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 حفل التكريم
 ))كلمة  االفتتاح (( 

 

 - :عريف احلفل األمسية بالكلمة التالية واف البوقنفتتح األستاذ ا
حلمد هللا الذي توحد باحلمد لنفسه والصالة والسالم على خري خلقه            سم اهللا الرمحن الرحيم، ا    ب

 .وخامت رسله، سيدنا ونبينا ومعلمنا وحبيبنا حممد وعلى آله أمجعني وصحبه
 

صحاب املعايل والسعادة، حميب االثنينية، السادة احلضور، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،              أ
الوفاء، ويف هذه الدار العامرة إن شاء اهللا، لنواصل بكم ومعكم           وأهالً ومرحباً بكم يف اثنينية احلب و      

 .تكرمي النخبة الرائدة من رجال العلم واألدب والشعر والثقافة والفكر
 

من أرض    الشعر، هو و  للغةا يف هذا املساء الرائع بتواجدكم نكرم فارساً من فرسان            نها حن و
مد السقاف، وسنتعرف أكثر على سعادته من خالل         احلبيبة، سعادة األستاذ الشاعر أمحد حم       لكويتا

ن ممسيتنا وكما عودناكم بتالوة آٍي      أسريته الذاتية، واليت سأسردها إن شاء اهللا ولكن بعد أن نبدأ            
 .كمال الذكر احلكيم، للقارئ الشيخ سجاد مصطفى

 

  ))لسرية الذاتية لسعادة األستاذ أمحد حممد السقافا(( 
فارس اثنينيتنا هلذا األسبوع، األستاذ أمحد حممد السقاف شاعر كوييت           يها األحباب، شاعرنا و   أ

 .م١٩١٩ولد يف ديسمرب عام 
صل على إجازة التدريس يف اللغة العربية، غري أنه صمم على الدراسة            حدرس دراسة عربية ودينية، و      -

 .احلديثة فدرس املرحلة الثانوية ووصل يف دراسته إىل كلية احلقوق
، مث انتقل إىل    )املباركية(م مدرساً للغة العربية يف املدرسة        ١٩٤٤طلع العام الدراسي    عين يف م    -

 .م١٩٥٠ف ياملدرسة الشرقية فعين ناظراً هلا ص
أنشأ ندوةً أدبيةً يف مرتله، مث صارت متنقلة تعقد مساء كل مخيس يف ديوانية أحد الفضالء حىت                     -

 . م١٩٤٦توقفت صيف 



بالتعاون مع عبد     لكويتاوهي أول جملة تصدر وتطبع يف       )  كاظمة(لة  م أصدر جم  ١٩٤٨يف صيف     -
مغتنماً وصول مطبعة صغرية    .  نييف ذلك احل    لكويتا مدير بلدية    -رمحه اهللا -احلميد الصايغ   

 .م ألسباب خارجة عن إرادته١٩٤٩غري أن الة توقفت يف ربيع عام . لكويتامستهلكة إىل 
لسان حال النادي وهي جملة     )  اإلميان(ثقايف القومي وتوىل رئاسة حترير جملة       أنشأ مع رفاٍق له النادي ال       -

 .عيةووهي نشرة أسب) صدى اإلميان(شهرية، ورئاسة حترير 
م نقلت خدماته إىل دائرة املطبوعات والنشر، فأشرف على مطابع احلكومة ودرب            ١٩٥٦يف خريف     -

 .وبيةعدد من الشبان الكويتيني يف بعض الدول األور
م كُلِّف بالسفر إىل بعض األقطار العربية، للتعاقد مع من يقع عليهم             ١٩٥٧يف ديسمرب من عام       -

تعاقد مع الدكتور أمحد زكي وبعض احملررين والفنيني          صرمية ضخمة، ويف    فاختياره إلصدار جملة ثقا   
 .يف ديسمرب من العام نفسه) العريب( للميالد وصدرت جملة ١٩٥٨فقدموا يف مطلع 

اعتىن الشاعر السقاف بطبع املخطوطات القيمة بالتعاون مع معهد املخطوطات التابع جلامعة الدول               -
 . العربية

م نِقلت خدماته إىل اهليئة     ١٩٦٥ويف عام   .   عين وكيالً لوزارة اإلرشاد واإلعالم     م١٩٦٢يف عام     -
تبطة بوزير اخلارجية مهمتها بناء     العامة للجنوب واخلليج العريب بدرجة سفري، وهي هيئة مستقلة مر         

قبل أن    إلماراتاو  لبحريناالشمايل واجلنويب و    ليمنااملدارس واملستشفيات واملستوصفات يف      
 .لسوداناوحد ويف جنوب تت

 . م ليتفرغ ألعماله الشعرية واألدبية والفكرية١٩٩٠تقاعد عن العمل يف احلكومة عام  -
م، وتوىل رئاسة وفدها إىل     ١٩٤٨أمينها العام حىت ربيع عام      سعادته عضو يف رابطة األدباء وكان         -

وساهم يف وضع     لكويتا يف   ةاملؤمترات األدبية ملدة تزيد على عشر سنوات، عاصر النهضة الثقافي         
 . أسسها

حيمل وسام  .  هو أحد الداعني إىل التضامن العريب وشعره مقرر يف مدارس البالد العربية وجامعاا               -
 ،هورية اليمن الدميقراطية الشعبية   مجمن  )  االستقالل( ووسام   ،هورية العربية اليمنية  جلمامن  )  مأرب(

 .دمات أثناء إشرافه على اهليئة العامةخعن طريقه من  لكويتاتقديراً ملا قدمت 
شعر أمحد  (ت اسم   حتيوان شعر   د: ومن مؤلفاته .  يفنا متزوج وله ستة أبناء، ولدان وأربع بنات        ض -

أنا عائد  )  (معرفة لغة العرب    املقتضب يف (،  )لكويتانكبة  (ن شعر حتت اسم     ، ديوا )السقاف
حكايات من الوطن العريب    (،  )نصرانيةلاألوراق يف شعر األديرة ا    (،  )من جنوب اجلزيرة العربية   

قطوف دانية يف الشعر (، )العدوان العراقي  سيف الغدر (  ،)لصهيونية يف التوراة  االعنصرية  (،  )الكبري



أحلى (،  )الطُّرف يف املُلَح والنوادر واألخبار واألشعار     (،  )أحاديث يف العروبة والقومية   (،  )اجلاهلي
 ).ف يف الشعر العباسيوأغلى القط(، )القطوف يف الشعر األموي

وهذه كلمة ترحيبية     وبابنه وبأصحابه الكرام،    ،سعادة ضيفنا الكبري  ب  بامسكم مجيعاً نرحب  و  رة أخرى م
 .صود حممد سعيد خوجه صاحب اثنينية احملبةلسعادة الشيخ عبد املق

 

  ))بد املقصود خوجهعلمة سعادة الشيخ ك (( 
حلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على نيب            اسم اهللا الرمحن الرحيم،      ب

 . اخلريات وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه الغر امليامني
 .. ألساتذة األكارما
 اهللا وبركاته، يسعدين أن تستضيف اثنينيتكم هذه األمسية ضيفاً كرمياً من            لسالم عليكم ورمحة  ا

وسهالً ومرحباً بأستاذنا الكبري أمحد حممد السقاف، األديب والشاعر           بلٍد عزيٍز على قلوبنا مجيعاً، فأهالً     
والدبلوماسي املعروف لدى كثريين، على امتداد الوطن العريب ومنطقة اخلليج بصفة خاصة، كما                

 غمرالسقاف، فلقد لبى أستاذنا مشكوراً دعوة االثنينية           ملهندس أسامة أمحد  انرحب بنجله املفضال    
خلدمة أعماله األدبية والفكرية، غري أنه رأى بثاقب بصره           ة اليت يفرضها عليه التفرغ    دملتعدا  واغلهش

 وثيقي جبهد املقل دف   توبصريته أن االثنينية جزء من خدمة الكلمة ألا ليست ملكاً ألحد بل عمل              
فاضل الذين  ألمكتبتنا السمعية والبصرية واملقروءة، بتراجم وسِري بعض األساتذة ا          ن خالله إىل إثراء   م

 .أسهموا بدوٍر فاعٍل يف حركتنا الثقافية املعاصرة
 

ضيفنا الكبري شأن كثريين ممن خدموا السلك الديبلوماسي عاشق للشعر، جياش العاطفة،               و
 الكلمة، ولعل الذاكرة تسعفين ببعض األعالم الدبلوماسيني الذين تعرفوم بكل تأكيد             مطبوع حبب 

تور غازي القصييب، واألساتذة السيد حممد حسن فقي، وأمحد املبارك،          كلدا: ومنهم مع حفظ األلقاب   
 .-رمحهم اهللا-وحسن عبد اهللا القرشي، وأمحد الغمراوي، وعمر أبو ريشة، ونزار قباين 

 

 اسطة عقد وا الضيف الكرمي مشكوراً بقراءات من شعره يف هذه األمسية اليت تأيت               سيتحفنو
وحدة الصف  ..  فنا مسكون حبب الكلمة فهو مفتون حبب العروبة       ياالثنينية احلايل، وكما أن ض      وسمم

العريب وال غرو يف ذلك، فقد تبحر يف التاريخ العريب ووجد أن ما يوحد هذه األمة حىت قبل ظهور                     
م أكرب بكثري مما يفرق مشلها، فقد مورست عليها كل الضغوط املمكنة من الفرس شرقاً والروم                 اإلسال

، فصمدت ومتاسكت يف تلك الظروف رغم شظف العيش واإلغراءات الكثرية            باًمشاالً واألحباش جنو  
ى من  لعربة ونر االيت كانت حتاول استقطاب بعض القبائل وهذه وقائع تارخيية معروفة، نستلهم منها              



أن املصري الواحد الذي جيمع الشعوب أقوى بكثري من مظاهر الضعف والوهن الذي يعتريها بني                 خالهلا
 . آونة وأخرى

 

مع ظهور التعقيدات احلديثة يف الساحة السياسية واالقتصادية واالجتماعية برزت بصورة أكرب            و
إىل   ألجواء العربية، وصوالً  انقية  أمهية التنسيق والتشاور، لرأب أي صدع وتوفري املناخ املالئم لت           

يف دينها    ملتميزةاتصون وحدة هذه األمة     وتالحم الصفوف وتبادل املنافع وإجياد اآلليات اليت حتفظ          
اليت انفرط    الحتاد السوفييت اولغتها وعاداا وتقاليدها وأعرافها، وأين منها شعوب ما كان يعرف ب            

 وأين منها الشعوب    ؟لشعوبا  لكت  سيطر ا على  ي  ناليت كا   ظرية احلكم نعقدها مبجرد أن سقطت     
صرها؟ وأين منها اتمع    ح يصعب   ىاألوروبية اليت وحدها االقتصاد وتبادل املنافع بينها أشياء أخر         

الذي يفرض سيطرة القطب الواحد على العامل؟ بينما يرقد على عدد ال بأس به من املشاكل                   األمريكي
 !.االجتماعية املوقوتة

 

 األحبة، إن أمتنا العربية خبري وستظل كذلك ما نبذت أسباب الفرقة واالحترام يف غري ما                  يهاأ
ضيف بعداً  ت  ذا السياق، وهي جتربة   ه يلقي الضوء على جتربته العلمية يف        اطائل، ولدى ضيفنا الكبري م    

لعلوم للعمل التنموي الذي يستهدف النهوض باتمعات لتواكب العصر يف ضوء مستجدات ا              جديداً
 . التطبيقية واملستحدثات الطبية والتطور التقين

املنشودة ال نفتأ نذكر      حنن إذ نستحث اخلطى على طريق التقدم واالزدهار ووحدة الصف          و
الشقيقة، ذلك العدوان الذي دخل كل بيت على امتداد           لكويتاالعدوان العراقي الغاشم على دولة      

هذه األمسية مل تسلم من شواظه ولظاه، فقد استمرت هذه           وحىت  .  الوطن العريب من املاء إىل املاء      
 اهللا سبحانه وتعاىل، مث تواصل ضيوفها       لاالثنينية كواحة صغرية يف معترك احلياة اليومية وازدهرت بفض        

م، ومل تتوقف مومساً واحداً بعد ذلك إىل        ١٩٨٢املوافق    ١٤٠٣  لكرام منذ عام  ااألفاضل وروادها   
أخرى ذات سيادة، وهو حدث       ربيةع  ولةد  لىع  ربيةع باستيالء جند دولة     أن باغتنا اخلرب املشئوم   

ع األخوة  م  تضامناً  الثنينيةا  عالياتف  توقفتف  ،لغابا  لتتار وقانون ا  عاد بنا القهقرى إىل عهود    
 .حمنتهم يف الكويتيني

 

الم إلصدار عمل توثيقي يضم ما أبدعته أق       )  املنهل( التقت إرادة االثنينية مع توجه جملة         مث
 إلصدار يف ثالثة أجزاء حتت    االشعراء واألدباء واملفكرين إلحداث ثغرة يف جدار الغزو اللئيم، فجاء           

، واجلزء الثاين   )الدامي  لكويتامخيس  (بينما محل اجلزء األول عنوان      )  حاسيس اللظى أ(عنوان واحد   
، هذا هو   )ت تأرخيية حممومة  حزازا(، ومحل اجلزء الثالث عنوان      )تداعيات الغزو العراقي الغادر   (بعنوان  



مة لاإلصدار الذي صدر آنذاك، ويسعدين أن أقدم نسخة من هذا العمل لضيفنا الكبري بعد هذه الك                
 لكوييت الشقيق حفية بتشريفه هذا    امؤكداً أن االثنينية اليت أفردت مومساً كامالً للتضامن مع الشعب           

 . حملبة وعظيم االمتنان ودائم الوفاءالشرفاء وافر ا ملثقفنيا لكلو مللتقى الذي يكن لها
لمذ عليها أجيال من    تاليت تتلمذنا عليها وت   )  العريب(قطة أخرية ال بد منها، وهي حتية خاصة لة          ن

حميب احلرف يف معظم أرجاء الوطن العريب، وأذكر أيام كنا حنتفي ا وتتداوهلا جمموعات الطالب من يد                 
ادةً م  لى إعجابنا مبا حتتويه   ع  لغالف، وكم رتنا واستولت   االف إىل   إىل يد، ونقرؤها بشغف شديد من الغ      

الكبري الذي ساهم يف إرساء قواعد جملة         ضيفنال  النوالتحية والتقدير موص  و  حتقيقات ملونة، و  وإخراجاً
 .كصرح ثقايف جدير بالتكرمي واإلعزاز، مع متنياتنا هلا وللقائمني عليها بدوام النجاح والتقدم) العريب(

رة أخرى نرحب بضيفنا الكرمي، متمنياً لكم أمسيةً مترعةً باألحاسيس الصافية، على مرافئ               م
 لمملكة املغربية لنلتقي مساء االثنني القادم لتكرمي عميد األدب العريب           الشعر واألدب، وعلى أمل أن    

لواء العربية يف   الشقيقة معايل األستاذ الدكتور عباس اجلراري، وهو من األعالم الكبار الذين محلوا               
 وأيده اهللا سبحانه وتعاىل بتوفيقه فصنف الكثري من الكتب واملؤلفات اجلادة اليت تزيد عن                 ،ملغربا
ربعني كتاباً، آمالً أن نلتف حوله وحنتفي به كفاء ما قدم للغة القرآن الكرمي وذوده عن حياضها، يف                   أ

ت أركاا يف الشارع املغريب يف حماولة مستميتة        مناخ تنافسي شديد القسوة مع اللغة الفرنسية اليت وطَّد        
دة، لوال أن قيض اهللا هلا رجاالً       دوالقتالع العربية من جذورها وحصرها يف نطاق ضيق من املعامالت احمل          

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. حيرسوا حبق القرآن العظيم الذي نزل بلسان عريب مبني
حلقيقة االثنينية دائماً ترجو وتطلب من حضراتكم احلضور          يها األحباب، ا  أ: ريف احلفل ع

فتح احلوار إن شاء اهللا مع ضيفنا يف اية         نمبكرين حىت نتمكن من االنتهاء أيضاً مبكرين، وندع اال و         
دائماً الشيخ عبد املقصود يقول بأن االثنينية ليس هلا رقاع دعوة وإمنا              .  كلمات املتحدثني كاملعتاد  

كذلك من يرغب احلديث بتكرمي أي ضيف يف االثنينية عليه أن خيطر سكرتري هذه               .  عترحب باجلمي 
 إدراج امسه ضمن املتحدثني، ونتمىن أيضاً أن يكون احلديث           ىنقبلها بأسبوع، حىت يتس   ...  االثنينية

ثة نبدأ كلمات املتحدثني وهي ثال    .  الذي يود اإلدالء به حمصوراً يف رحلة الضيف وما يتعلق به شخصياً           
 .بإذن اهللا يف تكرمي ويف حضرة ضيفنا هذه الليلة ونبدأ بسعادة األستاذ السفري عبد اهللا احلبايب

 

  )) بد ا احلبابيعلمة سعادة األستاذ السفري ك (( 
سم اهللا الرمحن الرحيم، السادة احلضور، الصديق األديب األستاذ عبد املقصود خوجه، شغلين              ب

للمشاركة يف الترحيب بسعادة    ..  كنون عندما شرفين ضمن آخرين للدعوة     وأقض مضجعي وحرك يفَّ امل    
على منرب صاحب االثنينية ويف مناسبة لست يف          لسقاف، وألول مرة أجدين   اد حممد   محالسفري األستاذ أ  



األستاذ وحجمها، وال خياله األستاذ عبد املقصود إال أنه أحسن الظن يب من واقع محلي للقب سفري،                   
كما واللقب، ولكن احملتفى به يف هذه األمسية ترقى أعماله وآثاره فوق األلقاب،               حيمل نفس احملتفى به   

تضيء سريته الذاتية لنا فهو ليس جمرد حامل لقب بل هو قيمة وقمة، متعدد املآثر هو شاعر ومعلم، هو                   
كرية، القيم الف   فري تكمن فيه مقومات   س  نتديات ومؤمترات، هو  مصاحب ندوات وديوانيات، ورائد     

لة عربية ثقافية   تعامل مع الثقافة، والصحافة، والطباعة، والنشر، وتدريب الشباب، وخدمة أشهر جم           
، والعناية باملخطوطات، وبناء املدارس واملستوصفات يف دول شقيقة من خالل            )العريب(ومتنوعة جملة   

يف وله ذلك الرصيد الضخم     عمله يف اهليئة العامة للخليج واجلنوب العريب، وفوق ذلك فهو معين بالتأل           
الديين والعريب، فأصبحت مرجعاً يف املوروث      ق  من املؤلفات األدبية والتارخيية والسياسية املتسمة بالعم      

 .والشأن التارخيي
فوس أهل هذا   نالشقيق من إشعاع خاص يف        لكويتلقد ولّدت يف خاطري هذه املناسبة ما         ل
، )الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز     (الدين الزركلي يف كتابه     وتتواىل اخلواطر يقول األستاذ خري        البلد،

 وذاق مرارة الشظف يف     ،لرياضاهد النعيم يف عروس الصحراء      عيف طفولته بقايا      أدرك امللك عبد العزيز   
 . لكويتامشايل الربع اخلايل، وتفتحت عيناه فرأى العامل يف 

بناء أ  لدبلوماسيني من العديد من األخوة    على امتداد حيايت الدبلوماسية سعدت بالتعرف على ا       و
يف   في مستهل عملي الديبلوماسي   فعم األصدقاء،   ِن  انواكخلارج ف ا  لكويتية يف ا   السفارات يف  لكويتا
 وتعرض أثناء   ،ريوتبالتقيت باألستاذ عبد احلميد البعيجان، الذي أصبح فيما بعد سفرياً يف              اشنطنو

سفرينا آنذاك األستاذ علي الشاعر حلادثة إطالق الرصاص على           األزمة اللبنانية يف الثمانينات مع       
تعرفت   اكستانبلقون فيها، وكتب اهللا هلم النجاة، إنه نوع من التالحم، ويف             املروحية اليت كانوا حي   

 لربازيلايف  و  ،لكوييتا  لوسطاالرشيد وهو شاعر معروف وشخصية مرموقة يف           لى السفري يعقوب  ع
  التأليف املوسيقي  يف  وسيقار تألق موهو    كريا األنصاري ز  ذ علي ألستاالى السفري   ع  تعرفت

اليت وضعها إثر العدوان األثيم     )  لتحريرا(مقطوعة  و  ،)لتيارا  دض  لسباحةا  (ةعله مقطو والسيمفوين،  
 .الذي اكتوينا مجيعاً بناره وكان للمملكة موقف لكويتاعلى 

 مشاعرنا اليت تتدفق فيضاً من حب       أقوى من أي رابطة، ويف حجم       لكويتان ما بني اململكة و    إ
ألستاذ أمحد حممد السقاف يف     االسفري    لكويتاناء  بوخري، واليوم يلتقي هذا اجلمع الكرمي بابن من أ         

يتألق فيها احلب وطيب العالقات بني البلدين، وتتناثر فيها أضواء األدب والعلم واملعرفة والفكر                أمسية
ها احملتفى به األستاذ أمحد حممد السقاف، وإنه لشرف يل أن           النري، هي أمسية عرس كوييت سعودي جنم      

 .به، وشكراً أشارك معكم يف الترحيب



  ))محد سامل باعطبألمة سعادة األستاذ الشاعر الكبري األستاذ ك(( 
سم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وخامت النبيني سيدنا حممد وعلى              ب

 . نيآله وصحبه أمجع
 .. ما بعدأ
ي حتية اإلسالم، فالسالم عليكم ورمحة اهللا        هإن خري حتية حييي ا املسلم أخوته املسلمني           ف

وبركاته، مث إا لفرصة أتاحها يل راعي االثنينية سعادة الشيخ الفاضل عبد املقصود حممد سعيد خوجه                
رحيباً بضيفه  تو كلمة ألقيها    ألمسية بقصيدة أ  احسن ظٍن منه يب، حيث طلب مين أن أشارك يف هذه            

بن حممد السقاف، وباحلضور أيضاً الذين جاءوا حيتفون به، فاحملتفي            سعادة السفري والشاعر املبدع أمحد    
 . واحملتفى به جديران بالتكرمي واالحتفال

 

قد أطلقت خيول خيايل جتوب الفضاء وتزرع اآلفاق لعلها حتمل إيلَّ مطلع قصيدة يهيئ يل                 ل
إليه، فقد حرمت صحبته      ىل جدول رقراق من الشعر أبلُّ به عطشي وأطفئ به هلفيت واشتياقي           السبيل إ 

وعناقه منذ فترة، لكن عيوين اليت ظننت أا ستسعفين ومتد إيلَّ يدها لتدلين على روضة ناديِة األغصان                 
أعض على أصابعي     في حنني صفر اليدين   خب  لشيوخ قبل الشباب، لكنين رجعت    اتأسر األلباب ويهيم ا     

الشعر، سفَّهت فيه     وم ضد شيطان  ي  لباً وقفته ذات  ص  ما بلغت من أحالمي حلماً فتذكرت موقفاً      وندماً،  
وأصر   يلتني أن ألتقي به رفض    لآراءه فهجر لقائي وقطع حبال ِصاليت به، ولذلك حينما حاولت قبل             

 : ائحة اهلجر، وهذه األبيات هيعلى عدم االلتقاء به، وذكَّرين بأبيات قلتها ذات يوم شم فيها ر
 

ــِلمِت يلو ــرا سـ ــاً وعمـ حلمـ
. 

ــ    ِلمت يـــداِك حبيـــبيت سـ

. 

ــرياأ ــزيِت خـ ــتها فجـ قبضـ
. 

  حـــرقِت ثرثـــريت الـــيت  أ 

. 

ــراف ــية وحبــ ــتل قافــ اعــ
. 

ــدها  ــدل جلــ ــعر بــ   لشــ

. 

ــدراو ــزاً وصـ ــتها عجـ عفـ
. 

ــيل و  ــرت أوزان اخللــ   هجــ

. 

ذاك الشـــــعر حـــــراًو
. 

ــوزوناً  و  ــر م ــذا النث ــئمت ه   س

. 

زمية للضــــاد كُــــربىهــــ
. 

ــول ا  ــر اخلمـ ــعر يف عصـ   لشـ

. 

شـــــوه املاضـــــي وأزرىو
. 

  رغــــى وأزبــــد بالغــــثاءأ 

. 

ــيه أدرىو ال ملِقـــــــــ
. 

 ــى ن ــا يلق ــدري مب ــال ن ــغي ف   ص

. 

 



 :مامك ذكر، قلت  أم حتدثت عين باألنثى املخاطبة، وأنا       ِل: ملا مسع شيطان الشعر هذا الكالم قال      و
 : ذنيب إمنا أبو النجم العجلي هو الذي قال كن هذا ليسل
 

ــيطانه ــر ش ــيطاين ذك ــى وش أنث
. 

ــين   ــر وإن ــن البش ــاعر م ــل ش   ك

. 

 

مجيعاً بأن شياطينهم من اإلناث وال شيطان ذكر إال شيطانه هو، فأغلق               فهو الذي ام الشعراء   
 . د يد العون واملساعدة فتم ذلكشيطان الشعر هذا أبوابه يف وجهي وتلمست طريقي إىل النثر لعله مي

 

الفاضل بضيفه الكرمي لن أقول لك ما قاله ذات يوم أو ذات مساء يف هذه الساحة                  يها احملتفي أ
ن هي إال فتنتك يا عبد املقصود، ولكين أقول إن هي إال ليلتك             إ:  الكبري عمر أبو ريشه    الشاعر العريب 

       ا مضمخة بالطيب والعود، وضيفك باللقاء سعيد،        يا عبد املقصود، أزهارها قالئد وعقود، وساعا
وأنت تضفي على اجلميع من بشاشة وجهك ومساحة خلقك جوداً على جود، فهنيئاً لك وهنيئاً                  

نيئاً للحضور ذه الساعات اليت نعيشها يف ضيافة األدب والثقافة والذكريات السعيدة،             هلضيفك، و 
 الشعر يف رياضهم، يذود عن حياضهم وتروي األيام         فضيفك يا عبد املقصود من أسرة شاعرة، ترعرع       

 .قبدائعهم، وتنشد روائعهم، ولطاملا تركوا هلم معلَماً يف كل منحىن يشهد هلم بالنبوغ والتفو
 

  الشاعر ضيف هذه األمسية، فما زال دوي يأيت على رأس قائمة هؤالء الشعراء السفريو
ستسلمت إلرادة الشعب اجلزائري وفرضت إرادة شعبها       وا  جلزائراالقصيدة اليت ترمن ا يوم حتررت       

على كل طامع جبار، ولن أكون مبالغاً إذا قلت إن هذه القصيدة قد نالت من اإلعجاب واالستحسان                 
 : دراً كبرياً، لكنين ال أحفظ إال أبياتاً قليلة، يقول شاعرنا الكبري ضيف هذه األمسيةق
 

أن نشـدو بفضـلك يـا ابـن ِبلَّةو
. 

ــتجلَّة  ق  ــك ال ــزف ل ــيل أن ن   ل

. 

ــثلهمل ــرباُء مــ ــر الغــ  تــ
. 

ـ     وحدت املشـاعر يف كفـاحٍٍ فريدٍ      ت

. 

ــةب ــين ومقل ــتدى م ــب تف قل
. 

ــا أرض و  ــِرام ــي جلزائ ــري أرض   غ

. 

ــبلةب ــيون قُ ــي مل ــل جوارح ك
. 

  ل شـــٍربكـــقـــبلُ بثـــراها أُ 

. 

ــهلةف ــرار س ــورة األح ــت ث ليس
. 

ــت و  ــد جهل ــافق ــٍل رنس   أي جه

. 

 

ذلك فإنين أستميح الضيف العزيز عندما تعطى له الكلمة أن جيود كرماً منه بقراءة القصيدة                 ل
ن أ:  كلمة قبل اخلتام، وأخرى بعد اخلتام، أما الكلمة اليت تسبق اخلتام فهي            :  كاملة، بقيت يل كلمتان   

 خجالً منها حاشا     يخِفها مللذاتية معلومة ذات أمهية كربى،      اسعادة السفري الضيف قد أخفى من سريته        
اليت حاول سعادة السفري       وهذه املعلومة  لكبار، ا خفاها تواضعاً منه تواضع   أهللا ولكنه كما يبدو يل أنه       



كن لوها من سجل التاريخ،     تلك احلادثة كافية حمل     ن يلقي عليها حجاباً من الكتمان لتظل      أ  -الضيف–
وة ويطبعوا يف ذاكرم يسترجعوا     العظماء حيصوا خطوة خط     الذين حيرصون على متابعة خطوات    

كلما لزم األمر، واآلن هل أبوح بالسر أم أدع سعادة السفري الضيف أن يتحدث عنه بنفسه لكنين                   
النهاية أو من األلف إىل الياء، أو         ىلإلحكاية من البداية    لأفضل أن أفوز بقصب السبق، إذن فاستمع        

 ).من طقطق للسالم عليكم(بلغتنا الدارجة 
ث إيلَّ املكتب اخلاص بسعادة الشيخ عبد املقصود خوجه السرية الذاتية لسعادة الضيف                عب

ألستعني ا يف إعداد كلمة ترحيبية بضيفه وقرأت تلك السرية من القمة إىل السفح، مث من السفح إىل                   
عنها  غري أين فشلت يف العثور على الدرة املفقودة يف العقد الثمني، وبعثت عيوين لتبحث                   ،القمة

وحتضرها إيلّ وها أنا ذا أعلنها صرحية وواضحة وأقدمها إليكم مشرقة الوجه بامسة اجلبني، مل تعبث ا                  
 .األيام ومل تغري مالحمها السنون

ينية وأدخل البهجة والسرور يف مهجة       نن ضيف عبد املقصود الذي أضاء بوجوده هذه االث         إ
شق السالح ويشارك يف الدفاع عن أرضه ويبادر         الداعي واحلضور كان يف عنفوان شبابه فارساً يع        

بالتلبية كلما نادى مناٍد بالدعوة للجهاد مسرعاً جميباً خملصاً يف إجابته، فعندما اشتعلت احلرب بني                 
امليالدي، انطلق مسرعاً واخنرط      ن القرن العشرين  ممس  ايف العقد اخل    لسطنيفاملسلمني واليهود يف    

دهم البطل عبد القادر احلسيين، وكان عنصراً فعاالً مع أخوته ااهدين            وانضم إىل ااهدين الذين قا    
ومثار محاس هلم، ويف إحدى الطلعات اليت كانت تقوم ا الطائرات الربيطانية جرح البطل، فكان ذلك                

 .اً ال يزال يفتخر به، وسيظل فخوراً به وحنن كذلك سنظل به فخورينناجلرح وساماً مثي
 السقاف ليس شاعراً فحسب وال سياسياً فحسب، لكنه كوكبة من الرجال             ن أمحد بن حممد   إ

أليست هذه الدرة الثمينة واجلوهرة املكنونة واليت حاول        ..  يف تضحياته ..  يف بذله ..  تشكلت يف روحه  
لمة ك:  فنحرم من اإلشادة واالفتخار ا جديرة بأن نشيد ا، بقيت كلمتان            االضيف أن خيفي معامله   

هي أن جمموعة من األخوان سألوين عن سعادة الضيف         ف: وكلمة ما بعد اخلتام، فأما كلمة اخلتام      اخلتام،  
وكبة من  كظفرت برؤيته ذات يوم يف أحد مهرجانات اجلنادرية حتوط به               قدل: لكرمي فقلت هلم  ا

حىت ازدحم  وعدد غري قليل من رواة األخبار، فتخيلته عنقاً حتوط به قالدة، وما هي إال ثواٍن                  الصحفيني
 :املكان فتذكرت عندئٍذ البيت القائل

ــا يصــيدف ــدري خــراٍش م ــا ي م
. 

ــراش ت  ــى خ ــباء عل ــرت الظ   كاث

. 

وأدركت .  حىت أبلغه حتيايت وسالمي     ستطع الوصول إليه  أرجعت خبفي حنني صفر اليدين ومل        و
من احتفائه بالشخصيات النادرة      بد املقصود ع  سعى إليها الرجل الفاضل   يألهداف النبيلة اليت    احينئذ  

 . ذات العطاء املميز، وهو ال يطلب على ما يقدم جزاء وال شكوراً



 

لعالجية مكلالً  اما بعد اخلتام فتحية ونئة نابعتان من قليب بعودة احملتفي من رحلته              ما كلمة   أ
يعبق مين وفاًء وإخالصاً وحباً على دعوته يل وإحلاحه بالعودة إىل ساحة               راًكبالصحة والعافية، وش  

كرم ضيوفه كل   الثرثرة وقد حسبت أنين لن أعود إليها، لكن عبد املقصود جزاه اهللا خرياً يأىب إال أن ي                
سعيه وزاد    أمسية بزاد العقل علماً ومعرفة وثقافة مث يتبع ذلك بزاد املعدة، بارك اهللا له فيما أعطى ويف                

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. يف أجره
 

  )) لمة سعادة األستاذ األديب عبد ا اخلشرميك(( 
 احلقيقة أبدأ مبا يعتقد أنه أفشاه شاعرنا        السالم عليكم ورمحة اهللا،   :  بد اهللا اخلشرمي  عألستاذ  ا

لكرمية من األستاذ الكرمي    الفاكس ونفس الدعوة    ااألستاذ باعطب، وهي أنه بنفس القدر دامهين نفس         
الثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه، وهو الذي دائماً من خالل هذه البقعة اجلميلة يضيء               اصاحب  

وتأملت ما هو القاسم املشترك       ه يف تاريخ الثقافة واألدب،    لبفاعليات ثقافية مميزة، تسجل       دةجنبض  
ة واإلبداعية األستاذ السفري أمحد السقاف، وتأملت أكثر فإذا هناك           يالذي يربطين ذه اهلامة الثقاف    

رابط، رابط االبن جتاه األب من أدمت أعماقه رحلة الثقافة واإلبداع والعلم، ورابطة التجربة اليت ال                 
ذا الزمن احملتشد بالتقنيات    ه أا مريرة وهي جتربة إصدار االت الثقافية، وأنا يف             أشك يف زمنه  

وبالفضائيات واإلنترنت، عانينا الكثري من إصدار بعض االت اليت يعرفها البعض، فما              سهيالتتوبال
انة جتربة  بالكم يف زمن العتمة عندما يريد اإلنسان أن يشق حلكة الليل بنور املعرفة، تلك بكل أم                  

 .عظيمة يقدرها له التاريخ
اذ الكرمي كما قلت لكم األستاذ      تاولت وأنا أتلقى ذلك الفاكس والدعوة الكرمية من األس         ح

عبد املقصود خوجه، أن أشاغب الورق وأن أوجد قامساً مشتركاً يتيح يل أن أترجم هذه الدعوة الكرمية                 
 لكن مل تتح يل فرصة أن أطَّلع        ،لكويتاياً وثقافياً يف    واليت فاجأتين حقيقة ألن الضيف عرفناه امساً أدب       

لوقوف كناقد أو كصاحب طرح موضوعي، ولكنين أعلن أنين          اعلى عطاءاته وإبداعاته، ألمتكن من      
سوف أكون انطباعياً هذا املساء، وصدقوين أن أحياناً بعض االنطباعية أفضل كثرياً بعفويتها من بعض                

والذي لفت نظري يف    .   أكدمة النص وأكدمة الطروحات عن الضيف       املوضوعية اليت قد تفضي إىل    
أنه أسهم يف إضاءة بقعة كما قلت سابقاً من العتمة يف ليلنا العريب              ف  جتربة ضيفنا الشاعر أمحد السقا    

املديد، وأسهم يف أن تكون دانة املعرفة هي ديدنه وحلمه وواقعه، وكأنه أقصر دوره على خيار الثقافة                  
 .  واستطال افاستطالت به

 



لو مل  و ئه حىت مع أحد زمال    لكويتان قيام األستاذ الشاعر أمحد السقاف بإصدار أول جملة يف           إ
تعمر هذه الة سوى قرابة العام أو أكثر، إال أن هذه التجربة تسجل له مبداد من وعي يف زمن كان                     

لتأسيس لبنة    لكويتا الكوادر الشابة من     كما أشيد خبطواته أيضاً يف تبين     .  الوعي وكانت املعرفة استثناءً   
 ،لكويتايوم من بناء صروح إعالمية ضخمة يف        لفيما نراه ا    لذين وال شك أسهموا   امن رجال الطباعة،    

على مستوى العامل العريب بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معىن،             تجربة إعالمية رائدة  ل  ليت أسست حقيقة  ا
وامتد إىل    لكويتا جتربته وحتديداً على املستوى التنويري يف        لكن احلدث األبرز الذي لفت نظري يف      

 كنا يف اإلعدادية    ،)العريب(ملقصود خوجه جتربة جملة الوطن      اتاذنا عبد   سالوطن العريب، وأشار إىل ذلك أ     
لن أنسى ذلك االحتشاد الكبري الذي كان يالزم بعض زمالئنا لقراءة الِعلم              و نتخطف جملة العريب،  

 البسيطةومحد زكي، عندما استطاع أن ينقل إىل عقولنا احملدودة           أ  -رمحه اهللا -ثقف الكبري   ملاوالعاِلم  
اليت استطاعت  )  العريب(  نارة جملة م  علىوأدمنا على افتتاحياته      ،هيش  قايفث  البق  يف  لعلما  داًج
 .لة الرائدةالغالف إىل الغالف أن جتعلنا من الشرهني وأعين الشره الثقايف بكل معناه عرب هذه ا من

 بعض  كناهيضاً ما لفت نظري يف ضيفنا ولعه بإصدار االت كما قلت سابقاً، ولكن كان                 أ
أن يفصح يف هذا املساء عن التجربة اليت مل تدم طويالً، تأخذ بعض العام أو                 التساؤل أمتىن إذا استطاع   

واليت )  اإلميان(يف إصدار جملة    العامني مث تتوقف هذه التجارب يف االت، وتوقفت أيضاً أمام جتربته             
انطلق ليؤسس لنشرة أسبوعية باسم       مث  أيضاً وهي جملة شهرية،   وانطلقت من النادي الثقايف القومي      

و )  باإلميان(هل النادي الثقايف القومي الذي سميت جملته         :  أنا أطرح تساؤالً  و،  )صدى اإلميان (
عترب القومي امتداد   يمي والنص اإلسالمي الذي     هي احملاولة للمقاربة بني النص القو     )  صدى اإلميان (

وهي حتمل أو حيمل النادي     )  العروبة(سم مثالً مبجلة    تيف قيمنا وعقيدتنا اإلسالمية؟ فلماذا مل         جذري
القومي شعاره أو سياق القومي ينطلق إىل العروبة أو ملاذا مل يكن النادي الثقايف اإلسالمي يسمى                   

حددها ذه الصفة فأعتقد أنه استطاع أن يحدث مقاربة بني السياقني             اإلميان؟ هذه جمرد إن كان       
 ى كلمة االشتراك القومي باإلسالميعلاملشتركني، وأنا أُصر. 

 

اليمنين -  ليمنايضاً هناك التجربة اليت جيب أن نلتفت هلا بكل تقدير وإكبار، وهي جتربته يف                أ
بوصفه  ضيء البدن والعقل صحةً وثقافةًية استطاع أن قبل أن تتوحد، هذه جترب    إلماراتايف  و  -سابقاً

هي جتربة ال   و  لسوداناذا الكالم، مث جتربته يف جنوب       هسفرياً لنور املعرفة، ولرسل الصحة إذا صح        
الشقيق   لسوداناشك أا كانت ثرية إلدراكنا بأن التجربة أيضاً يف هذا القطر ويف جنوبه حتديداً، قطر                

 . لهف لسماع جتربته أيضاً يف هذا اجلانبهي جتربة تستحق أن نت



ا الدور وكأنه يذكرين يف رحلته مبقطع       ذحلقيقة ال أريد أن أطيل، ولكن فقط أردت أن أُشيد           ا
 : من قصيدة أرددها دائماً

 

 حبثُ عن وطٍن من ماءأ
 بالٍد ال تقتنص الريح إذا مرتو
 مشوس متضي لإلنسان بال حراسو
  حيين هامته إن مر السادةحبثُ عن شجٍر الأ
 

ثرية كنت أريد أن    كذه فقط أردت أن أحقن ا هذه الكلمة لعلها تعرب عن سياقات أخرى               ه
 . أطرحها
ود يف اخلتام أن أشكر ضيفنا الذي فتح كوة من الضوء يف جسد الظالم واستأصل جزءاً من                   أ

شكر موصول بصدق لصاحب االثنينية     أنيميا الوعي يف عقول كانت مدمنة على احللكة واالنغالق، وال         
ت الثقافية الثرة، وهذه اللفتة بأن      ااألستاذ األديب عبد املقصود خوجه الذي غمرنا دائماً ذه العطاء         

يضيء مساءنا بعصامية رجل عركته الثقافة وعركها، حىت استطال ا من ضفاف اخلليج إىل بوابة                 
 ينسى كل من أسهم بدور مضيء يف عالج أنيميا الوعي            وأؤكد أن التاريخ مل    ،دةجاحلرمني الشريفني   

هذه التجارب الرائدة، والسالم عليكم ورمحة اهللا         العريب، وجيب أن نتكاتف بأذرع من نور حول مثل        
 .وبركاته

 

طبعاً بعد أن نعطي الكلمة لفارس االثنينية سيتم احلوار بينه وبني حضراتكم،              :  ريف احلفل ع
وا أسئلتكم وليتها تكون سؤاالً واحداً حىت نخفف على الضيف ويف نفس             ونأمل إذا أردمت أن تكتب    

 .كنممالوقت نتيح اال ألكرب عدد 
 . يها السادة فارس االثنينية سعادة األستاذ أمحد حممد السقاف يتحدث إليكمأ

 

  ))محد حممد السقافألمة سعادة فارس االثنينية األستاذ ك(( 
السالم عليكم  ...  األخوة األفاضل احلضور  ..  اب املعايل والسعادة  سم اهللا الرمحن الرحيم، أصح    ب

 .ورمحة اهللا وبركاته
حيي هذا املساء   أُقاً أهل األحبة ومن القلب أقوهلا دون مبالغة أو جماملة، إنين لسعيد جداً بأن               ح

 ، السعودية ململكة العربية ازيز من أقاليم    ع  زيز، وقطر عالشعرية معكم وبينكم، يف إقليم        هذه األمسية 
 صوت العقل واحلق والعدالة والكرامة،      ه، وانطلق من  إقليم أجنب حممداً وآل حممٍد وصحب حممد         



                  كرمية تلك اليد اليت أنشأت االثنينية يف وقٍت حنن ا واهللا ليدتاجون حمفأنار الطريق للبشرية مجعاء، وإ
 كي ال تعصف العجمة والتغريب مبقومات       حلاجة إىل النهوض بالشعر واللغة واألدب والثقافة،      اشد  أ  فيه

ولن يضيع  ..  األخ عبد املقصود خوجه ولن ينسى املنصفون هذا الفضل          األمة، فلك الشكر يا سعادة    
 . لدى العارفني والنابغني

 يذهب العرف بني اهللا والناِسال
. 

 م جوازي        ميصنِع اخلَري ال يعد ِهن  
. 

 

ن لساين ال يستطيع أن ينقل ما خيتلج يف صدري من تأثر بالغ جتاه الكلمات النبيلة الكرمية اليت                  إ
 هذا املقام، فقد أطنب املطنبون كثرياً وحلَّق احمللقون كثرياً، وليس لدي إال أن أقول لقد                  يفمسعتها  

 .استسمنتم ذا ورم ونفختم يف غري ضرم، شكراً لكم على هذه الكلمات النبيلة
 

ري هذا املكان   غ تعقيب حمدود حول محل السالح للدفاع عن حق عريب، حدث هذا ولكن يف               يل
 -رمحه اهللا -زيز، ذات يوم تطوعت حتت قيادة أيب موسى عبد القادر احلسيين             علذي ذكره األخ ال   ا

  لدفع اهلجوم اإلجنليزي الذي انطلق من      ،غدادبشهيد القسطة، ولكن على تالل أيب غريب مشال غرب          
م وكنت طالباً حينذاك، أريد     ١٩٤١كان ذلك يف ثورة رشيد عاِلي اجليالين، يف ربيع          )  احلبانية(معسكر  
ستطاع ا، ألن على العريب أن يقدم ما         اًمتعمد  أمهلهاو  قيقة أمهلتها ح...  ح هذه املعلومة  حأن أص 
ذا وحنن يف سن    لقومه وقت احلاجة وال يذكر ما قدم، هذا واجب فقد استطعنا أن نعمل ه               ..  ألهله

، ألن  رمبا جيود به الفك   ..  بأفكارنا..  الشباب املبكر، ولكن اليوم ال نستطيع إال أن نقاتل بأقالمنا           
الصراع بيننا وبني العدو الذي حاول أن يهيمن على البالد العربية بطرقه املختلفة، وأن جيعل قرارات                 

 :  اآلن وإال سيقول قائلناالدول العربية مرهونة بيده، إن مل حنتاط إن مل ننتبه منذ
 

ستبينوا النصح إال ضحى الغدت
. 

   يل فلم   ٍجنعرمب  صحتكم ونصحي ن 

. 

 

 لقد وقف الرئيس األمريكي كما تعلمون، الرئيس          ،لذي يتهددنا اليوم  ا  ذا بالنسبة للخطر  ه
من اهلجرة    حيذر األمريكان واألمريكي عام ألف وسبعمائة ومثانية وتسعني وقف يف الكونغرس األمريكي           

األمريكي يف   ويقول هلم إن هؤالء سيتحكمون يف القرار          ،لواليات املتحدة األمريكية  االيهودية إىل   
يتولون العملية االقتصادية من أوهلا إىل آخرها، أحذركم من هذه اهلجرة ومن هجرة هؤالء              ساملستقبل و 

 .األشرار، وقد صدق ولكنهم مل يسمعوا نصيحته
 

ن اليوم يف ذلك الوضع الذي وقف فيه الرئيس األمريكي يحذر وحنن نحذر من اخلطر الداهم                حن
 هي إال معركة األمة العربية، وسنضيع إن مل نقف          ام  لسطنيف مجعاء، ومعركة    الذي يهدد األمة العربية   



إذا أطلت يف هذا احلديث وال        ملستطاع، اعذروين  ا إلمكان قدر اموقفاً حازماً ونقلص هذا اخلطر قدر       
أحد األخوة أنين تركت األمانة العامة لرابطة األدباء عام مثانية              لمة ك رد يف  و مثأحب أن أطيل،    

ضية الندوة املتنقلة مل تكن لدينا أندية، ومل تكن لدينا مجعيات يف ذلك               قني، عام مثانية وأربعني     وأربع
 بعد االستقالل، وبقيت أميناً عاماً      ١٩٦٥الوقت، هذا حدث بعد االستقالل رابطة األدباء أُنشأت عام          

   ألن هلمالشبابقدم نأن  األمة جيب للشباب، وهذه طبيعة ، مث تركت القيادة١٩٨٨هلا إىل عام 
 .فال أريد أن أطيل. شكراً إلصغائكم ولنستمع إىل شيء من الشعر ،لملستقبا

تقام أمسية شعرية دون أن حنيي هذه املدينة العظيمة؟ برجاهلا وأدبائها              كيف ،دةجعكم أن حنيي    م
 : وشعرائها والطيبني من أبنائها

 

ــرع ــية واملآث ــِل احلم ــى أه ل
. 

ــ  ــر س ــنفحاِت عاط ــع ال   الم رائ

. 

ــائري ــنا والبص ــب في ــيء القل ض
. 

ــو   ل  ــي ن ــثقافِة وه ــاِق ال   رعش
. 

أنــا قادمــونَ علــى أكابــرب
. 

  تيــناهم وحنــن علــى يقــنيٍ   أ 

. 

ردده العواصـــم واحلواضـــرتـــ
. 

ــ  ــر هل ــرموِق ذك ــرفأ امل   م يف امل

. 

ــرو ــه النواظ ــر ب ــا تق ــى م أحل
. 

ـ و    قـد غـدت أزهـى املواين       دةُج

. 

رــر ــأي خاط ــولُ ب ــياً ال جي ق
. 

 ت هــرزت ــي فأبـ ــقِت الرِقـ   عشـ

. 

ــرف ــذة عباقـ ــا جهابـ حازوهـ
. 

ــايل ود  ــى املع ــباب عل ــِت الش   رب

. 

ســيٍل مــن أعــايل الشــم هــادرك
. 

ـ     وقـد توالوا   لوا عـنها احلجـيج    س

. 

ــاعر ــا املشـ ــتبد ـ وأٍم تسـ
. 

ــناِن أمٍ ت  ــوعهم حبـ ــف مجـ   لـ

. 

ــ ــعائرم ــِك والش تاعب يف املناس
. 

 القـرى    خ ا طـا أم  فزالت لتـزمت  

. 

ــل مقَل ــرك ــلِّ عاث ــٍر ولك ص
. 

  مـا البـيت العتــيق سـوى مــالذٍ   و 

. 

ــ ــرل ــأِن غاف ــيِم الش دى رٍب عظ
. 

  عــاُء التائــبني بــه مجــاب   د 

. 

ــادرو ــذاب غ ــنوِك ع ــاىن ب ال ع
. 

ـ أ    ال أراِك اهللا بغــــياً  دةُجـــ

. 

قــوٍم ظــاملني بــال ضــمائرب
. 

ــ  ــراً غ ــروِف فج ــر املع   زانا ناك

. 

ــازرو ــآمث واـ ــوا يف املـ هامـ
. 

ــوا ف  ــاءوا وجال ــيفما ش ــالوا ك   ص

. 

ــ ــرل ــرتنا املخاط ــن جزي يدفع ع
. 

ــرباه اهللا  و  ــن ان ــو ال م ــداًفل   ه

. 

نآســر علقمــاً مــن كــف عــرج
. 

ــي  لَ  ــرى املآس ــزلْ أس ــنا مل ن   كُ

. 

بعـض القـوِل يحـبس يف احلناجرو
. 

ــأ  ــجونٌ  دةُج ــه ش ــديثُ ل   واحل

. 



ــتعاوِنو ــر يف ال ــمل ن ــائر م ن بش
. 

  ضــى عقــدان واجللســات تتــرىم 

. 

ضــــراال تعــــد مــــن احمل
. 

ــناِس  ط  ــوح ال ــونٌمم ــيه عدف   ل

. 

األواصــر والوشــائج ولــوأ حنــنو
. 

ــ  ــتات ح ــى ش ــيم عل   رام أن نق

. 

اضــر حضــعِف بفيٍق يســتعنيصــ
. 

ــزازٍ و  ــأ البتـ ــار أن نطأطـ   عـ

. 

روحاً للمهابـــة واملفاخـــرصـــ
. 

ــت ج  ــدت أقام ــىت احت ــرتنا م   زي

. 

تــر ــادر واملناب ــه املص ــار ل ح
. 

ــ  ــيم  هل ــاريخ عظ ــاألمس ت   ا ب

. 

ناِء الفواجـــربـــن األرذال أمـــ
. 

  ومــا ســلمنا صــرنا يف احلضــيِضف 

. 

طــِة حاقــٍد وقــراِر كافــرخب
. 

ــباعاً   أ  ــنهم ِت ــن مواط ــونا م   ت

. 

قاتــل يف املــدائن والدســاكري
. 

  وٍدطـــ وخ مشـــكـــنعان األيبو 

. 

ــاحرو ــحر س ــاإلرادة س ــبِطل ب ي
. 

ــ  ــدمياً س ــوا ق ــا لُفظ   يلفظهم كم

. 

ــاذرج ــري ح ــبةُ غ ــا أح ــد ي دي
. 

ـ     ين قومـي علـى األبـواِب عهـد    ب

. 

رتيبه بــني األواخــرتــد جيــ
. 

ــواىن  ف  ــن ت ــبدعني فم ــبوا م   ه

. 

ــاورو ــن القس ــيافنا وع ــن أس ع
. 

  مـا يجـدي احلـديثُ عن اخلوايل       و 

. 

ــرم ــده املكاب ــيس جيح ــيٌء ل ض
. 

ــ  ــد ف ــو عه ــك وه ــلُ ذل   وىل ك

. 

نوُء بكــل نــادرة ونــادرتــ
. 

ــ  ــياة ف ــم يف ح قْحن ــيوم   نحن ال

. 

ال يدنـــوا إلـــيها أي قاصـــرو
. 

ــ  ــولٌحـ ــبها جهـ   ياٍة ال يواكـ

. 

ــرجه  ــم جائـ ــذا احلكـ ــوا فهـ لـ
. 

ــد  و ــنا لق ــر فقل ــا ش ــوا إ   قال

. 

ــر؟و ــبح واجلواه ــري يس ــيها اخل ف
. 

ــوجٍ أ  ــنِف م ــبحار لع ــنب ال   تجت

. 

ــرو ــر واملغامـ ــرك للمقاِمـ يتـ
. 

ــوفاًو  ــاِء اهللا خ ــن فض ــم ع يحج
. 

املظاهـــرو إال بقيـــتم يف اهلـــوامشو 
. 

ــيِر ــين قوِمـ ــا بـ ــا يـ دوهـ
. 

يعلـى التـنافس وهـو قــادر صـر
. 

ـ   باق العلـِم يطـرب كـلّ شعٍبس
. 

يــاهر ــرف س ــوزه والط ــك رم ف
. 

ــىف  ــيايل مرح ــي الل ــذي يقض لل
. 

ــ ــاعرب ــِب ش ــٍئ يف قل ركٍن داف
. 

يــا مــن كــرموا شــعري حللــتمو 
. 

ــرو ــداِع ظاه ــى اإلب فضــلكم عل
. 

أنــتم للــثقافِة خــري عــوٍنف 
. 

ــرحب ــالُء باه ــه الفض ــٍل زان ف
. 

هـل أنسـى احلفـاوةَ حني جاءتو 
. 

ــن ي م ــيب ل ــادركم وقل ــادرغ غ
. 

ــ  ــباب إينسـ ــا األحـ ِلمتم أيهـ
. 

 



 : ضية األسرى يا أخوة تشغل كل كوييت وكويتية، وتشغل احملبني يف كل مكان، من األرض العربيةق
 

  ))لكويتاأسرى (( 
الـنفس تلهـو ـا األحزانُ والِفكرو

. 

ــدِة اآلالم يعتصــرا  ــن ش ــب م لقل
. 

ــنا عــنهم اخلــربظُ لمــاً وعــز علي
. 

ـ   لنا خِطفوا يف السـلو وأحـباب    ك
. 

نغص الســامر احملــزونُ والســمرتــ
. 

ـ   اِرنا ولَكَمم س م احلـديثُ لـدى    ه
. 

ذر ي ال و بقـي  ي  ال احلـزن يعصـف   و
. 

ـ   ن كـل عـٍني يسيلُ الدمع منهمراًم
. 

نّ احلــياةَ وهــم يف أســرهم كــدرأ
. 

نلـناه فهل علموامـا سـررنا مبـا       و 
. 

كــلِّ املســاجِد تتلــى اآلي والســور يفو 
. 

ــِرييف ــاٌء لألس ــيٍت دع ــل ب  ك
. 

ـ  خـس أ العرف أو غدروا؟ ضاعواأ نمم
. 

ـ   أموا غـداد بيف   ن يخـرب القـوم    م
. 

ليعلـنوا كـيف ملا حاربوا انتصروا؟ف
. 

ـ   ـ  دوا بـنا يف   ش أزرهم ين احلربِ  ِس
. 

يـا مسـاُء اهبطـي وانشـق يا قمرو
. 

ـ   قذيف هلباً ا اروا عليـنا فـيا أرض     ج
. 

مل خنـف غضـب اجلريان لو ذكرواو
. 

ــ  ــناحن ــقيناهم مودت ــذين س ن ال
. 

ــ ــدرمتف ــرربهنوا إن ق ــم بش  أنك
. 

، قلــنا ال نصــدقكمةُالــوا العــروبق 
. 

الشــر يف طــبعهم يغلــي ويســتعرو
. 

ـ   ضعوارمن أحقاده   ) عفلق (كـرِ  ف نم
. 

ـ  ـ  يالً جلـيٍل عقابـاً    ج ُألىل كفروا ل
. 

ــود  ميف رقا ــري ــهيد ط م الش
. 

طنطـنوا بالـذي يلقـاه وافتخرواو
. 

عــذاباً مـن تســلطهم لعـراق ااق ذ 
. 

ابتدروا و سـابقوا حنـوها بـاألمسِ     ت
. 

ــكارى بأفكــاٍر مضــلِّجــ  لٍةاءوا س
. 

مـا تصـدوا سوى يومني وانكسرواو
. 

ـ   لصحراء عاصفةٌ ا ىت أتـتهم مـن    ح
. 

ــذرو ــالم واهلَ ــزه األح راح حتف
. 

ــتفخاًت  ــرور من ــلُ املغ ــق اجلاه عمل
. 

ــأرواو ــاهلم ج ــدوا آم ــنما فق حي
. 

ــٍعو  ــوم ذوو طم ــبه ق ســار يف رك
. 

هلم قَذَراكـل مـا جـاء مـن أقـو       و
. 

ـ   فـال يغررك ملمسهم م األفاعـي  ه
. 

ففـي مـنهاجها ظفر لكـويت امـا   أ
. 

ـ   عهـم يسـفون   د  ٍد ويف عمٍهيف حق
. 

*    *    * 

ـ  رباً فـإنّ انقشـاع اللـيل ينتظرص
. 

يف جواحننا وأنـتم  لكـويت اسـرى   أ 
. 

ربواص منوعانوا   نم لناسا يهمـل    ال
. 

ـ   رباً، فأنـتم حـديثَ الناِس قاطبةًص
. 

ــود ي و ــه اجللم ــالٌ ل ــرناهللا ح فط
. 

ــناال  ــيناكم فحالت ــبونا نس  حتس
. 



ــ ــرع ــزهو ويزده ــودتكم ي يداً بع
. 

ــ  ــنجعلهه ــوٍم س ــرنو إىل ي احنن ن
. 

 

 .لمت يا سيديس: لشيخ عبد املقصود خوجها
 

  ))شعب اخلليج ((

ـ  عب اخللـيج محاك الواحد األحدش
. 

لـيك تـرنو عـيونٌ ملـؤها احلسدإ 
. 

ـ  ُألسدا جدادك أ ضت مـا كاض  ف
. 

ـ   ألمر من عجٍب ا رنو إلـيك وما يف    ت
. 

مـيك مـن عاصـٍف يدنو ويبتعدحت
. 

ــدٍة  و  ــم إىل وح ــقُ ــٍةمشَّ اَء رادع
. 

ــتقدف ــد ي ــن باحلق م ــم كــم تبس
. 

ــتهال  ــدى بشاش ــن أب ــنك م  خيدع
. 

ــ ــرتعدب ــه األعــداء ت أس تظــلُ ل
. 

ـ و  نفطُ خـري إذا مـا صانَ حوذتهال
. 

ــددو ــال والِع ــادران امل ــده الق ِرف
. 

ــ  ــيٍةب ــٍم وتقن ــى ِعل ــد عل أس يع
. 

ـ ال ا إ ذي غـاب عنه الوعي والرشدل
. 

ــ  ــؤيدهه ــعف ال ي ض ذا التشــرذم
. 

ـ  ال جمـالَ ملـن قـد جـاَء جيتهدف
. 

ـ   ل األمـوِر نـراها الـيوم واضحةًك
. 

هـم لـدى النائباِت العونُ والسند      و
. 

ــمٍمو  ــوانٌ ذوو ش ــرة إخ يف اجلزي
. 

ـ  رياً ففـي الفـرقة األحزانُ والنكدخ
. 

احـزم أمـورك وابـن االحتـاد جتدف 
. 

إىل العلـياِء قـد صعدوا تـراهم    الإ
. 

ـ   ا مـن أناٍس أقاموا صرح وحدمم
. 

ـ  ك الـزمان إذا مـا معشر خلدوال
. 

العصـر عصـرك فاصـنع ما خيلدهو 
. 

*    *    * 

ـ  بحِث بعض القضايا كلما احتشدواب
. 

ـ   ا مـن يقـيمون يف كانـون مؤمتراًي
. 

ـ حـلٌ    وى أن تـزيلوها وتتحدواس
. 

ن كـان أتعـبكم أمـر احلدود فالإ 
. 

 

  ))ثورة احلجارة(( 

ــاره قريضــيف ــن حج ــتلهم م مس
. 

ــ  ــتعارةل ــناية واس ــندي ك يس ع
. 

ــوا ــب وهاج ــتداره إـ ــاءه واق ب
. 

ـ   ـ    ه لشعـاد أيقظوا   ؤالء الصـغار ق
. 

ــن  ــرر دارهفـ ــن حي ــوىب مل ط
. 

لسطيـف تـنادوا مـن أجـل صوت     و 
. 

ٍيب وغــارة بعــد غــارةيعــر
. 

ــ  ــواع ــبأٍسزلٌ أذهل ــدو ب  الع
. 

ـ  ن حتـدى الـردى لـيطلب ثارهم
. 

ــيفمل  ــوا، وك ــى خي خياف ــنايا اش مل
. 



ــاره ــيله وـ ــوه لـ ت وأعطـ
. 

ـوملا واستعذبوا   فـروا بالسـكوتِ   ك 
. 

ــعارهمل ــاِح إال ش ــروا يف الكف  ي
. 

ــوٍمو  ــعارات ق ــم ش ــوا خلفه رم
. 

األيــادي بالنصــر تعلــي اإلشــارةو
. 

ــرو  ــاًءتـ ــرجني دمـ اهم مضـ
. 

غــردات النســاء يف كــل حــارةز
. 

ــ نْإ  ــ وىه ــنهمم ــت ش هيد تعال
. 

ــر  ــارهوـ ــِر بش ــنهم لفج لك
. 

ـ   العصافيـ وِر مثل ثلُ عمـِر الـزه    م
. 

ـ  ا نالقــي احـتقار أهــل احلقــارةم
. 

ــنوِط وأ  ــن الق ــرجونا م ــىأخ قس
. 

ــدعارةو ــربا وال ــى ال ــوا عل عاش
. 

الـــذين مل يعـــرفوا اهللالطغـــاة ا 
. 

 م بــأرض الطهــارةحــبثاال
. 

ــ  ــرم ــع الغ ــٍر مج ــات هتل ن نفاي
. 

 ــارةوس ــك املغ ــور تل ــادت تغ ك
. 

ـ   القد سـرى الـنيب واهتـزت     اد م م
. 

ــنا مــن جــرأة وجســارةمــ ا ورث
. 

ــيناو  ــىت نس ــنوع ح ــنا اخل أِلف
. 

ــنارةأ ــال م ــيوم للنض ــتم ال ن
. 

ــ  ــين ي ــالا ب ــيكمص ــوِرك ف ب غار
. 

ــ ــرارةحم ــري امل ــذوق غ بطاً ال ي
. 

ـ   فأضحى د قصـمتم ظهـر العدو     ق
. 

ن بــين قــومكم بكــل جــدارةمــ
. 

ــزلتم يفو  ــٍبن ــني وقل ــل ع  ك
. 

ــارةو ــار نض ــت احلج ــم نال بك
. 

ــيكمو  ــنا وعلـ ــتم رؤوسـ رفعـ
. 

انتصــاره قطــف اجلــود بالــنفوِسي
. 

ــبواف  ــلموا وارق ــريٍباس ــا ق فعم 
. 

 
 

  ))أ�ت ُكن كما (( 

ارفـض الـذُل ال ختف بطش ناِزيو
. 

ــزازكــ  ن كمــا أنــت دون أي اهت
. 

ــبوازي الــك ملقــت فالســماءح ل
. 

ـ   هما م فالزرازيـر  ن كمـا أنـت    ك
. 

ــزاِزال ــل اعت ــردى بك ــتحام ال ق
. 

ـ   ن كمـا أنـت يـا شـباباً تنادىك
. 

ــ ــازيه ــزيق غ ــالً لتم ب مستبس
. 

ــِل أيبد  ــعب درب ك ــك الص رب
. 

د لفقـــدها ال تعـــازيا حـــدال
. 

ــداٌءو  ــايل فـ ــحاياك للمعـ ضـ
. 

أصــبحت هائمــاً يف املغــازيو
. 

ألرض ا ن ضاعت إ ي عـيٍش يفـيد    أ 
. 

ــن  ــتهاِزوـ ــارةً الن ــت جت ليس
. 

ــ  ــيـ ودة األرضع ــاب امليام يف رق
. 

 ـ  ــن   نشاِز صـوتٍ ل كتـرث ت الف
. 

لسطيـفأنـت الرجاُء يا ابن      .. نـت أ 
. 

ــ ــوازيم ــوييت وج ــراها ه ن ث
. 

ــبالديو  ــاً ل ــوت هاتف ــِع الص ارف
. 



ــ ــازيه ــلُ املخ ــئام أه ؤالء الل
. 

ــرب  و  ــاِر أن يع ــن الع ــيهادم  ف
. 

قــد حــزمت العلــى بامتــياِزل
. 

لسطنيفتـية العـرب، يـا شـباب         ف 
. 

ــاِزو ــى اإلعجـ ــاز منتهـ إعجـ
. 

ــن اهللاإ  ــر م ــداَء س ــذا الف ن ه
. 

حــدة مــن تآمــٍر مــنحازو
. 

ــدِو وصــونواف  ارفضــوا خطــة الع
. 

فــيه بشــائر اإلجنــاِزوـــر 
. 

مطلـع الفجـ لكـم يف نضـالكم    و 
. 

 

  ))ا�ـا ق ((
ــ ــاء أن يعلمــال ــن ش يعلم م

. 

ـ ســ  د الــِدماكت وقلــيب ميـ
. 

ــ ــتعجمام ــرس مس ــول أخ ن اهل
. 

ــ  ــداسـ ــيٍح غـ كَت ورب فصـ
. 

ــماو ــى الس ــد ختط ــواهلا ق إع
. 

ــ  ــاق(كت وس ــبالَ) ان ــز اجل 
. 

ــىأَنهك ــحايا العم ــن ض ــو م م
. 

ــرونو  ــرب ال يبصـ ــناَء يعـ أبـ
. 

ــاو ــي أن يلجمـ ــد آنَ للبغـ قـ
. 

ــ  ــموخ؟ف ــن الش ــاُء وأي أين اإلب
. 

ع الظلـــم واملوقـــف املـــؤملاد
. 

ــيط  و  ــل للوس ــىاق ــذي يرجت ل
. 

ــِهمار ــيهم مسـ ــتك يف غـ أيـ
. 

كــن حكمــاً عــادالً إنــينو 
. 

ــ ــرماحتـ ــوانني أو أجـ دى القـ
. 

ــهف  ــن أرض ــذي ذاد ع ــيس ال ل
. 

ــدماو ــفك ال ــايل وس ــتل األه ق
. 

ــزاةف  ــتداُء الغ ــرم إال اع ــا اجل م
. 

إلـــيه عالمـــا ومـــا؟ي شـــار
. 

ــريهو  ــتاللٌ ك ــرم إال اح ــا اجل م
. 

هـــيهات يـــركع مستســـلماو
. 

ــنانلو  ــهلَ  ب ــان س ــا ك ــنالام مل
. 

قْـــِدمايحطـــم آمـــاهلم م
. 

فخــر إذ ظــل صــلب القــناه اللــ 
. 

*    *    * 

رمـــي املُغامـــر ملـــا رمـــىب
. 

ــبهمأُ  ــوا حن ــغاراً قض ــدي ص فَ
. 

ــتفهماإ ــرخ مسـ ــه يصـ ىل اللَّـ
. 

ــ  ــى ــغٍري مض ــل ص اووا وك
. 

ــىف ــِق احتم ــوز حب ــيف جي ك
. 

ــز(و  ــياة) بريي ــق احل ــر ح ينك
. 

ــو ــا األسـ ــاوتارخيهـ د املظلمـ
. 

ــ  ــوع ــزيدرفنا يه ــن م ــا م د فم
. 

تســـتلهم الفلـــس والـــدرمهاو
. 

رىب علــى الغــدر أبــناءهاتــ 
. 

ــاو ــناؤه العلقمـ ــرب أبـ يشـ
. 

ا الشــهد يف كــل قطــر ثــوتهلــ 
. 



لـــيها يطـــبع قـــد أحجمـــاإ
. 

لــيت الــذي راح مســتعجالًف 
. 

*    *    * 

ؤاداً حبــــبكُم مفعمــــافــــ
. 

ــلَ  و  ــا أه ــنانلي ــتإين مح ب ل
. 

ــ ــىمجـ ــوطَّن ذاك اِحلمـ الٌ تـ
. 

واللَّه مــا غــاب عــن خاطــريفــ 
. 

ــ ــتماع ــل أن ــوق ك روبتهم ف
. 

ــبدعني ملو  ــبةً مـ ــس كوكـ أنـ
. 

ــ ــىف ــوا دم ــاً وليس وارس حق
. 

ــ  ــرياعي ــن ال ــنها بس ذودون ع
. 

ــنوماو ــى ال ــيما مض ــظ ف أيق
. 

ــنانلو  ــالم ب ــا يف الظ  ــادى ن
. 

ــرماف ــا مغـ ــوراً بأجماِدهـ خـ
. 

ــدياِرو  ــيِع ال ــا يف مج ــى هل غن
. 

 

 نت ماشياً يف أحد   ك  ، وللطفل املشرد قصة، فقد    )الطفل املشرد (ذه آخر قصيدة وهي بعنوان      ه
حاجة (املشهورة يف مدينة كبرية ضخمة، ومشى خلفي طفل وهو يقول             شوارعلشوارع يف شارع من ال    ا

يا :  ، مل ألتفت إليه وإمنا أطلقت كلمة على عواهنها وقلت ارجع إىل بيتك وال تتسول، قال يل                )هللا يا بيه  
يه ومل أذق الطعام، التفت إل       لقد مضى يومان   لكآ  لوس، وإمنا أريد أن   فبيه أنا ال أريد دراهم ال أريد        

ن إ: القأين أبوك؟   و: نفسه خلفي، يلبس أمساالً بالية مقطعة فقلت له         ناك هيكالً عظمياً جير   هفوجدت أن   
ن زوجها مل يقبلين يف     إ: ملَ مل تقعد لدى أمك، قال     و: زوجت، قلت ت: ين أمك؟ قال  أ: أيب قد تويف، قلت   

 املطبخ ذات يوم وأحضر     مساء، وأنا متشبث بأمي، وبعد ذلك ذهب إىل         البيت، وأخذ يضربين صباح   
: القاذا ال تذهب إىل امللجأ؟      مل:  قلت ،وفتح الباب وطردين    ،أذحبك إن رأيتك يف البيت    س: السكني وقال 

 نين أبول أل: ِلم؟ قال و: لتقوبعد أسبوع طردوين من امللجأ،        مللجأ وسلمين إىل امللجأ،   ا  لشرطي قادين إىل  ا
نا أبول، نظرت إليه فوجدت البول قد وصل إىل أصابع            النوم، كل ليلة أبول، أنا اآلن أمشي وأ         يف

 . رجليه
ل، كُ: قلت له )  بالسندوتش  (صلت إىل حمل صغري لبيع ما يسمى       ونت يف هذا احلديث قد       ك

ضور مؤمتر  حل  جلزائراوأخذت أفكر ما العمل مع هذا الطفل وأنا يف الغد يف اليوم الثاين متوجه إىل                  
هتدى تفكريي أنين يف    ا  ،لسندوتشا  نم  بريةك  أكل مخس ِمصل  ..  ا أكل م  ؟ألدباء ومهرجان الشعر العريب   ا

اللحظة أنا مدعو للعشاء لدى رجل كرمي فاضل وصديق، مل يرزقه اهللا بأبناء وزوجته امرأة فاضلة                   هذه
بل دون شك لدى هذه األسرة      قن هذا الطفل سي   إ: غنية وهو غين أيضاً، ومن كبار احملامني، فقلت        

بعض النقود ومشيت إىل شقة       لتقي هنا، ونقدته  ن  لساعة العاشرة من يوم غد    ا  يف: لطفللفاضلة، قلت ل  ا
مل حتصديقي، املسافة كانت قريبة، وصعدت مث دققت اجلرس فحضرت السيدة وفتحت الباب وهي               

د بيه، أنا يف حالة نفسية متعبة جداً،        ومتد يد الكلب وتقول للكلب سلِّم على أمح         كلبها األنيق األبيض  



ع مسبعدي عين هذا القرف،     ا ، فقلت هلا  !أسلِّم على الكلب    لكلب أن يسلِّم علي وأنا    اي تريد من    وه
نعم لدي  :  لديك مشكلة، قلت له   :  فنظر يف وجهي قال     صويت زوجها وحضر، رحب يب ودخل      

هذا تتخلصي منه     إن الكلب :  نا؟ قلت مملطلوب  اوما  :  كيت وكيت وكيت، قالت   :  مشكلة، املشكلة هي  
يا ستي  :  ، خليهم ميوتوا، حنن أُِهنا بسببهم، قلت هلا       )فَشر:  (قالت  و من فصيلتنا،  ه  الذي)  بالكلب(نأيت  و

الذي هو من فصيلتنا، فيأكل من فتات املائدة واخلري كثري، رفضت رفضاً            )  بالكلب(خلِّي الكلب ونأيت    
ألنك مل  :   خاطرك؟ قالت  كسرت  سرت خاطري، وِلم  كالبارح تصور أنت    :  قاطعاً، أثناء حديثها قالت   

 لب مزكوم حتضرون له   ك  لطبيب، وهو مزكوم،  اتسلِّم عليه، البارحة يف الليل كان مزكوماً وأحضرنا له          
: العشاء، قلت :   قالوا ،أنا أستأذن :  لت هلم ق  ،لعبث والفسق والفجور  امن    لطبيب يف منتصف الليل، نوع    ا

تعشى عندكم، لكين ال أستطيع أن آكل        الفندق فأنا ليس لدي ذوق، من واجيب أن أ          إن أكلت يف  
إطالقاً بعد هذا املشهد الذي رأيت، فانصرفت إىل الفندق وأخذت محاماً منعشاً، وحاولت أن أنام مل                 

 ):الطفل املشرد(أستطع النوم، فقعدت على الكرسي وكتبت 
 

 فَهامـــاهدر الـــزمانُ بـــغـــ
. 

ــ  ــذق جـ ــاوعانُ مل يـ الطَّعامـ
. 

 ــايفـحـــب ــردِه ِعظامـ  تشـ
. 

 ـــم ــبؤِس يسـ ــرِبلٌ بالـ تسـ
. 

ــِه  ــىفـ ــدِد اليتام ــار يف ع ص
. 

ات الــذي حيــنو علــيـمــ 
. 

ــىر ــاةَ األيامـ ــيت معانـ ضـ
. 

تنكَّــــــرت أم فمــــــاو 
. 

ــرامايِت  ــتح احلـ ــاد يفتـ كـ
. 

ــاو  ــض اُألمهـــ زواج بعـــ
. 

*    *    * 

ــاإ ــداوة والظالمـــ ال العـــ
. 

 ــا رأىن ــيب فمـ ــب الصـ ِكـ
. 

ــيمَ  ــكوـ ــزؤامايعِل ــوت ال  امل
. 

ـــي  ــبطش األلـ ــرع الـ تجـ
. 

بقــى ومــا أشــقى املُقامــاي
. 

ــم أنْو  ــيه الظلـــ أىب علـــ
. 

رع الـــزنيم لـــه ِذمامـــايـــ
. 

ــممل  ــِه أم ولَــــ  حتِمــــ
. 

 ــاماإه ــوارع مستضــ ىل الشــ
. 

ــنار  ــياه دون أذى جـــ مـــ
. 

ــجاما ــه ِس ــني يذرف ــع الع
 ـ.

دمـوشـــي ميـــد يـــداً  مي 
. 

ــ ــان والجيـ ــناماد األمـ  املـ
. 

ــأوى والال  ــرف املـــ  يعـــ
. 

*    *    * 

ــقاماطض  ــئت سـ ــولٍة ملـ فـ
. 

ــتهو  ــفل.. لقيـ ـــقـ يت بعـ
. 

ــ ــاتــــ بدى يل حطامــــ
. 

اٍف بأمســــاٍل ممــــزقٍةحــــ 
. 



ــات ــي الكَالَمـ ــٍب وال يبغـ عـ
. 

ــنال  ــي ِمـ ــتطيع املَشـ  يسـ
. 

 ــِطراماود ــؤججه اضـ ــا يـ مـ
. 

مسعــت مــا يدمــي الفــؤاو 
. 

ــا ــد الطَّعام ــٍع وج ــةَ جائ ـع
 ـ.

ــيه  و  ــن عين ــحت م ـــدمس مـ
. 

ني متـــتِحن اللِّـــئاماحـــلـــِة 
. 

فـــي علـــيه علـــى الطُّفُـــوهل 
. 

ــلُ  ــازت مقامــانـ ــٍة ح عم
. 

ي نعمــةُ املــوىل وأمجـــهــ 
. 

ــتماماع ــنالُ وال اهـ ــاً تـ طفـ
. 

لهـــو ـــا التشـــريد الي 
. 

ــتقاما ــفعنا انـ ــِمنا ويصـ ِصـ
. 

واعــــار جيلِجــــلُ يف عــــ 
. 

ــياما ــنا ِنـ ــا زلـ ــوه ومـ حـ
. 

ــ  ــعوب اله ــِم بت ش ـــتعل م
. 

 ــه ـــ ــاس ــروي األنام حابةٌ ت
. 

املـــال طـــوفانٌ ومـــنـو 
. 

ــه إ ــمري بـ ــى ذا الضـ تعامـ
. 

ــربيءال  ــاِل الـ ــب للمـ  ذنـ
. 

*    *    * 

ــىتِب  ــٍد ترامـ ــيش يف رغـ عـ
. 

ــ  ــالك ــن الك ــيوِت م م يف الب
. 

ــا ــاً أو محامـ ــاءت دجاجـ شـ
. 

 .للـحــم نطـــعـمــها وإنا 

نســــكُبه هــــياماوراقــــاً 
. 

نلفهــــا باحلــــب رقـــــو 
. 

هـــر إن تصـــنعِت الـــزكاما
 ـ.

نســـوشــكو إذا عطســت  ن 
. 

ــب جناذا  ــا؟لكلـ ــه غالمـ علـ
. 

اذا يضـــر لـــو أنّ هــــمـــ 
. 

ة مــا أقامــاين الــرعامــب 
. 

عطـــيه مـــا نعطـــي الكـــالن 
. 

يه آمـــاالً جســـامافـــــــق 
. 

نِعــــده رجــــالً حنقـــــو 
. 

 

 .شكراً إلصغائكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
 . فُض فوك يا سيديال: لشيخ عبد املقصود خوجها

 

اهللا الشهري    ألسئلة املوجهة لسعادة ضيفنا الكرمي، هذا سؤال من األخ عبد          ا: ريف احلفل ع
 : يقول

يس جديداً يف أن األزمات اليت مرت بأمتنا اإلسالمية والعربية قد أثرت تأثرياً كبرياً يف سرية                  ل
معظم أدبائنا وشعرائنا العرب، ومنهم أنتم أيها الضيف الكرمي، من وجهة نظركم ما مدى تأثري الغزو                 

 وهل أجنبت األزمة أدباء وشعراء من جيل        ؟على احلركة األدبية الكويتية     لكويتاالعراقي الغاشم على    
 جديد، جيل األزمة؟



 

 شك هي ليست أزمة، هي كارثة بكل ما تعين الكلمة من معىن،             ال: ألستاذ أمحد حممد السقاف   ا
ومصيبة أصابت األمة العربية بأسرها، دولة عربية تغزو دولة عربية يف الوقت الذي ردد فيه صدام                  

امليثاق القومي ال   ..   أن امليثاق القومي الذي تاله يف التلفزة واإلذاعة         رحسني قبل الغزو بعام أو أشه     
عمل مثل هذا   ...  إذا صدام حسني  ..  لعراقاجيوز أن يرفع السالح العريب على عريب آخر، وإذا جيش           

جيب على األمة العربية مجعاء أن تقاتل صدام حسني، هذا امليثاق القومي، ولكنه هو يف واٍد والقومية                  
ة يف واٍد آخر، القومية العربية هي تضامن العرب، القومية العربية ليست العنصرية، ليست                 يربالع

ليست تكميم األفواه، القومية العربية تضامن، القومية       ..  ليست الطغيان ..  ليست الفاشية ..  الشوفينية
رب تبدأ من   لعاالعربية معروفة عند العرب منذ األسواق اجلاهلية اليت كانت األسواق التجارية عند              

شهراً )  ومة اجلندل د(يف  )  حلسااب(ميرون  )  جره( يسموا يف ذلك الوقت      ،حلساامروراً ب )  ومة اجلندل د(
مدينة أخرى يف   )  لصحارا(مث يتجهون إىل      ،مانعيف  )  باد(وينطلقون بعد ذلك إىل       حلسااوشهراً ب   لشاماب
واملساجالت، وكانوا يتلمسون املخرج ألن      رشعال  هراً يف البيع والشراء وقراءة    ش ويقيمون   ،مانع 

 . هذا ما أفزعهم أن يشقوا
 

انوا يتلقون العدوان من الشمال من الرومان، ومن الشرق من بالد فارس، فأتاهم خطر جديد               ك
أصبحت املصيبة كبرية جداً اجلزيرة العربية      و  ،ليمناواحتل    ليمنامن الغرب وهو اخلطر احلبشي، نزل يف        

وللتوحد، غزاهم األحباش يف عقر دارهم، أقامت األسواق         ..  الذين يتوقون للحرية    روبةع ال أو أبناء 
التجارية هذه لتجمع كلمة العرب للتضامن، وكانت تنتقل الساحة التجارية بعد ذلك إىل قرى الِشحر               

 بصنع  ةشهورمكانت    دنع  ،دنع مث إىل    ،دنعشرق    بينأَمنطقة    بينأَ إىل   ،يرانإ مث إىل    ،مانعبعد  
 بردة من البرد    مشهورة بصنع البرد، وكان لدى النيب         نعاءص و ،نعاءصنتقلون إىل   ي  الِطيب، وبعد ذلك  

وذي ااز أيضاً   )  عكاظ(يتوجهون إىل     عب ابن زهري كما نعلم، مث     ك وألقاها على    ،ليمنااليت تصنع يف    
ومة ديد غري هؤالء يذهبون يتبعون ب       يبدأ قوم جد   فيقيمون فيها األسواق مث يطوفون وبعد الطوا       

تلك كل األسواق كانت عبارة عن خماض للتضامن العريب الذي هو القومية            ..  وهكذا، كل ذاك    اجلندل
 أا..  لناس نفروا منها اعتقدوا أا جتبر      االعربية، القومية العربية بزعامة أمثال صدام حسني كثري من            

 .لقوم على قوم آخرينوتعايل بعض ا ..وأا تعايل.. احتالل
 

لقومية العربية هي تضامن فقط، إن مل يتضامن العرب لن يسلموا، ولن تسلم ديارهم، أما                  ا
 عندما تفاخر   ،"عوها فإا منتنة  د:  " قال التفاضل والتفاخر وكذا فهذا منهي عنه يف اإلسالم، النيب           

     ا منتنة دعوها فإ "  : لقبيلته، قال  باملهاجرون واألوس واخلزرج كلٌ تعص"،   فالتفاخر باألنساب 



واألحساب والقبائل وكذا من خملفات اجلاهلية والعقل اجلاهلي، حنن اليوم أمام تطور رهيب جداً يف                
العلوم، ضروري أن ننطلق جبميع قوانا، أن نتضامن وننطلق نبين دولة عربية حديثة متضامنة ليحتفظ                

األورويب، يكون    ريب يف املستقبل يشبه االحتاد    عاد  ضروري أن يكون لدينا احت    لكل بلد خبصوصياته، من ا    
اهتمام باللغة العربية اليت خنشى عليها من        ..  لنا قوة رادعة، قوة اقتصادية قوية، لنا اهتمام بالعلوم         

ات جالتضعضع، وقد مسعنا أصواتاً تنادي بقتل اللغة العربية واالبتعاد عنها واالستعاضة عنها بالله               
 .وأعداء العرب شكراً لكم سرائيلإهؤالء الذين يعملون ملصلحة احمللية، كلهم دعاة 

 

يدي الفاضل احلقيقة األسئلة كثرية، ونتمىن عليكم االختصار حىت ال يدركنا            س: ريف احلفل ع
 : الوقت، هذا سؤال من األخ غياث عبد الباقي يقول

 

عديدة  وله جمالت    ،لسعوديةا  مثل  لكويتاعالمية يف   إلشعر الشعيب أصبح ظاهرة      ا
وصفحات كثرية يف الصحف اليومية، بل رمبا أفرزت له الفضائيات مساحات، بينما شعر األصالة    
وشعر الفصحى ال جيد له الدعم اإلعالمي الذي يالقيه الشعر الشعيب، فما األسباب وكيف يعود               

 شعر الفصحى األصيل للريادة؟
اء واألدباء عليهم أن ينشطوا، ال      قضية الشعر ..  هي قضية   احلقيقة:  ألستاذ أمحد حممد السقاف   ا

نستطيع أن نأيت لشعراء عاميني نقول هلم ال تكتبوا الشعر العريب، لكن حنن نطلب أال تكِثر الصحف                  
اهللا   ذكر أن عمر رضي   أ  نبطي يعين عامي،  ..  عر نبطي شوالتلفزة واإلذاعة من هذا النوع من الشعر، ألنه         

يعين ال  ..   ال تستنبطوا  ،لعراقاإىل    كان اجليش متوجهاً   تستنبطوا،   ال:  يودعه  هوو  لجيشل  القعنه  
يف ذلك الوقت، يطلب منهم احملافظة على اللغة           لعراقاتتكلموا اللغة العامية اليت يتكلم ا سكان         

العربية الفصحى، هنا جاءت لفظة الشعر النبطي، الشعر النبطي يعين الشعر العامي، لكن اآلن صرنا                
وهو شعر املدن العامي، وشعر النبطي الذي هو شعر البادية، على أية حال عندما              يز بني الشعر الشعيب     من

تتعلم البادية سيخف شعر البادية بالتدريج، وإن كان ال ميكن القضاء عليه ألنه اجلمهور بني الناس،                  
شعر العامي، رجائي   العندما وجد الشعر الفصيح كان موجود أيضاً        ..  وكان موجوداً حىت مع الشعر    

ليب أن الذين هلم احتكاك بالشعراء الشعبيني أو الشعراء النبط، أن حيثوهم على تقريب الشعر                  وط
النبطي من الفصحى، ال أن يقولوا فصحى ألم غري قادرين، الشعر الفصيح شيء آخر، هم غري                   

وال لصرف وال علوم اللغة      ا قادرين يكتبوا الشعر الفصيح ألم غري متعلمني، مل يدرسوا النحو وال           
درسوا اآلداب العربية القدمية، ولكن نريد منهم أن يستعملوا األلفاظ العربية اليت يسمعوا يف اإلذاعة               

جداً، ألن ال يفهمها أحد، وبصورة خاصة عندما          أللفاظ املوغلة جداً واخلصوصية   اويف التلفزيون ويتركوا    
يع أن يفهم شيئاً من الشعر النبطي ال        ي أو املغريب هل يستط    رتلقى قصائدهم يف الفضائيات، خذ اجلزائ     



ال ميكن أن يفهمه      جلزائراأو يف     ملغربايف    لعاميةا  اللغةبميكن مستحيل، والعكس صحيح، أي شاعر       
 .السعودي أو الكوييت

 : ألستاذ عثمان مليباري يسأل قائالًا: ريف احلفلع
 

لشعراء الكويتيني أمثال    أود معرفة رأيكم با    االشقيقة لذ   لكويتانتم أحد أعالم األدب يف      أ
األساتذة فهد العسكر، أمحد مشاري العدواين، حممد الفايز، وخالد سعود الزيد، وأخرياً الشاعر             

 .بد اجلليلع األسري فائق
 

فائق عبد اجلليل شاعر أغنية بالعامية، ال يكتب شعراً فصيحاً،           :  ألستاذ أمحد حممد السقاف   ا
ن الرعيل السابق   مس يف املدارس، شعراء نعم فهد العسكر         كروا قصائدهم تدر  ذُلكن هؤالء الذين    

عبد اهللا الفرج، وإن كان خالد الفرج مكث        ..  قبل فهد العسكر هناك مجاعة خالد الفرج      ..  خدم  الذي
رج فواهللا ي .  سنواته األخرية يف املنطقة الشرقية من اململكة، هؤالء شعراء هلم احلضور كل الذين ذُِكروا             

 .اجلليل، هذا شاعر شعيب يكتب بالعامية، وهو شاعر حملِّقكربة أخينا عبد 
 

 : يقول دةذا سؤال من الدكتور سعيد املنويف كلية املعلمني جبه: ريف احلفلع
 

بصفة عامة من آليات ملنع حدوث        اصة والدول العربية  خبصفة    لكويتاا الذي اختذته    م
من احمليط إىل اخلليج صغرياً كان أم        الضرر بكل عريب     تمثل تلك االعتداءات الغامشة اليت أحلق     

 كبرياً؟
 

نسعى ..  بأحاديثنا..  باتصاالتنا..  بأشعارنا..  حنن نسعى مبقاالتنا  :  ألستاذ أمحد حممد السقاف   ا
لدفع العجلة وقد مسعتم من شعري اآلن وفيه نبهت شعب اخلليج إىل التوحد، ال ميكن أن يمنع اهلجوم                  

لة بالنفط، وما دام اجلريان حيسدون هذا اخلري الذي تنعم به اجلزيرة،            بية ما دامت مثق   رعلى اجلزيرة الع  
إما أن  :   حنن خمريون بني أمرين    ،يما بينها، بغري هذا ال ميكن     فعلى اجلزيرة أن تتوحد، أن تنشئ احتاداً         

 وننشر قوة   اجندد معاهدات الدفاع املشترك، أو أننا نعمل االحتاد فيما بينن           ونتمسك باألجنيب،   
. ية رادعة، أيهما أحسن؟ وأيهما أسلم؟ وأيهما أكرم لنا؟ ال شك أن التوحد هو األسلم                عسكر

 .وإنشاء قوة عربية رادعة هو األسلم، إذا بقينا مشتتني فهذا خطر جداً
 : ألخ الطيب يوسف يقولا: ريف احلفلع
 ياله؟اً خاصاً به وخبعل على الشاعر أن يعايش الواقع بتفاصيله؟ أم عليه أن ينتج واقه



الشعراء خيتلفون، هنالك شعراء يعيشون يف خياهلم، وخيلقون        ..  ال:  ألستاذ أمحد حممد السقاف   ا
واقعاً ألنفسهم، وهناك شعراء يتأثرون من احمليط، وشعرهم يترجم الواقع الذي تعيشه األمة، هذه                

 .مسؤولية الشاعر أن يتخذ الطريق الذي يريد
 : سى املنقري يقوللطالب علي بن موااالبن : ريف احلفلع

 

ن خالل تتبع سريتكم الذاتية تبني أنكم قد درستم احلقوق إال أنكم قد توجهتم إىل العمل                م
على عدم قناعتكم بدراستكم احلقوق أم أن اهلواية          كتابةً وتأليفاً، فهل هذا دليل    واألديب تدريساً   

 قد غلبت على الدراسة؟ 
ندنا بضع مدارس، الذي يظهر بوظيفة مدرس       خترجت يف وقت ع     :ألستاذ أمحد حممد السقاف   ا

شرعي   القوانني، وإمنا هناك قاضٍ   بهذا شيء كبري ومهم، ليست لدينا آمال، ليست لدينا حماكم حتكم             
 وكنت أميل للتدريس    ،لطلب على املدرسني فاخترت   اموجود باحملكمة، وهناك حمامون شرعيون وكان       

 . جداً ففضلت التدريسرسالة مهمة.. ةلوأحب التدريس وأعرف أا رسا
 : األخ علي املنقري يقول: ريف احلفلع
 ظل زمحة الفضائيات وصخب الكمبيوتر واإلنترنت هل الشعر منتصر أم مهزوم أم أنه               يف
  بني بني؟
ال هو منتصر طبعاً، الشعر ينتصر، أمة بدون شعر ليست أمة،           ..  ال:  ألستاذ أمحد حممد السقاف   ا

األمة هذه فيها شعراء أم ال؟ إذا عرفت أن فيها شعراء فاعلم أا أمة حية،                ألين إذا كانت    سأول ما ت  
الصحافة والشعر، أمة لديها صحف أمة حية، أمة لديها شعراء أمة حية، ال صحف ال                 :  هناك شيئان 

 .شعراء هذه أمة ميتة
 : أحسنت، األخ حممد منصور الشامي يقول: ريف احلفلع

 

 ؟)العنصرية الصهيونية يف التوراة(ن كتابكم  فكرة موجزة عال لكم أن تعطونه
 ..يطول املقام:  ألستاذ أمحد حممد السقافا
 ..هو يطلب فكرة موجزة: ريف احلفلع
الصورة املوجزة عن ما حواه الكتاب، وكتبت مقاالت عدة يف           :  ألستاذ أمحد حممد السقاف   ا

ذحبون يف  ي  اب عندما نرى األطفال   االستغرب أو   ةالصحف، إن من اخلطأ أنه نصاب بالدهشة أو بالصدم        
الذي خلقه الفكر     سرائيلإغرابة هذا ما تقوله التوراة، التوراة تزعم أن يهوا إله بين                 ال ،لسطنيف

الصهيوين، الفكر اليهودي املتطرف، خلقه على ر الفرات، وهم أسرى كتبوا التوراة، وهم أسرى بعد               



 كتابة التوراة، مل تكن لديهم توراة من قبل، هناك وصايا           اك عكفوا على  نه  لعراقاأن ساقهم خبتنصر إىل     
 .عشر اليت أتى ا موسى عليه السالم ال تقتل، ال تزين إىل كذا

 

لعامية هذه، اخلبابري موجودة يف التوراة ال يكتبها         ادعوين أستعمل الكلمة    )  اخلبابري(ما هذه   أ
من :  قال)  الفصل يف اِمللل والِنحل   ( كتابهدما قال يف    ن ابن حزم األندلسي ع    -ورحم اهللا -حىت جمنون   

العقل وسخيف ومرذول     جوههم؟ إنه كالم ال يصدقه    وكتب هلم هذه األكاذيب املرذولة وسخم ا        
الذي استقبلهم كأسباط هذا      صرمحاكم    ويهربوا من فرعون    صرمتركوا  يوتافه، هم عندما أرادوا أن      

وحتكم فيها زهاء مخسمائة سنة، لكن الذي استرد احلكم         بالقوة    صرم  مِلك الرقا، اهلكسوس الذي احتل    
، مث أتى الذي طرده، إن اإلله قال هلم         )أحنس(وطرد الرعاة هو الذي أتى قبله         صرمالفرعوين ألهل   

من املصريات، دعوا زوجاتكم      مالبس حريرية و  استعريوا ذهباً وفضة    صرم  ينما تريدون أن تغادروا   ح
إله    اهربوا ذه املسروقات، أي    مثون أن تقضوا العيد خارج املدينة بالربية،        م أنكم تريد  تستعري وقولوا هل  

 فضة وحرير وهربوا،  و  ين، وأم استعاروا ذهب   ديأمر بالسرقة؟ هذا كذب وسخافات ليس لديهم         
وركض خلفهم فرعون السترداد أموال املصريني، ليس غري، ال يريدهم يريد منهم أن يرحلوا، ركض                

الفلسطينيني رجاالً ونساًء شيوخاً وأطفاالً، اقتلوا مجاهلم         د، مث يف مواضع أخرى قتلوا     ستريهم حىت   فخل
وغنمهم ومحريهم، أي إله يأمر بقتل احلمري والبغال؟ مث أي إله يأمر بقتل األطفال؟ هذا حقد عنصري ال                  

مثل هذا ما ورد    فني مل جند    رشبيه له، حىت مل جند لو نرجع إىل كتاب هرتزل وكتب بعض النازيني املتط             
 .ألنه كذب، ال يصح، اليهودي احلر يرفض هذا الكالم

 

عرضت ودامت سنوات لشبان يهود انتقدوا كل هذا الكالم، وصاروا يتهكمون             ندنلثيلية يف   مت
عندما   فضل البشر من أين جئنا؟ مث     أأن اليهودي هو أفضل البشر، كموا قالوا أي كالم هذا؟ حنن             

طردوهم، مصيبة اليهود خيطئ من يعتقد أن العنصرية الصهيونية           ..  عرضوهالي  سرائيلإ  ذهبوا إىل 
هذا )  عوديا يوسف (هي من التوراة، اجللف     ..  املوجودة هي نعرة أخذوها من هتلر أو من موسوليين ال         

عد بو  الصواريخ من أيام قليلة،   بالتابع هلم احلاخام ضخم كالفيل، طلب أن مجيع العرب جيب أن يقتلوا              
 ال يوجد إرهابيون، أنا ال      ،أنا أقصد اإلرهابيني  ..  ال:  فضحتنا وكذا، قال  :   ثاروا عليه وقالوا له    ذلك ملا 

أرضهم، ليس هناك إرهايب إطالقاً، وإذا        لسطينيون يكافحون السترداد  ف هناك   ،لسطنيفأرى إرهابياً يف    
 متطرفني، هم خيلقون    نة عربية يظل االحنياز األعمى من أي دولة غربية لليهود واهللا ستجد يف كل مد             

 .خيلقون التطرف يف البالد العربية سرائيلإلالتطرف، الذين احنازوا 
 : سؤال من األخ عبد اهللا الشريف يقول: ريف احلفلع

 



 تراثنا العريب واإلسالمي حداثة حقيقية ويف حداثتنا العربية الراهنة نزوع لقطيعة تامة مع              يف
اعرنا الكبري أمحد السقاف باعتباره أحد رواد ضة         ن يقف ش  ياملوروث العريب واإلسالمي، أ   

الثقافة العربية من هذه القضية الشائكة؟ واألستاذ عبد احلميد الدرهلي أيضاً له سؤال مضمونه               
 .مشابه هلذا السؤال

ليس هناك تصادم بني احلداثة اليت نعيشها وبني اإلسالم،          ..  ال:  ألستاذ أمحد حممد السقاف   ا
 عصر من العصور، والعروبة بدون إسالم هي عروبة جاهلية، واملسيحي العريب هو             احل لكل صاإلسالم  

اهللا –مارون عبود     ملسيحيني يتثقفون ثقافة إسالمية،   امن يعتز باإلسالم، وبثقافة املسلمني، كثري من         
داً، اه حمم أبو حممد ابنه مس   ..   كان حيفظ القرآن من الغالف إىل الغالف       ،بنانل أستاذ النقد يف     -يرمحه

 يتثقفون ثقافة إسالمية عربية، فال جدال حنن        ،بنانليف    ثري من األدباء الشباب املسيحي    كوكذلك احلال   
إلسالم هم أعداء   ابدون الدين اإلسالمي معىن ذلك رضينا أن نقف مع أعداء اإلسالم، وأعداء                

الم والعروبة ال   اإلس   آٍن واحد، العروبة ال تنفصل عن اإلسالم، كالمها عملة واحدة            يفاحلروب،  
 .ينفكان أبداً
 : األستاذ حسني عاتق الغرييب يقول: ريف احلفلع

 

ل جنحت القصيدة احلديثة يف التعبري عن التجربة اإلنسانية بوضوح؟ وما هي مالمح               ه
 اإلبداع اليت تراها يف القصيدة سواء عمودية أو حديثة؟ 

 

 اليت ز ويطرب هلا السامع هي        دةيأنا أؤمن بالشعر، القص   :  ألستاذ أمحد حممد السقاف   ا
القصيدة الناجحة، سواء كانت حديثة أو كانت شعراً حراً أو شعراً حديثاً أو عمودياً املهم أن يكون                  

لعمودي، قصيدة عمودية وهي جوفاء     اشعراً، أنا ال ترضيين قصيدة عمودية رغم أين أكتب الشعر            
للغة وفيها املعىن وفيها اهلدف، وكذلك احلال  اامعانيها سخيفة، ركيكة، جيب أن يكون فيه) فاضية(

 . بالنسبة للقصيدة احلديثة
 : األخ سعيد اهلادي يقول: ريف احلفلع

 

ل يتنامى إبداع الشاعر مع تقدمه يف العمر ويتألق يف ختام حياته؟ أم يتوقف إبداعه يف                 ه
 قمة ما مث يتحول بعد ذلك إىل نظم فقط؟ 

..  ال أعتقد الشاعر املتمكن يظل على ما هو عليه وال يرتل            هللاوا:  ألستاذ أمحد حممد السقاف   ا
 :سواء كان شاباً أو كبرياً يف السن، درسنا لشعراء كبار يف السن الشاعر الذي وقف يقول

 



ــ ــرمجانق ــي إىل ت ــوجت مسع د أح
. 

ــتهاإ  ــثمانني وبلغـــ ن الـــ
. 

 

ني والتسعني، مات   ناوز الثمانني وهو يقول الشعر املمتاز، وكثري من الشعراء جتاوزوا الثما            جت
 . كان يقول الشعر إىل أن مات، ويقول الشعر املمتاز-اهللا يرمحه-اجلواهري 
 : األخ حممد باوزير يقول: ريف احلفلع

 

إطالع واسع ودراية بإرثنا    انت لكم إطاللة متألقة مع تراثنا األديب تنم عن ذوق رفيع و           ك
إشراقة جديدة تقدمون منها وجبة أدبية        الكويتية، هل من  )  العريب(العريب، وذلك من خالل جملة      

 بعد توقف وانقطاع دام أكثر من عامني؟) العريب(لقارئ 
 

مل ينقطع إنتاجي إىل أن ركبت الطائرة وأخذت الديوان من املطبعة           :  ألستاذ أمحد حممد السقاف   ا
 العام  ،لسقاف ما انقطعت  االيت قرأا موجودة يف الديوان من شعر أمحد           دةجته معي، قصيدة    وأحضر

العباسي، ما    عراء العصر ش  ن فحول م  اعراً عباسياً شعن عشرين   )  أغلى القطوف (املاضي كان لدي    
 . انقطعت، كل سنة كتاب مل أنقطع قط

أحاديث يف العروبة   :  يل مقاالن متتابعان  )  العريب(إذا تطلعون على    )  العريب(لعام املاضي أنا يف     ا
 .والقومية موجودة فيها

من األخ عجالن بن أمحد الشهري عن الوحدة العربية، وأعتقد أنكم               سؤال:  ريف احلفل ع
 : تكلمتم فيها مشكورين، سؤال من األخ أمني جليب يقول

 

ى منطقة  وسطع نورهم عل    لكويتاا السر يف بروز كوكبة من املفكرين التربويني يف           م
 غريهم؟والدول العربية واإلسالمية أمثال الدكتور طارق سويدان والتويين واحلمادي 

بشرق   هلنداتعرف كان هلا اقتران قوي جداً باخلارج، ب         لكويتا:  ألستاذ أمحد حممد السقاف   ا
اً بدأ   يف أيام الفقر قبل النفط، وظهر فيها شعراء مشهورون مثل عبد اللطيف، مث التعليم أيض                ،فريقياأ

 .ليس شيئاً مستغرباً إذاً وجود تربويني. مبكراً عندنا التعليم النظامي
 

  ))لمة اخلتامك(( 
احلقيقة هناك أيضاً أسئلة كثرية ولكن حىت ال نثقل على ضيفنا، اختصرنا بعضها             :  ريف احلفل ع

 .وهناك أيضاً أسئلة مضموا واحد
 



لتقدير والعرفان لفارس اثنينية هذه الليلة شاعرنا       تاماً ال يسعنا إال أن نشكر ونتقدم بالشكر وا        خ
 .وماسي املعروف األستاذ أمحد حممد السقاف ونشكره على جتشمه متاعب السفرلالكبري والدب

 

نذكر حضراتكم بأن   و.  آلن وكاملعتاد يقدم صاحب االثنينية لوحته التذكارية لضيف اثنينيتنا         ا
 .الشقيقة ململكة املغربيةاباس اجلراري عميد األدب العريب بالقادمة هو معايل األستاذ ع ضيف االثنينية

 

األستاذ السقاف ذه املناسبة، ونسأل اهللا        لوحة االثنينية تقدم لفارس االثنينية      ،وحة تذكارية لذه  ه
 . سبحانه وتعاىل لكم العمر املديد إن شاء اهللا املكلل بالصحة والعافية

لوحة تذكارية للفنان خالد خضر ذه املناسبة، شكراً         ما يقدم سعادة الشيخ عبد املقصود        ك
الكبري وشكراً حلضورنا الكرام، ونتمىن إن شاء اهللا أن نلتقي يف اثنني األسبوع القادم،                 لسعادة ضيفنا 

 .حىت ذلكم احلني نستودعكم اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

• • • 
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