصياً معجب                   
يت العمل معه وأمتىن أين أكون إن شاء        فيها جداً، وأنا طبعاً شهاديت فيه جمروحة، ألين أعمل معه، وحب          

 .اهللا أدي واجيب معه إىل األبد



 هناك مداخلة صغرية جداً على الكلمة اليت قاهلا كأب، أرجو من            :الشيخ عبد املقصود خوجه   
كل أب منكم، ومن كل صديق منكم، ومن كل حاضر منكم، أن خيرب كل من يعرف أن حيضر يوم                     

الشديد ما رأيته وما رآه زميلي الدكتور عبد اهللا مناع يبكي، أن بعض             اآلباء يف املدرسة، فمع األسف      
 ذكرمت هذه القصة؟ وعندما قال األخ عبد العزيز          اآلباء ال حيضرون بالسنة والسنتني وال مرة، فهالّ        

يا مجاعة زيارة املدرسة ال تعين       -ع، أنه أتى من مسافة بعيدة تعين رمبا ساعات وساعات بالطائرة            السري 
أكثر من عشرة، مخس عشرة، عشرين دقيقة بالسيارة، واهللا عانينا يف مدارس دار الفكر ويف غريها قبل                 
ذلك، وأنا أطالب طبعاً، باعتبار أبنائي تتفاوت أعمارهم بني ستة وأربعني سنة، وحفيدايت اآلن إىل ثالث                

 . القصة وشكراًسنني، وأنا أتابع دراسة كل منهم، شيء يزعج ويؤمل، فأرجوا أن تنقل هذه
 امسحوا يل مبداخلة، دقيقتني معليش فقط دقيقتني، تعقيباً على ما            :الشيخ عبد العزيز البابطني   

 أعطيكم مثاالً   :قاله األخ عبد العزيز، أوالدي إذا خترجوا من اجلامعة ال أدخلهم معي يف العمل، مثالً               
ت له عمالً لدى بنك الكويت      على سعود، وهذا ينسحب على بقية إخوانه، سعود بعدما خترج وجد           

الوطين، موظف بسيط اهتم فيه املدير ومرره على كل األقسام خالل ثالث سنوات ونصف، حىت                 
يستطيع االنضباط بالدوام واخلروج من الدوام والتعامل مع الناس، بعد أن أى ثالث سنوات ونصف،               

تني ونصف يف سبع واليات، وهو      أرسلته إىل أمريكا ليعمل لدى شركة موزع مواد غذائية ملدة سني           
الذي يسوق السيارة ويوزع وحياسب، بعدما أى السنتني والنصف يف أمريكا، اشتغل يف شركة يف                 

اآلن أنا  :   دورات، جاءين إىل املكتب قال      -أنا أمسيها -لوزان ملدة ستة شهور، أى هذه الدورات         
أنا أعمل لك برناجماً، تقبل ذا الربنامج       :  هطبعاً، قلت ل  :  هل تريد أن تعمل معي؟ قال     :  انتهيت، سألته 

أسبوع تعمل فراشاً، جتيب يل أنا بس، جتيب يل         :  قلت له فطبعاً أنا أقبل ذا الربنامج،      :  مهما كان؟ قال  
شاي وماء، ووافق، وأسبوعني مراسالً، تروح جتيب الربيد مشياً على األقدام يومياً، وشهر مساعداً مع               

كتيب، مث باحملاسبة إىل أن اآلن احلقيقة له الفضل األكرب بعد اهللا يف             ملليته مديراً   مدير مكتيب، وشهرين خ   
طبعاً أنا تعمدت إين    .  تفرغي تقريباً، أعطاين وقتاً واسعاً، مساحة من الوقت ألن أعمل بالساحة الثقافية           

قية، ومترفعة، وهو   حىت حيس مبشاعر اآلخرين وحىت ال يتعامل مع هؤالء بطريقة فو          اشغله فراش ومراسل،    
 .اآلن بالتأكيد لو عرفتوه يعجبكم

 ترى يا سيدي هنا وهناك، أبناؤنا أيضاً يسوقون السيارات ولكن يسوقون            :الشيخ عبد املقصود  
 .تفضل) الرولزرويز(و) مربجيينالال(و) الفراري(

راش  لو مسحت يل الشيخ طاملا ابنك اشتغل فراش فنعم العمل هذا أن يشتغل ف               :عريف احلفل 
 .عند والده، عموماً األسئلة كثرية ونرجو من سعادتك أن ختتصر اإلجابات كسباً للوقت



  ))احلوار مع احملتفى به(( 
 ال حاجة لسؤال األستاذ عبد احلميد الدرهلي، ألن األستاذ أجاب عن             :الشيخ عبد املقصود  

 .قضية الشعر النبطي
 : األخ أشرف سيد سامل يقول:عريف احلفل

د اجلوائز األدبية يف اخلارج تلعب دوراً يف تطوير اإلبداع وتوجيهه من خالل معايري              بينما جن 
غالباً ما تكون موضوعية جند أن اجلوائز يف بالدنا ال تلعب سوى الدور التكرميي الذي قد يشوبه                 

 االحنياز األيديولوجي فما السبب؟
سة يف الدورتني األوليني ينطبق ما قاله        الواقع عندما بدأنا يف املؤس     :األستاذ عبد العزيز البابطني   

األخ السائل فعالً كنا نوزع اجلوائز ويف حفظ اهللا ورعايته، ولكن يف السنة الثانية بعدما اجتمع جملس                  
األمناء، بعد أن أيت فعاليات الدورة الثانية، تساءلوا ماذا قدمنا للمتلقي العريب؟ وماذا قدمنا للساحة               

 أعطيناهم هذه اجلوائز، طبعاً حنن نعرف متاماً وأنا أعرف شخصياً ألين أعاين عندما              الثقافية؟ كرمنا أناساً  
أقوم بعمل قصيدة، الشاعر يقوم جبهد كبري عندما ينهي قصيدته، ال يقابل هذه اجلهد جبائزة أربعني ألف                 

هو دوالر أو مخسني ألف دوالر، ولكن من خالل إجازته من أولئك النقاد والعلماء الكبار هذا                   
فالن أجازه فالن، فكرب    :  املكسب الكبري، هو املكسب املعنوي الكبري، حنن نعرف أن العلماء يقال           

عندما جييزه عامل كبري، حنن يف اللجان ال نضع إال رجال نقد، علماء كبار، هم جييزون اجلائزة هلذا                    
قدم له أمسيات شعرية،    الشاعر، فاإلجازة أهم من اجلائزة، حنن اآلن نقدم احلقيقة للمثقف العريب، ن            

خالل الدورة، نقدم له ندوة لثالثة أيام تبحث يف سرية الشاعر، ونقد شعر الشاعر اللي مسيت الدورة                  
بامسه، أيضاً أحباث أخرى تتصل أو هلا عالقة بالشعر ونقد الشعر، حنن نقدم بعكس ما كنا نقوم به يف                    

 .الدورتني األوليني
 :ي يقول األخ غياث عبد الباق:عريف احلفل

قلة هم رجال األعمال واألثرياء املسلمون العرب الذين يبذلون مما أعطاهم رب العاملني يف              
 اليت فيها الفائدة لشعوب أمة التوحيد،       التعليم والثقافة واألدب واملشاريع اخلريية املتنوعة     سبيل  

 فاضل؟هم يتبعون خطاكم وخطا أمثالكم من األفما الكلمة اليت تقدموها هلؤالء لعلَّ
 يف الواقع احلمد هللا تتنامى هذه الروح يف نفوس بعض رجال             :األستاذ عبد العزيز البابطني     -

 وعن  "سلطان العويس " وعن جائزة املرحوم     "أمحد زكي مياين  "األعمال، وحنن نسمع الكثري عن جائزة       
آلن بدأت تظهر   ثر احلقيقة، ا  كُ..   وجائزة ،"فيصل" وجائزة املغفور له امللك       "سعاد الصباح "جائزة  



جوائز يف الساحة الثقافية العربية، طبعاً نتمىن بال شك وحنن اآلن منر يف دور ثراء عريب بعكس ما كنا                    
منر فيه قبل أربعني سنة، فاملفروض أن يتسابق رجال األعمال، احلقيقة أن الدور الذي قاعد يقوم فيه                  

 كبري، أيضاً هذا يعترب احلقيقة رافداً كبرياً        حقيقة وهو متواضع جداً، وما قاله احلقيقة يدل على تواضع         
 .يصب يف الساحة الثقافية العربية

 : األخ علي حممد الشهري يقول:عريف احلفل
ه بعض  بطاملا ضيفنا الكرمي يويل االهتمام األكرب للتعليم، ومبا أن التاريخ الذي يدرس تشو            

     ردة، أمتىن على أستاذنا      ف األجيال يف املست   األخطاء، ولعلَّ من اإلنصاف أن نعرقبل احلقائق ا
 .الكبري أن يعىن بتصحيح ما احتوته كتب التاريخ لتستعيد األمة ثقتها يف علمائها ويف تارخيها

 واهللا هو بال شك جهودنا نفر قليل، كلنا ما نتجاوز أربعة عشر           :األستاذ عبد العزيز البابطني     -
اً إمكانات الفرد حمدودة يعين مهما اتسعت فهي حمدودة، أنا           نفراً، فبالتأكيد يعترب عمل فردي، ودائم     

واهللا ال أترك فرصة مع رئيس بلد، أو شخصيات مهمة يف الوطن العريب، إال آيت مبوضوع التعليم                    
هؤالء   وتطوير التعليم، وخلق اإلنسان العريب املتعلم ضرورة قصوى، جيب أن تم فيها اهتماماً مركزاً،             

 رجال املستقبل، فيجب احلقيقة على وزارات التربية وأيضاً اإلعالم أن يهتموا ذه              أبناؤنا وهؤالء هم  
 .الناحية، وأنا واهللا ال أدخر وسعاً وال أترك فرصة متر إال أذكر هذا الشيء

 : األخ ماهر حمفوظ يقول:عريف احلفل
من املتعارف عليه أن من يطرق باب الشعر عاش فقرياً ومات كذلك، وما يدعو                  

ن، شديدي التنافر فالشعر إحساس وتذوق وحب، واملال          ستغراب التوفيق بني متناقضي    لال
واألعمال مهوم ومنافسة وبورصة ومصارف، فالتسائل هنا كيف استطعتم التوفيق بني هذين              

 املتناقضني؟
 وأطباء شعراء،   ، يف الواقع كلنا نعرف إنه يف علماء فيزياء شعراء         :األستاذ عبد العزيز البابطني   

نذكر حممد سعيد عبده كان قاصاً كبرياً وهو طبيب، الدكتور أمحد تيمور شاعر كبري وهو طبيب، بل                  
أستاذ الطب يف جامعة األزهر، طبعاً يف كثري من األدباء هم بعيدون عن الساحة الثقافية يف الواقع،                   

عمال أو العامل    أو رجل األ   حنرم التاجر   شعراء، وهل جيوز أن   وأيضاً يف كثري من رجال األعمال هم        
 يضعها يف اإلنسان، وهي نعمة من       ة وتعاىل وموهب  من هذا احلق؟ ال جيوز، هذه مشاعر اهللا سبحانه         

 .النعم اليت أنعم اهللا ا على الشعراء، وتعدد املواهب هذه أيضاً نعمة من اخلالق جلَّت قدرته
 : املهندس جابر بن حممد الشهري يقول:عريف احلفل



غاشم على الدولة الشقيقة الكويت، ترك آثاراً متعددة على مجيع ااالت           الغزو العراقي ال  
  تلك اآلثار على احلركة األدبية يف الكويت؟حالتنموية والفكرية، آمل تفضل سعادتكم بتوضي

 واهللا هو يف الواقع بال شك كان االكتساح اكتساحاً            :األستاذ عبد العزيز البابطني     -
ويت أو اخلليج أو الوطن العريب مادياً فقط، إمنا أيضاً أثر نفسياً وحطم النفس              إجرامياً، مل يؤثر على الك    
، وبال شك املثقف الكوييت اليوم وأعتقد حىت اخلليجي يشعر بانكسار جتاه             ةالعربية اليت كانت طموح   

الصمت الذي خيم على الساحة والسكوت عن اجلرائم اليت لألسف الشديد قام ا النظام العراقي                 
صاً موضوع األسرى، هذا الصمت احلقيقة أثر كثرياً على نفوس الشعراء واملثقفني يف الكويت               وخصو

 .وبالتأكيد حىت يف اخلليج
 : املهندس عبد العزيز بن علي الكريدة يقول:عريف احلفل

 ما هي إال قالب     ، والقصيدة عر والقصيدة احقاً إن الشعر مشاعر تتدفق من وجدان الش        
بعاً تتعدد القوالب لتعدد املشارب واملناسبات كوسائل املواصالت ختتلف         حيمل هذه املشاعر وط   

باختالف القدرات واألغراض وال أعتقد أنه من احلكمة مبكان استخدام سيارة غالية فارهة للقيام              
برحلة صيد، وكذا مع املشاعر تظهر أمجل بلسان الشاعر إذا كان يريدها حمدودة االنتشار، ما                

 وانزعاج البعض حينما يستخدم الشاعر قالب لغته الدارجة؟هو السر خلف قلق 
 واهللا أنا ذكرت هذا الكالم، إنه هو متزيق بال شك ال ضري              :األستاذ عبد العزيز البابطني     -

على الشاعر أن يستعمل هلجته ولكن هذا خوف على مستقبل اللغة العربية وعلى مستقبل الثقافة                  
العريب ولغة القرآن جيب عليه أن يتجه االجتاه الصحيح يف شعره،           العربية، فمن لديه غرية على احلرف       

وأنا متأكد أن شعراء النبط غالبيتهم يستطيعون أن يقولوا اللغة العربية الفصحى، ألن سعة األفق لدى                 
 الشاعر تؤهله بأن يقول شعره باللغة الفصحى، فلماذا التركيز على متزيق هذه اللغة؟

 :في واألديب والكاتب حممد عبد الواحد يقول األستاذ الصح:عريف احلفل
ي واحملتفى به، أن الشعر واألدب      حتِفيقولون إن األدب اقترن بالفقر ولكن أثبتما معاً املُ         

ميكن أن يعيشا يف القصور ويناما على فراش من حرير أحيي فيكما شرف الصحو هذا وأرجو أال                 
 تقتصر جائزة البابطني على الشعر وحده، وال أزيد؟

 احلقيقة سئلت مرة هل ترغب يف أن نناديك برجل األعمال أو            :األستاذ عبد العزيز البابطني     -
نادوين الشاعر، وهذه كلمة صادقة يعين ال أجامل فيها أحد طبعاً،           ال واهللا، أرغب بأن ت    :  شاعر؟ قلت 

ن يتهموا شعراء   فرمبا احنسار دور الشعر يف العصر احلايل ورمبا هذا الذي سبب نفور بعض الناس من أ               
 .يشعرون باحلرمان سواًء املادي أو أشياء أخرى



 : األخ حممد العيسوي يقول:عريف احلفل
فهل كالمي يف مكانه؟ وما أهم ما كانا يوصيانك . أجزم بأنك كنت وال زلت باراً بوالديك      

 به؟ أدعو لك ولصاحب االثنينية بالفوز يف الدنيا واآلخرة؟
 واهللا بال شك كانوا يوصوين بكل ما أوصى الرسول صلى اهللا            :بطنياألستاذ عبد العزيز البا     -

     ي بالوالدين هو يعين أنا الواقع أترجم ما أحسه داخل نفسي وما             عليه وسلم املسلمني، وبال شك بر
 .حيسه كل عريب مسلم داخل نفسه جتاه والديه بال شك

 : األخ حممد طه خلف الناصر يقول:عريف احلفل
 يف خدمة الثقافة واألدب ستبقى منارة تضيء الدرب لكل العاملني يف جمال           أعمالكم اجلليلة 

الشعر والقصة وفنون األدب األخرى، أمتىن لو خصصت مؤسسة البابطني شيئاً للكتاب، كأن              
تكون هناك طبعة شعبية لكتاب شهري، دوري، يوزع بآالف النسخ يف شىت املكتبات العربية               

 بسعر رمزي؟
 أرجع وأقول بأن إمكاناتنا إمكانات فرد، وإمكانات الفرد          :زيز البابطني األستاذ عبد الع    -

 وهو الفن العريب األول     "أبو الفنون "دائماً حمدودة، وبنفس الوقت إحنا كلنا نعرف إنه الشعر هو             
فاالهتمام بالشعر هو اهتمام بكل الفنون األخرى، وطبعاً أعتقد أن الشعر العريب حيتاج إىل جوائز عدة                 

 . إىل مخس أو ست أو سبع جوائز اآلن هي موجودة على الساحةوليس
 : األخ سعيد اخلوتاين يقول:عريف احلفل

لها؟ كُملاذا جعلتم مقر جوائزكم القاهرة وليس الكويت؟ وهل أتت هذه اجلوائز أُ               
 واستفادت من مقرها؟

حنس يف اخلليج    يف الواقع حنن حنس يف الكويت وأعتقد كلنا          :األستاذ عبد العزيز البابطني     -
بأن فضل املصريني علينا حقيقة كبري يف التعليم، كانوا يأتونا إىل الكويت يف األربعينات واخلمسينات                
عندما مل يكن هناك وسائل ترف، مل يكن هناك تكييف، كانت طرقنا كلها متربة، حيطاناً من الطني،                   

 كل صباح، فاحلقيقة جزء من      باألربعينات شوارع القاهرة تغسل بالصابون    وكانت يف ذلك الوقت     
بأن اجلائزة إقامتها يف مصر، يف شارع جامعة الدول العربية، مقابل              لألخوة املصريني حنن ارتضينا    الوفاء

 .نادي الزمالك
 .أول مدرس يف الكويت من فلسطني) مقاطعاً (:عبد احلميد الدرهلي

امهوا يف النهضة التعليمية،     هذا صحيح، بس كلهم احلقيقة س      :األستاذ عبد العزيز البابطني     -
وحنن مل نغمط حق إخوانا الفلسطينيني، فمثل ما مسعت قبل قليل وجود املكتبة هذا امتنان للفلسطينيني،                



وجود اجلائزة اخلاصة بإخواننا الفلسطينيني هذا امتنان يعرب عن امتنانا جتاه الفلسطينيني وهم إخوتنا على               
 .كل حال

 :ف روبلي يقول األخ عثمان يوس:عريف احلفل
 ما دوركم يف األعمال اخلريية والثقافية بشرق أفريقيا؟

نا بأفريقيا رمبا يكون أقل من حتركنا يف الدول         كُ يف الواقع حتر   : األستاذ عبد العزيز البابطني    -
اإلسالمية اليت انسلخت من االحتاد السوفيايت، ولكن مع هذا عملنا ثانوية باسم مسو األمري أمحد بن عبد                 
العزيز، الذي أكن له احتراماً كبرياً كبرياً يف نفسي، بغض النظر كونه كأمري ولكن كونه كإنسان، حىت                 

حنن افتتحناها قبل سنتني، مر عليها      ...  أن الرئيس عمر كوناري مر يوماً على هذه املدرسة يف بداية           
كي األمري أمحد بن عبد     هذه ثانوية عملها فالن باسم صاحب السمو املل       :  فسأل ما هذا الصرح؟ قيل له     

إن أتيت إلينا يف مايل سنفتتح هذه الثانوية بشكل رمسي، أنا سأقوم            :  العزيز، اتصل يب يف الكويت وقال     
 بن لعبون وكان بني الضيوف الشيخ عثمان الصاحل          ىقتباالفتتاح، فكان يف ذلك الوقت، حتتفل مبل       

أنا مستعد للذهاب معك،    :  س وقال وعندما قلت له جاءين من الرئيس عمر كوناري، شجعين وحتم          
إن املسافة طويلة، سنذهب من هنا إىل بلجيكا، بالطائرة، مث إىل فرنسا، مث إىل الدار البيضاء، مث             :  قلت له 

دام يف هذا الطريق أنا أحتمل، وفعالً ذهب،          أل ما :  إىل نواكشوط، مث إىل مايل، وأنت ال تتحمل، قال        
، وكنا  )بالقصر اجلمهوري (لرئيس عمر كوناري أنزلنا بقصره       احنا طلعنا أربعة أو مخسة حىت أن ا        

ى ونتعشى معاه ونفطر معاه، صباح، مساء، ملدة ثالثة أيام، وافتتح هذه الثانوية يف العاصمة                  دنتغ
ولدينا أيضاً ثانوية الكويت عملناها يف مدينة أخرى يف مايل، وكذلك عملنا مدرسة يف                 )  باماكو(

على حدود كينيا منذ حوايل تقريباً عشر سنوات، وأيضاً لدينا          )  كر معكم مل تذ (على حدود     الصومال،
نيجر، ومخس منح ملايل، ومخس منح جلميعة فاس        لمخس منح نعطيها إلخوانا الصوماليني، ومخس منح ل       

 وعلى فكرة أنا تغديت معاه اليوم يف الكويت يف بيتنا،           "حممد القباج "سايس الثقافية اليت رأسها أخونا      
جود يف الكويت يف الصدفة، وعشرين منحة نعطيها للرئيس عبد العزيز بو تفليقة، هذا اهتمامنا               كان مو 
 .يف اجلزائر

 : األخ عبد العزيز تركستاين يقول:عريف احلفل
 ما هي نصيحتكم لرجال األعمال يف الوطن العريب حول جتربة مؤسستكم الكرمية؟

 األعمال ليس الذين لديهم ما لدينا       ول لرجال  واهللا أنا بأق   :األستاذ عبد العزيز البابطني     -
هؤالء عرفوا الطريق، لكن أقول للذين مل يعرفوا الطريق صدقوين لو بدأمت ذا العمل اخلير حىت بداية                  



مبسطة وبسيطة، ستسعدون سعادة كبرية وستعرفون أن جهدكم الكبري يف مجع هذه األموال ستشعرون              
 .بالسعادة آنذاك

قة هي مداخلة وهي الورقة األخرية اليت يف يدي من األستاذ حممد املختار               حقي :عريف احلفل 
 :ل يقولاالف

لقد أثرت مشاعرنا الليلة وأثرت فينا مواطن الظالم اليت تراكمت بفضل انكسارات               
كبرية، أحيي هذه الرؤية الواضحة لتحقيق األهداف األمة حتتاج إىل بعض املؤمنني بقضاياهم               

 .مثلكم
الواقع أحب أقول كلمة، عندما ذهبنا لتوزيع املعجم، حنن          :  بد العزيز البابطني  األستاذ ع   -

وزعنا املعجم أنا واألخ عبد العزيز وقسم من بعض أعضاء جملس األمناء يف غالبية الوطن العريب، حنن                  
م ذهبنا شخصياً حىت يف اجلزائر عندما كان القتل بالعاصمة، عندما ذهبنا إىل نواكشوط لتوزيع املعج               

لقد أزحت العزلة عنا، مل نكن نعرف شعراء يف         :  كان تأثر إخوانا الشعراء املوريتانيني تأثراً كبرياً، وقالوا       
املشرق العريب، كما أن شعراء املغرب ال يعرفونا متاماً، وكانت فرحتهم كبرية كبرية جداً، وطبعاً حنن                 

عربية السعودية شعراؤهم لوحدهم،     ميكن تالحظون يف املعجم مل نضع البلدان العربية اململكة ال            
والكويت لوحدهم، والعراق لوحدهم، بل عملنا الشعراء كلهم حسب احلرف األجبدي، ستجد               
سليمان السوداين حتت سليمان الكوييت حتت سليمان السعودي وهكذا، وهذه طبعاً كان هلا وقع كبري               

ن وقتكم، عندما استلمت نسخة     يف نفوس الناس، لكن يهمين أقول لكم طرفة إذا تسمحون يل آخذ م            
 وأنا أقول من اطَّلع على طباعة املعجم سهرت عليه للصبح             ،"القبس"الربوفة للمعجم من مطبعة      

 هذا الكالم   -حقيقية، من الفرحة مل أمن رحت أجتول ذا البستان البديع، لفت نظري شاب مولود                
نة قرأت له قصيدتني يف      س ٢٢ عمره   ١٩٧٣ لفت نظري وجود شاب ولد سنة        -  ١٩٩٥كان سنة   

املعجم أكّدت مبا مل يدع جمال للشك بأنه سارقهم من خمطوط من الشعر اجلاهلي، فاتصلت بالليل                  
فالظاهر إنه ضحك   )  اخنمينا(الساعة الثانية عشرة يف األخ عبد العزيز وقلت له يا عبد العزيز يبدو أننا               

 قلت  ؟ قال إيش امسه   ،يحة كبرية، فأرجوك  علينا هذا الشاعر ودس نفسه بني شعراء العرب، وهذه فض         
 قال باتصدق قبل شهر لفت نظري وشكيت أيضاً فيه ألن شعره مسبوك سبكاً عجيباً،                  .له فالن 

يغطي الدول املغاربية، وقلت له إن هذا       )  هو مدير مكتبنا يف تونس    (واتصلت بأيب القاسم حممد كرو      
ين سنة، اتصل مبثقفني وشعراء ونوادي يف       الشخص أنا أشك إنه هذا شعر واحد عمره اتنني وعشر          

موريتانيا أكدوا له إنه هذا شاعر فعالً، قلت يا عبد العزيز ما دام إحنا مولد املعجم فاضل عليه عشرين                   
يوم حتت رعاية صاحب السمو األمري وداعني له تقريباً حوايل مخسمائة مثقف عريب وشاعر، هذه فرصة                

ة عن فائدة هذا املعجم الذي أبرز على السطح شاعراً بالتأكيد            جيدة أن نعطي للمتلقي العريب صور     



أو مولد  ..  مغموراً وال أحد يعرفه، فاتصلوا مدة مخسة عشر يوماً أنا حىت قبيل موعد توزيع املعجم                
 اتصل األخ عبد العزيز إيش أخبار الشاعر امسه أمحد نسيت امسه أي امسه أمحد ولد السالك،                  ،املعجم

ه؟ قال واهللا لقيناه بعد ألي، لقيناه يكد على محري بني السنغال وموريتانيا، يا أخي هذا                إيش أخباره لقيتو  
وفعالً حضر    خيلون من مس، أنا طلبت حضوره يف توزيع املعجم         لكن هؤالء العباقرة ال     ..  الرجل
  له عبقريته وإبداعه وإعجايب فيه، وحكيت له القصة أننا كنا جنيبك الكويت عشان              وباركت  الرجل،

انوري فوائد املعجم أنت كنموذج، فبعدما بدأ احلفل وزير الثقافة، تكلم كلمة وأنا بعدين تكلمت                 
كلمة، بدأ بعض األخوة الشعراء يلقون قصائد، طبعاً القصائد أنا بصراحة منبه األخ عبد العزيز                  

 العمل فقط،   ومنبههم عبد العزيز على أساس ال نريد ثناًء على شخص معني باملؤسسة نريد ثناًء على               
راح يلقي شعر يف    ...  فهم احلقيقة أثنوا على العمل ففوجئت وهو الرجل هذا ما له يعين ما له دور يف                

أنا لست كباقي الشعراء يذهب إىل عتبة اخلليفة ويتمسح باخلليفة           :  الربنامج، أخذ امليكرفون مث قال    
ا مل أطلب ال منك وال من األخوة        ونزل، طبعاً أنا فوجئت رحت أخذت امليكرفون قلت يا أخي أوالً أن           

هم ذكروا املعجم، مث هل مسعت يف عمرك كله إن           .  بل أكدت على األخوة الشعراء أن ال يذكروين       
اخلليفة جيي للشاعر أم أن الشاعر يروح للخليفة ما أنا جاييكم من أقصى املشرق من الكويت أنا                    

بعد ما خلصت أنا واهللا ما أثر هذا يف نفسي           يعين أنا    ، إنه هرب   حىت جاييكم فاحلقيقة هو أحرج، أحرج    
ال واهللا بإعجايب فيه واحترامي له، دورته لقيته مسكني هرب وخجل وال شفته إىل اليوم، آسف يعين                  

 .أخذت من وقتكم

  ))لختام احلف(( 
 احلقيقة ال شك أا كانت أمسية مجيلة ورائعة وخاصة هذا الشرف الذي                :عريف احلفل 

ع، وأعتقد  وركم إىل هنا بني يدي ومع زميلكم طبعاً سعادة األستاذ عبد العزيز السري            شرفتمونا إياه حبض  
 . أنه لو تركنا له العنان يف احلديث لتحدث وحتدث ولكن لضيق وقت الربنامج

 : يقول،بني يدي احلقيقة نص دعوة
تكم حلضور مبناسبة اختيار الرياض عاصمة للثقافة العربية يسر نادي مكة الثقايف األديب دعو   

 "مالمح احلركة الثقافية باململكة العربية السعودية     "أوىل فعالياته ذه املناسبة، احلوار القيم عنوانه        
وفرسان هذه األمسية، سعادة الشيخ عبد اهللا بن إدريس، رئيس نادي الرياض األديب، سعادة               

خلضريي، عضو جملس    الدكتور علي ا   ةاألديب الناقد املعروف الدكتور منصور احلازمي، سعاد      
الشورى، سعادة الدكتور عبد الرمحن الفريح، نائب رئيس نادي حائل األديب وذلك مساء يوم               

 .غٍد الثالثاء، بعد صالة العشاء مبقر النادي بالعزيزية، والدعوة عامة للجميع



خ عبد  اآلن احلقيقية تبقى أن يقدم صاحب االثنينية جائزة أو هدية تذكارية احلقيقة لسعادة الشي             
العزيز البابطني، وهي لوحة تذكارية، لوحة االثنينية هدية ذه املناسبة، كما يقدم سعادته لوحة للفنان                

 .خالد خضر ذه املناسبة
وشكراً لكم أنتم أيها احلضور، إىل أن نلتقي إن شاء            شكراً شيخ عبد العزيز ولصاحبك الكرمي،     
 .م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهجمدداً بعد موسم احلج، نستودعكم اهللا والسال
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