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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح  (( 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف             :  فلعريف احل 
 . األنبياء واملرسلني، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

 ..حميب االثنينية.. األخوة احلضور.. أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة
هللا ليلتكم بكل خري، ها حنن نلتقي جمدداً لنكرم سوياً          وأسعد ا ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    

جمتمعني يف هذه الليلة املباركة رجالً تعرفونه جيداً وهو غين عن التعريف، إنه سعادة األستاذ واألديب                 
 .واألكادميي واملثقف السعودي األستاذ الدكتور عزت بن عبد ايد خطاب

ه وصحبه الكرام، وعلى بركة اهللا وكما عودناكم         فبامسكم مجيعاً امسحوا يل أن أرحب بسعادت       
 .نبدأ هذه االثنينية بتالوة آٍي من الذكر احلكيم للقارئ الشيخ مصطفى الرهوان

 .نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أنه كما بلّغنا شعبان أن يبلّغنا رمضان
 . هذا األسبوعبدايةً إىل حضراتكم نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية لفارس اثنينية: أيها السادة

 

  ))السرية الذاتية(( 
 :السجل الدراسي

 الدراسة ما قبل اجلامعية، يف املدينة املنورة، البكالوريوس من قسم اللغة اإلجنليزية جامعة                 -
 .القاهرة

 .اململكة املتحدة) ليدس( دبلوم الدراسات العليا جامعة -
 .الواليات املتحدة) ميتشغن( املاجستري جامعة -
 .الواليات املتحدة) نيو مكسيكو(راه جامعة  الدكتو-

 

 :اخلربة األكادميية
 . معيد جبامعة امللك سعود عام مثانية وسبعني وثالمثائة وألف للهجرة-
 . أستاذ مساعد عام تسعة ومثانني وثالمثائة وألف للهجرة-



 . أستاذ مشارك عام ستة وتسعني وثالمثائة وألف للهجرة-
 .ئة ومخس للهجرة أستاذ عام ألف وأربعما-

 

 :شغل املناصب التالية: اخلربة اإلدارية
 . رئيس مركز البحوث بكلية اآلداب جامعة امللك سعود-
 . رئيس قسم اللغة اإلجنليزية وآداا-
 وكيل كلية اآلداب عميد كلية اآلداب، عضو الس العلمي باجلامعة، ممثالً لكلية اآلداب،                -

 ).اآلداب(سعود، فرع رئيس حترير جملة جامعة امللك 
 

 :اخلربة اإلدارية خارج اجلامعة
 . اإلشراف على الربنامج اإلجنليزي بإذاعة الرياض ملدة عام-
 . عضو جملس إدارة النادي األديب بالرياض ملدة عشرين عاماً-

 

 :عضوية مجعيات أكادميية
 . عضو شرف دائم جبمعية اللغات احلديثة، بالواليات املتحدة-
 .عية الدولية لألدب املقارن عضو اجلم-
 . عضو اجلمعية الدولية ألساتذة اللغة اإلجنليزية وآداا-
 . عضو اجلمعية العربية ألساتذة اللغة اإلجنليزية والترمجة يف اجلامعات العربية-

 

 :البحوث واملؤلفات املنشورة
 : الكتب: أوالً

 . مالمح وصور شعرية عام ألف وأربعمائة وثالثة للهجرة-
جامعة امللك سعود، عام تسعة عشر وأربعمائة وألف          .  ترمجة)  األدب عملية استكشاف    (-

 .للهجرة
 .مؤسسة اليمامة الصحافية، عام عشرين وأربعمائة وألف للهجرة) قراءة ثانية (-

 

 :األحباث املنشورة يف جمالت أكادميية: ثانياً
جملة كلية اآلداب، عمر أبو     )  توماس غري ترمجة عربية ملرثية الشاعر اإلجنليزي      ( باللغة العربية    -

 ).كلية اآلداب(ريشة يف عامل جون كيدس، جملة 



دراسات اجلامعة  ( عمر أبو ريشة وروبرت براون، عالقة يف جمال املنولوج الدرامي جملة                -
 ).األردنية

نادي ال)  قوافل(حملمد أسد، جملة    )  الطريق إىل اإلسالم  ( الطريق إىل ابن سعود، قراءة يف كتاب         -
 .األديب بالرياض

 .، النادي األديب الثقايف جبدة)عالمات( النص املترجم، نص مواِز، جملة -
، وكتابة مقدمة   )الدراسات والنقد يف موسوعة األدب العريب السعودي احلديث        ( حترير جملد    -

 .افية للمجلدض
معة امللك سعود    شارك سعادته يف حترير كتاب منتخبات من أدب اجلزيرة العربية احلديثة جا             -

 .باالشتراك مع دار العاملية بلندن
 يف مسرحية للكاتب اإلجنليزي      اثنان باللغة اإلجنليزية العناوين مترمجة، شخصية النيب حممد           -

 ).كلية اآلداب(كريستوفر مارلو جملة 
، )كلية اآلداب ( شخصية الطفل يف قصص وروايات الكاتب األمريكي نثانيل أورثورن جملة              -

، التثمل والتغيري   )كلية اآلداب (ل التوازن، قصائد األشباح يف شعر توماس هاردي، جملة          اختال
 .جملة اآلداب العربية الصادرة يف لندن) مليكة(قصيدة  املسماة 

 .دورية الدراسات العربية الصادرة يف الواليات املتحدة) براونينغ والشعر العريب (-
 .  لحمة الفردوس املفقود للشاعر اإلجنليزي جون ملنتمقاربة مل) ختطي احلواجز الثقافية (-
 الة الدورية للدراسات العربية واإلجنليزية الصادرة يف بريوت مكتبة لبنان حلساب مجعية                -

 .أساتذة اللغة اإلجنليزية والترمجة يف اجلامعات العربية
 ).ة باللغة اإلجنليزيةجمموعة شعري(، )دراسات أدبية مقارنة: ( لسعادته كتب حتت الطبع وهي-

 

 . نشاطات أكادميية أخرى شارك سعادته يف عديد من املؤمترات داخل اململكة وخارجها-
 . أشرف على عدد من رسائل املاجستري والدكتوراه-
 . شارك يف عدد من جلان فحص اإلنتاج الثقايف خارج اجلامعة-
 . وخارجها اشترك يف عضوية ورئاسة الكثري من اللجان داخل اجلامعة-
 

 سجل حافل، نسأل اهللا لضيفنا طول العمر املكلل بالصحة             إىل مرة أخرى وكما استمعتم   
 .والعافية

مرة أخرى نرحب بسعادته وصحبه الكرام، ويسرين أن أترك القط الصوت لصاحب االثنينية              
 .سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه



  ))كلمة سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
والصالة والسالم على الرمحة    )..  علّم آدم األمساَء كُلَّها   (بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي        

 .املهداة، سيدنا وحبيبنا حممد، وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرين
  :األخوة األكارم 
 :األساتذة األفاضل 

 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ركة اليت نستشرف فيها شهر رمضان املبارك أن أتقدم إليكم بعاطر            يسعدين يف هذه األيام املبا    

وعلى األمة اإلسالمية بوحدة    ..  التهاين، سائالً اهللا سبحانه وتعاىل أن يعيده عليكم باخلري والسعادة          
 .الصف، ووضوح الرؤيا، وبلوغ األهداف

جوهكم الطيبة، تغمره أنوار    وتزداد سعاديت عندما أنظر إىل األيام املاضية ألرى منتداكم العامر بو          
العلم والشوق إىل رجاالته، فقد بدأنا مومسنا احلايل برجل على قمة جهاز إعالمي يؤدي رسالة تنويرية                 
يف اتمع، مث شرفنا بتكرمي املُعلِّم يف يومه العاملي، ومن مث سعدنا بفضل عاِلم جليل يضيء مشكاة يف                   

إذ نسعد الليلة بتكرمي سعادة األستاذ الدكتور عزت        ..  عظيماًوكان فضل اهللا علينا     ..  جامعة أم القرى  
وعندما تأتلق نورانية هذه اللقاءات     ..  بن عبد ايد خطاب، الذي استمعتم إىل جانب من سريته الذاتية          

املاتعة، مع أنوار الشهر الفضيل اليت هلّت علينا فإن السعادة تكتنفنا وهللا احلمد والشكر يف كل وقت                  
 .انوكل مك

وعرف مرارة  ..  إن فارس أمسيتنا من الرعيل األول الذي شد الرحال مهاجراً يف طلب العلم             
يف وقت أحسب   ..  بعيداً عن مراتع الطفولة وأبناء احلي وزمالء الدراسة       ..  االغتراب وهو يف ميعة الصبا    

 حب العلم الذي    أن جمرد اخلروج من حدود املنطقة اليت كان يعيش فيها يعترب مغامرة كبرية، غري أن               
 ملك شغاف قلبه جعله يرسم مستقبله بطموح كبري، ساعده على ذلك بيئة علمية تضع العلم فوق كل 

على ساكنها أفضل الصالة    (كيف ال وقد درج منذ نعومة أظفاره يف املدينة املنورة             ..  اعتبار
لطالب من مجيع أحناء    وأول جامعة إسالمية ازدمحت حلقاا بآالف ا      ..  دار اهلجرة )..  وأزكى السالم 
 .العامل اإلسالمي

: زاده..  ولديه ما أشرت إليه من معني علمي ال ينضب؟         ..  ما شأن فارسنا يشرأب حنو البعيد     
وخيال جامح حنو كل ما     ..  وحصاد أعوام قليلة بني حصاوى احلرم النبوي الشريف       ..  املرحلة الثانوية 

احلة، وجذور راسخة، عصمته وهللا احلمد من       وساعده على حتدي اهول تربية ص     ..  هو جديد ومفيد  
إذ وجد ضالته يف اللغة     ..  ومل ميكث طويالً  ..  الزلل، فقرر أن يفتح نوافذ العلم واحدة إثر أخرى         



اإلجنليزية اليت أحبها، وتعلق ا، وامتزج بشطآا، ومتاهى مع أمواجها، حىت وجد نفسه يف تكويناا،                
إلبداع واملعرفة على مصاريعها، ومل يتردد يف التحليق كنحلة          ففتحت له مرافئ ا   ..  وبني تضاريسها 

نشطة بني أزاهري حدائقها الغناء، فهضمها، ومتثَّلها، وأفرزها شهداً حلواً، وِعلْماً نافعاً، كرسه بكل                
 .احلب والبذل والتضحية خلدمة وطنه ومواطنيه

 السعودية، فإن اسم ضيفنا الكبري يتألق        إذا ذُِكرت اللغة اإلجنليزية أكادميياً يف اململكة العربية        
وبطبيعة احلال، مثل أي عاِلٍم عامل، مل يدخر جهداً يف اإلسهام           ..  بأحرف من نور بني أساتذا األفاضل     

مضيفاً بذلك مشاعل تنوير    ..  يف ترمجة بعض األعمال اليت تعترب من عيون األدب اإلجنليزي إىل العربية           
وإذا أخذنا الترمجة مبعيار أا نص مواٍز       ..   ذه اإلبداعات الشاخمة   ال يستغين عنها كل دارس ومهتم     

لألصل، فإن ضيفنا الكرمي يستحق التهنئة على اختياره مناذج من أشعار عمالقة األدب اإلجنليزي                 
ليتحفنا ا، وأحسبكم توافقوين أن ترمجة الشعر من أصعب ما يواجه املترجم، ألن األمر يتخطى جمرد                 

ىل شاعرية النص، وفيض األحاسيس، ورهافة الوجدان، وهذه ملكات يندر توفرها إال لدى             الكلمات إ 
مبدع حقيقي يستلهم األصل، ليغوص يف أعماق اللغتني وخيرج علينا جبواهره اليت تثري احلياة بكل                 

 .مجيل
 -ا عليه ما له وم  –إن هذا املنعطف املهم يف حياة فارس أمسيتنا يقودين إىل اإلشارة مللف الترمجة              

فنحن نعيش عصراً أصبحت املثاقفة الكونية تشكِّلُ عنصراً أساسياً يف تكوينه، وشبكة تتطلب أكثر من               
أحدمها يدعو إىل األصالة والوقوف يف      :  طرف للتعامل معها، وبالرغم من ذلك جند تيارين متعاكسني         

اً سيفي مع أحدمها ضد اآلخر،      ولست حكَماً بينهما، أو شاهر    .  حدود الذات، واآلخر ينادي باالنفتاح    
ولكن كأي متابع للشأن الثقايف حيق يل أن أُديل بدلوي مرجحاً الطرح الذي أعتقد أنه يعود باخلري                   
والفائدة على أمتنا، فكلنا يعلم أن الترمجة ليست وليدة اليوم، بل امتداداً لعمل جاد بدأ يف االزدهار                  

 مد وجذر إىل أن شكَّل حموراً رئيسياً يف القرن التاسع عشر            منذُ أواسط القرن الثاين للهجرة وسار بني      
امليالدي، واستمر يف منو مطرد بلغ ذروته يف الفترة من الستينات إىل الثمانينات من القرن امليالدي                  
املاضي، حيث كان االنفتاح الكبري على األدب الروسي، والفرنسي، واإلجنليزي، ومما ال شك فيه أن                

لثقافة الكونية جيد أن أوروبا مل حتقق منجزها املعريف إال من خالل الترمجة من لغات أمهها                املتأمل حلركة ا  
العربية، وانتقل ذلك اإلرث احلضاري والفكري إىل أمريكا لتحتضنه عقول نيرة، أعملت فكرها                

يز حممد  تشرحياً وتطويراً، لتصل إىل ما وصلت إليه اليوم، وقد رصد األستاذ الدكتور حممد عبد العز               
أستاذ طب العيون جبامعة األزهر، أكثر من أربعني كلمة من أصل عريب، انتقلت إىل قاموس طب العيون                 
اإلجنليزي، وكل كلمة حتمل من الدالالت وما يتبعها من وظائف عضوية الشيء الكثري، وبصفة عامة                



ة، واهلريوغلوفية وغريها، مفردات    فقد اقتبست اللغات األجنبية، والالتينية، واليونانية القدمية، واألملاني       
 . عديدة من اللغة العربية مما يؤكد عاملية الثقافة منذ القدم، وأن اإلبداع ِملك جلميع البشرية

كما نعلم مجيعاً الدور البارز والتأثري العميق الذي تركته احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس               
 والصناعة، واملوسيقى، والشعر، والذوق العام الذي يرتبط        يف جماالت فنون املعمار، والري، والزراعة،     

بأدق اخلصوصيات كالطعام، والزينة، واملالبس، هذا التالقح احلضاري املتقدم ال يعين بالضرورة أن يتم              
عرب عمٍل حريب، وفرض هوية تلغي اآلخر أو حتيله إىل الظل، فباإلمكان دائماً إجياد أرضية مشتركة                  

م اآلخر ويقدر وجهة نظره، واالستفادة من منجزات اآلخرين العلمية والثقافية ال             لعمل حضاري حيتر  
تعد منقَصة أو افتاً، طاملا أن الثوابت باقية وراسخة، وعلينا يف ذات الوقت تقدمي ما لدينا من إبداعات                  

 .ء املتقوقعنيللشرق والغرب، مما يثبت أننا عضو فاعل يف عامل اليوم الذي ال يعترف بالضعفا
ما هي  :  ويف هذا اإلطار ميكننا رسم خريطة الترمجة عن طريق اإلجابة على عدة أسئلة من أمهها               

نوعية الترمجة املطلوبة وكيفية االستفادة منها؟ حتديد اآلفاق اليت ختدمها قضية الترمجة؟ آلية دعم                 
سعى لترسيخ أقدامها، وتعترض    مشاريع الترمجة؟ ونظراً ألن املؤسسات املهتمة بالترمجة ما زالت ت           

مسريا بعض املشاكل البريوقراطية، فقد جلأ كثري من املبدعني يف هذا احلقل إىل العمل الفردي،                  
معتمدين على خيارام الشخصية يف تناول األعمال اليت يروا مناسبة، ومتكئني على عنصر التمويل               

وسالمة النية والطوية، يبقى هذا التوجه رغم        اخلاص لتحقيق غايام وتطلعام، ومع نبل اهلدف،         
جاذبيته ومرونته من أضعف احللقات؛ ألن أخطبوط النشر والتوزيع يقف باملرصاد ألي جهد فردي،               

 .وال يتخطى أمواجه العاتية إال من رِحم ريب
 

 وأحسب أنه من األولويات اليت ينبغي احلرص على مراعاا قيام مؤسسات ترمجة يف كل قطر               
عريب، بتمويل من تلك الدول، على أن تكون هلا شخصيات اعتبارية تديرها جمالس أمناء تمثل خمتلف                 
ألوان الطيف الثقايف، مبا ميكنها من اختاذ القرارات املناسبة دون املرور بأنفاق البريوقراطية اليت تعيق                 

عالن، ودون هذه املنظومة سيكون     األداء اإلبداعي، وتتمتع بأذرع قوية يف جماالت النشر والتوزيع واإل         
 .إسهامنا يف قطاع الترمجة، وبالتايل الزخم العاملي ضعيفاً وحمدود األثر

 

أسأل اهللا عز وجل أن يكلل مساعي اجلميع بالتوفيق، وأود أن أشكر جهود األخ األستاذ عبد                 
اليت )  نوافذ(ة دورية   الفتاح أبو مدين، رئيس النادي األديب الثقايف جبدة، الذي حيرص على استمراري            

تسهم مع غريها من النشاطات يف الداخل واخلارج يف ترمجة بعض اإلبداعات العاملية، كما أسعدنا نادينا                
الذي أصدرته جامعة أوكسفورد، ومع ذلك تبقى تطلعاتنا        )  األدب العريب احلديث  (العريق بترمجة كتاب    

 .لغتنا املميزةأكرب، وآمالنا واسعة حبجم فضاءات احلرف اجلميل يف 



كالعادة  لتحتجب   االثنينية  نشاط  ختام  مسك  االثنينية  هذه  ستكون:  األساتذة األفاضل 
خالل شهر رمضان املبارك، سائالً اهللا سبحانه وتعاىل أن يرزقنا صيامه وقيامه وِعتقاً من النار، وأن يبلغنا                 

السعادة والتوفيق يف ظل وحدة صف      عيد فطره، على أن نعود إليه بإذن اهللا متمتعني بالصحة والعافية و           
واطمئنان قلوب األمة اإلسالمية، كما أرادها احلق سبحانه وتعاىل خري أمة أخرجت للناس، آمالً أن                 
نلتقي جمدداً إن شاء اهللا فيما بعد العيد، وإن شاء اهللا سيحدد املوعد يف حينه ويف أغلبه سيكون مساء                    

سريتنا يف تكرمي ذوي الفضل، متمنياً لكم أمسية ماتعة مع            من شوال، لنواصل معاً م     ١٩يوم االثنني   
 .فارسنا وصحبه الكرام

وقبل أن أودعكم تلقيت فاكساً من األستاذ الدكتور عبد الرمحن الطيب األنصاري، عضو                
الس األعلى لآلثار، عضو اهليئة العليا للسياحة، األستاذ الكبري الذي درس وعلَّم وكان من أوائل                 

التعليم، يعتذر عن حضور هذه األمسية ملؤمترات سيحضرها، آخرها املؤمتر العاملي الذي تعقده              رجال  
اجلامعة األردنية عن حوار احلضارات، ولذا كما يقول فإنين أكرر االعتذار لكم وللزميل األستاذ                 

 جيل من   الدكتور عزت خطاب، الذي أُِكن له كل تقدير وإعزاز واالحتفاء به شيء طبيعي فهو أستاذ               
 .األدباء واملثقفني

يف هذه األمسية أسعدنا حبضوره أستاذنا الكبري األستاذ الدكتور منصور احلازمي، عضو جملس              
الشورى، والذي دائماً أكرم االثنينية حبضوره مع كل من يستحق احلضور وقد أتى مع صنوه وزميله                 

فضل إال ذووه، نرحب ما ومبعايل      األستاذ الدكتور خالد البديل ليكون مع زميلهما، وال يعرف ال          
األستاذ منصور حممد اخلرجيي نائب رئيس املراسم امللكية، فقد أتى أيضاً خصيصاً من الرياض ليحتفي                
يزميله وصديقه، كما صاحبه صديق عزيز األستاذ حممد العتييب وكيل أمارة الرياض للشؤون األمنية               

 درب فهكذا الوفاء وهكذا الزمالة، أرحب م مجيعاً          سابقاً والسفري، فقد أتى أيضاً مصاحباً لزميل       
وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل هلم يف كل خطوة أجراً، وأن نلتقي دائماً على اخلري والرب                      

 .واالجتماعات اليت تشرف حبضوركم ووجوهكم النيرة
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا

 والسعادة املتحدثني يف حضرة ضيفنا هذه        إذن ننتقل اآلن إىل أصحاب املعايل     :  عريف احلفل 
 .الليلة، ونبدأ مبعايل الدكتور املفكر اإلسالمي املعروف، الدكتور حممد عبده مياين

 

  ))كلمة سعادة الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه               

مكة دائماً عندهم مقوالت تؤخذ على عناا فيقال شيء حيتاج إىل شهود والشيء شهوده              ، وأهل   أمجعني



منه وفيه، وهذا رجل ال حيتاج إىل شهود، فهو رجل أكرمه اهللا عز وجل بعمل طيب ومبسرية كرمية،                   
باألخ وقد احترت الليلة أبدأ مبن فيهم، الدكتور عزت أم بالدكتور منصور أم بالدكتور أمحد البديل، أم                 

منصور الذي حضر معهم على رغم أنه هجرنا ومل يشارك لكن القدر جره إلينا الليلة، فلعلها تكون                   
 .البداية إن شاء اهللا تعاىل، وشكراً البن متيم الذي رافقهم

أيها األخوة هذا عريس ال بد أن نفرد له حتية خاصة، لكن الدكتور عزت لنا مسرية خاصة معه                   
وم كانت جامعة امللك سعود واآلن عادت بنفس املسمى، فقد كانت هذه الصفوة             يف جامعة الرياض، ي   

هو والدكتور منصور والدكتور األنصاري والدكتور أمحد البديل يدرسون يف اجلامعة كمعيدين يوم كنا              
طالب نتجول يف أروقة اجلامعة، وشعرنا عندما اختار الدكتور عزت أن يتخصص يف اللغة اإلجنليزية                

 كبري وجاء الدكتور سامل ليباري واألستاذ عدنان خضري والدكتور يوسف عبد املنان، خيربوين أن               حبرج
هذا الرجل يريد أن يتخصص يف اللغة اإلجنليزية ويذهب لتحضري املاجستري والدكتوراه، فقال يل                 

نه كان له   لكن إرادة اهللا أ   !  وحنن عارفني نتكلم عريب حىت يذهب هذا ويدرس إجنليزي        :  الدكتور سامل 
طموحات معينة وكانت الرؤية واضحة جلية أمام هذا اإلنسان، وقد تعاملنا مع هذه الصفوة بروح                 

 الدكتور عبد الوهاب عزام،     -رمحه اهللا -عالية، فقد كان فيهم حنو على الطالب، وكان يقود املسرية           
ان شجاعاً وسار ذه اجلامعة، مث      وبعد أن توفاه اهللا محل الراية معايل الشيخ ناصر املنقور وكان أميناً وك            

جاء الدكتور عبد العزيز اخلويطر مييل إىل األكادميية، لكنه واصل هذه املسرية وكان رجل فيه إخالص                
 . وفيه نقاء وفيه مروءة فأكملنا املسرية

من يالحظ هذه املسرية يرى يف الدكتور عزت خطاب منوذج لذلك اإلنسان الذي مل يبدأ من                 
بدأ بالقلم كالرجال الذين حيملون الراية يف املعارك هو محل القلم وسار به، والدكتور عزت               الصفر وإمنا   

خطاب يذكرين بتلك األيام عندما ذهبنا إىل اجلامعة وحنن ال نزيد عن ستة طالب وتقدمنا لألستاذ عبد                 
ك من ينافسنا على    الرمحن عبد الكرمي وبيدنا خطابات أن لنا أولوية القبول يف اجلامعة، أي أن ليس هنا              

فوجئنا أنه مل يتقدم أحد غرينا وظلت املسألة حنن         .  اهللا حييكم، ما لنا غريكم    :  هذا األمر، فقال لنا ببساطة    
 .ستة وزاد علينا اثنان فبقيت كل الدفعة مثانية أفراد

واليوم أشعر بذهول عندما زرت اجلامعة ووجدت أن عدد الطالب ينيف عن مخس وأربعني ألف               
ن حيس ذه القفزات اليت حصلت وهذا التطور، لكننا مهما حتدثنا عن هذا التطور ال بد أن                  طالب، م 

نعطي هؤالء الرجال احلق يف أن نقول عنهم ما يستحقوا، الدكتور عزت، الدكتور منصور، الدكتور                
ن البديل، الدكتور األنصاري، كل هذه الصفوة عملوا ما استطاعوا وحرصوا حىت اللحظات األخرية أ              

يؤدوا الواجب على أكمل وجه، ولذلك يستحقون التكرمي، ويستحقون أن نشد على يدهم مهنئني أن               
وصلوا إىل بر األمان ذه الصورة وذا الشرف وذا التقدير وذا االحترام، إنين سعيد جداً بتكرميه                 



 من التوفيق والنجاح إن     وتكرميهم ألنين أعرف مسرية هذا اإلنسان وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل له مزيداً           
 .شاء اهللا تعاىل

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ويسرين أن أنقل القط الصوت إىل معايل األستاذ منصور حممد اخلرجيي نائب              :  عريف احلفل 
 .رئيس املراسم امللكية

 

  ))كلمة سعادة األستاذ منصور حممد اخلرجيي(( 
 أحب أشكر مضيفنا، على فضله بالدعوة، ويسرين         السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أوالً      

عن ..، لكن يل شكوى بسيطة     املنتدى ويشرفين ولو أا املرة األوىل اليت أحظى ا يف حضور مثل هذا            
 . وقت الكالم خبمس دقائقحتديد

 .بني مخس إىل عشر دقائق.. ال يا سيدي: الشيخ عبد املقصود خوجه
 أدري كم يستطيع اإلنسان أن يتكلم خبمس دقائق، نبدأ على           وال:  األستاذ منصور حممد اخلرجيي   

 . بركة اهللا
حقيقة أنا ال أريد أن أتكلم باللغة العربية الفصحى بالضرورة، أنا أيضاً ثقافيت إجنليزية ولو أين مل                 
 أستمر باجلامعة فأنا تركت اجلامعة والتحقت بالديوان امللكي فدرست حوايل ثالثة سنني، أيضاً اللغة              
اإلجنليزية، ولكين ما أود أن أقوله هنا أنه يستحب أن يكون املتحدث ليس بالضرورة يكون لصيق                  
وصديق يعين أنا وعزت خطاب من يوم نشأنا أحب أبعد قليالً عن اجلو األكادميي، الذي تكلمنا عنه                  

مبا شهادة  والذي ما شاء اهللا اجلماعة كلهم قالوه، فنحن يف احلقيقة طول عمرنا مع بعض، ولذلك ر                 
مث ..  مث مكة سوياً، مث القاهرة سوياً     ..  واحد عشنا سوياً ونشأنا يف املدرسة االبتدائية سوياً، مث يف الثانوية          

بشخص آخر يعين قد يكون فيها بعض       )  صيط(جامعة ليدس سوياً، فقد تكون شهادة الذي يكون له          
 . احملاباة

ج كان له صديق عزيز عليه لصيق به جداً،         أنا أحكي لكم قصة صغرية، ابين عندما أراد أن يتزو         
صدف أن الفتاة اليت يريد أن يتزوجها ابين كانت قريبة لصديقه، فأهل الفتاة قالوا جيد ربنا أتى بك                   
ألنك أنت صديق إلياد اخلرجيي نريدك أن حتكي لنا عنه كيف أخالق إياد، فجاء هذا صديقه وقال له                   

م الشيء الذي حيبوا يسمعوه أم حتبين أن أقول هلم احلقيقة            بيت عمي سألوين عنك، حتبين أن أقول هل       
 الدكتور عزت منذ  .  عنك؟ ولو أنه طبعاً إن شاء اهللا الشيء الذي حىت حيبوا أن يسمعوه ابين يتمتع فيه               

 أنا متأكد مائة يف     عمل آخر  عزت يف أي      وضعت ، لو اًاحلقيقة عزت كأنه خلق ليكون أكادميي     ..  زمن
ا، عندما نكون يف مكة املكرمة وهنا وهنا قد متطر الدنيا أحياناً ونلعب بالكرة أحياناً،               املائة لن يفلح فيه   



ولكن عزت كان صديقه احلميم هو الكتاب، ال حييد عنه وكان طبعاً معقدين ألن أنا أقرب واحد له                   
وأحياناً مل  وكان دائماً هو يطلع األول، كنت أحاول بشىت الطرق أن أكون الثاين مثالً، فأحياناً أفلح                 

ال أقوهلا جماملة ألنه أنا بالنسبة يل قد تكون فعالً كما            ..  أكن أفلح باملوضوع، ولكن أنا أقول حقيقةً      
حياته كلها  .  قلت شهاديت جمروحة، يتمىن كل خملص أن يكون يف هذا البلد أُناس مثل هذا الرجل                

الكتب اليت ترمجها واهللا    خصصها للدراسة مث خصصها للدرس واألحباث ولو اطلع أحدكم على أحد             
لرأيتم عمله ينوء العصبة ذي القوة ، ولكن أنا ال أود أن أُطيل كثرياً وطبعاً األدب اإلجنليزي من                     

ن قبلي عزت كان    ون ولكن طبعاً كما تفضل األخوة املتكلم      واملدرس كثر    اآلن ..التخصصات القليلة 
أتوا يب إىل هنا لكي أحتدث، ألين أنا كنت معه          من األوائل فطبعاً أنا احلقيقة أيضاً كنت وهلذا السبب          

خطوة خبطوة، يعين حنن درسنا سوياً األدب اإلجنليزي، والدراسة اإلجنليزية ليست سهلة، حنن خترجنا               
 ذهبنا إىل إجنلترا ورآنا أستاذ األدب اإلجنليزي وبعد أسبوع          ،من القاهرة يف عام مثانية ومخسني ميالدي      

تعال أنت وهو   :  ء هكذا وبكل صراحة، وجد أنه مل يقلها أمام الطلبة قال           أو أسبوعني يف األخري جا    
أنتم :  ماذا يعين ذلك ما املشكلة؟ قال     :  تتكلموا إجنليزي أنتم كيف خترجتم من قسم اإلجنليزي؟ قلنا له         

أي واحد فيكم ال يستطيع أن يتكلم وال حىت مجلة واحدة باإلجنليزي، فكيف أعطوكم شهادات                  
قاهرة طبعاً، فهذا دل على أنه احلقيقة قد ال تكون ألسنتنا انطلقت بعد القاهرة ولكن                ليسانس؟ من ال  

أو ال أعتبه أكون دائماً أناكف عزت فيه، أنه هو          ..  ، والذي أنا أعتبه   ...انطلقت األلسنة فيما بعد يف    
 الليل مغلق   ، نذهب لعزت يف   ..جاد أكثر من الالزم، يعين حنن كنا يف القاهرة مثالً نذهب ونأيت وشباب            

على نفسه الباب يف الشقة بالنهار مغلق على نفسه الباب يذاكر، يعين ما شاء اهللا على قوة االحتمال                   
، إال أنين الحظت يف الفترة األخرية قال األخ األستاذ الكرمي مضيفنا أو              ..هذه هي اليت كانت يعين    

كلنا أنا والدكتور منصور واألخوان استغربنا      احلقيقة حنن   .  أنه بدأ يقول أشعار باللغة اإلجنليزية     :  املذيع
جداً أن عزت بدأ يف األخري كأنه عندما ترى زهرة تتفتح بعد أن كانت مقفلة لسنني عديدة، يعين أخرياً                   

 ..عزت كتب شعر غزيل، ذهب إىل بلد ما وشاهد مجال أُعجب
 ..قل القصة الصحيحة يا أستاذ: الشيخ عبد املقصود خوجه

هذه هي تقريباً كل القصة ما عدا بعض الرتوش، فأُعجب          ..  أُعِجب:  خلرجيياألستاذ منصور ا  
بواحدة منهن، وتصور جلس عزت خطاب وكتب قصيدة شعرية ميتدح ويتغزل جبمال الفتاة هذه،                

أخرياً بدأ قلب عزت يتفتح ورمبا باقي عنده بعض         )  It is Never Too Late(فيعين قلت له احلمد هللا      
 .ا جيوز التمتع به، وال نتكلم عما ال جيوز، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالوقت ليمتع نفسه مب

 ..ممتاز جداً يا أستاذ أنك ما غزرت أكثر من كده: الشيخ عبد املقصود خوجه



إذاً ننتقل إىل الصديق اآلخر كما ذكر الشيخ عبد املقصود، وهو طبعاً األستاذ              :  عريف احلفل 
 .ضو جملس الشورى األستاذ الدكتور منصور احلازمياألديب والناقد املعروف، ع

 

  )) منصور احلازمي عضو جملس الشورىاألستاذ الدكتورسعادة كلمة (( 
 !!. ترى أنت ما قلت سابقاً"سابقاً"عضو جملس الشورى

 ). ضيعتنا(كبري وعضو يف جمالس كثرية  أنت باعتبارك أستاذ : الشيخ عبد املقصود خوجه
على أي حال شكراً جزيالً، وكنت أمتىن لو مل يتحدث الدكتور حممد            :  ازميالدكتور منصور احل  

عبده مياين، والدكتور منصور اخلرجيي، قبلي ألما أحرقا ما كنت سأقوله، وأما اخلرجيي فقد أحرق                 
 .أشياء كثرية، ما كنت أنوي أن أقوهلا ولن أقوهلا

طاب؟ عمر مل أعد أذكره، ولكن      أقول كم مضى على معرفيت بالزميل الصديق الدكتور عزت خ         
أيام الصبا ال تنسى، صباه يف املدينة وصباي يف مكة، لعلى عرفته يف السنة األخرية من صباه، أعين تلك                   

رمبا مسعته يلقي شيئاً    .  السنة اليت قضاها يف مدرسة حتضري البعثات، وقضيتها يف املعهد العلمي السعودي           
تقام أسبوعياً بني املدرستني املتنافستني يف سفح اجلبل األشم أيب قبيس،           يف املسامرات األدبية اليت كانت      

                      أو يشتري كتاباً أو جملة من املكتبات األثرية اجلميلة يف باب السالم، أو رمبا حملته وهو ميتص
 ذلك  أو يلتهم املقلية اليمانية يف املسعى القدمية املكتظة بالساعني واملتسوقني واملتسكعني،           "  الدندورما"

 .العامل القدمي مل نعد نذكره
ولكننا انتقلنا فجأة إىل قاهرة املعز اليت حتولت يف مخسينيات القرن املاضي إىل قاهرة عبد الناصر،                
وحنن قد حتولنا أيضاً من جرول والقشاشية وجبل هندي إىل شارع املساحة وميدان عبد املنعم بالدقي،                 

 إذا رحلنا إليها يف بعض الوديان، أما اآلن فهي حتيط بنا من كل              كنا ال نرى األشجار واملياه والطيور إال      
جانب، وأصبنا بالدهشة من كل ما رأينا، وال سيما شارع فؤاد وما حيويه من سينمات ومسارح                   

 وقضينا عامني كاملني يف دار       -ال أريد أن أقول أكثر من هذا       -وأسواق وأزياء وعطور وأضواء،     
يل عبد اهللا عبد اجلبار مث األستاذ أمحد املانع، أما عزت خطاب فلم أعثر له                البعثات جبانب أستاذنا اجلل   

على أثر، رمبا ذهب مع صديقه القدمي منصور اخلرجيي، وقد علمت أما التحقا بالقسم األرستقراطي                
 ن فليس أمامنا  ي أما حنن الشعبني املتواضعني من املعهد      -قسم اللغة اإلجنليزية  –الشهري بآداب القاهرة    

 .سوى قسم اللغة العربية وألفية ابن مالك مرة أخرى
ومرت سنوات القاهرة كلمح البصر، مبا فيها من متع ذهنية وعاطفية وكوابيس احلرب الثُالثية               

م، وعدنا مجيعاً إىل الوطن ما عدا القلة من املتسكعني واملترفني، وعينت جبدة،              ١٩٥٦على مصر سنة    



م، معيدين  ١٩٥٨  –هـ  ١٣٧٨ فقد عينا يف عام خترجهما سنة        أما عزت خطاب وزميله رضا عبيد     
 والثاين يف كلية    -قسم اللغة اإلجنليزية  –جبامعة امللك سعود، األول أي عزت خطاب يف كلية اآلداب            

العلوم، فكانا بذلك أول معيدين باجلامعة الوليدة، مما حدا بآخرين أن حيذو حذومها من غري سابق                   
حممد الشامخ معيداً بكلية    :  ي جبامعة امللك سعود يف العام التايل كالً من األخوة         اتفاق، لقد وجدت أمام   

 قسم اللغة العربية، ومنصور اخلرجيي معيداً بقسم اللغة اإلجنليزية، وحممد أبا السمح معيداً               –اآلداب  
الطريق خري  بكلية التجارة، فكنا بذلك الدفعة الثانية من املعيدين باجلامعة فجزى اهللا من دلنا على                 

 .اجلزاء
ومتر سنوات طويلة على ابتعاثنا للحصول على املاجستري والدكتوراه من بريطانيا والواليات              
املتحدة، ونعود أخرياً يف أواخر الثمانينيات اهلجرية، الستينيات امليالدية بالشهادات وببعض الشيب              

ى عزت خطاب ومنصور اخلرجيي، أما      ولكن مل يعد إىل قسم اللغة اإلجنليزية سو       .  واألطفال إىل الوطن  
قسم اللغة العربية فقد ازدمحت قاعاته بالعائدين مما اضطر زميلنا الدكتور عبد الرمحن األنصاري إىل                 
اهلروب إىل قسم التاريخ، لقد كنا يف قمة احلماسة والتوهج والتفاؤل فأعددنا اخلطط للمشاريع العلمية               

تضي اإلطاحة بالرؤوس الكبرية واملتنفذة من املتعاقدين، وكان         والثقافية وسعينا إىل السعودة اليت تق      
أستاذنا الكبري املرحوم عزة النص أول الضحايا فأزحناه عن عمادة كلية اآلداب اليت قضى فيها زمناً                 
طويالً، ونصبنا مكانه األنصاري، مث أطحنا بالعامل الشهري املرحوم األستاذ الدكتور مهدي املخزومي               

نه الشاب الدكتور أمحد بن حممد الضبيب يف رئاسة قسم اللغة العربية، والغريب أن يتوىل                ونصبنا مكا 
عمادة اآلداب عزتان، أحدمها بالتاء املربوطة والثاين بالتاء املفتوحة، ولكنهما كانا واحلق يقال من                

لسعودة أن  أفضل عمدائها علماً وخلقاً وكياسة، ومع ذلك فقد نسينا وحنن يف ذروة اماكنا يف ا                 
املناصب القيادية يف اجلامعة هي يف أساسها مناصب أكادميية وليست مناصب إدارية، أما وزارة                  
الدكاترة يف سبعينيات الطفرة فقد أثبتت كفاءة األكادمييني فيما يوكل إليهم أحياناً من أعمال كبرية،                

 .طوائية والعزلةكما نفت عنهم يف الوقت نفسه ما يتهمون به غالباً من ثقل الدم واالن
وأخرياً، فما الذي يبقى يف النهاية لألكادمييني األقحاح سوى ما خلفوه وراءهم من حبوث                 

 يف جمال   -وهو من األكادميني األقحاح   –وأعمال علمية، وال شك أن ما أنتجه الدكتور عزت خطاب           
شارك أيضاً فيما كان    ختصصه يف األدب اإلجنليزي أو األدب املقارن يتميز بالعمق واألصالة، وهو قد              

يكتبه يف صحيفة الرياض وبعض الصحف واالت األخرى يف إلقاء الضوء على بعض الظواهر الالفتة               
          فقد حتدث   )قراءة ثانية (، و   )مالمح وصور شعرية  (يف األدب العريب احلديث، كما نرى ذلك يف كتايب ،

يب احلديث، والبعد الصويف يف شعر      عن ظاهرة استخدام األسطورة يف الشعر العر       :  على سبيل املثال  
نازك املالئكة وحممد هاشم رشيد وصالح عبد الصبور، والذاتية الدرامية يف أيام السباعي، والدكتور               



 بعيد األغوار، ولكن    -كما قال منصور اخلرجيي   –عزت خطاب إىل جانب ذلك كله شاعر رقيق           
 وادي عبقر وكثبان الدهناء؟ وال أظنه        شيطانه إجنليزي يهوى وقمم الثلوج، فمىت يا ترى يعود إىل          

 .يعود
أُهنئ الصديق عزت خطاب على هذا التكرمي الذي يستحقه منذ زمن طويل، كما أُهنئ أخي                 
عبد املقصود على مبادرته الرائعة، وهو يظل دوماً صاحب املبادرات، والسالم عليكم ورمحة اهللا                 

 .وبركاته
 األستاذ بكلية   البديلاألستاذ الدكتور أمحد خالد     وأنقل امليكروفون إىل سعادة     :  عريف احلفل 

 .اآلداب جامعة امللك سعود
 

 لبديلالدكتور أمحد خالد اسعادة األستاذ كلمة (( 
  )) األستاذ بكلية اآلداب جامعة امللك سعود

الشيخ عبد املقصود ماذا نقول عنه      ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته        
 جباه النيب الكرمي ميتعه بالصحة والعافية، وجيعل هذه الليايل الطيبة إرثاً متواصالً يف أبناءه وأحفاده إن                 اهللا

 هذه األمانة يف رعاية األدب واألدباء، اهللا ميتعه بالصحة ال           -رمحة اهللا عليه  –شاء اهللا، منذ أن محل والده       
 اتضح يل أن    -أنا–قد من عزت خطاب     أحب أن أقول أكثر من ذلك، أنا كنت أظن أن الوحيد املع            

حكاية عقدين  ..  الظاهر كل واحد عرف عزت ال بد أن يتعقد منه بشكل أو بآخر، بعدين الكالم هذا                
وما عقدين أفضل ألف مرة من األشياء األكادميية اليت ميكن الواحد غداً إن شاء اهللا وبعزة اهللا يعطيك                   

 .العمر ويكتب لنا إياها، ونقرأها مبتعة أكرب
عزت من املدينة ومن اجلماعة الذي دائماً إذا مسع كلمة غريبة حيب يعرفها ما هي؟ مثل ما يقول                  

 أمثال ليس فقط    -اهللا يعمر مكة ويعمر البلد كلها     –األخ الدكتور حممد عبده مياين، أنه حنن يف مكة           
زميل يل امسه عبد الكرمي     ، أهل مكة أيضاً أدرى بأمثاهلا، أنا دائماً كنت أقول ل          )أهل مكة أدرى بشعاا   (

 فعزت دائماً كان يسألين يقول يل       -اهللا يكرمكم -وأنت مثل كلب املسعى،     )  جر(خراشي، أقول له    
لكن ما كلب املسعى؟ قلت له اهللا هذه ال ميكن          )  البعدى(أعرف أا للكالب    )  جر(أقول لك يا أمحد     

سعى والصفا دائماً يرشوها باملاء وباردة، وكل       أبداً يعرفها غري واحد ولد مكة متاماً، الحظ حنن عندنا امل          
كالب مكة تلقاها يف هذا احملل، كلب املسعى ترفسه فيقوم يعمل ويرجع مرة ثانية يف حمله، يعين ما يف                    
لصقة أبداً مثل كلب املسعى، فمر كام سنة على هذه احلكاية، على كل حال ليس هذا الذي عقدين،                   

ئماً بينهم وبني أصحاب املعهد العلمي السعودي نوع من           الذي عقدين أن أصحاب البعثات دا      



 طبعاً هم يدرسون كيمياء، وفيزياء، ورياضيات، ولغة إجنليزية بالذات، فكان عزت مع               ساسياتاحل
الدكتور رضا عبيد اهللا يسعد مساءه، ال أراه نفسي بالفعل يبلغ حتيايت الكثرية جداً، ألن رضا عبيد                   

نا متأكد لو كان موجود كان الشيخ عبد املقصود ما يتأخر أن يدعوه، يعين               أيضاً من أحبابنا الذين أ    
عزت ما تراه، إال ماسك كتاب ذاهب        ..  رضا عبيد يعين التوأم للدكتور عزت، فكان يطلع عزت         

للبعثات أو ذاهب للحرم من أجل أن يذاكر فيه، طبعاً يذاكر يف احلرم ملاذا؟ ألن ما كان يف مكة كلها                     
 ميكن هذا جزء للتاريخ، كهرباء غري يف احلرم، حكاية أنك تريد أن تذاكر أنت كنت                 -اهللا يعمرها –

واألتاريك هذه ال توضع إال يف الشوارع املترفة، وأيضاً         )  أتاريك(بالقسم الداخلي، مل يكن عندنا غري       
      وكتاب،   هالدكتور حممد عبده قال كلمة أمثال، لُب )ندنا هنا، يعين   أيضاً ما تسمعها إىل ع    )   وكتاب هلُب

  فعزت من يومه طبعاً كثري أي واحد سيتكلم          ن،الواحد الذي طول عمره رأسه يف الكتاب كما يقولو        
عن عزت وكان يعرفه مثل ما عرفناه حنن سيقول احلكاية هذه، بالضبط فيطلع يف هذا املكان وبعدين                  

 هذه عمري   (Come along) أنا   (Come along))  يصرخ عليه (يا رضا   :  يقول ربع بيت، يقول له    
 Come)ات  ـاب البعث ـد أصح ـول له امسع شاه   ـأقوم أقول لواحد زميل يلَّ أق      !!  ما أعرفها 

along) ين وال أدري ماذا؟ ومشاحن أصحاب املعهد،        أ ك)he is)  (she is awoman  (        )this is 

abook  (-  كذا  -)  hat, the man, is the  (      سامع :  ة، أقول له  هذا أقصى ما نعرفه يف اللغة اإلجنليزي
(Come along)     تعرف ما هي (Come along)  ال واهللا ما أعرف هذه الكلمات؟ أقول هذه      :    يقول

 أقول أن عزت بالفعل معقد ناس كثري، كل واحد عرفه يتعقد منه، ومن يوم أن بدأ                 فأنااللغة اإلجنليزية،   
 الداخلي هذه هي، طبعاً حياتنا بالقسم        نقول حياتنا بالقسم   ،يف اللغة اإلجنليزية، طبعاً كانت هنا نقاط      

الداخلي يشترك فيها مجاعة بالتأكيد على رأسهم الدكتور عزت ومنصور اخلرجيي، واموعة اليت تعرفنا              
عليها من املدينة وغريها، لكن يف القسم الداخلي ممتع يف كل شيء، لكن ال تغلط وتضارب واحد من                   

كلهم جيتمعوا على   )  كلب يف جامع  (ما أكلها مثل ما يقولوا      )  ةعلق(املدينة، اهللا يعينك يا أما تأكل        
 .، يعين سبحان اهللا العظيم حاجة غريبة جداً)يفرشوه(الواحد 

ما يعرف غري قسم اللغة     )  لُبة وكتاب (أما القاهرة فعزت كان رجل مثل ما نقول نتيجة أنه            
أقدر أحكم عليه يف القاهرة بأي      اإلجنليزية، وبعد ذلك ال نشاطات من أي صنف لذلك بالفعل ما كنت             

 .شيء، عندما رجعنا الرياض وظللنا يف صحبة مستمرة إىل اليوم وإىل ما شاء اهللا إن شاء اهللا
قوله عنه، أنه بالفعل صاحب نشاط دائم ومستمر وأسأل اهللا أن يستمر            أحب أن أ  الشيء الذي   

املقصود أن الترمجة هذه عمل علمي      إىل ما شاء اهللا، عزت خدمين خدمة ليس مثل ما يقول الشيخ عبد              
فن ( يف قسم اللغة العربية، وأعطوين مادة امسها          ..فقط الذي خدمين أنا بصفة خاصة، أنا امتحنوين        

حقتك هذه أظنك ما نسيتها بالتأكيد، وما أدري ماذا؟ كيف يدرس األدب اإلجنليزي؟ ملاذا               )  القراءة



عزت أَلّف هذا الكتاب يلَّ أنا مرشد من أجل أن          اهللا كأن   :   قلت ..أن تدرس أي النصوص جيب    ..  يا
أُدرس هذا املادة، فاستفدت منه فائدة كبرية جداً، وميكن كثري منكم يعجب أنه إىل اآلن ما زلنا يف                    

 فن الكتابة، وفن    مهاقسم اللغة العربية يف كلية اآلداب جبامعة امللك سعود نصر على أن ندرس مادتني               
 ال الناس   مهم و  هاتني املادتني، طبعاً أنتم أعرف الناس أنه بالفعل فن القراءة            القراءة، إىل اليوم تدرس   

 كل ما   ، أن يتكلموا  ريدونيف ناس آخرين ي   أتكلم أكثر ألن    أن    تقرأ فن الكتابة، على كل حال ما أحب       
شيء مهم جيب أن أقوله أن عزت       ويف األمر أحب أن أقول بالفعل حنن سعداء كل السعادة بتواجدنا،            

عزت بالضبط يف هذا املكان عندما كرمين       أن  يس فقط صديق وعزيز وحبيب، وجدير بالتكرمي، إال         ل
الشيخ عبد املقصود كما كرم كثريين اهللا يكرمه إن شاء اهللا، كان عزت أحد الذين تكلموا عين وقال                   

يبة، أحب أن    على كل حال فنشكر للشيخ عبد املقصود هذه الدعوة الط          ..ولَبخ وقال أشياء قد تكون    
مع أين ليس كل اثنينية     -أقول كلمة بالتأكيد ال تفوتين أنا سعيد سعادة ال حدود هلا بأن كل اثنينية                

 كل اثنينية حضرا إىل اآلن غري االثنينية اليت كُرمت فيها دائماً األخ حممد عبده مياين                    -أحضرها
كصديق وكزميل فيما بعد، اهللا      يشارك يف هذه األمسيات، ويسعدنا مبجيئه ويتحدث عنا كأخ و           

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. يكرمك يا دكتور حممد، اهللا حيفظك ويدمي املودة، أي واهللا يا أخي
معايل الدكتور حممد عبده مياين يف احلقيقة، من        ..  يل تعقيب صغري  :  الشيخ عبد املقصود خوجه   

 خوجه، االثنينية قامت على أكتاف رجال منهم من          أعمدة االثنينية، واالثنينية ال ختص عبد املقصود       
قضى حنبه جماهداً يف ساحة األدب، ومن ضمنها االثنينية يف زاوية من زواياها الصغرية، معايل الدكتور                 
أكرم االثنينية دائماً ألنه يعرف الفضل ويعرف رجاالته، فكان دائماً قائداً من قوادها، ولذلك هو                 

اً أنا ليس يل يف هذه االثنينية أكثر من مقعدي، االثنينية منكم وبكم              صاحب مكان، كما أقول دائم    
ولكم ومعكم، وما يف شك ال أستطيع أن أجزي الدكتور حممد عبده مياين إال بالدعاء، اهللا سبحانه                   
وتعاىل جيعله دائماً يف كل مسرية خيرة، وهو ابن بار هلذه البلد، ليس يف االثنينية فقط وإمنا عمله احلمد                   
هللا يعم ويشمل، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن مين عليه بالتوفيق ويكثر من أمثاله، وال أقول أكثر من                   

 . ذلك
أيها السادة كما تعلمون حنن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم اليت توجهوا إىل           :  عريف احلفل 

 . فارس اثنينية هذا األسبوع بعد أن تعطى طبعاً الكلمة لسعادته
 

، وبيده الكرمية وضع اسم     )احلال يف األخري  ( عبد املقصود علمين حاجة دائماً يقوهلا         الشيخ 
الدكتور عبد اهللا مناع، الذي معنا يف هذه الليلة األديب والكاتب والصحفي املعروف، فحلينا يا                  

 .دكتور



  ))كلمة سعادة الدكتور عبد ا مناع(( 
 الليلة حلضور هذه االثنينية اليت حتتفل باألستاذ        أسعد اهللا مساءكم بكل خري، وأنا قادم يف هذه        

الدكتور عزت اخلطاب، كنت حريصاً على التبكري، اعتقاداً مين بأن الدكتور عزت اخلطاب وصحبه               
الكرام من أمثال الدكتور منصور احلازمي، والدكتور خالد املدين، واألستاذ منصور اخلرجيي، وإن كان              

يف هذه األكادميية، بشكل كبري، لكين كنت أعتقد أن هؤالء             األستاذ منصور اخلرجيي ليس له       
يأتون مبكرين مث ينصرفون مبكرين، وينامون مبكرين       )  البدري(األكادمييون هم يشبهون الفقهاء، حيبون      

 فحرصت على أن    ، األكل نوحيبو)  الكوارع(و  )  الفتة(ويستيقظون مبكرين أيضاً، وهم يف العادة حيبون        
تاسعة والثلث تقريباً، وأنا شاعر بأين قد تأخرت كثرياً، ولكنين فوجئت بأين أبداً مل              أُبكر، وقدمت يف ال   

أتأخر وأن األخوان مجيعاً ما زالوا يف صالون االثنينية األساسي ومل يأتوا بعد إىل أن نبدأ حفلنا العادي،                   
 خرج عن دائرة    فتذكرت أن الدكتور عزت خطاب هو أستاذ يف اللغة اإلجنليزية، ومن هنا رمبا يكون              

الفقهاء، وهي حالة حضارية، يعين عرف السهر والليل واملوسيقى واألوبرا واملسرح، ليس فقي باللغة               
 .اليت اعتدناها

احلقيقة حنن حنتفي بنجم من جنوم األكادمييني، وكان ميكن هلذا األستاذ الدكتور عزت خطاب أن               
حلصول على الثانوية العامة، أو أنين كنت من         يكون مدرساً يل، لو أنين ختلفت عاماً أو عامني يف ا           

خرجيي القسم األديب، فقد كان ميكن أن أكون طالباً يف جامعة الرياض، بدالً من أن أكون طالباً يف بعثة                   
القاهرة، فنحن حنتفل وحنتفي بنجم أكادميي حقيقي، والدكتور عزت خطاب مل أشاركه ال يف جرية وال                

 مكان، ولكنين كنت أتابعه من خالل ما كان يكتبه، وكان دائماً شوقي              يف مدينة وال يف زمان وال يف      
بأن األكادمييني ملاذا يكونون منغلقني على طلبتهم وعلى دروسهم وحماضرام وال يتصلون باحلياة من               
خارج اجلامعة وما خارج اجلامعة؟ لكن الدكتور عزت كان واحداً من هؤالء الذين خرجوا عن إطار                 

إطار احملاضرات التقليدية، واملناهج الدراسية واالمتحانات، واتصل باحلياة وكان يكتب           اجلامعة وعن   
أنا أعتقد أن فيه شيء من شبه مع أمثال الدكتور مندور والدكتور علي              .  بصفة تكاد تكون منتظمة   

ن الراعي والدكتور عبد القادر القط، الذين ملعوا كمثقفني وكمبدعني رمبا بأكثر مما هم أكادمييو                
 . وأساتذة  ومدرسون ويعلِّمون الطلبة

 يقدم وحيجب ينطلق مث يعود مرة أخرى، واآلن          و أعتقد الدكتور عزت خطاب كأنه كان يتردد      
) لُبة وكتاب (ول الدكتور البدري    يقإذا كان هو كما     ..  ذلك من أسباب    اًيف هذه الليلة اكتشفت كثري    

ين أعتقد أن اآلن ما تزال الفرصة أمامنا وأمامه يف أن           لك.  فهذه أحد أسباب االنعزال بني احلني واآلخر      
 وأنا أعتقد أن موضوع الترمجة حيتاج فعالً إىل جهود أمثال الدكتور عزت خطاب،                ،يعطينا الكثري 



 الوقت  توأمثاله من األساتذة، حنن حنتفل بنجم حقيقي وحنتفل أيضاً يف ذات الوقت أو كأننا حنتفل بذا               
 كان الدكتور عزت خطاب والدكتور رضا عبيد والدكتور منصور احلازمي            جبامعة امللك سعود اليت   

 .رواداً أوائل يف سلكها األكادميي والتعليمي
 ونرحب بالدكتور خالد    ، ونرحب بالدكتور منصور احلازمي    ،نرحب بالدكتور عزت خطاب   

مستقبالً ننتظر ما    ونتمىن للدكتور عزت خطاب أياماً حافلة و       ، ونرحب باألستاذ منصور اخلرجيي    ،البديل
 .فيه من نتاج، والسالم عليكم

وبعد أيها السادة أعتقد أنكم مثلي ومثل الذين يقتعدون املنصة تودون وبعد أن             :  عريف احلفل 
استمعنا إىل ما جاء يف كلمات رائعة يف فارس اثنينية هذا األسبوع أن نستمع لسعادة الفارس األستاذ                  

 .فليتفضلالدكتور عزت ابن عبد ايد خطاب 
 

  ))الدكتور عزت بن عبد ايد خطاباألستاذ كلمة فارس االثنينية سعادة (( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وكل عام وأنتم خبري، اللهم                

 . بارك لنا يف شعبان وبلغنا رمضان
ت الشكر لصاحب االثنينية على هذا       أبدأ حديثي كما يبدأ كل مكرم هنا بتقدمي أمسى باقا           

التفرد؛ ألن ما يقوم به األديب الكبري األستاذ عبد املقصود مل تقم به مؤسسات يف الدولة، ال جامعات                   
.. وال أندية أدبية، وهذا ليس جماملة وهذا شيء توافقونين عليه وهو شيء موثق وحقيقي، فله الشكر                

 اليت قدمها للمكرمني واليت إن شاء اهللا سيقدمها ملن          كل الشكر على هذه الدعوة وعلى كل الدعوات       
سيكرم يف املستقبل إن شاء اهللا، كما أشكر كل الزمالء الذين جتشموا مشقة السفر وايء هنا إىل                   

واألستاذ منصور اخلرجيي، األستاذ حممد العتييب،      ..  الدكتور أمحد ..  الدكتور منصور ..  جدة الذين حتدثوا  
كما أشكركم  .  اض حلضور هذا التكرمي، فلهم أجزل الشكر وهذا دين يف رقبيت هلم           على جميئهم من الري   

 .أنتم على تفضلكم باحلضور واملشاركة يف هذه الليلة املباركة
ما قيل عين يف الكلمات اليت ألقيت أكثر مما استحق كثرياً وهذا ليس تواضعاً               ..  أبدأ فأقول أنه  

األستاذ ..   جمروحة، أما أستاذنا الكبري    ذ منصور شهادم يفَّ   وإمنا هي حقيقة، زمالئي كما قال األستا      
 .عبد املقصود فأيضاً أدين له بكل ما قال وأرجو أن أكون قليالً يف مستوى ما قاله عين

ال أدري من أين أبدأ؟ وال أريد أن أُطيل، ولكن قبل أن أحتدث ولو قليالً عن بعض اجلوانب                    
 أرسل األستاذ عبد املقصود خوجه جمموعات االثنينية وتصفحتها          اليت رمبا مسعتم عنها شيئاً، عندما      

ووجدا الواقع مليئة باألعالم والعلماء من داخل اململكة وخارجها، وأمتىن وهذا اقتراح أقوله اآلن                
رمبا يكون سبقين أحد يف تقدميه فإذا كان ذلك فإين أضم صويت إليه، وإن مل يسبقين أحد فإين أقدم هذا                    



أمامكم لسعادة األستاذ الكبري صاحب االثنينية، حنن الواقع يف حاجة إىل أن نستمع ونتعلم               االقتراح  
ونتنور من هؤالء األعالم الذين كرمهم األستاذ عبد املقصود فأقدم اقتراحاً متواضعاً إليه يف أن تعقد يف                 

وا يف هذا املكان    كل عام سلسلة من احملاضرات ولتكن وتسمى حماضرات االثنينية يلقيها من كُرم             
املبارك، كلٌ يف ختصصه فإما أن تلقى هذه السلسلة يف هذا املكان، وإما بالتنسيق مثالً مع النادي األديب                  
يف جدة أو يف أي مكان آخر، فنحن الواقع يف حاجة كبرية جداً إىل أن نستمع ونتعلم من كل من                      

 .ون إن شاء اهللا فيه فائدةكُرموا، وأرجو أن حيظى هذا االقتراح بالنظر فيه وقد يك
أما عن مسرية حيايت الدراسية فهي مسرية عادية جداً، ال تستمعوا إىل ما قاله األستاذ منصور                  
اخلرجيي واألستاذ منصور احلازمي والدكتور أمحد والدكتور مناع، الواقع كانت دراسة عادية ولكن              

املدينة املنورة، وأول حمطة يف حيايت هي       هناك حمطات ميكن أن ألقي عليها ضوءاً، كما مسعتم أنا من             
ايء إىل مكة املكرمة يف مدرسة حتضري البعثات وكانت بالنسبة لنا مكة مدينة كبرية إذا قورنت                   
باملدينة املنورة، فكانت يعين دراسة وجتربة، مث  بعد ذلك انتقلنا إىل القاهرة وكما مسعتم من زمالئي                   

إىل إجنلترا فازدادت التجربة وتعمقت أكثر مث كانت احملطة النهائية          كانت جتربة أكرب وأعمق، مث ذهبت       
وحلسن حظ  ..  هي يف الواليات املتحدة، ملاذا قلت هذا؟ ألين أريد أن أُشري على أنه حلسن حظي مل                 

زمالئي الذين كانوا معي ومنهم األستاذ منصور اخلرجيي والدكاترة مل نصب مبا كان يسمى صدمة                 
لو ذهبنا مثالً من املدينة املنورة مباشرة إىل الواليات املتحدة رمبا كان             ..  نه مل نذهب  احلضارة، مبعىن أ  

 . أُِصبنا مبا يسمى صدمة احلضارة ولكن أخذنا هذه التجربة على دفعات
يف ما يتعلق باللغة اإلجنليزية، الواقع األستاذ منصور اخلرجيي يعرف هذا حنن ندين بعد اهللا                  

 يف املدينة املنورة وكان يف ذلك        -رمحه اهللا -اللغة ألستاذ من األساتذة املصريني      بالفضل حملبتنا هلذه    
الوقت كانت هناك البعثة املصرية كانوا خيتارون صفوة األساتذة املصريني يأتون للتدريس يف مدارس               

 فأستاذنا  .اململكة وكانت  مدارس قليلة جداً يعين، املدارس الثانوية كانت تعد على أصابع اليد الواحدة              
 . يف املدرسة الثانوية كان أستاذاً قديراً وحببنا الواقع يف هذه اللغة

فعندما ذهبنا إىل القاهرة لاللتحاق بكلية اآلداب مل نكن على علم كايف بالتخصصات املختلفة،               
إىل ..  فسألنا ما هي التخصصات املوجودة يف كلية اآلداب؟ فقيل لنا قسم اللغة العربية قسم التاريخ وو               

ملف ..  ملفي..  مسجل الكلية اطلع على ملفاتنا     ..  آخره، وقسم اللغة اإلجنليزية، الواقع املُسجل      
وملف األستاذ عبد اهللا أبو السمح، ملف األستاذ املرحوم إبراهيم مالوي،            ..  األستاذ منصور اخلرجيي  
 اإلجنليزية؟ قلنا طيب على     أنتم جيدين يف اللغة ملاذا ال تدخلون قسم اللغة         :  وزمالء آخرين، قال يل   

يف ذلك اليوم الذي قُبلنا يف القسم رجعنا إىل دار البعثات            .  بركة اهللا، ودخلنا قسم اللغة اإلجنليزية     
وسألنا زمالؤنا ما القسم الذي التحقتم به؟ ذكرنا هلم أننا التحقنا بقسم اللغة اإلجنليزية، وإذا م                   



  لن  القسم ال يدخله إال خرجيي املدارس اإلجنليزية،       يسخرون منا ويضحكون، هذا القسم صعب، هذا      
إىل آخره، ما العمل؟ اجتمعنا وقلنا جيب أن نقبل          ..  تستطيعوا أن تسريوا يف هذا القسم أن تدرسوا        

التحدي، جيب أن نقبل التحدي، وفعالً كان لتضامننا أكرب األثر وهو السر الذي جعلنا نستمر يف هذه                 
ولكن ألننا  .  اماً لو دخل القسم هذا واحداً منا فقط ملا استطاع أن يستمر            الدراسة، ألين أنا متأكد مت    

وجدنا أنفسنا يف موقف حِرج فتضامنا وكنا حناول أن ندرس سوياً وحناول أن نكتب احملاضرات سوياً                 
اذ فهذه قضية مهمة جداً مل يذكرها األست      .  إىل أن احلمد اهللا استطعنا أن نتخرج من قسم اللغة اإلجنليزية          

 .منصور اخلرجيي وهي حقيقة أنه لوال أننا كنا متضامنني ملا استطعنا أن نستمر يف هذا القسم
مث بعد ذلك ذهبت مع األستاذ منصور اخلرجيي إىل إجنلترا مث إىل الواليات املتحدة، ال أريد أن                  

مجة، الترمجة بكل   الزمالء حتدثوا طبعاً وبدأ احلديث األستاذ عبد املقصود عن التر         ..  أطيل ولكن نتحدث  
  املترجم ال يقدر حق تقديره، وال يعطى ما          ،أسف ليس عندنا فقط وإمنا حىت يف مناطق أخرى من العامل          

يستحقه من تقدير مادي ومعنوي، والكتب املترمجة يف كثري من األحيان ال تحسب ككتب يترقى ا                 
، عمل الترمجة عمل صعب جداً، وال يعرف        املترجم، ولكن بدأت اآلن الترمجة تأخذ مكاا الالئق ا        

الشوك إال من يكابده، لكي تترجم الترمجة ختتلف باختالف التخصصات، رمبا التخصصات العلمية               
البحتة رمبا تكون أكثر سهولة يف الترمجة من التخصصات الفكرية واإلبداعية بالذات، وكما قال                 

ل لك أنه يستطيع أن يترجم الشعر ال  تصدقه،          أستاذنا عبد املقصود عندما نصل إىل الشعر فمن يقو        
 .ألن ترمجة الشعر إن مل تكن صعبة أنا بالنسبة يل ترمجة مستحيلة

فعمل املترجم عمل صعب جداً، الكتاب الذي ترمجته أنفقت فيه وقت كان يف إمكاين بدالً من                 
وهذا ليس شهادة مين فقط     ،  ال كتاباً واحداً  أن أترجم هذا الكتاب كان يف إمكاين أن أؤلف ثالثة كتب            

ولكن إسأل أي مترجم ال سيما إذا كانت الترمجة ترمجة دقيقة وأكادميية تتطلبها اجلامعة، طبعاً الكتاب                 
فكان ينبغي أن تكون اجلهود فيه جهود كبرية، ال سيما وأن           .  هذا نشرته اجلامعة بعد ما حكِّم إىل آخره       

 . وضوع نقدي فكانت الترمجة عمل صعبموضوع الترمجة هو موضوع أديب، وم.. املوضوع
 ذهبت إىل الكويت يف      للهجرة أنا أذكر أنه قبل عشرين سنة بالتحديد عام ألف وأربعمائة واثنني          

.. وفد رمسي من اململكة يف ندوة أقامتها اجلامعة العربية عن الترمجة، ودرست الترمجة وأمهيتها وعوائقها              
كما تكتب دائماً التوصيات ومن مجلتها ومن أهم التوصيات         إىل آخره، وكُتبت الكثري من التوصيات       

هو أن ينشأ يف كل بلد عريب مركز للترمجة، ويكون هناك مركز أساسي يف اجلامعة العربية ينسق بني                   
رمجة هذه، من اللغات األجنبية كلها سواء لغات أوروبية أو غري اللغات األوروبية، هذا قبل                تمراكز ال 

 وكما تفضل األستاذ عبد     ،جد مثل هذه املراكز القومية    يو  حسب علمي ال  اآلن  عشرين سنة، وحىت    
املقصود معظم ما يقوم به من الترمجة هو عمل فردي، وليس عمل مؤسسايت، فالترمجة تستحق اجلهود                 



 حتظى ذا   األخرى اليت  من النشاطات    اًن كثري فإالواقع  واملكثفة املنظمة وتستحق الدعم املادي أكثر       
 . املاديالدعم

 عندما نتحدث عن الترمجة ال نتحدث فقط عن الترمجة من اللغات األجنبية إىل اللغة العربية،                 
وإمنا أيضاً نتحدث عن الترمجة من اللغة العربية إىل اللغات األجنبية، وهذا عمل أشق من الترمجة من                   

األمة ..  ، حنن اآلن يف حاجة    اللغات األجنبية إىل اللغة العربية، وهذا يعرفه من مارس مثل هذا العمل            
 من اجلهود يف هذا السبيل حىت نثبت         اًاألمة اإلسالمية يف حاجة ماسة إىل أن تبذل كثري         ..  العربية

وجودنا يف هذا العامل، كما نعلم أن جائزة نوبل مل تعطى لنجيب حمفوظ إال ألن بعض أعماله ترمجت،                   
 مجيعاً، فشهدنا الترمجة حديث ذو شجون وال أريد         رمبا أحد األسباب، هناك أسباب أخرى رمبا نعرفها       

 .أن أطيل أكثر من هذا
 عبد اهللا مناع قال عن فقهاء أننا حنن أكادمييني وفقهاء أريد أن أطمئنه أن هناك أيضاً                   الدكتور

 فقهاء يف اإلجنليز، هناك فقهاء إجنليز كانوا يعيشون ذه الطريقة، بالطريقة اليت تناسبهم ولكن هم أيضاً               
كانوا يعتربوا من فقهاء اإلجنليز ومن أبرزهم الدكتور سامويل جونسون ال بد أنكم مسعتم به، هو أول                  

قمت بعمل يف اللغة اإلجنليزية قام به        :  من أَلَّف قاموس يف اللغة اإلجنليزية، وكان يفتخر ذا يقول          
مل يدرس ومل يكمل دراسته     أربعون من الفرنسيني، الدكتور جونسون مل حيصل على الدكتوراه بشهادة،           

ألنه كان فقرياً، مل يستطع أن يكمل ولكنه        )  أوكسفورد(ألنه كان فقرياً، درس يف مبدأ حياته يف جامعة          
-أثبت وجوده وأصبح من كبار النقاد يف القرن الثامن عشر، أنا أشبهه بالواقع بعباس حممود العقاد                  

) أوكسفورد(وجوده فأعطت له يف النهاية جامعة         يف أدبنا العريب إنسان عصامي وأثبت         -رمحه اهللا 
 .الدكتوراه الفخرية

أما ما قيل عن القصائد الشعرية اليت قلتها أنا ال أمسيها قصائد رمبا ال ترقى إىل هذه املرتبة ولكن                   
أمسيها دفقات شعورية، الواقع كيف بدأت؟ أنا ال أدري كيف بدأت، وإمنا كنت يف رحلة رمسية إىل                   

 ال تستطيع أن خترج لوحدك وتتجول       اًت  مبفردي فكما تعلمون يف اليابان إذا كنت أجنبي         اليابان وكن 
ن الربنامج السياحي   األن الناس هناك ال يعرفون أي لغة غري اللغة اليابانية، حىت أصحاب التكاسي، فك             

يل، فماذا أعمل   أو الربنامج العلمي املوضوع يل ينتهي يف حوايل الساعة اخلامسة مساًء، فأرجع إىل األوت             
من الساعة اخلامسة إىل اليوم الثاين؟ فال أدري هل هي الغربة؟ هل هي أشياء أخرى ال أدري؟ وجدتين                  

.. أكتب بعض األبيات الشعرية، وعندما عدت هنا رآها بعض الزمالء فقالوا رمبا تستحق أن تنشر                
ارة عن دفقات شعورية ال أعتربها      يعين عب )  إفيوجرت(فهي كما أمسيها باللغة اإلجنليزية تسمى       .  وهكذا

قصائد ولكين أنا فخور بأنه على األقل قلت قصيدة احتفاالً بزميلي الدكتور منصور احلازمي عندما                 
كُرم وجبائزة امللك فيصل العاملية، يعين إذا كانت هلذه الدفقات الشعورية أي أمهية فرمبا ما قلته يف                   



وال أريد أن أطيل عليكم فأنا أتوقف اآلن        .  ذه قصة الشعر  الدكتور منصور قد يكون له بعض األمهية، ه       
 .فإذا كان هناك أي تساؤل أو أي شيء أحاول أن أجيبه، شكراً لكم

من األسئلة اليت وردتنا نقرأ السؤال األول املوجه لسعادة فارس االثنينية هذا             :  عريف احلفل 
 : السؤال من األخ غياث عبد الباقي الشريقي، يقول

قبل أيام قليلة مقاالً حول موسوعة      "  اجلزيرة"ذ عبد اهللا السمطي يف جريدة       كتب األستا 
األدب العريب السعودي اجلديدة ويف هذا املقال وجه نقداً لسعادتكم خبصوص الدين اللذين مت              
ختصيصهما للنقد األديب والدراسات النقدية وأنكم جتاهلتم يف هذه املوسوعة بعض األمساء الكبرية     

د السعوديني وجتاهلتم كذلك بعض األمساء الشبابية فما جواب سعادتكم حول هذا              من النقا 
 املوضوع، مث هل سيتالىف ذلك يف الطبعة الثانية من هذه املوسوعة؟

 

شكراً، يف الواقع رمبا يكون الدكتور منصور خري من يتحدث عن             :  الدكتور عزت خطاب  
خصص له جملدان يف الواقع، بينما األجناس األدبية         :  املوسوعة، ولكن فيما يتعلق مبجلد النقد، أوالً       

كلمة موسوعة ممكن نتناقش مبعناها وعما إذا          :خصص هلا جملد واحد ملاذا؟ لكثرة الدراسات، أوالً        
كانت مناسبة أو ال؟ وإمنا الواقع املوسوعة هي نصوص خمتارة إبداعية ونصوص من الدراسات خمتارة،                 

 يف شك هناك دراسات وهناك نقاد مل نستطع أن ندرجهم يف              ال نستطيع أن نضع كل إنسان، ما       
هذه موسوعة األدب العريب السعودي احلديث، فلجنة املوسوعة من            :املوسوعة لسبب واحد، أوالً   

، مث يكون موضوع البحث والدراسة عن األدب السعودي،         اًسياستها كانت أن يكون الكاتب سعودي     
يني سعوديني كبار ولكنها ال ختص األدب السعودي ولذلك مل           هناك كثري من الدراسات بأقالم أكادمي     

 .تكن يف املوسوعة
الواقع حنن يف املوسوعة فخورون بأننا حاولنا أن منثل مجيع التيارات املوجودة يف الساحة الثقافية               

ة إىل  واإلبداعية، هذا من ناحية، من ناحية ثانية حاولنا أن منثل مجيع مناطق اململكة، حىت تكون املوسوع               
حد ما شاملة لكل املشهد الثقايف، مث حنن اخترنا من كل جنس أديب ويف الدراسات اخترنا مناذج تقريباً                  
تعترب ممثلة هلذا التيار، فيكفي أن خنتار منوذج أو منوذجني فال نستطيع أن خنتار، وألن الدراسات الواقع                 

ة الواقع، مث دخلت إىل الساحة وحنن       يف مرحلة التحديث اليت هي الثالثني سنة األخرية دراسات كثري         
فخورون بذلك أقالم نسائية أكادميية أي مطلع على املوسوعة سيجد هناك دراسات جيدة جداً بأقالم                

الواقع إذا أردنا أن منثل مجيع من درسوا ومجيع           ..   نتجاهلها زميالت أكادمييات، فال نستطيع أن     
، ملاذا؟ ملاذا الدين   انرين كث ااقع هناك من صرح بأن جملد     الدراسات إذاً حنتاج إىل أكثر من جملدين، الو       

كل دراسة    يف الدراسات أكثر مثالً من الشعر ومن املقالة، السبب بكل بساطة أن الدراسات طويلة،              



من عشر صفحات إىل عشرين صفحة، إىل ثالثني صفحة أحياناً، وال تستطيع أن جتتزئ جزء من                   
 .امضة فاضطررنا أن نضع الدراسات كلهاغستكون الدراسة الدراسة، وإال 

فيما يتعلق باملستقبل نعم حنن إن شاء اهللا رمبا يف الطبعة الثانية للموسوعة إننا ندِخل يف هذه                   
املوسوعة دراسات مل ندخلها يف الطبعة األوىل، رمبا نستغين عن بعض الدراسات وندخل دراسات بدهلا،               

 .هذا إن شاء اهللا يف املستقبل
 : السؤال الثاين من األخ عبد املؤمن القني يقول: فلعريف احل

) التقييم(وما هو التقومي    )  شعراً ونثراً (ما هي اجلهود املبذولة يف ترمجة األدب السعودي          
 املناسب لذلك؟

 

الواقع طاملا حنن نتحدث عن املوسوعة فصاحب السمو امللكي األمري           :  الدكتور عزت خطاب  
عم املوسوعة يف نسختها العربية، أيضاً تكفل بدعمها وأمر بأن نترجم            سلطان بن عبد العزيز الذي د     

شيئاً من هذه املوسوعة إىل اللغة اإلجنليزية نعم، إن شاء ستصدر قريباً أجزاء من املوسوعة مترمجة إىل                  
من أدب  )  منتخبات(جامعة امللك سعود أصدرت قبل حوايل عشرين سنة كتاب          :  اللغة اإلجنليزية، ثانياً  

يرة العربية واخلليج، نصف تلك املنتخبات من األدب السعودي شعراً ونثراً ومسرحيات، فالكتاب             اجلز
اليت )  بروتا(مترجم إىل اللغة اإلجنليزية وقامت بترمجتها مؤسسة شهرية جداً يف العامل الغريب مؤسسة                

 أا ترمجة يقوم    تشرف عليها الدكتورة سلمى اخلضراء اجليوسي، الكتاب موجود، وميزة هذه الترمجة           
ت الترمجة هذه إىل    يأو قام بترمجتها أوالً الترمجة املبدئية قام بترمجتها أناس جييدون اللغة العربية، مث أُعط              

متحدثني باللغة اإلجنليزية شعراء وكتاب فأعادوا صياغة هذه النصوص إىل اللغة اإلجنليزية، حبيث أنك               
أا نصوص كتبها شاعر أو كاتب إجنليزي، والواقع الكتاب         إذا قرأت هذه النصوص باللغة اإلجنليزية ك      

يف كثري من اجلامعات الربيطانية    )  text book(هذا حاز على كثري من التقدير واآلن أصبح كتاب مقرر           
واآلن يدرس يف كثري من اجلامعات اإلجنليزية، هذا ما مت حىت اآلن يف                واإلجنليزية، وظهرت منه طبعة   

ن املثالن يعين مثل للترمجة األكادميية املنضبطة، هناك الكثري من الترمجات األخرى             قضية الترمجة، هذا  
 . اليت ال أستطيع أن أحتدث عنها قد ال تكون ترقى إىل هذا املستوى ولكن هناك جهود فردية للترمجة

 : سؤال تكميلي من األخ عبد اهللا فراج الشريف يقول: عريف احلفل
لرؤى هلا  ؟ وما هي ختصصام؟ هل سبق إعداد استطالع         كم عدد حمرري هذه املوسوعة    

 بعض األدباء؟
هذه املوسوعة اللجنة العلمية يرأسها الدكتور منصور احلازمي وفيها          :  الدكتور عزت خطاب  

 كلهم من   والدكتور معجب الزهراين، الدكتور عبد اهللا املعيقل، الدكتور مرزوق بن تنمباك، وحمدثكم،           



 جزاهم اهللا خري أشركوين معهم الهتمامايت أيضاً بالدراسات النقدية العربية،             ،اقسم اللغة العربية وأن   
اجلزء األخري من السؤال ملاذا مل يستشر األدباء سئلنا الواقع أكثر من مرة سئلنا يف النادي األديب يف                    

اء يف النادي األديب    الرياض، وسئلنا يف النادي األديب يف أا، الواقع من جتربتنا الفعلية عندما كنا أعض              
يف الرياض عندما ترسل إىل األدباء والزمالء، استبانة بطلب الرأي وطلب املشورة ال جتد استجابة إال                 
نادراً، فلو اتبعنا هذا الطريق ملا خرجت املوسوعة، مث املوسوعة عبارة عن اجتهاد، اجتهاد جلنة وهذا ال                 

رى وبطرق أخرى للتوزيع، حنن اختذنا التوزيع       مينع أن تكون هناك موسوعات أخرى، باجتهادات أخ       
الزمين إىل أربع مراحل رمبا يكون هناك توزيع موضوعي، رمبا يكون هناك توزيع آخر هذا ال يعين أا                   
هي املوسوعة األوىل واألخرية، فلماذا ال تكون هناك موسوعات أخرى؟ واال موجود واملوسوعات              

ل سنة جتد موسوعة جديدة تطلع باألدب اإلجنليزي، األدب الفرنسي،          موجودة يف العامل الغريب تقريباً ك     
 . األدب األملاين، فهذا اال مفتوح متاماً وميكن أن تكون هناك موسوعات أخرى

 : األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول: عريف احلفل
شهد أين حنن وأدبنا؟ أدباء وأديبات ماضون يف هذه احلقبة التارخيية الصعبة، وهل سن              

 انطالقة فكر ضوي عريب جديد؟
 

واهللا هذا سؤال رمبا من الصعب اإلجابة عليه اآلن، ولكن بوادر هذه النهضة             :  الدكتور عزت خطاب  
موجودة، النهضة الواقع تأيت من التحديات، اآلن هناك حتدي العوملة، نعرفه مجيعاً، هناك حتدي                  

والبوادر موجودة إن شاء    ..   األخرى الثقافية، فأملي   االستعمار اجلديد، ونعرفه مجيعاً، هناك التحديات     
اهللا، سواًء يف اململكة أو يف العامل العريب واإلسالمي أن تقوم هناك تيارات ونشاطات أدبية فكرية                   
تستطيع أن تقبل هذا التحدي، البوادر إن شاء اهللا موجودة ولكن حتتاج هذه النشاطات إىل دعم،                  

ق، حتتاج هذه النشاطات إىل أشياء كثرية، أنتم أعلم ا مين، ولكن             حتتاج هذه النشاطات إىل تسوي    
 .األمل موجود

 : فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين، يقول: عريف احلفل
من دالئل عظمة اهللا ووحدانيته اختالل األلسنة واأللوان، ومما مسعناه من سرية سعادتكم              

 مبدعون فيها وهذا شيء مجيل نغبطكم عليه         الذاتية أنكم تتقنون اللغة اإلجنليزية وأنكم بالبل       
 النشر دعوة اإلسالم يف البالد األجنبية وأنا شخصياً درست اإلجنليزية ست سنوات ولكنه               

 من رأسي وأنا متأسف لضياعها ألا اللغة العاملية يف عصرنا، سؤايل لسعادتكم هل                تتبخر
، أم أن اللغة اإلجنليزية قطعت      جيد جداً )  very good(معرفتكم باللغة العربية لغة األجداد      

 .صلتكم بسيبويه، ونفْطويه، وابن جني، أرجو أن تنوروا آراء السامعني باحلقيقة؟ وشكراً



 

شكراً، الواقع لست جميداً للغة اإلجنليزية وال بلبالً فيها، ولكين أحاول،           :  الدكتور عزت خطاب  
تبدع إال يف لغتك، وهذه قضية وأصبحت        القضية هي أنك مهما درست لغة أجنبية ال تستطيع أن            

أنتم أعلم ذه اللغة مين،     ..  بديهية اآلن، مل تنقطع صليت باللغة العربية، وهذه لغة القرآن واللغة اجلملية           
ولكن صدقوين إذا قلت لكم إين عندما أصاب بنوع من امللل من قراءة النصوص اإلجنليزية أحبث يف                  

 أحبث يف مكتبيت عن ديوان للمتنيب، أحبث يف مكتبيت كتاب            مكتبيت عن كتاب للدكتور طه حسني،     
ني هيكل، فيذهب عين هذا امللل، حقيقةً، يذهب عين هذا امللل، ألين كمن عاد إىل حديقة                 نحملمد حس 

غناء بعد هجري الصحراء، وصدقوين والواقع اليوم سررت جداً عندما قرأت يف اجلريدة خرباً عن هذه                 
أن أكون  :   يف اللغة العربية يف جامعة امللك عبد العزيز، الواقع أنا أتشرف جداً أوالً             االثنينية بأين أستاذاً  

أستاذاً يف اللغة العربية، أنا ال أستطيع أن أدعي ذلك، وأتشرف أن أكون من أعضاء هيئة التدريس يف                   
 . جامعة امللك عبد العزيز

ة القرآن، يكفي عندما تقرأ القرآن      فاللغة العربية حقيقةً هي زاد كل إنسان عريب، يكفي أا لغ          
أو تقرأ احلديث النبوي الشريف احلقيقة التجربة تعلموا خصوصاً يف املواسم الدينية الكبرية اليت حبانا               

عن ..  اهللا ا هي موسم رمضان املبارك عندما تقرأ آيات القرآن الكرمي ال أستطيع أن أعرب عن نفسي                 
رآن الكرمي وكلما كنت ذا حظ ومسعت مثالً من أساطني املفسرين           هذه التجربة، وكلما قرأت آيات الق     

 الشيخ حممد متويل الشعراوي مثالً، ستكتشف أشياء كثرية يف هذا القرآن الكرمي،              -رمحه اهللا -أمثال  
يكفي أن تعلم مثالً يعين سبحان اهللا القرآن خياطبك كأنه نزل اليوم، مثالً عندما اليهودي الصهيوين ننت                 

ا ملَّ كُ وأَ:   ألغى كل املعاهدات اليت تعاهدت ا الدولة الصهيونية أهلمنا اهللا هذه اآلية الكرمي             ياهو مثالً 
عاهدو ا عه داً نذَبِر فَ همِ ي قنهم)  ا نزلت هذه اآلية اآلن، هذا كالم اهللا سبحانه           )١٠٠:البقرةكأ 

حلديث عن اللغة العربية واحلديث عن القرآن       وتعاىل وسيبقى إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، فا          
 . يف رحاب اللغة العربيةاً متواضعاً صغرياًيطول، وأرجو أن أكون تلميذ

 : سؤال من األخ عبد الرزاق الغامدي، يقول: عريف احلفل
قرأنا يف الصحف واالت أن وزارة املعارف تعتزم تقرير منهج اللغة اإلجنليزية يف املرحلة              

هل أنت ترى ضرورة تدريس هذه املادة يف         .   وألسباب ال نعلمها تأجل هذا القرار       االبتدائية
املرحلة االبتدائية؟ وبصفتك متخصص يف هذا اال أال ترى خطراً على اللغة العربية من تقرير                

 تدريس اللغة اإلجنليزية يف تلك املرحلة؟
ال أتفق مع من    :  قيقةً، أوالً نعم، هذا سؤال جيد جداً، وسؤال وقيت ح       :  الدكتور عزت خطاب  

يقول أن هناك خطر على اللغة العربية يف تدريس اللغة اإلجنليزية، ولكن مع ذلك ال أوافق على تدريس                  



هذه اللغة يف املرحلة االبتدائية لسبب واحد وهو أننا اآلن نالقي كثري من الصعوبات يف تدريس هذه                  
لب يأتينا إىل اجلامعة بعد ست سنوات من دراسة اللغة            اللغة يف املرحلة املتوسطة مث الثانوية، الطا       

اإلجنليزية ويأيت إىل اجلامعة إىل قسم اللغة اإلجنليزية وال يستطيع أن يكتب مجلة واحدة صحيحة، ماذا                 
نفعل به؟ أنا أعتقد وقد يشاركين يف هذا الرأي وقد ال يشاركين فيه الكثريون أنا أعتقد أن اللغة                     

   درس فقط               اإلجنليزية جيب أن تدرس ملن يريد أن يتخصص إما يف اللغة اإلجنليزية أو يتخصص يف جمال ي
باللغة اإلجنليزية، أما أن جترب الطالب على أم يتخصصوا يف هذه اللغة ال جيدوا مدرسني على أهبة                   

 من  كبرية من التدريس وعلى امتياز يف التربية ويف التدريس، فكل الذي حيصل أن الطلبة ينفقون كثرياً               
الوقت وال يستفيدون من ذلك، فيأتون إىل اجلامعة وندرسهم من جديد، كثري من القواعد وكثري من                 
األساليب، حنن يف اجلامعة ويشاركين يف ذلك كل من درس يف اجلامعة حنن نرحب مبن يأتينا إىل اجلامعة                  

يف خالل مخس سنوات يستطيع     وال يعرف حرفاً باللغة اإلجنليزية، وحنن مستعدون أن جنعل هذا الطالب            
أن يتخصص يف اللغة اإلجنليزية، تقولون كيف؟ أقول لكم نعم، أعطوين العدد الكايف من املدرسني حبيث                
أنه ال يتجاوز عدد الطالب يف أي فصل دراسي أو يف أي شعبة عن مخسة عشر طالب أو عشرين على                    

 اإلجادة يف اللغة اإلجنليزية أكثر مما خنرج        األكثر، أنا أضمن لكم أننا خنرج طالباً على قدر كبري من           
.. حالة)  جامعة امللك سعود  (علمتم أننا عندنا اآلن يف اجلامعة       :  اآلن، نعم حنن اآلن دعوين أقول لكم      

أكثر من مخسني ألف طالب، كلية اآلداب لوحدها يتجاوز عدد طالا أربعة آالف ومخسمائة طالب،                
الشعب يف كلية اآلداب يف قسم اللغة اإلجنليزية         ..   يف الشعب  كلية اآلداب فقط، تعلمون اآلن أنه     

تتجاوز الشعب عدد السبعني أو الثمانني، ماذا يستطيع األستاذ أن يدرس يف هذه الشعبة، قولوا يل باهللا                 
 هل يستطيع أن يدرس أي مهارة من        (grammar)عليكم هل يدرس أي شيء؟ هل يستطيع أن يدرس          

 . ة ال يستطيعاملهارات املعروف
فالقضية قضية كبرية، وحتتاج إىل درس، أنا الواقع سررت ألن جملس الوزراء املوقر أعاد النظر                
يف هذه العملية ألننا حنتاج إىل جيش كبري من املدرسني ليس من املدرسني الذين ميلئون اخلانات، وإمنا                  

         درسوا هذه اللغة، إذا أردنا أن ندرهم من املرحلة االبتدائية، دعونا اآلن نتقن       مدرسني يستطيعون أن يس
تدريس اللغة اإلجنليزية يف املرحلة املتوسطة والثانوية قبل أن نفكر يف املرحلة االبتدائية، هذا يكفي،                 

 . فلذلك أنا سررت ذا حقيقةً وأرجو أن نكتفي ذا يف الوقت احلاضر
 :لة تونس بالنيابة جبدة، يسأل قائالًسعادة األستاذ مصطفى العساكري، قنصل دو: عريف احلفل

 هل هناك تعاون بني جامعة الرياض وبقية اجلامعات العربية األخرى يف جمال اآلداب                
اإلجنليزية، وإذا ما كان هنالك تعاون فما هي النتائج اليت حتققت وما هي الربامج املستقبلية هلذا                

 التعاون؟



 

بني جامعة امللك سعود وأي من اجلامعات       بكل أسف ال يوجد تعاون      :  الدكتور عزت خطاب  
هل هناك تعاون بني جامعة القاهرة وجامعة عني مشس         :  وهذا ينطبق على كثري من اجلامعات، قولوا يل       

اليت هي يف نفس البلد ال يوجد تعاون بكل أسف، حنن ال أدري كلٌ يغين على لياله، كلٌ منفرداً مل                      
أي عمل مجاعي، أعمالنا كلها فردية سواًء على نطاق الترمجة          نتعلم طريقة التعاون وطريقة التكاتف يف       

اآلن قبل أربع سنوات فقط أُنشأت هذه اجلمعية        ..  هل هناك مجعيات  :  أو على نطاق التدريس، قولوا يل     
اليت أنا عضو فيها، مجعية أساتذة اللغة اإلجنليزية يف العامل العريب، وهي قامت مبجهود فردي وال أدري                  

 ال؟ الواقع هذه أحد السلبيات عندنا، بينما عندما تقرأ أي نظام ألي جامعة يقولون                هل ستستمر أم  
جيب أن يكون هناك تبادل بني الطالب بني اجلامعات املختلفة، جيب أن يكون هناك تبادل بني األساتذة،               

 . بني اجلامعات املختلفة، هذا كله موجود يف األنظمة ولكن بكل أسف ال يطبق
 : ألخ أشرف السيد سامل يقولا: عريف احلفل

باحلضارة الغربية واقعاً وإبداعاً، نريد أن نتعرف على          يف ضوء احتكاكم الطويل والعميق    
اليت نعايشها ونعانيها اآلن وتفرض نفسها علينا بإحلاح         )  خطاب اآلخر (مرئياتكم يف إشكالية    

 اآلخر رمبا إىل حد اهلرولة،      ملستقبل التعايش بني احلضارات، الذي أرى أننا أكثر حرصاً عليه من          
 ؟بينما تقابله غطرسة حتاول طمس خصوصياتنا

الواقع صلة مركبة وليست صلة بسيطة،      ..  الصلة بيننا وبني اآلخر صلة    :  الدكتور عزت خطاب  
ولكن إذا فهمنا اآلخر فهماً حقيقياً نستطيع أن نتعامل معه، كيف نفهمه فهماً حقيقياً؟ إذا أجدنا لغته،                  

 طرائق تفكريه، عند ذلك نستطيع أن نتحدث مع اآلخر بشكل يفهمنا فيه، نعم، أما قضية                 إذا أجدنا 
اهلرولة فهذه قضايا يعين متروكة ملن يهرول، ومن جيد يف اهلرولة الفائدة، ورغم أين أنا أشك يف هذا                    

، الً مث كثرياً، ولكن تعلمون أن ما يسمى باآلخر من جتربيت حريص على معرفة خصوصيتنا، أنا أعطيكم              
عندما كنت يف اجلامعة يف الواليات املتحدة وكان يطلب منا كتابة أحباث، يف التخصص وكذا، فعندما                 
أكتب وطبعاً زميلي األستاذ منصور اخلرجيي يعرف هذا عندما أكتب عن أي شاعر إجنليزي أو أمريكي                

حيب، مثالً األستاذ   عندما أكتب هذا البحث من وجهة نظرنا حنن جند كل تر           ..  أو عن أي روائي أو    
موقف دانيت من الرسول عليه     (بعنوان  )  كلية اآلداب (منصور اخلرجيي كتب ونشر هذا البحث يف جملة         

أنا أيضاً كتبت حبث شبيه بذلك كتبت أيضاً صورة الرسول عليه الصالة والسالم              )  الصالة والسالم 
م يريدون أن يعرفوا رأي     ألاك،   هن اًمثل هذه األحباث جتد ترحيب    )  تيمورلنك(كما تبدو يف مسرحية     

ولذلك عندما كتبت هذا    )  بضاعتهم ردت إليهم  (اآلخر يف أدم، ال يريدون أن نرجع هلم بضاعتهم،          
بالعكس :  أرجو أال أكون متحيزاً يف كتابيت هلذا البحث؟ قال        :  البحث رحب به األستاذ وسألته قلت له      



 هذا البحث من وجهة نظرنا حنن، إذن معرفة اآلخر           أنا أرحب مبثل هذا البحث أكثر مما لو كتبت         
 .وطرائق تفكري اآلخر جتعلنا نستطيع أن نتحدث معه عن خصوصيتنا بطريقة يفهمها اآلخر

وأنا هنا يل نظرية، الواقع لكي تفهم أمة من األمم عليك أن تقرأ أدا               ..  أنا أعتقد كلما تعمقنا   
هو األدب والفكر، إذا مل تستطع أن       جمال  للغة احلاضنة هلا    ا..  وفكرها، وليس اللغة فقط، اللغة جماهلا     

تقرأ األدب والفكر أقول لك أنك ال تعرف هذه اللغة وال تعرف هذه األمة، فنحن أمام حتدي ملعرفة                   
طيب ملاذا ال نتحدث عن الشرق؟ ملاذا ال نتحدث عن           !  فكر اآلخرين ودائماً نتحدث عن الغرب      

دث عن األدب الكوري؟ ملاذا ال نتحدث عن األدب الصيين؟ هؤالء هم             األدب الياباين؟ ملاذا ال نتح    
املستقبل، وهم أقرب لنا من الغرب، وأنا أرجو أن تكون هناك دراسات وختصصات يف هذه اآلداب                 

 .الشرقية الناهضة
 :األخ عبد اهللا ابن عبد الرمحن له سؤاالن، سؤال واحد أجبتم عليه: عريف احلفل

يف قليب رغبة شديدة    :   اإلجنليزي يف املرحلة االبتدائية؟ السؤال الثاين      ما رأيكم يف التعليم   
 عاماً فماذا أفعل هل سأدرك اللغة أم أتقاعد ٤٥لتعلم اإلجنليزي وختصصي اللغة العربية، وعمري 

 ورزقي على اهللا؟ 
اس اهللا يعطيك العافية، ليس للتعلم سن معني يعين باجلهد، أنا أعرف أُن           :  الدكتور عزت خطاب  

تعلموا لغة أجنبية بعدما ختطوا األربعني وأجادوها، أو ختطوا مرحلة الصبا، دعوين أعطيكم مثالً معروفاً               
تعلم )  جوزيف كونراد (الروائي اإلجنليزي أو البولندي األصل امسه        ..  يف الواقع، الكاتب اإلجنليزي   

 الرواية  إلجنليزية من أساطري   اللغة ا  رياللغة اإلجنليزية بعدما ختطى العشرين وأصبح اآلن من أساط          
هو الواقع ترجم بـ    )  الطريق إىل مكة  (اإلجنليزية، هذه واحدة، الشيء الثاين الكتاب الذي ذُِكر بعنوان          

حممد أسد هذا الرجل صدقوين لو قلت لكم أنه يكتب اللغة اإلجنليزية بطريقة              )  الطريق إىل اإلسالم  (
اليت يكتب ا حممد أسد املترجم الذي ترجم هذا الكتاب مل           أفضل من كثري من الكتاب اإلجنليز، اللغة        

يستطع أن يترجم تلك اللغة، تعلمها حممد أسد هو بولندي األصل ولكن تعلمها بعد العشرين أو بعد                  
الثالثني، وأجادها وأصبح يكتب ا كتابة حيسدها عليه كثري من اإلجنليز، فاجلهد والعزم أنا أعتقد                 

 .هللا بصرف النظر عن العمريعطي نتيجة إن شاء ا
 :  يقولعطارسؤال من األخ األستاذ املريب مصطفى : عريف احلفل

أرجو من الدكتور عزت أن يذكر لنا شيئاً من العقبات اليت وقفت وتقف أمام طالبنا يف                 
إجادة اللغة اإلجنليزية حىت بعد أن حتصلوا على مؤهالت جامعية بل إننا ال جند مترمجني ومتحدثني             

 .قة للغة اإلجنليزيةبطال
 



املوضوع بسيط، اللغة اإلجنليزية لغة وهي مهارة، اللغة مهارة، إذا مل            :  الدكتور عزت خطاب  
تستخدم هذه املهارة بشكل مستمر ستفقدها، إذن اللغة اإلجنليزية أو أي لغة أخرى إذا تعلمتها ومل                  

معة ال يستخدمون اللغة اإلجنليزية     تستخدمها باستمرار ال جتيدها، إذن بكل أسف طالبنا حىت يف اجلا           
 من املرات، طالب يأتوين     اًحىت املتخصصني منهم إال يف قاعة الدرس فقط، هذا السؤال سئلته كثري            

كيف جنيد اللغة اإلجنليزية؟ أقول استمر يف مساع اللغة اإلجنليزية يف التحدث ا، أقول هلم بكل بساطة                 
اة الثانية يف التلفزيون السعودي، أو افتح الراديو السعودي         افتح القن )  dish(حىت إذا ما كان عندك      

واستمع للغة اإلجنليزية، حاول أن تتحدث باللغة اإلجنليزية، حىت لو ختطئ كلنا خنطئ حىت من يدعي أنه                 
    واملران هذه بعض   ..  املران..  املران..   ليست لغته األم، ولكن املران     اأجاد اللغة اإلجنليزية خيطئ، أل

ت ال أتذكرها هذا حيصل يل دائماً عندما تنتهي اإلجازة الصيفية وأرجع مرة أخرى إىل قاعة                  الكلما
الدرس، يف احملاضرات األوىل أجد صعوبة يف إيصال ما أريد أن أقوله للطالب، فإذا كان هذا حيصل                  

زية، وهذا كما   معي ألين قضيت عمري كله يف تعلُّم هذه اللغة، فما بالك مبن بدأ يف تعلم اللغة اإلجنلي                 
 .قلت ينطبق على كل اللغات، وليس على اللغة اإلجنليزية فقط

 : األخ أمحد الناشري، يقول: عريف احلفل
أعتقد يا  (ما هو السبب الرئيسي الذي جعل الدكتور عزت يتجه إىل األدب اإلجنليزي              

 لكن يقول هل كان للوالد دور يف ذلك؟) قد أجبتم عليه سابقاًدكتور 
 

الوالد رمحه اهللا تويف بعد أن التحقت باجلامعة، لكن الوالد مل يكن جيربين         :  عزت خطاب الدكتور  
 أو حيبذ يل أي شيء، وإمنا كان يترك يل متام احلرية يف اختيار التخصص، وكما ذكرت لكم                    شيء على

 .يف البداية كيف دخلنا قسم اللغة اإلجنليزية
 

 :  يقوللدينا سؤال من األخ حممد اجلندي: عريف احلفل
 آمل أن تشنف آذان احلضور مبقطوعة شعرية من تأليفك مع ترمجتها؟

 

 احلقيقة تلقيت هذا السؤال من أكثر من أخ كرمي من األستاذ عبد             :الشيخ عبد املقصود خوجه   
اهللا مكي، األستاذ أسامة السباعي، األستاذ عدنان حممد حسن فقي، وتركته لآلخر حىت إذا كان هناك                

 .  إال إذا رأيتم غري ذلكمتسع من الوقت
أنا أوالً أعتذر لألخوة األفاضل، كنت على وشك أين أصحب معي             :  الدكتور عزت خطاب  

الواقع سارة، ألين   مل تكن   بعض املقطوعات ولكن قلت رمبا ليست بتلك األمهية، وجتربيت يف هذا الشيء             
) جون ملتون (اإلجنليزي الشهري   أذكر قبل سنوات ألقيت حماضرة يف النادي األديب يف جدة عن الشاعر             



فبعد اية احملاضرة طلب بعض األخوان وأظنهم من         )  الفردوس املفقود (صاحب امللحمة اليت تسمى     
طالب اجلامعة يف جامعة امللك عبد العزيز قسم اللغة اإلجنليزية أن أقرأ هلم شيئاً من امللحمة، قرأا،                   

قرأت يف اجلريدة أنه كانت احملاضرة باردة وليس فيها أي           طبعاً مل تعجب الكثريين، ويف اليوم التايل         
حرارة أو أي شيء، فقلت رمبا كانت األجواء اإلجنليزية الباردة أثرت على احملاضرة فآليت أال أقرأ شيئاً            

 وإمنا هي عبارة عن دفقات شعورية فقط، فأنا          اًمنها، أنا كما قلت لكم هذا ال يسمى الواقع شعر          
 .أعتذر

 : الدكتور علي العمري، يقول: عريف احلفل
نظراً ألمهية الترمجة يف إثراء الثقافة باعتبارها ال تعرف احلدود، فإنين أقترح تأسيس جملس               
وطين للترمجة وبإطار أوسع، جملس وطين للثقافة واآلداب والفنون على غرار مثيله يف دولة                

 . الكويت
 

ت لكم هذه القضية من قبل أكثر من        أنا أضم صويت إىل ذلك، وكما قل      :  الدكتور عزت خطاب  
عشرين سنة موجودة، ولكن يف الواقع نسيت أن أذكرمن بوادر اهتمام اململكة واحلكومة الرشيدة ذا               
املوضوع كما مسعتم أُسست يف جملس الوزراء يف شعبة اخلرباء، شعبة للترمجة، وأنا تشرفت بأين أشارك                

تمخض عن هذه   ية وصلت إىل أعلى املستويات، فأنا أرجو أن         يف أعماهلا، فهذا يدل على أن أمهية الترمج       
 .الشعبة جملس للترمجة
سعادة األستاذ الدكتور حممد خضر عريف مدير مركز البحوث بكلية اآلداب            :  عريف احلفل 

 : جامعة امللك عبد العزيز، يقول
رة من  يل أخ متخصص يف الترمجة، وقد أجنز رسالة املاجستري بترمجة كتاب يف فن اإلدا               

اإلجنليزية إىل العربية، وبعد إجناز العمل، واجه مشكلة مع أحد املناقشني اخلارجيني الذين                
اعترضوا على العمل لكونه حيمل مسات ثقافية أمريكية قد تتعارض مع ثوابتنا وأخالقنا اإلسالمية،             

كادمييني يف  ما دورنا حنن األ   :  سؤايل.  مع أن املترجم قد أشار إليها يف مواضعها وحذف بعضها          
تنوير الناس بأمهية الترمجة وأن االختالف الثقايف أمر طبيعي بني أمتنا وبقية األمم وأننا لن جند                  

 عمالً واحداً نترمجه يتفق مع ثقافة أمتنا مائة باملائة؟ 
 

اإلجابة موجودة يف السؤال، الواقع أنه طاملا أن املترجم يترجم بأمانة            :الدكتور عزت خطاب  
ترمجه سواًء يف اإلدارة أو االقتصاد أو يف األدب، مث بعد ذلك ما هو خمالف لثوابتنا، يف                  النص الذي ي  

الدفاع :  التنوير املطلوب لنا، ثانياً   :  احلواشي يرد عليه ويفنده، أنا أعتقد يكون قام بعملني مهمني، أوالً          



بالترمجة وحيذفون  عن ثوابتنا وهذا هو مطلوب من كل مترجم، ولكن أنا ال أتفق مع الذين يقومون                  
كثرياً من النصوص األساسية، أنا ال أتفق معهم ولكين أحبذ أن يترجم النص كله، مث يف احلواشي تفند                   
تلك األشياء اليت ال تتفق مع ثوابتنا، مث بعد ذلك هناك بعض الكتب اليت ال تستحق الترمجة، فلماذا                    

غري متطرف، معظمها علمية      قد معظمها نتصدى هلا، ولكن الكتب العلمية الرائدة يف هذا أنا أعت           
 . الرد عليها أعتقد فيه سهولةووموضوعية وأكادميية، لكن ال ختلو من كثري من الشبهات،

 : األخ علي الزبيدي يقول: عريف احلفل
بصفتك أستاذ يف اللغة اإلجنليزية ما هو أفضل املعاهد الذي يدرس اللغة اإلجنليزية هنا يف                

 اللغة يف عصرنا هذا؟اململكة وذلك ألمهية 
 

، يوجد هناك    معهد هذا سؤال ال أستطيع أن أجيب عليه، هناك أكثر من         :الدكتور عزت خطاب  
ال تأخذوا هذه قضية مسلّمة، ورمبا ما يقوم به الس          ..  أنا أقول رمبا  ..  معاهد جتارية كثرية، ولكن رمبا    

 هناك فرع يف الرياض، مث      أظن ألنه كما    الثقايف الربيطاين رمبا يكون هو رمبا يكون من أفضل املعاهد،          
هناك يف جدة وأظن أيضاً يف املنطقة الشرقية، الذين يأتون لتدريس اللغة اإلجنليزية يف املعهد الثقايف                  

له خربة طويلة يف تدريس هذه      )  بريتش كونسل (الربيطاين كلهم من اإلجنليز، والس الثقايف الربيطاين        
 . أعتقد رمبا يكون هو من أفضل املعاهداللغة يف أحناء العامل، فأنا
 : األخ عجالن بن أمحد الشهري، يقول: عريف احلفل

تعلمون سعادتكم مدى ما تقوم به بعض اجلهات الغربية من أعمال مشبوهة، اهلدف منها               
النيل من ديننا وحضارتنا وأمتنا اإلسالمية، كشف عنها صحافتهم وإعالمهم ومؤلفام املتعددة             

هل هناك جهات علمية تعمل على متابعة ذلك وإيضاح احلقيقة من            :  سؤايل.  طويلةمنذ فترة   
 جانب، وهل لكم أنتم سعادة الضيف مسامهة يف هذا اال من جانب آخر؟

 

هذه أمنية كل عريب وكل مسلم، أن تكون هناك مؤسسات أكادميية            :  الدكتور عزت خطاب  
وعية، يا إخواين ال يصح إال الصحيح األعمال اليت هي          علمية ال تبغي الربح وتقدم أعمال أكادميية موض       

غري خمدومة، األعمال اليت هي غري حمكّمة هذه ال تلقى رواجاً يف الغرب، وال يؤمن ا أحد، ولكن                    
األعمال اليت تصدر من جامعات ومن أكادمييات ومن مراكز معترف ا يعين يكفي أن يكون الكتاب                 

هذا يكفي لكي يرحب به ويقرأ، أما إذا كان الكتاب نشرته جهات غري             مثالً منشور يف جامعة معينة،      
معروفة، فهذا ال يقرأ، القضية هذه مهمة، أنا قلت لكم وضربت مثال بالكتاب الذي أصدرته جامعة                 

قامت بنشر هذا الكتاب واستطعنا أن نتفق مع دار نشر من أشهر            )  بروتا(امللك سعود اليت هي مؤسسة      



)  text book(اب أصبح اآلن    ـاب، ولذلك الكت  ـريطانيا يف لندن، ونشر فيه الكت     دور النشر يف ب   
نعم، ولكن  ..  كتاب مقرر يف كثري من اجلامعات، إذا وصل الكتاب إىل هذا املستوى سيجد الترحيب              

جيب أن يكون هناك جهد كبري، جهد كبري وراء مثل هذه الترمجات، جهد كبري ودعم مادي كبري، فإذا                  
 . أنا أعتقد نستطيع أن نوصل صوتنا وأدبنا وثقافتنا وفكرنا إىل الغربحتقق هذا

 : األخ سامي سعيد يقول: عريف احلفل
هل تلمسون فرقاً بني اللغة اإلجنليزية واللغة األمريكية ألنه من السهل فهم كتاب مؤلفه               

 بريطاين، عن كتاب مؤلفه أمريكي؟
 

 إلجنليزية لغة املثقفني هي واحدة، يف ال هذا غري صحيح اللغة ا: الدكتور عزت خطاب
إجنلترا ويف أمريكا ويف كندا ويف أستراليا، ولكن هناك هلجات فقط، لكن اللهجة هلجة املثقفني                
هي تقريباً قريبة من بعض، فيما يتعلق بالتهجئة هناك جئات خمتلفة قليالً بني اللغة اإلجنليزية كما تعرف                 

قط، أما اللغة واحدة وأصوهلا واحدة، وإذا كنت يف بريطانيا حتدثت             يف إجنلترا واللغة يف أمريكا ف      
ليس ..  وإذا كنت أمريكي تفهم، وإذا كنت أمريكي وكنت يف أستراليا تفهم، وهكذا             ..  إلجنليزيةبا

 .هناك فرق
 :سعادة الدكتور غازي زين عوض اهللا، جامعة امللك عبد العزيز، يقول: عريف احلفل

فما مدى املعايري اليت يلتزم ا املترجم عندما         ..  مانة وعلماً وفناً  عندما تصبح الترمجة أ   
 تواجهه يف النصوص شوائب وخروج عن املألوف الذي ال يتفق مع نظرية املسؤولية االجتماعية؟

 

أعتقد أين أجبت على هذا يف سؤال سابق، مبعىن هو أن املترجم يترجم             :  الدكتور عزت خطاب  
 .ص من أشياء ال تتفق مع ثوابتناالنص ولكن يفند ما يف الن

 : األخ هشام حممد حسنني، يقول: عريف احلفل
فإىل أي مدى   ..  نالحظ أن معظم دارسي اللغة اإلجنليزية يتأثرون اجتماعياً ذه الدراسة          

مبعىن هل غريت دراستكم اللغة اإلجنليزية يف أسلوب حياتكم          ..  تأثرمت اجتماعياً ذه الدراسة   
 م االجتماعية اليت نشأمت عليها؟اليومية وعاداتك

 

كيف تغري اللغة اإلجنليزية من حياة أي إنسان        !  أنا ال أفهم هذا السؤال    :  الدكتور عزت خطاب  
أو طريقة تفكريه أبداً، عندما ذهبنا إىل الغرب لدراسة اللغة اإلجنليزية أو لدراسة األدب العريب، ذهبنا                 

ر الكتب، ال لنأخذ من هناك عادات اجتماعية وال أفكار معينة           هناك لتوفر املناهج العلمية احلديثة، لتوف     



أنا أعتقد أنه احلمد هللا لنا ثقة كبرية يف عاداتنا ويف ديننا ويف ثقافتنا جتعلنا ال نتأثر مبا                   ..  من الغرب، ال  
 .نستوعب ونتمثل وحناول أن نكون هناك سفراء لثقافتنا وديننا

 .لشيخ عبد املقصود ولكن السؤال األخرياألسئلة كثرية كما تفضل ا: عريف احلفل
ه من أشعار يشكل موسوعة أي      ؤذكر سعادة الدكتور عزت خطاب أن ما مجعه وزمال         
 دائرة معارف، أال يرى من األنسب تسميتها خمتارات شعرية؟

 

خمتارات ونصوص، هي   )  موسوعة األدب العريب السعودي   (هي امسها   :  الدكتور عزت خطاب  
ألن هذه الكلمة قد تكون أصعب من االسم         )  أنطولوجيا(، أنا ال أحب كلمة       إمسها خمتارات فعالً  
يعين ..  هي خمتارات، فالواقع ال نستطيع أن     )  األنثولوجي(، فهي خمتارات    )أنثولوجي(األساسي الذي هو    

 .إذا أراد اإلنسان أن خيصص موسوعة فقط للشعر السعودي حيتاج إىل جملدات وهي كلها خمتارات
 مل يتبقى يف اية هذه األمسية الرائعة إال أن نشكر سعادة ضيفنا فارس اثنينية هذا                :عريف احلفل 

 .األسبوع، وأترك امليكروفون لسعادة الشيخ عبد املقصود
أكرر الشكر لسعادة ضيفنا الكرمي والزمالء األفاضل الذين          :الشيخ عبد املقصود خوجه    

إطالقاً كما جرت العادة، يف اية أمسيتنا أرحب        شاركونا بكلمام أو بأسئلتهم، ومل أحجب أي سؤال         
حبضور مساحة شيخنا الفاضل حممد شريعيت، السفري الدائم لدى منظمة املؤمتر اإلسالمي سابقاً، الذي               
سيغادرنا إىل إيران، مع األسف نأسف لفراقه ولكن نئه مبنصبه اجلديد كمستشار للرئيس اإليراين،                

 أن جيمعنا به على خري، كما أرحب بفضيلة الشيخ شريف مهدوي              -سبحانه وتعاىل -ونسأل اهللا   
القنصل العام إليران جبدة، وسعادة القنصل العام باململكة املغربية األستاذ عبد الكامل دينية، كما                 
أرحب أيضاً بسعادة القنصل التونسي بالنيابة األستاذ مصطفى العساكر، أهالً وسهالً بكم مجيعاً وإىل أن               

 .تم خبرينلتقي وأن

  ))كلمة اخلتام(( 
: قبل أن نودعكم بني يدي دعوة أرسل ا الدكتور يوسف العارف، تقول الدعوة           :  عريف احلفل 

يسر اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة تعليم جدة، أن تدعوكم حلضور األمسية الشعرية املقامة               
هـ، بقاعة مسو   ٢١/٨/١٤٢٣ء يوم األحد    اـات مس ـة واملكتب ـضمن املوسم الثقايف إلدارة الثقاف    

 بعد صالة   -طبعاً العنوان - باملكتبة العامة جبوار بنك التنمية اإلسالمي        -رمحه اهللا –األمري فيصل بن فهد     
العشاء مباشرة، ويشارك فيها من الشعراء الدكتور صاحل بن سعيد الزهراين، من جامعة أم القرى،                 



لقرى، األستاذ حيىي العقييب من جامعة أم القرى، ويدير األمسية           األستاذ عادل باناعمة من جامعة أم ا      
 .الشاعر الدكتور سعد حممد القرين

 
تبقى أن يزف صاحب االثنينية كاملعتاد عروس االثنينية لعريس االثنينية سعادة الدكتور عزت              

ية احلقيقة، كما   خطاب، هدية تذكارية من سعادة الشيخ عبد املقصود لسعادتكم يف هذه املناسبة الغال             
 . يقدم سعادته لوحة تذكارية للفنان خالد خضر ذه املناسبة

شكراً لسعادة الدكتور عزت خطاب، شكراً لكم أنتم أيها األخوة احلضور، إىل أن نلتقي جمدداً               
 .، نستودعكم اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-إذا كان لنا عمر-بإذن اهللا عقب شهر رمضان 
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