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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :عريف احلفل األمسية قائالً سان كتوعةحذ فتتح األستاا
 احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا             :ريف احلفل ع

 .ونبينا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 األخوة احلضور، السالم عليكم ورمحة اهللا     ...  صحاب الفضيلة واملعايل والسعادة حميب االثنينية     أ
 .وبركاته
ا حنن نلتقي جمدداً يف هذه الدار العامرة، لكي حتتضننا اثنينية احلب والوفاء مرة أخرى يف هذه                  ه

ن الشعر يف الوطن العريب، وهو      االليلة املباركة وجنتمع سوياً لكي نكرم يف هذه الليلة فارساً من فرس            
حب بسعادته وصحبه الكرام، وعلى     فبامسكم مجيعاً نر  .  غين عن التعريف، سعادة األستاذ قاسم حداد      

بركة اهللا؛ وكما تعودنا دائماً نبدأ اثنينيتنا بتالوة آٍي من الذكر احلكيم للقارئ الشيخ مصطفى                   
 .الرهوان

  ))تالوة مباركة(( 
 بني يدي السرية الذاتية لسعادة شاعر هذه الليلة وفارس االثنينية،            ، أيها السادة  :ريف احلفل ع

كثر مع الشعر، فيسمح يل ضيف هذه االثنينية أن أختصر، ورغم أن هذه               وحنن نريد أن نعيش أ     
 . املعلومات تسجل يف كتب االثنينية كما هو معروف

 

  ))لسرية الذاتية لسعادة األستاذ قاسم حدادا(( 
 . عام مثانية وأربعني وتسعمائة وألف للميالد لبحريناسعادة الشاعر قاسم حداد، ولد يف  -
 . حىت السنة الثانية ثانوي لبحرينادارس تلقى تعليمه مب -
التحق بالعمل يف املكتبة العامة منذ عام مثانية وستني وتسعمائة وألف، حىت عام مخسة وسبعني                    -

 .وتسعمائة وألف للميالد
 .مل يف إدارة الثقافة والفنون بوزارة اإلعالم من عام ألف وتسعمائة ومثانني للميالدعمث  -



 عام تسعة وستني وتسعمائة وألف، شغل عدداً        ،لبحريناة األدباء والكتاب يف     شارك بتأسيس أسر    -
 . من املراكز القيادية يف إدارا

 . نني وتسعمائة وألف للميالدااليت صدرت عام سبعة ومث) كلمات(توىل رئاسة حترير جملة  -
 .عام سبعني وتسعمائة وألف للميالد) أوال(سعادته عضو مؤسس يف فرقة مسرح  -
 .ينشر يف عدد من الصحف العربية" وقت للكتابة"يكتب مقاالً أسبوعياً منذ بداية الثمانينات عنوانه  -
 واألجنبية، والدراسات النقدية    ةكُتب عن جتربته الشعرية عدد من األطروحات يف اجلامعات العربي           -

 .بالصحف والدوريات العربية واألجنبية
 . غات األجنبيةترمجت أشعاره إىل عدٍد من الل -
 .  امسها أمينة-اهللا حيفظها-مهيار، وحفيدة واحدة .. حممد.. متزوج ولديه ولدان وبنت، طفول -
 اية سبعة وتسعني وتسعمائة وألف      محصل على إجارة التفرغ للعمل األديب من طرف وزارة اإلعال           -

 .للميالد
 : عربية وعاملية، نذكر منهاشارك يف عدٍد من املؤمترات والندوات الشعرية والثقافية  -
 .عام سبعني وتسعمائة وألف للميالد) ملتقى الشعر العريب األول (-
 .أربعة وسبعني وتسعمائة وألف للميالد غدادب) املربد(مهرجان  -
 .ألف وتسعمائة وستة ومثانني للميالد ملغرباالعاشر سبعة ومثانني وتسعمائة وألف، ) أصيلة (مهرجان -
طبعاً أكثر من حوايل عشرين     .  عام سبعة وتسعني وتسعمائة وألف للميالد       ألردنا)  رشج(مهرجان    -

 .مهرجاناً ومعرضاً
 

 :ن مؤلفات سعادتهم
 . للميالدنيإبريل عام ألف وتسعمائة وسبع لبحرينا) البشارة (-
 إبريل عام ألف وتسعمائة واثنني وسبعني        ،ريوتب)  خروج رأس احلسني من املدن اخلائنة        (-

 .دللميال
 . سبتمرب عام ألف وتسعمائة ومخس وسبعني للميالد،لبحرينا) الدم الثاين (-
 .  فرباير ألف وتسعمائة ومثانني للميالد،ريوتب) قلب احلب (-
 .مائة ومثانني للميالدع ألف وتس،ريوتب) القيامة (-
 . ألف وتسعمائة وواحد ومثانني للميالد،ريوتب) شظايا (-
 .ف وتسعمائة واثنني ومثانني للميالد أل،ريوتب) انتماءات (-
 . ألف وتسعمائة ومثانية ومثانني للميالد،لبحرينا) النهروان (-



 .  ومثانني للميالدةعام ألف وتسعمائة وتسع ملغربانص مشترك مع أمني صاحل، ) اجلواشن (-
 . عام ألف وتسعمائة وتسعني للميالد،ندنل) ميشي خمفوراً بالوعول (-
 . ألف وتسعمائة واثنني وتسعني للميالد،لبحرينا) تعزلة امللكا (-
 . ألف وتسعمائة ومخس وتسعني للميالد،ريوتب) نقد األمل (-
ألف وتسعمائة وستة     لبحرينا  –  ندنلباالشتراك مع الفنان ضياء العزاوي،      )  أخبار جمنون ليلى    (-

 .وتسعني للميالد
ألف وتسعمائة وسبع وتسعني      لكويتادار قرطاس،   )  ليس ذا الشكل وال بشكل آخر        (-

 .للميالد
 .عام ألفني للميالد ريوتب املؤسسة العربية للدراسات والنشر، –األعمال الشعرية  -
 . للميالدنيعام ألف ونستدار ترب الزمان، ) عالج املسافة (-
 .عام ألفني للميالد ريوتب دار االنتشار، –) له حصة يف الولع (-
مشترك مع املصور الفوتوغرايف صاحل العزاز، ترجم النصوص إىل          كتاب  )  املستحيل األزرق   (-

عام ألفني وواحد     ومارالفرنسية، عبد اللطيف اللعيب، واإلجنليزية نعيم عاشور، طبع يف            
 .للميالد

 

رة أخرى امسحوا يل    م.  قد اختصرنا كثرياً يف هذه السرية العامرة يف احلقيقة         لما أسلفت ف  ك
اعرنا الكبري وصحبه الكرام، ويسرين أن أترك امليكرفون اآلن لصاحب           وبامسكم مجيعاً أن أرحب بش    

 .االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه
 
 

  ))صود خوجهقبد املعلمة سعادة الشيخ ك(( 
سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا وكفى، والصالة والسالم على النيب املصطفى، وعلى آله                ب

 .وصحبه أمجعني
 :األخوة األفاضل.. ساتذة األكارمألا
 ..لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتها
 أبت  يحييكم أطيب حتية، وبامسكم مجيعاً أحيي ضيف أمسيتنا، الشاعر الكبري قاسم حداد، الذ            أ

أرحييته إال أن يزيد شواغله بتكرمينا ذا اللقاء الذي أعتربه امتداداً ملوجات تتدافع من سواحل                   
 ،اريند و ،لقطيفا و ،لدماما و ،خلربااللؤلؤ والقلوب املفعمة حبب احلياة، حنو شواطئ          ذات   ،لبحرينا
 عرب املدى، وتشق أغاين الغوص      اإا عالقة أزلية متأصلة اجلذور، عميقة األغوار، يتعانق خنيله        .  اروتتو



ر احلدود يف   والبحر أرجاء السماء، لتنسج لنا لغة مميزة تشف عنها كل تفاصيل احلياة الصغرية، فتنصه             
بوتقة احلب والود واإلخاء، فأهالً وسهالً ومرحباً به وباألستاذ الدكتور إبراهيم عبد اهللا غلوم، عميد                

ألديب املعروف، بعد أن احتجبت االثنينية األسبوع املاضي احتفاًء         ا والناقد   ،لبحريناكلية اآلداب جبامعة    
ز إىل أرض الوطن بعد رحلة عالجية طويلة،         بعودة صاحب السمو امللكي األمري ماجد بن عبد العزي         

فأمحده سبحانه وتعاىل أن أعاده إلينا مكلالً بالصحة، جملالً بالعافية، وأسأله عز وجلّ، أن مين على                   
 .مه وكرمي آالئهنعاجلميع ب
قبل أن أتوغل مع ضيفنا الكبري، أترحم على فقيد العلم والفضل، فضيلة معايل الشيخ حممد بن                و
 بن جبري، رئيس جملس الشورى، الذي رحل إىل رحاب اهللا تاركاً لنا غصة وفراغاً، كما نترحم                 إبراهيم

 مأسوفاً عليه، سائالً اهللا     لعلى األخ الدكتور زاهد زهدي، الذي كان من أعمدة اثنينيتكم، فرح            
 أولئك  سبحانه وتعاىل أن يتغمدمها بواسع رمحته، وجيعلهما مع الصديقني والشهداء والصاحلني وحسن            

 .رفيقاً
عرفت ضيفنا الكبري من خالل قصاصة صغرية يف صحفنا احمللية قبل عدة              ..  ألحبة األفاضل ا

 ،لبحرينا واليت أصبحت اآلن مملكة      –اكذآن–  لبحريناسنوات، عندما أعلنت وزارة اإلعالم بدولة        
زازاً هلذا القرار   تفريغ بعض األساتذة الشعراء واألدباء للعمل اإلبداعي، عندها وقفت تقديراً وإع            

احلضاري الذي يعكس اهتمام اتمع برموزه الثقافية واألدبية والفكرية، ومنذ ذلك احلني بدأت أتتبع               
 ولنداهركاته ونشاطاته الثقافية ولقاءاته الشعرية اليت مشلت         حتبعض أعمال شاعرنا الكبري، وشدتين       

تعطريه أجواء اثنينيتكم، يف رحالت شبه متصلة،       مث    طرق وأخرياً تواصل وشائج احملبة يف دولة        ،لجيكابو
ال شك أا أخذت من وقته وجهده الشيء الكثري، ولكن ذلك ليس بغريب عن شخصية ضيفنا الكبري                 

 .يء من الواقعيةشإذا نظرنا إليه ب
يفنا الكرمي يتعانق يف طواياه اإلنسان بالفنان، إذا حاولت أن تتعرف عليه من خالل أعماله                 ض
الال ( فأنت قد اخترت املركب الصعب، ألنه يعيش حالة متصلة من القلق، ومسها إن شئت                 الشعرية،

صيته، وصدى كلماته   خوأحسب أنه يعتقد قادراً على كتابة الشعر لكمون هذه الصفة يف ش             )  أمن
املطمئن ال يكتب شعراً، إنه ال خياف من شيء، وال تصيبه الرجفة الداخلية العصية على                  :  (يردد
، فإذا رأيت هذا    )ري، إنين أكتب الشعر ألنين خائف ويف خطر دائم، الشعر فقط حيميين من العامل             التفس

فال تظنن أن ذلك ديدنه، إنه يف ذلك        ،  الفنان اخلائف من العامل جيوب آفاق األرض للتواصل مع حمبيه         
الق وشيخ النقاد،    وكما علق أديبنا العم    –رمحه اهللا –مثل أديبنا وشاعرنا الكبري الراحل محزة شحاته         

أستاذنا الكبري عبد اهللا عبد اجلبار على محزة شحاته بأنه ميثل الطبع العاطفي، الذي يتأرجح بفطرته بني                 
 أو يف حياته العامة، فقد يهرب من        ذه السمة واضحة يف إجناز املبدع      ه وتبدواالنطوائية واالنبساطية،   



نغمساً يف قراءات طويلة عميقة، ومتنوعة يقرأ كل         اتمع ويتقوقع داخل داره أو غرفته متأمالً أو م         
شيء، وال يكاد يظهر للناس، حىت إذا ظننا أنه آثر الوحدة واالنعزال، ألفيناه فجأة يغشى االس                  

ت، ويلقى أصدقاءه ومعارفه، وينغمس يف دنيا احلياة واألحياء، والبيع والشراء، وميثل الروح              عاواتم
، ولكنه ال يلبث أن ينصرف تدرجيياً إىل حياة االنطواء واالنفراد، وأحسب أن             االنبساطية بأجلى معانيها  

 .ضيفنا الكرمي حيمل الكثري من هذه السمات، خاصة يف عالقته بفنه وجمتمعه
ذا اإلطار، آثر ضيفنا الكبري التواصل مع املتلقي يف كل األحوال، من خالل نافذته اليت                هيف  و

وقعه األنيق على شبكة اإلنترنت، فهو فضاء أثريي جيمعنا به يف كل              يطل منها على العامل، وأعين م      
تشكيلي، الاألوقات والظروف، نبحر من خالل ذلك املوقع يف جتربته الشعرية، ومتاهي إبداعه مع الفن               

والنص النثري، وأفكار اآلخرين حول ما يكتب، وقد أحسن عمالً حني قفز على سلطة الرقيب،                  
 .ات، ليمتعنا بإبداعه املميز يف عامل الشعر والنثرواختصر الورق واملساف

ن الشعر عند ضيفنا الكبري، نوع من البوح الداخلي، يهمه كثرياً أن خيتلف يف الشكل ال                   إ
عذاب املضمون يف احلياة، وعذاب الشكل يف النص، وأحسب أن جتربته           :  عذب مرتني تاملضمون، فهو ي  

األكثر من ذلك تعمقه الفلسفي يف وجوب وضوح الرؤيا شأن           دائماً ثرية هلذه الثنائية يف العذاب، و      
النص الذي يكتبه قبل أن يفاجئ به القارئ، فهو ال ينام ملء جفونه عن شواردها كما اعتز املتنيب                    

 قدمياً، بل قد يسهر ليالً كامالً متلمساً مالمح شكل ما، لنٍص ما، مث يكتشف يف الصباح أن ما                    لكبذ
، فتنهال عليه مطارق األسئلة لتطارده يف صحوه ومنامه، غري أنه يرتاح إىل فكرة              توخاه مل يكن إال ومهاً    

 ال ينفع يف الفن،     رتأن يكتب دائماً بشكل خمتلف، بغض النظر عن املضمون، مؤكداً أن القناعة ك              
وعليه اكتشاف مزيد من الرؤى اليت متكنه من ارتياد النص مرات متعددة، لعلَّه يكتشف يف كل مرة                  

 . قة جديدة يف الكتابةطري
م وحىت ديوانه   ١٩٧٠الذي صدر عام    "  البشارة"ن قراءة شاعرنا الكبري منذ ديوانه األول         إ
 خملصاً لنهجه يف اإلبداع الشعري على مدى ثالثني         لم، جيد أنه ظ   ٢٠٠٠عام  "  عالج املسافة "األخري  
 ورؤاه للعامل من حوله، مث يفكر        مبعىن أنه اختذ قصيدة التفعيلة متكأ يبذر من خالله أفكاره           ..  عاماً

بصوت جملجل ليبحث مع املتلقي عن أجوبة تشفي الغليل حول سر الكلمة واإلبداع، فهو يؤمن دائماً                
  حضور كافة العكس، ففي آخر، على نوع أديب يشكل نفياً أليال  صالن أن الذهاب حنو جتربة"

  ". هد الفين تنوعاً وثراًءأشكال التعبري، قدميها وجديدها، حوار إنساين مينح املش
لعلّ ضيفنا الكبري حيدثنا أيضاً عن جتربته الرائدة يف مزج النص الشعري مع غريه من وسائل                  و

مت عن مشروعه اجلريء يف تقاطع النص مع آفاق التعبري الفين           لاإلبداع التشكيلي واملوسيقي، فقد ع    
 ومدى تقييمه ملا مت حىت اآلن يف هذا          األخرى، مثل الرسم واملوسيقى واملسرح واألداء الكورايل،       



املشروع الرائد، وهل ينوي استمراره على ضوء النجاحات أو اإلخفاقات اليت صاحبت التجربة؟ وهل              
طيع من خالله فرد قاموسه الشعري الرائع لتأسيس أمنوذج ميكن أن يعيش            ستينوي تكوين فريق عمل ي    

الورق إىل شاشات العرض التلفازي مثالً، وينبض باحلياة        بيننا عرب وسائط اإلعالم املختلفة؟ فيقفز فوق        
 . على خشبات املسرح، وميد يديه ليعانق املتلقي عرب كل فضاءات املعرفة املتاحة

ة مع ضيفنا الكبري، ولألسف فإن أخي األستاذ الدكتور عبد اهللا الغذامي مل             عمتىن لكم ساعات ممت   أ
روف بطالبه، باإلضافة إىل مشاركته قبل فترة وجيزة يف          يتمكن من حضور هذه األمسية الرتباطه املع      

اهللا   آمالً أن نلتقي األسبوع القادم مبشيئة     ..  دةفعاليات قراءة النص اليت قدمها النادي األديب الثقايف جب        
لتكرمي معايل األستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي، مدير عام مركز األحباث للتاريخ والفنون               

 ومعاليه جدير بكل تكرمي واحتفاء، فهو من القالئل الذين نذروا أنفسهم            ،ستنبولاالمية ب والثقافة اإلس 
مثينة حققها من خالل    وخلدمة التراث اإلسالمي من خالل دراسة املخطوطات، وله إصدارات قيمة            

يح مفات"  "روائع اخلط العريب  :  "املركز الذي يديره بكفاءة عالية، ومنها على سبيل املثال ال احلصر            
وغريها من الروائع اليت    "  تاريخ وحضارة :  الدولة العثمانية "  "سيوف رسول اهللا    "  "الكعبة املشرفة 

فأهالً ..  اطات تذكر فتشكر وتقدر يف ساحات العمل اإلسالمي        نشوملعاليه  ..  أثرت املكتبة العربية  
اث يف جمال التوثيق     وسهالً ومرحباً بكم لتكرميه، والتعرف على جتربته الفريدة يف استلهام التر             

 .واملخطوطات، والفنون، والتاريخ اإلسالمي، واالستزادة من فضله وعلمه
 

اين وزير اإلعالم األسبق واملفكر اإلسالمي، عن       ميعتذر معايل األخ الكرمي الدكتور حممد عبده        ا
 تتكرر بتزامن   احلضور يف آخر حلظة الرتباطه بندوة مسبقة، قال يل الكلمة أقوهلا على استحياء أا لن               

االثنينية مع أي كلمة يلقيها بعد اآلن ألنه يسعده دائماً أن يلتقيكم كما عودكم كل اثنينية، فإن شاء                   
 .ثنينية القادمة وأنتم ومعاليه خبري وأرحب مرة أخرى بضيفينا الكرميني وبكماالاهللا نلتقي به يف 

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
 

لسادة، كما تعلمون فنحن سنفتح باب احلوار مع فارس اثنينية هذا               أيها ا  :ريف احلفل ع
لة أو استفسارات أن    ئاألسبوع عقب االنتهاء من كلمات املتحدثني وكلمة سعادته، فنرجو ممن له أس            

يبعث ا إلينا، وليكن سؤاالً واحداً حىت نتيح الفرصة ألكرب عدد من حضراتكم، بني يدي بيان يوضح                 
هذه الليلة مخسة متحدثني احلقيقة، والسادس طبعاً ستكون قصيدة شعرية، فنرجو ونتكرم            بأنه لدينا يف    

ات وخاصة هذه الليلة، ليلة البوح كما قال        لمكما دائماً يناشد الشيخ عبد املقصود باالختصار يف الك        
 .الشيخ عبد املقصود يف كلمته، نأمل االختصار حىت نترك الفرصة لنستمع إىل ضيفنا الكرمي



 لمة سعادة األديب والكاتب الصحفي املعروف ك( (
  ))بد ا مناععالدكتور 

عبد املقصود خوجه، الضافية هذه أتقدم        سعد اهللا مساءكم مجيعاً بكل خري، بعد كلمة الشيخ         أ
وجالً بأن أقول كلمايت، ألن الشيخ قدم قراءة مفصلة لشاعرنا وأديبنا األستاذ قاسم حداد، والقراءة                

 خمتلفة من حياة شاعرنا اإلبداعية وحياته أيضاً السياسية، لكن وقد التزمت ذه الكلمة،              مشلت جوانب 
 نفسي ألن أسأهلا هل أواصل أم أتراجع؟ فقد كنت أفضل أن             كتفال بأس من أن أقوهلا، أما لو تر        

 . أتراجع وأكتفي مبا مسعت وتكتفون أنتم مبا مسعتم
مث ..  يته أول مرة يف معية صحيفة األهرام القاهرية        الذي رأ "  كتاب يف جريدة  "حلقيقة فاجأين   ا

ملخصاً ..  ارس املاضي مشهراً بعد شهر، إىل أن قدم يف شهر         ..  لرياضاأخذت أتابعه يف معية صحيفة      
هو الشاعر  ..  ال خمزناً لإلبداع  "  النفط"مجيالً وافياً عن شاعر من اخلليج الذي عرفه العامل خمزناً لـ             

فسعدت أميا سعادة وانتابين شيء كأنه فرح الطفولة، إذ أن هذه أول مرة             ..  ادقاسم حد :  البحريين الفذ 
 احلديث عن حمارات الفكر واإلبداع فيه ال عن          لمن خال ..  فيما أعلم، يتم احلديث فيها عن اخلليج      

 .براميل النفط وأسطوانات الغاز فيه
وعاىن إنساناً، فكان شعره    .  .فقد عاىن شاعراً  .  هو شاعر الوجد والوجدان واملعاناة    ..  اسم حداد ق
من   وفيه شيء "  الربدوين"من  ..  يف شاعرنا شيء  .  سطوراً وفصوالً يف إلياذة البحث عن احلرية      ..  وحياته

جرأته ..  ناره وخوفه :  وفيه كل شيء من قاسم حداد     ..  وفيه شيء من صالح عبد الصبور     ..  الفيتوري
 ":القيامة"يف ديوانه . .يقول شاعرنا. إنه صوت غري عادي يف زمن صعب.. وعطشه
 .ترى األشياء املألوفة يف غري أوانيهاس
 ترى املاء يصلىو
 سوف ترى احملموم إذا طابو
 ألمل الواقف يف اجلمر إذا خاباتلمس قلب و

 

 .دةجوها أنا أسعد برؤيته معكم يف .. وتتبعت غربته يف داخلها.. ملنامةاأيته يف ر
 وخطا شاعرنا قاسم حداد خطوة .. ريق مستقبله السياسيخطوة كربى على ط لبحريناقد خطا ل

استقبلته اليونسكو بـ     عندما..  أكرب حنو حتديد وحتقيق مكانته شاعراً بني شعراء القمة اددين         
 .كأول الفراشات اليت مت إيقاظها هناك" كتاب يف جريدة"



لذين يتولون هذا   ا..  إذا كنا نشكر اليونسكو ومؤسسة العويس الثقافية ومؤسسة احلريري         و
يف أن تعطيه شيئاً من العناية به       ..  اإلصدار الثقايف املتميز، فإنين أتطلع إىل الصحف اليت تقوم بنشره          

ية له، فليس كثرياً عليه أي قدر من اإلشارة البارزة قبل وبعد صدوره لتتسع قاعدة قرائه فال                   اوالدع
بل متتد  ..  ظمة اليونسكو السيد كوتشريو ماتسورا    تقف عند الثالثة ماليني اليت أشار إليها مدير عام من         

 . إىل اخلمسة والعشرة ماليني من القراء
 . وعروبته.. وإنسانيته.. تهيوبشاعر" قاسم حداد"مرحباً بـ .. بعدو
 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
لمات كلماته دائماً ك  ..   الدكتور مناع كالعادة تواضع الكبار      :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

إضاءات، كل كلمة إضاءة، كما قال كتعداد كلمات قليلة ولكن كل مجلة تشكل إضاءة ذات مغزى،                
فأهالً وسهالً  ..  تباً وليس مبدعاً وليس صحفياً فقط وإمنا هو مفكر         اوأنا أعترب الدكتور مناع ليس ك     

 .ومرحباً به
 م، عميد كلية اللغة العربية  الكلمة التالية لسعادة الدكتور إبراهيم عبد اهللا غلو:ريف احلفلع

 .فليتفضل لبحريناجبامعة 
 

  ))براهيم عبد ا غلومإلمة سعادة الدكتور ك (( 
هللا الرمحن الرحيم، يف البدء أحب أن أوجه الشكر العميق لصاحب هذه االثنينية الطيبة،               اسم  ب

حدود عشرين عاماً تقريباً،    ومنظم هذا اللقاء الثقايف الذي أعجبت كثرياً بأنه قد استمر حىت اآلن يف               
ذه االلتفاتة   ه أحب أن أوجه الشكر العميق للشيخ عبد املقصود والحتفائه بالشاعر الكبري قاسم حداد،            

يف حد ذاا تدل بشكل واضح على أن هذا الرجل يدرك منارات الثقافة واإلبداع يف البالد العربية                   
 مساحة أو يف وطن اإلبداع العريب، ومن هنا فإين          ويعرف جيداً ملن يلتفت، وأين يضع أو يدقق النظر يف         

 صديقاً ورفيقاً، ولكن مل أتوقع أنه       سميف احلقيقة أرى أن الشكر ال يكفي هلذا الرجل، وقد جئت مع قا            
سيورطين يف حديث عن هذا الشاعر الذي كلما حاولت أن أحتدث عنه وجدت نفسي صغرياً وغري                  

الذي يستعصي على أن يضمه ناقد بأي تصنيف أو بأي رؤية أو بأية             قادر على أن أجل هذا العامل املعقد        
ة لن جتدي النظرة الطائرة، وال حماولة أن أصف         يقنظرية أو بأي مدخل من املداخل، ومن هنا يف احلق          

 . عالقيت بشعر قاسم أو به إنساناً مبدعاً
ذا الشاعر وبشعره ما قد     ملعرفة ليست هلا حدود، واملعرفة تنتج معرفة، وقد تراكم من عالقيت            ا

وما أيضاً عاينت   ..  ما أحسست ..  ما شعرت ..  يصعب علي يف هذه اللحظة أن أصف سواء ما رأيت         
ولكن رغم ذلك فإن هذا املشهد االحتفايل ذا الشاعر املبدع ال بد من أن              .  عاينة القريب إىل القريب   م



ثل هذا املشهد، هذه التجربة العريضة      يطرح أسئلته وهذا هو يف احلقيقة أبسط ما ميكن أن يقال يف م             
 هو أو يف موقعه هو كإنسان       تهحفراً مباشراً يف عالق   ..  الطويلة اليت مل تكن كماً فقط وإمنا كانت حفراً        

وسط سياقات متقاطعة ومعقدة شديدة التعقيد، ومن أجل ذلك أرى أن أهم أو جوهر األسئلة الذي                 
ل هذه الوقفة يتصل ذا الفضاء الشعري املترامي يف جتربة          ميكن أن يطل بإشعاعه يف وقفة سريعة من مث        

ين أربعة عقود ونصف، هذا إذا احتسبنا       يععمرها حسب ما أعرف إن كنت دقيقاً يكاد يصل مخسة أو            
البدايات األوىل، جتربة يف احلقيقة ال تقاس بزمن وال تقاس بكم الدواوين، وال بكم املغامرات                   

ذا الفضاء الشعري الذي يستطيع القارئ واملتتبع هلذه التجربة أن           والتجارب، ولكن حقيقة تقاس     
يوان أو حىت جممل التجربة الشعرية نفسها،         د يكتشفه، ليس من خالل قصيدة أو سطر شعري أو         

الغريب واملدهش أن هذه التجربة ترسم فضاًء شعرياً يتطاول حجمها وعمرها أي قياس يتصل ا،                 
 .ن نتحدث فيه بالتفصيل ولكن ميكن أن أصف شيئاً بسيطاً يف هذه املسألةوهذا يف احلقيقة ما ميكن أ

ولو أننا متعنا فقط يف هذه املفردة الشعرية وحدها         "  رةاالبش"انت بدايات قاسم يف احلقيقة منذ       ك
ويف   لبحريناألوحت بفضاء ال حدود له، وقد كانت كذلك يف عمر التجربة الشعرية يف               "  البشارة"

، مل يكن هذا الديوان عادياً ومل يكن جمرد ديوان يصدر عن شاعر مغامر ويكتب قصيدة                 منطقة اخلليج 
تعين ذلك بالفعل، وإذا كنتم ال       "  البشارة"و  .  ئ بفضاء غري حمدود   بجديدة ومغايرة، وإمنا كان ين     

م، ويف منطقة اخلليج فالبشارة هي العلَ       لبحريناحىت يف مصطلحاتنا حنن يف      "  البشارة"تدركون معىن   
العلَم الذي يوضع على أسطح املنازل عندما تكون هناك فرحة ما، فرحة عودة مريض مثالً، أو عودة                  

عد رحلة طويلة، أو ما إىل ذلك توضع البشارة، والبشارة هنا قد تكون وغالباً ما تكون                بحاج من احلج    
هذا العلَم على البيت،    هي ثوب املرأة يف البيت، الثوب النشل إذا كنتم تذكرون الثوب النشل فيوضع              

 . ويعرف اجلميع أن هناك فرحاً غامراً يف هذا البيت
ة، فعلينا أن نتخيل ماذا كانت إىل أي مدى كانت تستقصي           دذا إذا ختيلنا حنن فضاء هذه املفر      ه

شاعر وصف حينها   ..  هذه، ونقرأ يف الديوان فنكتشف بالفعل روح شاعر مغاير        "  البشارة"األفق كلمة   
اد الذين كتبوا عن هذا الديوان بأنه شاعر ثوري، وأنه مغاير، وأنه صاحب لغة مغايرة، إىل آخر                 عند النق 

منذ هذه التجربة   ..  قيقة األمر بالفعل أن هذه التجربة منذ هذه الِبكارة األوىل          ح ولكن.  هذه الصفات 
ذلك يف دواوين   األوىل كان بالفعل يفسح الطريق لفضاء شعري ال حدود له، ومتضي هذه التجربة بعد               

ثل قد مر مب    جلزيرة العربية اال حصر هلا، وتبدأ سلسلة طويلة من التحول ال أعتقد أن شاعراً من شعراء               
 مبثل التحوالت الشعرية اليت مر ا هذا الشاعر، ظلت القصيدة تسكن            -ورمبا وحىت يف البالد العربية    -

هذه اللحظة، هناك قصيدة جديدة موجودة يف       يف املستقبل عنده يف ذات القصيدة اليت يكتبها اآلن ويف           
 . القصيدة اليت نقرأها اآلن، وهذا هو الشيء الغريب واملدهش



طلقت القصيدة اجلديدة يف جتربة قاسم حداد، ويف هذا السياق أو السمت غري               نمن هنا ا  و
الدم "وجاءت  "  اخلروج من املدن اخلائنة   "غري احملدد حىت بأفق، وجاء ديوان        ..  غري املقنن ..  احملدود
 ىلوغريها، وكان قاسم خالل هذه الفترة يتحول مرة إ        "  انتماءات"و  "  القيامة"وجاء يف احلقيقة    "  الثاين

هذه األقنعة اليت جيعل منها سياق فضاءات حمددة يف شخصيات ورموز من التراث العريب واإلسالمي                
 لنا يف تارخينا ويف ثقافتنا، ولكنه يطلق من         واحمللي أيضاً، هي قد تكون من الناحية املادية والعيانية معروفة         

ك يقيه، هو يقي ذاته من التمزق       ذلرمبا حقيقة كان    ..  خالهلا فضاءات ال حدود هلا، وقد كان ذلك رمبا        
والعذاب، ولكنه يتحول كما قلت، فتبدأ سلسلة هذه التحوالت حىت تصل يف العقود األخرية أو يف                 

رحلة اليت أشار إليها الشيخ عبد املقصود منذ قليل عن مسألة             السنوات األخرية من جتربته إىل امل      
ون، هذا يف احلقيقة ال ميكن أن أرده من وجهة           فنبالتقاطع احلادث مع ال   ..  هواجسه بالعالقة بالفنون  

النظر اليت أصفها اآلن، ال ميكن أن أرده إال إىل هذا اهلاجس بالفضاء الشعري الذي تثري جتربة قاسم                   
 .يقة ومدهشة فيهاحداد أسئلة دق

الضمائر غري املعهودة يف القصيدة العربية، واليت تفتح فضاءات مدهشة           ..  لتقاطع مع الفنون  ا
.. ة، دخلت، يدخل، هو، هذا، هذه، يعين يف احلقيقة أنا ال أذكر يستخدم أحياناً ضمريه هو                  قحقي

تصبح القصيدة  ..  حبيث تصبح يستخدم ضمري اآلخرين، وأحياناً يقيم نوعاً من التداخل يف هذه الضمائر            
جارب لتعبارة عن فضاءات متقاطعة يف آن واحد وهو التقاطع نفسه الذي يهجس به اآلن من خالل ا                 

" اجلواشن"اليت أقامها مع فنانني تشكيليني ومع مسرحيني ومع أيضاً كُتاب قصة، ويعين كتاب أو جتربة                
حملاوالت اجلريئة والعميقة جداً يف توسعة فضاء       اليت كتبها مع صديقه أمني صاحل هي واحدة من سلسلة ا          

أعتقد إحساساً  ..  ضية أعتقد  ق القصيدة وإطالقها بشكل ال حدود له، هذا أمر يف احلقيقة أو هذه             
ومعرفةً وتذوقاً يف جتربة هذا الشاعر واحدة أو لعلَّها هي واحدة من أخطر وأهم وأكثر منجزات                   

 يثري مسائل كثرية وجدلية حول الشعرية العربية أو حول          وأتصور أن ذلك  .  القصيدة عند قاسم حداد   
 املوضوع ولكن أحببت يف هذه اللحظة أن ا  أكون مثقالً إن أطلت يف هذالقضايا الشعرية نفسها، وقد

 .أسوق هذه املسألة واعذروين إن أطلت وشكراً جزيالً
 

لوقت حمدود كما تعلمون،     أيضاً أيها السادة نكرر رجاءنا بعدم اإلطالة حيث إن ا          :ريف احلفل ع
مناً إن شاء   اساملاً غ   كةمأو بعضنا، حىت نتيح له الفرصة للعودة إىل           كة املكرمة موكثريون منا يقطن يف     

 .اهللا
 . واآلن الكلمة لسعادة الدكتور سعيد السرحيي:ريف احلفلع



  ))عيد السرحييسلمة سعادة األديب والناقد والصحفي املعروف الدكتور ك(( 
 مساءكم، حني يوصف احلديث بالثقل يوصف بأنه ككالم املغنني، ذلك أن الناس حني              سعد اهللا أ

تسعى إليه كي تسمعه يغين، وأشد ما أخشاه أن يكون حديثنا أشد ثقالً من كالم                   تسعى إىل املغني  
املغنني ما دام حيول بيننا وبني اإلصغاء لقاسم شاعراً، لذلك سوف أسعى إىل األخذ بأخف الضررين                  

 .فأوجز
ا مؤخراً،  اسم احلاضر دائماً يف مشهد الثقافة قفز إىل املشهد العام يوم أن فاز باجلائزة اليت فاز                 ق

وأريد أن أقول إن كثرياً من الرجال تكون اجلوائز اليت يظفرون ا شهادة هلم، وقليل من الرجال                   
 . ذا املساء من أولئك القليليكونون شهادة على ما ينالونه من جوائز وتكرمي، وأحسب أن صاحبنا ه

ا هلا نسباً عريقاً من     ووم أن علمت بفوزه مبا فاز به، أدركت أن أهل اجلائزة يريدون أن يهب               ي
متد   لبحريناحنتفي بقاسم بنخلة من     .  ها هو الكورس حيتفي مبن أعلن موته      :  نسبه، قلت لصاحيب يومها   

 .حملرقا ووجهه ،ملنامةانيه عروقها يف نسبه وسيف البحر يف شرايينه، حنتفي به بعي
معتزالً مل يكن فيها قط       كأمنا شاءا له الظروف لتكون معزالً فشاءها أن تكون        ..  لبحرينااسم و ق
كان معتزالً ا حني يشاء وحني يشاء يتقلب بني عواصم العربية حىت تغدو جزيرته نرده يقلبه                ..  معزوالً

 .على وجهه كيف يشاء
حني ميد أشواقه   ..  قاسم شهادة اخلليج  ..  أو عزلة امللكات  ..  هبانت عزلته فيها عزلة الذ    ك

بالدم ..  آمن قاسم بالدم الثاين   .  لة التأريخ إىل أفق التاريخ    زخروج اخلليج من ع   ..  قاسم.  خارج إطاره 
البديل آمن به لغة خاصة، آمن باللغة حني خترج كرأس احلسني غريبة من مدن اآلخرين وعن املدن                   

أدركها ..  أدرك أن اللغة هي التاريخ وهي اإلنسان       ..  غة حني تسعى إىل تغيري العامل     اخلائنة، آمن بالل  
خ واإلنسان وأراد هلا أن تبدأ تارخيها من جديد، فكانت لغته منعطفاً يف تاريخ اللغة                 ريحواراً بني التا  

 . نفسها
ة وغياب  اسم، إعالن حلضور اإلنسان يف زمن يتوارى فيه اإلنسان خلف سجف التاريخ املسدل            ق

 . صوته يف جلبة الكورس وإيقاع طبوله وهلاث خيوله
ل اللغة يف الوقت نفسه، والنضال باللغة وضد اللغة         جومن أ ..  وضد اللغة ..  اسم، مناضل باللغة  ق

 .ومن أجل اللغة هو أشد أنواع النضال قسوة وجتذيراً وثورة ونبالً يف اآلن نفسه
ا ما أدركنا أن الريادة تقتضي أن يكون املثقف          اسم، ليس شاعراً فحسب، وإمنا هو رائد إذ        ق

.. إن رأيناه عرب منرب كلماته      كذلك  مؤسساً وقاسم حداد ليس مؤسساً فحسب، وإمنا هو مؤسسة        
 .يف قصائد اخلليج..  رأيناه يف صوته املتناثرأو



اً تفي بقاسم رمبا متأخرين، ولكن حسبنا أننا استطعنا أن حنتفي ذات مساء بقاسم حداد، شكر               حن
 . جزيالً

 إذن نواصل كلمات املتحدثني واآلن كلمة سعادة األديب والقاص املعروف أحد            :ريف احلفل ع
 .رسان االثنينية السابقني وهو األستاذ عبده خالف
 

  ))بده خالعلمة سعادة األديب األستاذ ك (( 
 قاسم  ساء اخلري، يبدو أنين سوف أجنح إىل أماكن أخرى يف احلديث عن قاسم، كما يفعل                م

. د ال أعرفه  امن يكون هذا الشخص؟ أك    :  أمحلق، وأتساءل .  حداد متاماً، أضع املرآة على الطاولة      
وإذا بالشخص ذاته يتعدد أمامي ويتكاثر مثل الصدى كاتدرائية اجلبال،            .  أستعني باملزيد من املرايا   

ذا الوصول للبحث عن    تقريباً، هذه اجلملة لقاسم، ه    ..  إنه قاسم حداد  :  فأختيل أنين قادر على وصفه    
شارب الكث والعينان اللتان    المعرفة الذات، وأنا حاولت التعرف على قاسم من خالل الصورة، هذا            

تلتهمان ما يصادفهما من غري أن تعوقهما النظارتان الشفافتان، تركض يف تلك التضاريس باحثاً عمن                
 هل أعرف هذا الشاعر؟ : تسائالًتقف م. أسرك بشعر جباه غنيمة من بني سهوب وجبال النفس العصية

  صورة كاتبه أمامه يضع  رمبا،معجب به القارئ مع كل كاتب فعل قاسم مع ذاته ميارسهو
 .. ويطمئن إىل معرفته به. هل أعرف هذا الكاتب: ويسأل

دعي بعضنا معرفة الكُتاب من خالل سحنام املشنوقة يف هيئة واحدة على ما يكتبون، ورمبا                ي
إن هذا الكاتب خجول أو جريء أو صاحب نظرات         :   هذه املعرفة حىت نذهب إىل القول      نتمادى يف 

وألن اإلنسان  .   االستعارات اازية هي استعارات لنعزز ثقتنا بعمق حدسنا وقوة مالحظتنا          ههذ.  حادة
 جزر متباعدة يضمها هذا اهليكل الذي يقال له اجلسد ال ميكننا من تقدير ذلك التباعد الشاسع بني                  

اريس عصية  تضجزرها، بني يابستها ومائها، بني أرضها ومسائها بني عمقها وسطحها، إن اإلنسان حيمل              
 . على الفهم، عصية على اإلمساك، عصية على التحديد، عصية على املقاربة

قاسم حداد، حينما حاول التعرف على ذاته، كان قادراً على استحضار الشكل لكنه تائه يف                و
 فهل معرفة النص  .   املتعددة، تائه يف ذلك احمليط الذي يقف يومياً بني أمواجه املتالطمة           مستويات النفس 

توصلنا ملعرفة الكاتب؟ ال أظن ذلك، فالنص يقودنا ملستويات متباعدة من شخصية الكاتب، رمبا جتلسنا               
من خارجه  ويف كل حماولة لتحديد املشهد الذي نطل عليه         ..  يف غرفة مظلمة ومتارس معنا لعبة احذر      

ق يف سرد سريته    طلفهل أعرف حقاً قاسم حداد حىت أكون هنا؟ رمبا أن          .  تكون اإلجابة واهنة وهزيلة   
حينما غُب على   !  إال أن هذه ليست هي املعرفة     ..  وأتشعب بني مرجاا وأهبط لسفوحها وأتسلق قممها      



 العاِلم بغور الوادي الذي     قاسم معرفة ذاته اليت انشطرت يف مرايا عدة، إمنا كان هذا املشهد مشهد             
 .يطل منه
تتناسخ بالقصائد اليت توقفنا عالياً     ..   بأجمادها خأما معرفتنا به فتتم من خالل الصورة اليت تتناس        و

ويتحول لدينا  .  يتحول لدينا إىل أغنية ال جنيد ترديد مقاطعها       ..  فتجعلنا نقدر وجنل صاحب تلك الصورة     
وكلما أرنا صاحب األجماد بأجماده، تعاىل صاحبها وغدا كل ألوان          .  إىل قصيدة نشدو ا ولسنا قائليها     

بهرنا بتداخل ألوانه ونصاعتها فيتضخم يف دواخلنا حىت نعجز عن احلديث يف              ي قوس قزح، مهمته أن   
 .حضرته
 السنوات األوىل من عملي الصحفي كنت أيب احلديث مع رموز ثقافتنا العربية، مثة عجز                يف

إن سلطة االسم حتولنا إىل ضعفاء مستضعفني أمام        .  أقرر احلديث معهم، وقاسم أحدهم    يعتريين حينما   
شخصية، وإن للكتاب هيبة السالطني، تتحول شخصيام إىل سلطة جتعل الكلمات تتردد بني              لتلك ا 

يف أول مهاتفة   ).  ال حيدث هذا إال مع من يقدر الكُتاب حق قدرهم          (فيك، وجتعل فرائصك ترتعد     
 مز بيين وبني قاسم حداد حدثت قبل ست سنوات، وكان ييب ال يزال قائماً من احلديث مع ر                 كالمية

كقاسم حداد، رفعت السماعة اهلاتف ومثة مجل كنت أحوكها يف خميليت مع مساع صوته، كان صوته                 
. أنا عبده خال  .  نعم:  أستاذ قاسم :  فخماً شعرت باالرتباك حياهلا وأخذت سلطة االسم تضغط علي         

دأ تلك  ب وانطلقت ترحيباته لت   ؟لسعوديةاكيف هي أخبار األصدقاء يف      ..  ، أهالً عبده  ..ذا بارتباك هك
الصورة الضاغطة على خميليت تتموج وتداري عصفوراً من موج العاصفة، وكانت خميليت تترف صوراً               

عه ظل  ومع كل مهاتفة م   .  متعددة لقاسم، أخذت تغيب وتغيب لتنجلي يف صورة أكثر وداعة ومحيمية          
لكلمات اليت   ا  وبز ثقيت ويتركين أمللم    قاسم حداد مبهراً، كلما مهمت مبحادثته تضخم يف خميليت         

 .تليق به
ن الكتابة املتميزة تصنع من صاحبها شخصية تبتعد به عنا صوب القمم، ونظل من سفوحنا                 إ

تقال الليلة لباساً   فهل فعالً ستكون الكلمات اليت      .  نضع االحتماالت عما ميكن أن تكون عليه القمة       
تجسيد للفنان الذي التزم بقضايا الفن      كيليق ذه القامة اليت رنونا إليها طويالً وسرنا ا يف خميلتنا             

واجلمال وحرية اإلنسان وقضاياه الكربى، وكلما حرص على إجالء اإلنسان من اإلنسان ذهب به هذا               
غزل قصيدته ويأوي إىل الكلمات، يأوي إىل قمته        الفعل بعيداً، بعيداً صوب الزنازين احملكمة، وهناك ي       

ء البعيد وإذا أتى إلينا مل يأِت إال غيمة يانعة كلما أطلت أمطرتنا             ضااليت تبقيه طائراً يرف جبناحيه يف الف      
فعالً أنا مع   ..  فهل فعالً أنا أجلس هنا للحديث عن قاسم حداد؟ سأتلفت ألتأكد من ذلك              .  مبائها

بأن كل الكلمات اليت ستقال لن تويف قاسم عتبة واحدة من جمده الذي بناه               قاسم، لكنين على يقني     
 .شكراً. بنهر القصيدة



 وقبل أن نستمع إىل قصيدة للشاعر الدكتور اء ِعزي سأترك امليكروفون               :ريف احلفل ع
 .لألستاذ أمحد عايل فقيهي األديب والصحفي املعروف

  

  ))عايل فقيهيمحد ألمة األديب والصحفي األستاذ ك (( 
، هذا الرجل الذي يؤكد كل يوم       هساء اخلري، يف البدء، حتية خالصة للشيخ عبد املقصود خوج         م

 .أنه مضيء حقاً بإميانه بأمهية الكلمة وجالل هذه الكلمة ومسؤوليتها
أنت تقرأ شعر قاسم حداد تبهرك هذه اللغة، هذا الثراء يف اللغة، هذا البهاء املتوج بالعمق يف                  و

اً إىل املستقبل واألكثر إمياناً     زللغة، هذه اإلحاالت اليت ال تنحاز إىل الراهن فقط، ولكنها األكثر احنيا            ا
باإلنسان، وهو ذه اخلاصية ال ميثل حالة لغوية فقط، ولكن ميثل حالة شعرية تتجلى يف فضاءاا                   

البحث عن اخلالص من سلطة     مفردات احلرية والوطن واإلنسان، باملفهوم العميق هلذه املفردات، مث           
لفاً يف الذاكرة والواقع، إنه الشاعر الذاهب إىل أبعد من           س السائد واملألوف واملتعارف عليه واملتفق عليه     
 :اللغة، إىل الال ممكن واملستحيل، امسعوه يقول

 ل أنت وطين؟ه
 ست يف ريبة وال يف ثقةل
 لكن النوارس املذبوحة يف قليبو
  تقدر أن تنامال
 ظل مرعوشة تنتفض فتسبغ بأرجواات
  ختجل النوارس من ذحبهامل
 يبة وال ثقةر تكن يف مل
 لكنها  كانت تسأل هل أنت وطين؟ و
 لك النوارس املذبوحة يف قليب واليت ال تنامت
 اذا أقول هلا لكي دأ يف الذبح؟م

 

واملسافة وعابراً قارات األجبدية    اسم حداد جاء من حلظة امليالد إىل حلظة الكتابة خمتزالً العمر             ق
الفنان والشاعر يف قصيدة مكتوبة بإميان بالغ القسوة           وجغرافيا الروح، وبشجاعة الفارس ومغامرة    

وقسوة بالغة الشفافية، وذا املوقف الذي مل حيد عنه قط ومل يتزعزع عنه البتة، وهو ذا يقدم النموذج                  
 فخ اإلغراءات الرخيصة والعابرة، ولكنه ميثل ذاكرته         الناصع واألمثل للمثقف الذي مل يسقط يف       



حارة والعمال وساكين اهلم والواقفني على حافة أزقة وشوارع ومداخل املدن            لبوذاكرة البسطاء من ا   
 . البائسة واحلزينة وامللتاعة

قاسم نفسه، وأهم ما يف قاسم مواقفه، وأمجل ما تضيء هذه املواقف هذا               ..  هم ما يف قاسم   أ
ري ذي جدوى،   غ الذي مل يذهب إىل اللغة املدائحية والسقوط ااين والباحث عن جمد زائف و              الشعر

خروج رأس احلسني من املدن     "و  "  البشارة"لقد ذهب إىل أبعد من اللغة إىل ما وراء اللغة، منذ دواوينه             
لغة تصاعدية مرتكزة   ، جيد شعر قاسم حداد نفسه أمام        "قرب قاسم "وانتهاًء بـ   "  الدم الثاين "و  "  اخلائنة

د باإلنسان وبضرورة التغيري حبثاً عن عامل جديد        اعلى رؤية تتصاعد باجتاه املطلق، وباجتاه هذا الوعي احل        
 :وخمتلف وحلظة زمنية وحضارية أكثر اختالفاً أيضاً، أمل يقل ذات يوم

 طين بعيد مثل لؤلؤة البحارو
 طين تزنره املياه وتستريحو
 املداردي عليه كأنه سعة ي
 طين جيت الكواكب واحتميتو
 أن بييت موقد وكأن أحالم الوشيعةك
 بز أيامي وقافلة انتظاريخ
 طين بعيد فالتجأت قلت أستثينو
 لت أستثين آلخر مرةق
 أطوف أكتب هذه الشطآن آخر مرةو
 أصري ذاكرة الضواريو

 

ين واخلليجي وحسب، لكن يف     صيدة قاسم حداد استثنائية ليس يف املشهد الشعري البحري         ق
 قاسم حداد، وبوصفها قصيدته هو ال قصيدة         ةاملشهد العريب الشعري، لكن استثنائية بوصفها قصيد      

اآلخرين، إا آتية من نفسه ومن حرقة الواقع الذي ينتمي إليه، وبالرغم أن قاسم حداد جاء من ثقافة                   
ية املركز واألطراف، فجاء حضوره مضيئاً يف        األطراف ال ثقافة املركز، إال أنه كسر ما يسمى بثنائ          

ىل املكان املخاتل، لقد جتاوز املكان فصنع من املكان مكاناً آخر، وأفقاً          إ املشهد الشعري العريب ومل يرن    
 .جديداً
آلن يأخذ الشاعر تكرميه الذي ينبغي أن يكون، اآلن يقف الشاعر على اجلسر الذي يوصله إىل                ا

تفي حيوالغاية اليت آمن ا، وهو ذا يستحق هذا التكرمي ويليق به هذا التكرمي، و             املعىن الذي حلم به،     



به املعىن أيضاً، ذلك أن قاسم حداد يف البدء واخلامتة كان وظل معنياً باإلنسان واألرض وبكتابة لغة                   
 .جديدة ممهورة باملواقف الشاهقة والصمت النبيل، وشكراً

ة كلمات املتحدثني فنستمع مبا جادت به قرحية الشاعر املعروف           إذاً، نصل إىل اي    :ريف احلفل ع
 . ي فليتفضلزالدكتور اء ع

 

  ))اء عزيهبلمة الدكتور الشاعر ك (( 
عندما يحتفَى بالشعراء الكبار جيول بفكرك على الفور مدى السمو           ..  سم اهللا الرمحن الرحيم   ب

ي عرفوا به، ومدى اهلدف السامي الذي جيهدون        الذي بلغوه يف الشعر، ومدى متيز النهج الشعري الذ        
 سبيل الوصول إليه، وهم يسمعون شعرهم هذا ويترمنون به يف اآلفاق، بل وميلون              أنفسهم وملكام يف  

أغراضه، يفعلون كل ذلك بفضل ما منحهم اهللا من موهبة فذة، وقدرة على التأثري، وما متيز به خياهلم                   
ضل ما توفر لديهم من األدوات الالزمة للسبك السامق للشعر           من اتساع وقوة ورقة وجرأة، وبف      

 . الفصيحيبالعر
منذ وقت  .  لذلك، فإن الشاعر الذي له مثل هذه القدرات واألغراض والقضايا هو شاعر فذ             و

ليس بالبعيد، بدا يل أن أُنشئ قصيدة هلؤالء الشعراء الكبار األفذاذ، فتراءى يل هرم منهم، رأيت فيه                  
م أقول لنفسي هذا هو     هأيت معه كثرياً من الشعراء الكبار، وكنت كلما حتدثت مع شاعر من           املتنيب، ور 

 ).الشاعر الفذ(
ن الشاعر الذي حيتفي به سعادة الشيخ األديب اجلليل األستاذ عبد املقصود خوجه، وحنتفي                إ

عر الكبري الفذ قاسم    مجيعنا به معه يف هذه الليلة، هو من أكرب هؤالء الشعراء الكبار األفذاذ وهو الشا               
 . حداد

 : مثل هذا الشاعر قلتيف
ــ ــريادهح ــزهو ال ــعر م ــيه الش ي ف

. 

ــ  ــذا اح ــادهلي ه ــتوقد زن ــذ واس ف
. 

ــ ــرادهطـ ــيها مـ ــاق ميلـ بق اآلفـ
. 

ــ  ــمعاًِيه حـ ــديعاً مسـ ــاً بـ جـ
. 

ــادهج ــيت جه ــا أَع ــو فم ــداً جيل اه
. 

ــبر أعمـــاق النهـــىو  غـــدا يسـ
. 

ل حبــر خاضــه زاد امــتدادهكــ
. 

ــ  ــق كــ ــورهلُّ أفــ راده نــ
. 

ــ ــادهم ــب ِوقَ ــدى ش ــاجري الْم ن دي
. 

ســـنا كالفجـــر يف إصـــباحهف 
. 

وهـــراً يهديـــه للشـــعر قـــالدهج
. 

ــذف  ــعر الـ ــى الشـ ــهأتـ ي أبدعـ
. 

خـــياالً شـــاد للشـــعر عمـــادهو
. 

ــ  ــهماًش ــياً مل حــنور و ــنه ال ع م
. 



ــعادهو ــتجدي س ــب يس ــراه الص ت
. 

يفاً مـــرهفاًتـــرى الشـــاعر ســـف 
. 

ــا أرادهو ــو مـ ــناها الح جيلـ سـ
. 

تـــرى احلكمـــةَ مـــن إشـــعاعِهو 
. 

ــ ــيف ذا فَلّــ ش ــتادهتادها، أو ك  ع
. 

ــيف الــ و  ــرى ك ــدىنت ــاد ال ذي ش
. 

وقد اإلحســاس مــن شــعر اإلشــادهمــ
. 

تـــرى الشـــادي علـــى قيـــثارهو 
. 

ــادهخ ــاً ِلغ ــيف أو مهس ــانَ الس فق
. 

ــت  ــمع األوتـ ــهسـ ــن وقدتـ ار مـ
. 

*    *    * 

ــ ــتمادهي ــتجلي اغ ــاس يس نِطق اإلحس
. 

كــــذا الشــــاعر يف إبداعــــهه 
. 

تـــراً يشـــدو وســـيفاً وجـــالدهو
. 

إذا الـــنطق شـــجون ســـبكتفـــ 
. 

نه ودادهمـــحبيـــباً يشـــتهي  و
. 

ــبدعةًو  ــوماً عظمــــت مــ حلــ
. 

*    *    * 

ــيادهق ــرين ج ــرف يغ ــرات الط اص
. 

ــ  ــرناـ ــوماً فـ ــيد يـ رته الغـ
. 

ــيادهو ــري بالق ــان يغ ــى األرس رخ
. 

ــ  ــوىف ــعر اهل ــن ش ــد م دنا ينش
. 

ــؤاده..   ــيدن فـ ــر يقـ ويف األسـ
. 

ــ  ــواهإذفـ ــريات هـ ــن أسـ ا هـ
. 

ــادهك ــب أع ــن القل ــر م ــا ف لم
. 

ــدىف  ــعره ذاك الص ــن ش ــتمع م اس
. 

الــزياده تواىل مــن هــوى رام تــ
. 

ــ  ــن خفجـ ــرمٍةذوةً مـ ــٍة مضـ قـ
. 

ــس ح ــةَ احل ــباده.. كم ــيداً وِع قص
. 

ــ  ــرةًفــ ــنانه مزهــ زكَت أفــ
. 

تــرى الغــيد تعشــقن الشــهادهو
. 

 الْهــوىتــرى الشــاعر مهــدي  ف 
. 

*    *    * 

قــي فتهتــز قلــوب ِباإلشــادهـ
. 

ــ  ـــي ــاعر يل ــف الش ــيداً يق ا قص
. 

لســن الدهــر بــراهني ســياده؟أ
. 

د الشــعر إن مل حتِكــهل يســوهــ 
. 

صـــوت العمـــاده ولـــــه يف رده
. 

ــهف  ــن غريتـ ــر مـ ــاب الدهـ أَجـ
. 

لـــه يفـــىن وإن أَغلـــى مـــدادهك
. 

ــال  ــرنك مـ ــوا يغـ ــط اخلـ ا خـ
. 

ــادهأَ ِتشاح ــاه ــىن وأوف عالْم عــد ب
. 

ــاعرهإ  ــذي شـ ــعر الـ ــا الشـ منـ
. 

ناح ال تــرى الدنــيا امــتدادهجبــ
. 

ــ  ــاًرعـ ــاً خافقـ ــد نظمـ بياً قـ
. 

ــتقادهن ــزِري ان ــن ي ــدري وم ــداً ي اق
. 

ــناس لـــدى إطاللـــهو  تـــرى الـ
. 

صـــف الشـــعر، ويف ذاك مـــرادهين
. 

فهـــذا عـــادل.. هم قَـــاٍضلـــك 
. 

ــادهي ــتوحي رش ــيا ويس ــغلُ الدن ش
. 

الـــورى يعـــتد ِبالشـــعر الـــذيو 
. 



صــطفي مــنه ويــتلو مســتجادهي
. 

انُ الــــناس يف تــــرديدهلســــو 
. 

ــبادهل ــب الع ــربت ح ــدور أش ص
. 

إذا الشــــعر ختطــــى ِســــفْرهو 
. 

ني تقديــر الرضــا واإلســتزادهبــ
. 

ــ  ــعراً ك ــهان ش ــون ب ــرمن الك ي
. 

*    *    * 

 

األخوة احلضور، ال بد أنكم مثلي تتوقون لالستماع إىل          ..  السادة   وبعد أيها  :ريف احلفل ع
 . فارس اثنينية هذا األسبوع فلنستمع إليه

 

  ))فارس اثنينية  هذا األسبوع اسم حدادقلمة سعادة األستاذ ك (( 
ون يل أن أرتبك حبرية، وأن أتلعثم حبرية أيضاً، فقد غمرتين هذه الكلمات وهذا                 تسمحس

 .ذا االحتفال كرمي مبشاعره، يستعصي علي أن أصفهاهاالحتفال، و
صحاب السعادة، األساتذة واألصدقاء، صديقي األستاذ الشيخ عبد املقصود خوجه، أظن أنين             أ

ا يل يف هذا املقام ويف هذه اللحظة بالذات أن أقدم            سأقصر كثرياً عن الشكر، لكن قبل ذلك امسحو       
 وأظن أا أضعف اإلميان، ألننا نقدمها من هامشنا الصغري          ،نيطلسفالتحية اخلاصة ألهلنا الصامدين يف      

بوصفنا الضحايا املؤجلة، وإذا كان يف الشعر ما يسعف الروح فإنين يف هذه األمسية أحاول معكم                  
إلنساين اليت أعيشها متشبثاً بالدرس العظيم الذي ظل الشعر يلقنين إياه           تفادي أكثر حلظات الضعف ا    

 .بال فائدة
صدقاء األعزاء، إن غبطة هذا اللقاء متنحين اآلن شعوراً جديراً بالشعر، أشكركم شخصاً             أليها ا أ

شخصاً على حضوركم الطيب، لكن امسحوا يل أيضاً أن أشكر صاحب الفضل يف هذه املناسبة األخ                 
قي وبتاذ عبد املقصود خوجه، راعي هذه االثنينية الذي قد وجه يل هذه الدعوة منذ أكثر من عام                  األس

يتابعها باللياقة واللباقة اآلسرة، أشكره ألنه هيأ يل شخصياً فرصة لقاء هذه النخبة املتميزة من اجلمهور                
دينة صديقة البحر، وامسحوا يل أيضاً       وهي املناسبة الثقافية األوىل يل يف هذه امل        ،دةجاألديب والثقايف يف    

رفوين هذه الليلة، مبداخالم وصقلهم      شأن أعرب عن تقديري العميق لألصدقاء واألساتذة الذين           
لألسئلة اليت يثريها الشعر، أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه، واألستاذ عبد اهللا مناع، واألستاذ                 

تاذ عبده خال، واألستاذ أمحد عايل فقيهي، واألستاذ         إبراهيم غلوم، واألستاذ سعيد السرحيي، واألس     
 .اء عزي عفواً

دى الشاعر أجوبة، لكن ميكننا معاً ونستطيع التأمل يف األفق الذي تشري            لليس  ..  يها األصدقاء أ
إليه أسئلة الشعر، أكرر لكم شكري على حضوركم الطيب، وأرجو أن تقبلوا مين قراءة بعض القصائد                



وقت الذي يقترحه السيد مدير األمسية، وال أخفيكم بأنين مرتبك ومرتعش الفؤاد              اليت سألتزم بال  
غمرمتوين حقاً مبا يفيض لسنوات طويلة، وما بقي من عمري لن أنسى هذه اللحظات،               م  وأشعر بأنك 

 .أكرر شكري لألستاذ خوجه وأشكركم مجيعاً
و أن ارتباكك ارتباك     يا سيدي أنت عريس هذه الليلة، فيبد        :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

ياً، أنا على يقني أن     صالعرسان، فالتقط نفسك، فالكل سعيد بسماعك والكل يتوق إىل أن يقرأك شخ           
أكثر احلضور يعرفون من هو قاسم حداد، وما هو عمق قاسم حداد، وما هو قاسم حداد الرجل                    

اداً، كلنا إعجاب بك، وهلذا     واملوقف، فأنت بني أهلك، وبني مجٍع من حمبيك، فَِقر نفساً واطمئن فؤ            
ل أحياناً برهافة احلرير وخدش     يصاخلع عنك تردد العرسان، وكن املقدام كما عرفناك بقلمك، والذي           
 . السيف، فلنستمع إليك وأهالً وسهالً ومرحباً بك، فتفضل يا سيدي

 . شكراً:ألستاذ قاسم حدادا

  ))ا�تحارات(( 
 نقرأ شعراًس
 ...ؤلفه األصدقاء وينتحروني
 نغتاظ مما سيخسره األصدقاءو
 تبكريهم يف الذهابل
 لهم عندنا جنة يف العيون،ف
  تبقى لناادينا هلم مل
 ن بالد ومن حانة،م
 ستعيد ا الساهرون مرارمي
  زجاج كئيب وحيتدمون،يف
 دينا هلم جوقة من بقايا احلروب،ل
 نود يؤدون كل النهاياتج
 فتون يف جنة اهللاي
 فسرون عن الشمسيستو
 ىت يكاد اجلنون،ح
 يها األصدقاء لدينا لكمأ
 ن تراث الضغائن خمطوطة حرةم



 سنقرأ شعراً لكم كيفف
 أنتم بعيدون عما ادخرناه لليل من قهوة مرةو
 من فلذات وأعداء ال يرمحون،و
 اذا تشكّون أنا وحيدون من بعدكم،مل
 حنن هنا يف الرباثن مستوحشونو
 يف الوهم،نرفل و
 يف تسمون أخطاءنا نزوةك
 لدينا لكم،و
 و تركتم محاقاتكم برهة خصوم ألداُءل
  من النص ما جيعل السيف تفاحة،نسترقوي
 غالون يف االجتهاد ويستنفرون إذا مسهم صمتنا،ي
 يها األصدقاء الوحيدون يف صمتهم،أ
 اذا ذهبتم مبنعطف فادحمل
 يطرنَ لكم شهوةًلكم عندنا العاشقات اللوايت و
 يغسلن بالرغبات احلميمة أجسادكم،و
 ... ه من النصيدينا لكم لو تريثتم نزهةٌ يف اهلزيع الرتل
 ي تأخذوا آخر األومسه،ك
 كل انتحاراتكم عبثٌ عارم وكل احتماالتنا مظلمه،ف
 .اذا تظنون أنا قرأنا لكم سأماً؟ وتنتحرونمل
 ضغائن بالشعراذا لنا وحدنا أن نرمم إرث المل
 ي نستحق اللحاق بكم،ك
 لكم وحدكم رغبة يف الغياب كما تشتهون؟و
 مون، ييها األصدقاء احلمأ
 اذا سيبقى من الشعر يقرأه اآلخرون علينام
 ننقذ أرواحنا بغتة ل
 يثما يسترد اخلصوم طبيعتهم يف الكتابر
 .ينتحرونو

 



  ))الوردة الرصاصية(( 
 رؤيا البدء كانت جنة اليف
 رى فيما أرى أ
 بكي صنوبرة على صحن املدينة، واخليام جتل له الرؤيات
 تأخذين إىل طرق وحبراسرى طرقاً ستأخذين إىل طرق أ
 املدى ك
 يما أرى ف
 انت ستعشقين العذارى، سوف أصبح جنمةك
  شرفة، لو نشرة املذياع قالت آخر األخبار قبل اهلجرةيف
 ألوىلا
 أيت وما رأيتر
 دينة متشي وعذراواا يفقدن عشاقاً ويفتقن القميصم
 حيترفن الغزل كي يفتقن ثانية و
 أيت كما رأيت ر
  شاهقة الرؤى نهل
  منتهى شجر سيحنو فوق يل
 نيت احملاصرة املباحة ج
 ل رأت تفاحة الفصحى قلنسوةه
 لبالغة غيمة الشعراءا
 انت جنة الرؤيا بداييت األخرية ك
 يما رأيتل رأت فه
اية اهلجرات 
 ل مدينة وجر ومنعطف الساللةك
 يفة ترث اجلزيرةج
  جنة الرؤيا بغوضايجل أرى وطناً يعيد الشكل، ميزه
 جلميلة، خيطئ املعىن معي، يهتاج يف هلب السباباا
 الت األخبار هجريت الكسرية يف طريق كلها طرق مطوقة ق



 عراواتب
 رسن املخيم بالدم العاريحي
 يسطعن انتشاء يف دم يل و
 و دم لغموض أخباريأ
 ن خفائف خيفقن فوق خميم وكنيسة تنأى هل
 ةزأيت صالن جنار
 عشقن فرساناً ويفتقن القميصي
 هلن جرح وردة يف. كي يطيب الغزل، يفتحن الصدورل
 يفضحكن العواصم باملخيم. لقلبا
 ل أرى فيما أرى ه
  ورفقيت ينصنب أشراكارآيت اارت على حجر الطريقم
 سمني احلراب حديقة واملاء مأوىي
 بتكرن ودهن، يضعن يف شرفات أحالمي حناجرهني
  عشيق مغامرة بالد هيأت أسرارهايل
 ذبيحة الرؤيا ل
 رى فيما أرىأ
 دناً جترجر عارها ومدينة تستنفر األسرىم
 رصع مجرها خمتالةت
 تصيح يب يف هودج اهلجراتو
 قاومين لكي أنسى ماء ييل
 ا ماء يسمى ملجأ وخديعة تئدهل
 لنساءا
 طأن قليبي
 ل ما ينسى يسمى جنة الرؤياك
 مة يف طينة اجلسد الطريين متهل
 كلما أنسىو
 كلما أنسل. مسي وردة الفوضى عشيقيت الصغريةا
 ن ليل املدائن، من ساللة جيفة ترث اجلزيرةم



 لماك
  جنة الرؤيا أرى مستقبالًيف
 أرى حفريةو

*    *    * 
 سعفته اللغات ليحتمل املوتأ
 ي يشهد الشرق مستسلماً للغروبك
 وله جوقةح
  يبق إال صد للقيوديس للشرق، ملل
 ليت تنحت العظما
 ين بريء من الشرقإ
 ن قلعة من كهوفم
 ريء من الصمت خمتبئاً يف الكالمب
 للغات اليت أسعفتين إىل املوت غادراا
 جلأ اآلن للخيمة احلرة املشتهاةأ
 جلأ اآلن للتيه للمنتهىأ
 يس يلل
 لبيوت اليت طاردتينل
 بانة ضاق يب قربهاجل
 دى حيضن الطائرات املغرية ليالً ملل
 يغتالينو

*    *    * 
 شى يف شهوة الفوضىم
 واري كل شيء يف فضاء الشرق يف شكل لهي
  يقبل الترميمال
 هوميشى يف وحشة التم
 ن يصل الكالم إليهل
 ضي شاهقاً يغضي جلنته اليت شهىمي
 ؤالف أم خيالفي



 م يؤدي طاعة للطقس يف ردهاتأ
 ذا الكهفه
 تسأ ال
 قد أضحى بعيداً حنو جنتهف
 حيداً صار يف حل من التنظيمو
 ن يصغي ملنعطف اللغات، تراثه تيهل
 خيرج من مجال رماده شعب الشظاياو
 يلهقة القندش
 لجلة الكتابة والصدىج
 فضيحة التنجيمو
 شي خارج التقوميمي

*    *    * 
 سعفتهأ
 لكنها حاصرتينو
 مته على كوكب الليلر
 أفضح الليل يف اجرت كيه
 لشرقا
 كنهال
  غبار التراتيل كانت لهيف
 لذي نكهة اخلرب يف ساعديهل
 لذي يبدأ الشرق من لثغة يف يديها
 لذيا
 اللغات وصلت عليهسعفته أ
 ليت أسعفتين شكتين لشرق النهاياتا
 نو عليهحن
 شمسب
 صاصيةر
 دعتهو



 عته لكي يقبل القتل، كي حيسند
 للغو واللهوا
 ي يستفيق احلطام اإلهليك
 كنها حاصرتينل

*    *    * 
 ألوهس
 اشتبكت جيوش فوق جثتهو
 الئمت
 و تقاومأ
 اللة الشورىينة اجلسد الرمادي احتمت بسط
 :قاوم أو تالئمت
 ينة اجلسد الطري حتاسرتط
 ربت بالداً كالشواهد، راودا شهوة املنفىع
 الئمت
 م مبقلتيهيندما سألوه كانت حنلة الرؤيا تغع
 كان تاريخ يضلله الوضوحو
 ألوهس
 ان موزعاً بني السقيفة واحتماالت اخلالفةك
 اضطراب النص والفتوىو
 حخمتلف الشروو
 ألوه يف شفق الوقيعة واملشانق كلهاس
 انت لهك
 :اومتق
 كن ما الذي يبقىل
 قاوم ألجلك الراياتت
 وتك سيدم
  قوس النصرلتكون عبداً عندما ال تنحين يف ظس
 بقى، ما الذي يبقىي



 قاوم أو تالئمت
 نة الرؤيا يداكج
 كاحالك على رماد بارد، قاومت أو الءمتو
 لفقه والقانون واملنت الذيانوا يسألونك اك
 تبوا هوامشه وسدوه جبلدة كاسرك
 مجيع ما يبقى لك اآلنو
 لكتابة والغيابا
 ذيت أو كاشفت، إن سألوكه
 ل هلم اجلوابق
 ذيت أو حاصرت أسرار الذبيحةه
 يد يف املوتس
  دمك الذي يغري بأخناب دم عبدال
 يكال العربية الفصحى ستبتكر البالغة عندما ترثو
 اومق
 احفظ الطني الطريو
 ال تالئمو
 لما سألوكك
 اومق
 وف ذي سيداً وميوت موتكس
 ندما نصبوا السرادق خارج األسوار وانتظرواع
 وقتك كي ينهارل
 كةمين صوتك دع هلم سعة لكي تصل القوافل أ
 لقدسبا
 تد القبائلمت
 ع هلم، يطأون جثتك الغطيسةد
 لما واصلت صمتك ك
 ئداتف
 يكون يف الطني الذي ليديك شاهدةس



 تسمع عندما ذيل
 :قاومي
 و يالئمأ
 ندما تغوي يديك سفينة التيهع
 نفصلا
 ايع فسحة كي ال تغادر جنة الرؤد
 قاومو

*    *    * 
 أيت يدين تشتبكان يف جسدر
 أيتهما ملطختني بالتلوينر
 لصال وصورة عاشق وتفجع احلبلىص
 يلة سوف تستقطفائفها اجلمخ
 ن هلام
 يدان تشتبكان يف اجلسد الطري، وجنة يف الطنيو
 أيتهمار
 شيق شاردع
 خماضها يغري اللغاتو
 طيئة العربية الفصحىخ
 اهل
 ا اجلميلة، كدت من خوف عليهاههلا خفائفو
 ن هلام
 غدورة ويدان تشتبكان يف جسد تفصتهم
 حلروب، رأيتهاا
 ينرأيت فيها حلظة التكوو

*    *    * 
 سرار فاكهة املساء، سريرة املأوىأ
 حمتمالنو
 وت للذي ينسىم



 موت للتذكرو
 يد يف القيد أرخى للمدائن من مدينتهس
 يهذي مثل شعبس
 ن لهم
 اوية ليهذين يل م
 نيت نعش على رئتيهج
 ن يل م
 ن لهم
 رق ستأخذين إىل طرق ستأخذين إىل طرقط
 لبس اللحم الذيأحجار الطريق ستو
 دمان عاريتانق
  برد، وكل األسلحةيف
 كتظ يف أثر طريدت
 مبا هلعاًر
 ريدش
 مبا ولعاًر
 ا، قدمانهل
 نات، جحيم، رمبا تنسى مجيع األضرحةج
 دمانق
 ل قدم مقدسة اخلطايا واخلطى ابتهلته
 شيء ليس يسمعل
 يس يغفرل
 يمة أم خرقة يف شهقة الصويفخ
 ةسرار لفاكهأ
 تنسى عندما تاج يف شغف وترتطم احلجارةس
 املدائن املدىب
 ن للصدى م
 ن يل بصارية تسملها املرافئم



 لمرافئل
 لمرافئل
 نه يهذي إ
 انس أو يطابق أو يناقضجي
 ه يهوى إىل لغة الشرائكإن
 ن له قلب ستكسره املناديل الصديقةم
 و له شعب ستخلعه اخلواريق الشقيقأ
 ش على قدميهنيت عرج
 تمالن حم
 وت للذي ينسى م
 يد يف القوسس
 صغي للقرى ويقابض املدن احلبيسة باألغايني
 ندما ضاقت به، اتسعت لهع
 سعت ألكثر من دمو
 شي ويهذيمي
  قلباً له ن يكمل
 رحاًج
 كل رصاصة تأيت بظهر رصاصةو
 القلب، هذا اجلرح ال ينسى و
 ال يتذكر القتلى و
 خة يف أمة ثكلى علي صرل
 علي أمة ثكلى ل
 وال تبلى.. ا من يل بذاكرة حتاصرينهل
 توا من فجوة يف البحرأ
 اءوا من جنوب الوقتج
 ن اهللا ال يسهوإ
 لكن اجلهات أتت مدججةو
 ا ال يذكر اجلندي أو ينسىمب



*    *    * 
 ردة للبحرو
 شكال ملوت األرضأ
 ريش للذي يغزوع
 نجر الداميالت واحتمت باخلق
 ا قتل وللشعراء فاجعة الكالمهل
 للذي يرتد قربو
  يعد قربمل
 ي األرض اليت للموته
 لبحر املراكب واملدى، وممالك مالت على رئة لشعبل
 ب عن قبص اللغاتش
 طفال هلا، ملغامر ينجو، هلودجة املدائنألا هل
 هي تكبو غري عابثة، لشعب شط يف تيه ويستثينو
 يغفوو
 ري عابثة وتكبوغ
 ن هلا، من يلم
 رى جثثاً تسري وحتمل الراياتأ
 مل تزل يف وهدة.  تزل يف سجدة اخلوف الكئيبةمل
 رأيت نعشاً سيداًو
 غة وحبرل
 الذي يرتد مرصودو
 ربه قيد وقل
 يدي ملك على حبرس
 ذاكرة ستنسى عرشها، وعريشة أشهىو
 خمتبلون مأخوذون بالبحر املدجو
 العريب مثل القيد، بالقتلىاملدى ب
 حتمل العواصم وهي يف كيس اخلراجمب
 أمة مصلوبة فو ملوت سيدب



 وأعلى.. مفاصل أقسىو
  تزلمل
 غدورة تاج يف قوسنيم
 اخمة بوجه الذبح، تصرخش
 كال.. الذبيحة يف املدى العريبك
 ال يلق
 ا أمجل القتلىم
 مناك موزعني على املداخل حيرسون قبورهه
 أنا على قيدي هناو
 ل كنت خمتلجاً يواري عارهه
 م كنت مثل الوقت حمتالًأ
 وال تبلي.. ن يل بذاكرة حتاصرينم

*    *    * 
 ودجها مييله
 دل الفرسان هودجهاع
 يلمي
  الشطآنةليكة يف غربم
 وغلة تعذا القبائلم
 احتمال الليل، والسفر الطويلو
 تال يف وجعخت
 أرض خنجره يف كل ل
 مآمت منصوبة وفم قتيلو
 رصودة للهتك، أطفال هلام
 هلا الصحاري املدى العريب يف قيدو
 هودجها مييلو
 حشة تبكي على وحشو
 هودجها مليك األفقو
 عراس هلا يف مأمت القتلىأ



 لن تغفوو
 لن يهتز بعد اآلن هودجها الثقيلو

*    *    * 
 اره شجراً وتارخياًأيت رماده يرد يهزج يستعيد نثر
 حمتمالنو
 ار للذي دمه بروج الوقتد
 ائرة ملن ينسىد
 أيت رماد إرثاً ملعراج الصدى، درجاً لشعب شاردر
  غربة األمواج مثل التاج، كان رماده تاجاً على شرقيف
 حريق عامر.  تبدأ، مل يكن ينسى عناصرهيلنهاية وها
 لها وحتاصرعرائس القتلى وبلدان هلا مدن تقاتل أهو
 لشهداء، مرتداً من األنقاض خيرج، مل يكن هذيانه تعباًا
 ال فوضاه تذكرة اخلديعة، كان يف وله رماداً سيداًو
 لك على كلماته، غين، رأيت كالمه شجراً وتارخياًم
 حمتمالنو
 بية حينما يتضاحك النهدانصوج للز
  خجل ويكتظان بالشوق الشهييف
 ى ويغفرجاجة الرؤيا ملن ينسز
 ندما يهذي يصوغ رماده وطناً، وطينته الطرية أولع
 لتكوينا

*    *    * 
 كل الربتقال وزينة الفوضى وخندقة القتال وعاشقش
 ظى بعاشقة وقافلة من األعداءحي
 اخمةش
 ت هالغةاتذكار: أن نقيضة األمساءك
 للكلمات يف أشكاهلا جنس الذبيحة وابتهاالتو
 لغبارا
 لماءصورة لو



 ل وهادماً فيناخ
 داها دورة األفالكي
 براج هلا تاجأ
 هودجها يغطيناو
 عوها حتضن اجلرحى وتنتخب الضحاياد
 فتدي، وحتاسب املوتى إذا ماتوات
 عوها حرة فيناد
 تعطينا دماثتها لنشعل زيتها فيناس
 داها برتقالة دارنا وحديقة لتهالك األمساءي
 حوضها مدن وأفراسانت عندما كانت هوت يف ك
 جنم شاحب وشرارة األنواءو

*    *    * 
 ضحتنا مثلما سكينة تندسف
 ذا حلم وحشه
 خنتال به و
 سأل من أين إىل أين وال نسأل عن تارخيها اآليتن
 وحش لال تز يف أحجارنا سنبلة للشك ال نشكو من او
 جاءتف
 ثل جنية ذي لكي تلهو بنام
 ضحتناف
 ذي ينثال من أحالمناتركنا للف
 رية املوتى ح
 ركنا كوكباً يف جسد الشرق لكي خيتار من أيامنا وتركنا ماءنا الغايل لكيت
 شرب من بئر املقابرن
 ضحتناف
 الذي ينهار لن نرأف بهو
 لفضح هذا اجلسدل
 هلالكا



 ذا اجلدثه
 الكملا
  يبق هلذا الشرق من وقتمل
 نبكي عندما خيطئه اهلدمس
 ضحينافا
 حجارها تاج على ذهب املدائنأ
 ورة للماء ص
 خبار احلدائق يف خبيئتها وليست جنة للنارأ
 دت لليتامى للمصابني ابتالًء بالردىم
 دت يداًم
 انت حتاصر آخر الرايات يف شرف القبيلةك
 ن رأى مدناً مكدسةم
 أيت هوادج القتلى على خشب عتيقر
 مبا العرب الذينر
 ت وختتصر املدندينة صارم
 حو وتكتبمت
 ن رأى امرأة تلملم ظلها لتصد جيشاًم
 يف قميص واحد. ن رآهام
 لماً ووحشاًح
 ن رأى عرباً على عربم
 الالت، لغاتس
 ن رآها أمة منذورةم
 رشاً ونعشاًع
 ان متيمة الذكرى ومدخراهل
 شني مصطرباتمي
 اكلة وعذراواتث
 سارة األسرى قمصان غزالة مذعورة وجيف
 ينسني الكالم، خيامهن اهلتك، من أعطىس



 فاكهة املساء سفينة مكسورة وحما اهلواءل
 صادر امليناءو
 ن أعطى النساء نوافذ الرؤيا وأطفأ جنمةم
 ألفالكا
 ن دمنا على يده م
 من يده على دمناو
 ا سريسم آخر اإلشراكنمن مو
 ن للنسوة الاليت بنني النهر وارىم
 ن خديعة الذكرىهل
 ن الفقد والنسيانهل
 ن يل بعدهن ومن هلن عريشة بعديم
 حيدات على خشب املخيمو
 املدائن تشحذ املنفىو
 يرجع يل الصدىو
 حديو
 ن القربهل
  قيد وللفوات أختام الطرائديل
 حلموائد خنبة األقدال
 لرسل الكثرية فجوة يف التيهل
 صطرباتم
 ن املاء ميشني ال ميشي ال
 ذراواتع
 ن يلم
 ا الذي أسرى ملنعطف اخلريطة م
 شرقاً كحمامة البشرىم
 ريباً غائباًغ
 مضرجاً بتمائم الذكرىو
 حايد بني موتني أ



 نتهاء األرض حىت قهوة املأوىا
 خامتة النشيدو
 قالت. ة وي على القدمنينكت يل أو بكت يف جب
 مبار
 تشبثت بتهدج الفرسانو
  بعدكم زحلوا خيولكمن يلم
 دعوها. ب وخيموا عنديخت
 رس اللغة اجلرحيةحت
 ي أموت وحيدة يف حضن ك
 ارسي الوحيدف
 دأت خامتة النشيد بدأت يف الذكرىب
 عوين خائفاً لو أم تركوا لقليب حسرة الفقد الذي د
 نسىي
 لو أن السفائن .  يف نساء، خبأوين يف سرير الغدرينسون
 لكان القتل أمجل من يد مغلولة يف وحشة لها ضاقت ك
 لصحراءا
 كت عند الرحيل وكنت يف الذكرىب

*    *    * 
 غتة تربق أسرارناب
  دماء الكوامن يف آخر الليليف
 ن ليلة هيأا التأويل، من قاتل، من مليك مالكم
 ن هناكم
 نا يف بالدؤيث أمساح
 أحبابنا القاتلون احتموا يف بالدو
  بال مدخل للسماءحننو
 يبقى على املوت أن يفتديناس
 يبقى لنا يف القبور وأسرارنا فسحة للفضيحةس
 بقى هالك لناي



 ل رأيت اجلنائز خترج حمتجةه
 رأيت الدماء املهانة يف مواو
 رأيت السماءو
 ضيق، بعصفورة األنبياء،ت
 ى هالكقيبس
 نا بغتة هذه املزدهاة بتارخيهال
 سبايافلة يف الط
 ا يف اللغات انتحارهل
 يف الشجر املستهام انكسار الغصونو
 ا يف اجلنون احتمال البقاياهل
 رى من هلاف السفائن يف غربة البحر يف جيئةت
 أن متوت.. زعتها القبائل يف شهقة حرةو
 ف للحياة وقمصاا مثل مشس تطوفغفلة صدرها يف السيوف وأخبارها شط
 لطخة مترعةم
 ا الصباح وقهوا للضيوف الغزاةبقايب
 ميزاا غاية األشرعو
 فلة راهقتط
 السالح متيمهاو
 هرها يف املخيم واألمة الراجعةظ

*    *    * 
ض الرماد كأنه ينأى 
 أن شهيقة يف زينة البحرك
 نتهى وقتا
 يأيت آخرس
 قدخلت يف نار العناف
 يذهبون اآلنس
 ن يلم
 كسورة الوتدينن هلذي اخليمة املم



 ن يبقى يصد رصاصة املوت األخريم
 كيت يف التذكارب
 ان البحر وحشياً وكنت ملطخاً بالفقدك
 ازال الدم املهدور يف كأس الشوارع يف رؤى خشبم
 نعطف املواكبي
 انت الرايات جتهشك
 وف تذهبس
 ن سيبقىم
 الذكرى نت يف شفق منك
 أن السيب فينا مرة أخرىك
 ر لن يسع املراكب، والنوارسأن البحك
 وف تغرينا مبقتبل الضباعس
 أمنا ينأىك
 حيتكمون للفوضىو
 م أسرار وهلم بالدهل
 نة اجلرح اليت رسم املالئكة حوهلا سوراًج
 يحتكمون للفوضىس
 الد مل تزلب
 حجارة متشيو
 قلب أثقلته كثافة الرؤياو
 كت يلب
 ع جوادك يرتويد
 ن زرقة النهدينم
 عيند
 مبا بعدي ستحتدم الرماحر
 بعدك الصحراءو
 التق
 لما تنأىك



 يحتكمونس
 بدأ هذه الفوضىت
 د يف صخرة الوديان، سوسنة تسن براءة األمواجي
 نا فتية يف وردة الفوضىك
 عيدون املالمح للذبيحةي
 ستعيدون الطريدةي
 صرون يف أشالئهمتتية للفقد منف
 يد على جرحو
 د يف جنةي
 اروا على أسرارهمس
 ان الطريق يعريهم ليد فترمسهم على حجر الطريقك
 لك على الفوضىم
 سيدة بال عرشو
 قافلة توزع مجرة الرايات، خيلعها الصديقو
 طيئة الرؤياخ
 تذهبس
 ن هلام
 ن يلم
 تهرع عادة القتلى إىل حجرس
 عوهد
  اجلميلرلك احلجذ
 عوهد
 بنون البالد عليهي
 وجنتهموضاهم ف
 م أسرار فاكهة ور سوف يكسر عادة ارىهل
 يركض أو يشطو
 رمبا ينأىو
 نافذة ختبئ جنمة الليلل



 ل تسع املراكب كل هذاه
 ملوجا
 عيند
 ع دمي يف وردة الفوضىد
 فيض وحيتمي كطريدة النريان خلف الغابةي
 لربكانا
 نتكموحي
 ائمة القضاةق
 نصة احلكمم
 حملامونا
 بيحة والطريدةلذا
 اهد الرؤياش
 حراس املدينةو
  يزل ينأىمل
 الحقه املذابحت
 ن لهم
 .ن يلم

 

  ))لقلعـةا(( 
 بين القلعة من حويلأ
 شيدها حجراً حجراًأ
 أستنفر اجليوش لتبدأ اهلجومو
 ..حدي أستعدي شهية القتال يف شجاعة األعداءو
 م كي يبدءوا شحذ األسلحةهلهيئ أ
 التصويبحيسنوا و
 بعث بكتب التحديات وأنتظر يف القلعةأ
 ..حديو
 ..ل موجة من اهلجوِم أمسيها تفاحة الغوايةك



 مقت األسلحة وال أحسن احلرب،أ
 ليس لدي جنود وال سعاة وحديو
 لما ارتدت هجمة أسعفت اجلرحى،ك
 بعثت باألسرى مدججني باهلداياو
 م أسوار القلعة،مرأ
 القناديلدهنها وأزينها بأ
 ..ي ترشد اهلجوم التايلك
 رمبا حيلو هلم أن يبغتوا يف الليلف
 ها أنا وحدي والقلعة صامدةف

 
 سأقرأ من كتاب جمنون ليلى ثالثة مقاطع، مقطع على لسان ليلى، ومقطع             :ألستاذ قاسم حداد  ا

 .. عر، ميكناعلى لسان قيس، واملقطع األخري على لسان الش
 أقول عن قيسس
 وى يسكن النارن اهلع
 ن شاعر صاغين يف هواهع
 ..ن اللوِن واالسِم والرائحةع
 ..ن اخلتِم والفاحتةع
 نت مثل السدمي، استوى يف يديه،ك
 ..داين إليهه
 ..رئت من الناس ملا بكاين إليهمب
 ..ها يب وغنوا األغاين بأشعارهز
 ..ل أشعلين أم طفاينهما كان يل أن أقدر ف
 سأقول عن قيس
 ن جنة بني عيين ضاعتع
 ن هواٍء أسعف الطري واستخف بنا واصطفاناع
 ن كلما هم يب تهت فيه،ع
 ..باهيت كي حنتفي باملزيجو
 ن العشق تلتاع فيه احلجازع



 ..يشغف يف ضفتيه اخلليجو
 أقول عن قيسس
 ..ن حزنه القُرمزيع
 ..ع خطاه الوئيدةبن الليل يتع
 ..يقولُ القصيدةن املاِء ملا ع
 كى يل البكاَء،ب
 هيأ يل هودجاً،و
 ..انتحى يسأل الوحش عينو
 ..أين به ال يرى يف القوافل غري اخليول الشريدةك
 أقول عن قيسس
 ..ن العامري الذي أنكرته القبيلةع
 ..ن دمه املستباحع
 ..ن السيف ملا انتضاه من القلبع
 ..حاجتاز يب أرض جنٍد ليهزم كل السالو
 ن اللذة النادرة،ع
 ..ن الوجِد والشوق والشهقة الساهرةع
 ..ن اخليل تصهل يب يف الليايلع
 ..الصهِد يغسلين يف الصباحو
 يا قيس يا قيس،و
 ننتين أو جننت،ج
 ..النا دم ساهر يف بقايا القصيدةِك

 

  ))ن ليلىع(( 
 أقول عن ليلىس
 الزنِد الذي يرتاح يف غنٍج على لن العسع
 ن الرمانة الكَسلىع
 ن الفتوى اليت سرت يل التشبيه بالقنِدع
 ن البدوية العينِني والناريِن واخلِدع



 ..ا عنديهل
 غامرةٌ تؤجج شهوةَ الشعراِء لو غنوام
من جنِد ٍدجنبا ص مىت قد ِهضت.. 
 .ِن النوِم الشِفيِف يِشي بناع
عهاننا، عِدنجو . 
 .ال تعِرف الصحراُء غَير العوِد والرنِدئَِل
ليلىس نأقُولُ ع 
 .ن القتلىع
 عن دِمنا الذي هدرواو
 .ِن الوحِش الصديِقع
 ِفتنِة العشاِقو
 اللَّيِل الذي يسعى لَه السهرو
 .ِن الطِّفْلِني يلتقياِن يف خفٍَرع
 ِن بامليزاِنزهر التفاح يختِلجايملا و
 .ىت خيجلُ اخلفرح
 لَيلَى شهقةٌ أحلىِل
 ذا ما لَذةٌ تاهت ِبناإ
 .تناهبت أعضاَءنا الِنريانُو
يينامنا أو حت. 
 و يقولُ الناس أخطَأناأ
واسةٌ ِفينا إذا غَفَررسِكي حبت. 
أَقُولُ عن ليلىس 
ِكاِن عبا يمداِفِر ِعنالملسي طَِوي 
وِنها عيِر اللَِّذيِذ إذا جتَلّى يف كَالِم عِن الِسح 
ِحيال عفِْضي ألنْ أقِْضي رٍة تمِنع ن 
ياِن عةَ الِفتوهش اِلجخةً تعزوراياها مم ن 
وقَةًعبشاِنها مميز ن 
ا يف الظُلِْمعِلهدع ن. 



اعاهلَذَي عفَِري مس ِنن. 
القَِتيالع ِخبتنِس تٍة يف اِألنيِجن ن 
 يالي لَو يدها علي لَ
 لَو يِدي مندورةٌ تِهب الرسوالو
ستِننوِن إذا جِن اجلُنقالُ عا يها منأَقُولُ ع 
 .ِلي عذْر إذا بالَغت ِفي موِتي قَِليالو
 .. ملقطع األخريا

 

  ))حلبو اه(( 
 لْ هو احلُب قُ
 ال تصِغي ِلغِري القَلِْب،و
  تأخذُك الغفْلَةُ،ال
 . ينتابك اخلَوف على ماِء الكَالمال
 لْ لَهم يف برهٍةقُ
ِةبوهِكتاِب اِهللا والش ني 
اك تايصو ابسن  
 . ناِر اِخليامينهالُ سِدمي اخلَلِْق يفو
 لْ لَهم،قُ
 يما ينامونَ على أحالِمهم،ِف
راء سحِجِس الصررى يف نت 
 . ترِنيمِة العوِد وغَيِم الِشعِر سرداً وانِهداميف
  لْ هو احلُب قُ
 ما ينهار ينهار، فَما بعد العرارو
 .روتفاِصيِل الفَرا ري مجهوِل الصحارىغ
 ري تاِج الرمِل مخلُوعاً على أَقْداِمنا،غ
 .الذي يبقَى لنا تقرؤه عني الغبارو
 .الذي ال ينتِهي، ال ينتِهيو
  ثلَ سر املوِت م



 الباِقي لَنا محض انِتحارو
 لْ هو احلُبقُ
 .بِكي علَيهنريق ملك نبِكي لَه، طَ
 .و لَنا يف جنِة األرِض رواق واِحدلَ
 و لَنا تفّاحةُ اِهللا جثَونا ِفي يديهلَ

 

 .كراً جزيالًش
 

 احلقيقة األسئلة اليت وردتنا من السادة احلضور واملوجهة لسعادة فارس االثنينية،            :ريف احلفل ع
 : ل األول من فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين، يسأل قائالًاالسؤ

ل الشعر موهبة ووجدان يتفاعل مع نفسية الشاعر؟ أم هو صنعةٌ وحرفة يستطيع كل من               ه
مارس علم القوايف أن يتربع على عرش الشعر، ويصبح شاعراً مرموقاً؟ يشار إليه بالبنان، فقد                

 .م أنه مبدع؟عالشعراء يف هذا الزمان، وكلٌّ يز ثُرك
 والشعر من هذا احلقل، هو بإذن اهللا موهبة، وكل           أظن بأن الفن واإلبداع    :ألستاذ قاسم حداد  ا

ما يأيت بعد ذلك سيصقل هذه املوهبة، لكن الشرط األساسي وهذا اتفق عليه كل املعنيني باألمر                   
قيقة لكي نضع الفعل    حلواملتصلني والعلماء؛ واملبدعون أيضاً يقترحون علينا أن نؤمن ونصدق هذه ا           

ظة األوىل، وهي النعمة اليت مينحها اهللا لإلنسان، غري قابلة            الشعري أمام الشرط احلاسم منذ اللح      
للتفسري، غري قابلة للتحليل املسبق وغري متوقعة، لكن التجربة فيما بعد هي اليت تؤكد أن هذا اإلنسان                 

ة والعلماء يعرفون حبور الشعر أكثر من        تذموهوب أو غري موهوب، ألن كثرياً من املدرسني واألسا         
 .، لكن من املؤكد أن معرفة البحور واحمليطات ال تساعد اإلنسان أن يكتب شعراًالشعراء أنفسهم

 : األخ السائل األخ حممد عبيد اهللا السيد األودن، يقول طبعاً يسأل شعراً يقول:ريف احلفلع
ــبد ف ــوره مل يـ ــوال نـ ــاعرلـ  شـ

. 

ــاعرأ  ــلُ املشـ ــوى أصـ رى أن اهلـ
. 

بحث رمـــوزه فـــوق املنابـــربـــ
. 

ــرو  ــر جديـ ــه سـ ــب أنـ أحسـ
. 

ــاعرأ ــى املشـ ــوى أمسـ رى أن اهلـ
. 

مــا هــو رأيكــم يف احلــب إينف 
. 

 

 أنا أعتقد أن احلب أهم من املوهبة إذا أردنا احلقيقة، ألن احلب هو الفعل               :ألستاذ قاسم حداد  ا
ور أن هناك شاعراً أو مبدعاً      صألين ال أت    ةقاألساسي لإلنسان للحياة ككل، فاحلب بكل أشكاله حقي       

وهذا هو  ..  عور غري شعور احلب، يعين    يف كل حقول التعبري اإلنساين ال ميكن أن يصدر عن ش           ..  أو
الشرط الذي جيعل العمل األديب مجيالً وجديداً وجديراً باإلنسانية، ألن فعل الكره وفعل احلقد واملشاعر              



 حتقق إبداعاً، لذلك جيب أن نضع شرط احلب قبل          أنالسلبية على األقل من وجهة نظري ال تستطيع         
 .األشياء األخرى

 : بد احلميد الدرهلي يقول األستاذ ع:ريف احلفلع
اعر عاملي تقدره أكثر من غريه وملاذا؟ ومباذا ميتاز شعر هذا الشاعر عن شعرك؟ وهل                ش

 بوسعك أن تصل إىل مستوى شعره؟
شاعر حمدد ميكن أن أذكره اآلن، لكن هناك            هو يف احلقيقة ليس هناك     :ألستاذ قاسم حداد  ا

تب يعجب م، وهذا يتوقف على مستويات الوعي         شعراء يف مراحل خمتلفة ميكن اإلنسان أو الكا        
واملعرفة واخلربة يف حياة اإلنسان أن يكون يف البدايات يعجب بشاعر أو بقصيدة ويف بعد تقدمه يف                   

 يل شخصياً على األقل أن أذكر شاعراً حمدداً لكن          لمالسن والتجربة يكتشف جتارب أخرى، ومن الظ      
 الدروس من قصائدهم يومياً وال أكتب الشعر ألنين أريد أن            هناك شعراء كثريون من العامل، أتلقى     

 .أضاهي أحداً
 :  األخ غياث عبد الباقي يقول:ريف احلفلع
د الشهامة  ئتكتب أمجل قصا    لسطنيفدماء مئات الشهداء من أهلنا رجال املقاومة يف          ب

مة وأعداء  والوطنية، بل هم إن شاء اهللا يصنعون الفجر القريب حيث النصر على أعداء األ               
اجلرحية ومىت يتحرك     لسطنيفما هو دور الشعر جتاه ما حيدث ألهلنا يف           :  والسؤال.  اإلنسانية

 الشعراء لنصرم؟
 هو أكرب من النصوص     ع يعين دائماً أشعر بأن ما حيدث على صعيد الواق         :ألستاذ قاسم حداد  ا

رعة عن التجارب، لكن هناك فسحة      اليت تكتب، خصوصاً يف حلظة االنفعال وال أميل إىل الكتابة املتس          
رحبة أمام اإلنسان العريب هي فسحة األمل إن كان األمل يف النص األديب أو الفين أو األمل يف ما                     

هور إليها يومياً، أظن بأن هناك حقائق كربى        تدحيدث رغم العتمة ورغم اهلزمية املركزة واإلهانة اليت ن        
هي األهداف  ..  حقيقةً، إن العدل واحلق واجلمال هي الشروط      يف تاريخ اإلنسانية والبشرية، ونؤمن ا       

والغايات اليت نسعى هلا مجيعاً وتسعى هلا األديان، واالجتهادات املختلفة اإلنسانية خصوصاً، على هذا               
 .أقترحه دائماً يف حيايت ويف نصوصي، أظن بأنه زاد حنتاج إليه باستمرار والصعيد أنا أتشبث باألمل

 : ألخ حممد العرايب يقول ا:ريف احلفلع
 ريد أن تسمعنا مقطعاً شعرياً حتبه وملاذا؟ن
ال أشعاري وال   ..  أعترف حقيقةً بأنين طوال حيايت ال أحفظ شعراً       :   أوالً :ألستاذ قاسم حداد  ا

عندما تكون    أًبأن هذه موهبة إضافية للشاعر عندما ال حيفظ الشعر يكون مهي            شعر اآلخرين وأنا أعتقد   



ألن يكتب شيئاً جديداً، فأرجو أن تعفيين ألين بالفعل ال أحفظ أشعاراً على ظهر                أًديدة، مهي القصيدة اجل 
 .قلب

 :  هذا األخ سامي خميس أيضاً يطلب نفس الطلب، يقول:ريف احلفلع
 ك على األقل ولو تقرأها من الورقة؟بصيدة قريبة إىل قلق
  القصيدة يل أم لآلخرين؟:ألستاذ قاسم حدادا
 . لكم أنتم طبعاً:احلفلريف ع
 .سأقرأ مقطعاً إذا مسحتم يل يعين..  فكرت يف شاعر، هو ليس أحب ولكن:ألستاذ قاسم حدادا

  ))قصة الذئبر(( 
 ..نتِظرا
 ..هرة األصدقاء انتهتس
 ..انتهى فيلق الندماءو
 لذين استداروا على كأسهم خيلطونا
  .. ا قرين اجلنون انتظري
 ويل يف نصنا يثما نسترد التآر
 لنا نتدارك أخطاءنا الصائبةع
 ة التائبون عن النص مث
 سدون نصحاً لنا بالرؤى الغائبة ي
 انتظر إم يصقلون التفاسري ف
فتون أن النبيذ القدمي سيفدح أقداحهم ي 
 ماً بأخبارنا ويدافَعون وميحون آثارنا خشيةًاسكرون انتقي
 ..انتظرف
 نام صك اآلن رهن امتحان
 ثلما تخلط األشربة م
 مبا ميزجون اخلرائط بالليل ر
 تربون العناصر بالنوم خي
 هتز ميزام كلما تعففت عن مأدبة ي
 ..عبث األصدقاءي



 ينتام ذعرهم كلما متاديت يف التجربة و
 األصدقاء بأمساهلم  الغب
 ..انتظرف
  تنم خارج احللم ال
 الندماء ندم حيناً وينفض عن جرحك ت
 يستفردونك يف سهرة مسرعة و
 ..انتظرف
  تدع كأسك املترع ال
  ...اعة األصدقاء انتهت فليكنس
  يزل زيت قنديلك املنتخب مل
 ..ستفز الغضبي
 ليكن يأسك املعدين اندالعاً غريبا ف
  ويفتح أسئلة يف يقني الذهب كشي
 عند منعطف فاضح .. انتظرف
 ..مفقد األصدقاء ودهشتهت
 .ثلما يفقد الذئب عزلته املشرعةم

 

 :  هذا األخ الصحفي األخ حسن الشهري، من جريدة اجلزيرة يقول:ريف احلفلع
 ينرلبحابل أربع سنوات بعثت لك مبحاور لقاء صحفي، إال أنك ذكرت بأن األدباء يف                ق

وعللت يل  ..  لغرباختذوا قراراً بعدم التحدث لوسائل اإلعالم إال مبقابل، أسوة مبا حيدث يف ا             
. حينها بأن املطبوعات تكسب وتروج وتستفيد من مثل هذه اللقاءات، فلم ال يستفيد األديب؟             

هل ترى أن األديب والشاعر يف اخلليج ميكن أن حيقق مثل هذا اهلدف؟ وهل وسائل                :  السؤال
 إلعالم ميكنها أن تساهم يف ذلك؟ا

ال يف البالد العربية، الشاعر ال يكسب لكن          ال طبعاً، ال يف اخلليج و       :ألستاذ قاسم حداد  ا
الصحفيون ورؤساء التحرير وأصحاب شركات النشر هم الذين يكسبون، وأنا أتذكر هذه احلادثة               

وكان ..  إحدى املؤسسات الثقافية    وهي يف احلقيقة حادثة وردت يف ظرف كنا نعيش جتربة مريرة مع            
ماً على املؤسسات الثقافية والصحافية خصوصاً، لكي       احلوار حمتدماً حول األساليب اليت نقترحها دائ      

جيري احترام املثقف واحترام الشاعر واحترام األديب كما تحترم الفعاليات األخرى يف اتمع، فأظن               



باملنظور احلضاري خصوصاً   ..  ما تزعم بأا معنية بالثقافة     ك بأن املؤسسات الثقافية العربية إذا كانت     
ستهالكي واإلعالمي، لكن باملنظور احلضاري، إذا كانت معنية جيب أن تضع             وليس من املنظور اال   

ميزانية واضحة املالمح للقسم الثقايف كما تضع للقسم الرياضي مثالً، كما تضع للقسم االقتصادي،               
إذا حدث أن صادف أحد الصحفيني رد من أحد الشعراء فأظن أن الشاعر              و هذا اقتراح نطرحه دائماً   

 الصحفي أن يطرح هذا االقتراح على املسؤول يف اجلريدة، إذا كنا جادين وأنا                له حق ومن حق   
لألسف أشعر أنه حىت اآلن يف اتمع العريب ال جيري التعامل مع الثقافة واملثقفني واألدب واإلبداع                  

 .عىن احلضاري ال جيري التعامل معه بصدق وبأخالق إنسانية على األقلاملوالفن، الفن ب
 :  األخ كامل صاحل شاعر وصحفي، يقول:لريف احلفع
فهي ترمز أيضاً يف املصطلح الكهنويت      "  البشارة"غلوم حول معىن    .  ضافة إىل ما أشار إليه د     إ

 الشاعر قاسم حداد يف قراراته    ىانطالقاً من ذلك هل ير    .  املسيحي إىل السيد املسيح عليه السالم     
 ىل أين يريد قيادته؟وإ.. من آثامه" الشعر العريب"العميقة أنه منقذ 

 منقذ؟.. منقذ!  أنا شخصياً:ألستاذ قاسم حدادا
 . نعم..  هو كتب هكذا:ريف احلفلع
ل يرى الشاعر قاسم حداد يف قراراته العميقة أنه منقذ الشعر العريب من آثامه؟ وإىل أين                ه

 يد قيادته؟ري
 .حلقيقة حمتاج أحداً ينقذين العفو أنا ال أزعم أنين سأنقذ أحداً، أنا يف ا:ألستاذ قاسم حدادا
 . أنقذنا معك:لشيخ عبد املقصود خوجها
 لكن أظن بأن صدور الشاعر مطلق شاعر خصوصاً يعين من الرغبة              :ألستاذ قاسم حداد  ا

و شعور احلب الذي أشرنا إليه قبل قليل، هو الشعور          هالصادقة يف إصالح العامل، هذا الشعور الطبيعي و       
اإلبداعي مربراً أمام الشاعر نفسه ومربراً أمام العامل، ألن رغبة إصالح العامل            الطبيعي الذي جيعل العمل     

هذه هي رغبات دائماً تشكل الغذاء      ...  ومقاومة الظلم وحتقيق العدالة وحتقيق اجلمال وجتاوز التخلف       
ط من   الشاعر على األقل بينه وبني نفسه مينح ثقة وأمالً ال حيصل عليهما من احملي               نحالروحي الذي مي  

اتمع الذي يعيش فيه ومن العامل ومن جمريات العامل، فأظن بأنه ليس الشاعر واملبدع فقط، أي إنسان                  
 فيه ألنه   يطيف حياته ميلك هذا األمل وميلك هذا احللم اجلميل الذي جيب عدم التنازل عنه وعدم التفر               

 .هو مربر حياتنا بشكل كامل
 : األخ حممد العرايب يقول:ريف احلفلع
 اسم حداد من أنت؟ وأين جتد نفسك؟ق



 هذا السؤال األزيل، أنا ال أزعم بأن القصيدة كافية ألن تعطي اإلجابة ال              :ألستاذ قاسم حداد  ا
امل اليت وهبت بعض قدرات     ععلى الشخص وال على النص، لكن أنا أحد املاليني من الكائنات يف ال             

عر بفخر كبري بأنين أمتلك هذه القدرة املتواضعة         التعبري عن الذات وعن األحالم اإلنسانية، وأنا أش        
للتعبري عن نفسي والتعبري عن أحالم البشرية وأحالم الناس، ولدي أسئلة كثرية أطرحها على نفسي                

 .أيضاً
 : األستاذ عثمان مليباري يقول:ريف احلفلع
 فما هي احملطات اليت تقف عندها؟..  أتيح لك أن تدون جتربتك الشعريةلو
 أظن حمطات كثرية، أعتقد بأن طفولة الشاعر أو على األقل طفوليت              :تاذ قاسم حداد  ألسا

واحدة من الدروس املبكرة اليت علمتين قيمة احلياة، قيمة احلياة          ..  بالذات، ألين دائماً أشعر بأن طفوليت     
لة إىل الرجولة   العملية جعلتين أنتقل فجأة من الطفو     ..   احلياة هذه يف الطفولة، جتربة حيايت      هوأمهية هذ 

تقريباً بسبب الظروف االجتماعية اليت عشتها، فجأة وجدت نفسي أحتمل مع والدي مسئولية العائلة               
الدرس الثاين واليت   ي  ، فهذه احملطة الثانية جعلتين أشعر بأن صعوبة احلياة ه         ..ومسئولية احلياة إىل آخره   

رس الثاين أكد الدرس األول الذي هو       جيب أال جتعل اإلنسان يضعف أمام هذه الصعوبات، ولكن الد         
 .أمهية احلياة ومجاهلا

 وهو الدرس الذي ميكن أن أقترحه إلكمال الدروس السابقة وهو درس               :لدرس الثالث ا
 حيايت على الصعيد الشخصي، وهذا ما       يفاإلحساس بقيمة احلرية، وأعتقد بأن هذا هو الدرس األمجل          

 فترة االعتقال والسجن هي أمجل فترات حيايت، ألين تعلمت          جعلين دائماً يف مواقف كثرية أقترح بأن      
فيها هذه احلقيقة والقيمة اليت جتعل احلرية هي أهم قيمة يف حياة اإلنسان، واليت جيب أال يتخلى عنها                   

ا، حنن نتجرع هذه األقداح املريرة أكثر من مخسني وسبعني          تنبأي شكل من األشكال وجديدة يف حيا      
أسباب مركبة ومعقدة   ..  اب خمتلفة ليست فقط لسبب العدو الصهيوين، ولكن أيضاً        ومثانني سنة، وألسب  

جعلت هذا العدو يستنسر على أنه يستهني بنا ألننا عشنا طوال حياة اإلنسان العريب يف التاريخ احلديث                 
يف و...  مه وال متنحه احلرية، وال جتعله يكتمل بشخصيته احلضارية، ويكون ضعيفاً           ترحتت أنظمة ال حت   

مهب الرياح البسيطة، فما بالك رياح عاتية مثل الريح الصهيونية والقوى العاملية، أظن بأن الثقافة                 
ذ منالعربية حتمل هذا العبء وتتأثر به وتقترح على اتمع وعلى املؤسسات واملنظومات السياسية                

تقدمية ولكنه ميعن يف ميش     مخسني وستني عاماً تقترح عليه املشاريع التنموية والثقافية واحلضارية وال          
ولكن اآلن  .  هذه املشاريع، ويرفض اإلجابة ألسئلة هذه الثقافة العربية اليت تطمح يف تطوير اتمع              

 سيخضع لشروط القوى العاملية     يةعندما وقع هذا اتمع العريب بأنظمته السياسية حتت القوى العامل          
 .هج تعليمه وأسلوب حياتهويقبل شروطها اليت تتدخل يف تفاصيل حياته ومنا



 : األخ هاشم اجلحديل يقول:ريف احلفلع
 وهل ستكرر؟.. ومىت يبدأ أمني صاحل.. أين ينتهي قاسم) اجلواشن(يف .. ا قاسم ابن حدادي
 جتربة هي تقترح قانوا وقيمها اليت ال تكون          ل أنا دائماً أعتقد بأن ك     :ألستاذ قاسم حداد  ا

 وأظن بأن من األفضل أن تكون التجربة األخرى غامضة حىت اآلن، من             صاحلة للمقارنة بتجربة الحقة،   
األفضل أن تكون خمتلفة، وال أعرف حىت اآلن ما هو ما يدخر لنا املستقبل خصوصاً يف التجربة                    

 .املشتركة مع أمني صاحل
 :ألخ ندمي اخلريايت يقولا :ريف احلفلع
جربة داخل النص مع ذوات      نرى متاهياً يف الت   "  قرب قاسم " بعض نصوص ديوانك      يف

هل ترى بأن هناك تشااً يف التجربة من الناحية الروحية؟ أم            :  والسؤال.  تستحضرها يف ذاتك  
 ه؟تهي حمض رؤيا جتذرت يف الالوعي وانبثقت يف شكل متاٍه تأويلي غري مقصود يف حد ذا

و أحد األشكال    التشابه يف جتربة أي شاعر أو أديب بشكل عام، تشابه ه           :ألستاذ قاسم حداد  ا
اليت يكون مرشحاً هلا الشاعر، ولكن يف كل جتربة جديدة حياول الشاعر أن يتفادى أو يقلص هذا                   

جتربة "  مسقرب قا "التشابه، وأن يرجح االختالف واملغايرة يف النص اجلديد عن النص السابق ولكن يف               
فهرس "اب األول وهو    الكتاب خصوصاً هذا الكتاب هو يتكون من ثالثة كتب يف احلقيقة، الكت             

الكتب الثالثة هي تتقاطع    "  فهرس األخطاء "و الكتاب الثالث    "  قرب قاسم "والكتاب الثاين   "  املكابدات
ترض أو أقترح أا    أفمن حيث التجربة اإلنسانية للشاعر والتجربة اإلنسانية ككل، ولكن تتمايز أو             

واألقنعة إىل  ..  والرموز..  ت التعبري والدالالت  تتمايز يف األجواء الشعرية ويف اللغة التعبريية ويف أدوا         
أن يوصل هذه التجربة مبالحمها املختلفة؟ أظن بأن هذا دائماً يتوقف           "  قرب قاسم "أي حد استطاع كتاب     

 قربه من التجربة الشعرية، وعلى مستواه املعريف        لىعلى القارئ، ومن املؤكد بأن كل قارئ له بناء ع         
ة تتوقف عليه، حكم القيمة اليت دائماً بالنسبة للشاعر هاجس ومهم لكي             والثقايف وحساسيته اإلنساني  

 .يتحسس مدى جناحه أو فشله عند القارئ
 : األخ سليمان سامل يقول:ريف احلفلع
وسطوة اتمع الذي ال زالت تسوده        ن املثقف العريب اليوم يف مأزق بني صلف املؤسسة        إ

ث يف إسار املاضوية املسلَّماتية؛ فكيف ميكن إجياد        عقلية قروسطية ترفض التغيري وتستطيب املك     
مكون عقلي جديد وخلق آلية عقلية موضوعية تقوم على التجربة واالستقراء ليكون لنا مكان               

 ة؟بني األمم، فلقد سئمنا واقعنا الضحل ورتابته القاسي



عريب، وأظن   هذا هو السؤال والتحدي احلضاري الذي يواجهه اتمع ال         :ألستاذ قاسم حداد  ا
بأن الكالم عن املؤسسة العربية ككل ليس فقط الثقافية هي مؤسسة مضادة لكل ما يتصل باإلبداع                  

ه لالذايت للفرد، هي مؤسسة ال تقبل االختالف، ال تقبل النقد، وال تقبل شخصية اإلنسان ككائن                  
كمواطن، رعية مبعناها   حقوق وعليه واجبات، املؤسسة العربية تتعامل مع اإلنسان تعامله كرعية ليس             

جيب أن تصغي وال تسأل، هذه الطريقة يف التعامل ال نستطيع الزعم بأا ستبين جمتمعاً وتطور وتنمي                  
 .اإلنسان، ذا املعىن األسئلة جيب أن تطرح خارج املؤسسة

، مون بأن اتمع العريب والواقع العريب خيلو من املبدعني وخيلو من املفكرين            عألسف الذين يز  ل
وخيلو من الطاقات اإلبداعية والعلماء، هذا زعم غري صحيح، الدليل على ذلك وكنا قبل قليل مع                  
األستاذ خوجه نتكلم عن اآلالف املؤلفة من العقول العربية اليت نزحت وتركت وطردها اتمع العريب               

 ألن النظام العريب     العامل وهي اآلن تساهم يف محل عبء احلضارة اإلنسانية، يف كل احلقول ونزحت             إىل
واملؤسسة العربية االجتماعية والسياسية طردت هذه العقول، ألا ال حتترم العلم وال حتترم املعرفة وال                

 .تسمح للسؤال الذي ينطوي عليه العلم واملعرفة
يب هي مشكلة املؤسسة، حنن نصادف يومياً مجيع أنواع املشاريع يف اتمع            رملشكلة يف اتمع الع   ا

ريب لكن كل مشروع فردي يكون ناجحاً، اجعل هذا املشروع يصري مؤسسة أكثر من اثنني أكثر                 الع
من ثالثة سيكون فاشالً، ألن العقلية القائمة عليه تقوم على نفي اآلخر، نفي النقيض، ونفي السائل،                 

فة، جيب  تالف، ال ميكن أن يتطور جمتمع متجانس مثل جتانس الصخور، والصخور أيضاً خمتل            خونفي اال 
أن يكون هناك تنوع، جيب أن يكون هناك قبول للرأي اآلخر ألن الرأي املختلف هو الذي مينحين ثقة                  

عىن ال بد   املبأن ما أفعله صحيح وقابل للنقد، ال ميكن أن نصادف فعالية حضارية غري قابلة للنقد، ذا                 
نسان يف االختالف، هذه أحد     أن نؤمن حبق اإلنسان يف املساءلة وحق اإلنسان يف النقد، وحق اإل             

 .أشكال االختالف واحلضارة ليس دميقراطية فقط، شكراً
 : األخ عجالن أمحد الشهري يقول:ريف احلفلع
ا العربية،  نيف فترة تارخيية خلت من تاريخ أمت       "  إمارة الشعر "عرضت كتب األدب إىل     ت

 أمري الشعر يف عاملنا العريب       سؤايل من هو   –رمحه اهللا –"  أمحد شوقي "فكان أمريها الشاعر الراحل     
 املعاصر من وجهة نظركم؟

 إذا مسح يل السائل أظن بأن الشعر اآلن جتاوز مفهوم اإلمارة يف الشعر،               :ألستاذ قاسم حداد  ا
 !.ا بالك يف الشعرموهو سلوك وتفكري جيب أن نتفاداه يف حقول أخرى ف

 : األخ سعيد اهلادي يقول:ريف احلفلع



ل هذا نتاج تأثري بيئتك عليك، أم نتاج تأثرك بشعراء يسلّون            ل أنت شاعر هجائي ه    ه
 سيوفهم حني يأتيهم شيطان الشعر أم غري ذلك؟ 

تلف خأقترح إذا مسح يل السائل بأن املفهوم املتغري وامل         ..  حسناً..   حسناً :ألستاذ قاسم حداد  ا
ة أو للكتابة الشعرية، فلم     واملتحول يف الشعرية العربية أصبح متجاوزاً للتوصيفات التقليدية للقصيد         

يعد مفهوم مثل مفهوم املديح أو اهلجاء أو الوصف إىل آخره، مل تعد هذه التوصيفات تستوعب التجربة                 
شاعر خمتلفة، ميكن أن     م الشعرية اجلديدة، ألن حلظة النص يف الكتابة الشعرية ميكن أن تستوعب            

 مسحت يل أظن بأن كثرياً من األسئلة        تستوعب مواقف ورؤى خمتلفة يف اللحظة نفسها، وأخشى إذا         
ميكن أن يساهم معي بعض األصدقاء احلاضرين، ألنه من املؤكد أن لديهم أجوبة قد تكون أكثر ختصصاً                 

 .إلجابة إذا تفضلتم اوأكثر غىن، فأرجو أن تقترح على أصدقائي احلضور يسامهون يف
وار يتم بني ضيف أمسيتها       يا سيدي درجت االثنينية أن احل       :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

 .واألخوة احلضور
 : األخ خالد احمليميد من جريدة الوطن يقول:ريف احلفلع
العراقية حواراً قلت فيه أن أكرب خطأ يرتكبه الكاتب العريب هو           "  أقالم"رأت لك يف جملة     ق
 قابل راتب من السلطة، هل ال زلت على رأيك؟مالتفرغ 
 مقابل راتب هو كأي مواطن من حقه أن يستغل ويعمل            هو ليس ..  نعم:  ألستاذ قاسم حداد  ا

وهذه حقوق متاحة، مجعية حقوق اإلنسان تدافع عن ذلك ليس عن الشاعر حىت             ..  مثله مثل أي مواطن   
ظة من اللحظات أا متنح الشاعر التفرغ لكي        عن اإلنسان العادي، وأظن بأن املؤسسة اليت تصل يف حل         

يء ليس كرماً مضاعفاً من السلطة وليست هبة وليست مكرمة           يواصل كتابته وراتبه ميشي هذا ش      
 .خصوصاً
 : األستاذ نبيل خياط يقول:ريف احلفلع
حلداثة كيف تنظرون إليها؟ وكيف تنظر هي إليكم وأنتم تعيشون يف غمارها؟ هذا هو                ا

 .ري طبعاًخالسؤال األ
 مناسب لكي خنتم     حسناً، سؤال كثري مهم وأشكر السائل عليه، وهو         :ألستاذ قاسم حداد  ا
 ..حديثنا
 طوال الوقت كان يصاحبين قلق دائم أمام مصطلحات جيري تداوهلا كثرياً            :ألستاذ قاسم حداد  ا

تداوهلا يف    وخصوصاً مصطلح احلداثة اليت أزعم بأا هي واحدة من أخطر املصطلحات اليت جيري              



زعم بأنين كنت أصدر بوعي وسبق      السنوات األخرية، بالنسبة يل احلداثة ليست يف النص األديب وال أ          
 .اإلصرار والترصد، عندما أكتب القصيدة أكتب بشروط حداثية معينة، لكن هذا حيدث عفو اخلاطر

 باتمع وباحلياة   لفهم احلداثة بصيغة أكثر تعقيداً وأكثر أمهية وجذرية، أفهمها طريقة تتص            أ
صر احلداثة على النص هو قتل لألفق الذي حنلم به          وباملفاهيم اليومية يف حياتنا واملستقبلية أيضاً، ألن ق       

كبشر، وهو احللم الذي ينقل اتمع العريب إىل املستقبل، واملستقبل هو القَدر الذي جيب أن نؤمن به                  
داثة ممكن أن تتجلى يف مفاهيم يومية وبسلوك يومي ميتد           حللنيل حقوقنا اإلنسانية املطلقة، أظن بأن ا      

مع واألخالق والثقافة والعلوم واالقتصاد، أظن بأن احلداثة هي هذه اآلفاق             ليشمل السياسة وات  
 .وليست القصيدة وليست النص وليست القصة، شكراً

فري س أحب أن أرحب بسعادة الدكتور منغوم خمتار سيسي            :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
رئيس حترير صحيفة   باململكة ودول جملس التعاون اخلليجي، واألستاذ فاضل غي             امبياجمجهورية  

الصحوة السنغالية، الذين شرفونا ذه األمسية فأهالً وسهالً ما وبكم مجيعاً ولشاعرنا الكبري وزميله               
ات عريس هذه الليلة أتعبناه     ذالدكتور إبراهيم غلوم التقدير واالحترام على ما قدماه هذه األمسية وبال          

سع حملبيه فأكرر الشكر له بامسكم وامسي، وأترك الزميل         حبوارنا وأسئلتنا الكثرية، ولكن صدره دائماً يت      
 .األستاذ كتوعة ليكمل األمسية

 

  ))لمة اخلتامك(( 
 دةجلفنون مبحافظة   ااألوىل طبعاً من مجعية الثقافة و     :   احلقيقة بني يدي دعوتان    :ريف احلفل ع

ك مساء األحد                وذل)  أثر الصحافة يف الثقافة    (تدعو حضراتكم حلضور أمسية ثقافية عنواا          
: هـ يف متام الساعة التاسعة مساء مبدينة امللك فهد الساحلية، وحيي اللقاء كل من                ١/٢/١٤٢٣

لكاتب والصحفي  ااألستاذ حممد صالح الدين الكاتب والصحفي املعروف، والدكتور عبد اهللا مناع             
 ويشارك يف األمسية    ،دةعزيز جب املعروف، والدكتور عاصم محدان أستاذ األدب جبامعة امللك عبد ال          

 .ويدير دفة احلوار األستاذ الدكتور عبد اهللا املعطاين
الثقايف األديب حيث سيكون لديهم إن شاء اهللا غداً           كة املكرمة مكذلك دعوة أخرى من نادي      و

وعلم الطب احلديث، يشارك    )  الج األمراض النفسية على ضوء الشريعة اإلسالمية      ع(حماضرة عنواا   
ا كل من فضيلة الشيخ علي العمري، واألستاذ الدكتور عبد املنان مالّ بار ومبشاركة وإدارة هذا                 فيه

 .احلوار فضيلة الشيخ الدكتور أمحد املرعي



ء اهللا يف األسبوع القادم سيكون      اود أن أذكر حضراتكم بأن ضيف أو فارس االثنينية إن ش           أ
م مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية       معايل األستاذ أكمل الدين إحسان أوغلي مدير عا       

 .والدعوة كما يقول دائماً الشيخ عبد املقصود عامة وليس لالثنينية رقاع دعوة. ستنبولاب
ة وهي لوحة االثنينية اليت ترتدي ثوا       سحلقيقة جاء دور اآلن زف عريس هذه الليلة إىل عرو          ا

ل تكرمي سعادة األستاذ قاسم حداد، شكراً لسعادة         األسود واملقصب، كما هو مكتوب عليها حف       
األستاذ قاسم حداد على إضاءتنا هذه الليلة وشكراً لكم أنتم أيها األخوة احلضور، كما يقدم سعادته                 

لسعادة ضيفنا وصحبه الكرام، شكراً لكم أنتم أيها           أيضاً لوحة تذكارية للفنان خالد خضر، شكراً       
يف األسبوع القادم والدكتور أوغلي، نستودعكم اهللا، والسالم عليكم          احلضور، إىل أن نلتقي جمدداً      

 .ورمحة اهللا وبركاته
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