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ريمحفل التك  
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي توحد باحلمد لنفسه، والصالة والسالم            :  عريف احلفل 
 . على خامت رسله، سيدنا وحبيبنا ومعلمنا حممد وعلى آله أمجعني وصحبه

 .. أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة
 .. أخواين احلضور

 موسم جديد   بدايةكاته، وكل عام وأنتم خبري، أهالً ومرحباً بكم يف          السالم عليكم ورمحة اهللا وبر    
من مواسم التكرمي والتقدير، ويف اثنينية جديدة حتتضنها هذه الدار العامرة، لنلتف سوياً وحنتفي برجل                
وفارٍس جديد من فرسان الكلمة املعربة، الذي أثرى الساحة الثقافية وال يزال، برحيقه الفواح وعبقه                

ب، إنه الغين عن التعريف سعادة الدكتور حممد مسري سرحان، األديب والباحث واملثقف العريب                العذ
 .الكبري

فأهالً وسهالً بسعادته فارساً جديداً وعلى بركة اهللا نبدأ هذا اللقاء بتالوة آٍي من الذكر احلكيم                
 .يتلوها القارئ الشيخ مصطفى الرهوان

 :ة عن السرية الذاتية لفارس اثنينية هذا األسبوعأيها السادة إىل حضراتكم نبذة خمتصر
 

  ))السرية الذاتية(( 
 . سعادة الدكتور حممد مسري سرحان هكذا االسم الكامل-
 .  رئيس اهليئة املصرية العامة للكتاب-
 . أستاذ غري متفرغ لألدب اإلجنليزي بكلية اآلداب جامعة القاهرة-
 .وعضو األمانة العامة للمجلس العريب للطفولة سعادته عضو الس األعلى للثقافة، -
 األستاذ الدكتور مسري سرحان له إسهاماته الكثرية واملتنوعة يف خمتلف جماالت الثقافة اليت أثرت تأثرياً                -

ملموساً على تطوير الوعي العريب القومي من خالل وجوده مؤلفاً ومترمجاً وأستاذاً ورئيساً ملؤسسات              
حرص من خالهلا على النشر جلميع رموز الوطن العريب واستضافتهم وتقدميهم           وهيئات ثقافية كربى    

 .للواقع الثقايف، وإتاحة الفرصة للمبدعني الشباب املصريني والعرب



بالواليات املتحدة  "  أنديانا" الدكتور مسري سرحان فارس االثنينية حاصل على الدكتوراه من جامعة             -
 .ميالدعام مثانية وستني وتسعمائة وألف لل

 . جامعة القاهرة- عمل رئيساً بقسم اللغة اإلجنليزية بكلية اآلداب -
 . عمل رئيساً بقسم اللغة اإلجنليزية جبامعة امللك عبد العزيز جبدة-
 . عمل عميداً للمعهد العايل للفنون املسرحية-
 . عمل وكيالً لوزارة الثقافة لشؤون الثقافة اجلماهريية-
 ".عامل الكتاب"و " القاهرة"و " إبداع"رئيس جملس إدارة جملة  رئيس حترير املسرح و-
 من خالل مقاالته يف الصحف واالت العربية واألجنبية،          نقدية   للدكتور مسري سرحان إسهامات    -

 . باإلضافة إىل كتبه النقدية وتدريسه اجلامعي لعشرات من أساتذة النقد
موعة من الكتب اهلامة يف الكتابة املسرحية والنقد          قدم الدكتور مسري سرحان للمكتبة العربية جم        -

 .الفين
 أشرف على العديد من الدوريات العلمية وعشرات من رسائل املاجستري والدكتوراه، يف جماالت                -

 .النقد الفين واألدب اإلجنليزي
،  قدم الدكتور مسري مشروعات ثقافية عديدة، فقد صدر حتت رئاسته أول قاموس للمسرح العريب               -

 . وأول دائرة كاملة للمعارف اإلسالمية
 سعادته يشرف على تنفيذ أكرب مشروع ثقايف، وهو إصدار مكتبة األسرة، اليت صدر منها من عام                  -

ألف وتسعمائة وأربعة وتسعني إىل ألفني واثنني للميالد، أكثر من أربعة آالف عنوان متثل أربعني                 
زكي جنيب  :  لول ديورانت ترمجة  "  قصة احلضارة "مليون نسخة كتاب، وأربعة موسوعات كربى هي        

دائرة "ستة عشر جزءاً لسليم حسن، و       يف  "  عة مصر القدمية  وموس"و  .   جزءاً ٢٢يف  حممود وآخرين   
 ". وصف مصر بأقالم علماء احلملة الفرنسية"، اثين عشر جزءاً وأخرياً "معارف الطفل

  

 القراءة للجميع ومكتبة األسرة مع كل دول        وقد طلبت هيئة اليونسكو تطبيق التجربة املصرية يف        
 .العامل الثالث حىت يساهم اليونسكو بدعم مادي ضخم لكل دولة تطبق التجربة

) القراءة للجميع (كما تقوم اآلن املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتطبيق التجربة املصرية يف               
 .اً عربياً يف هذا االمبكتبة عربية، وقد اختذت الدكتور مسري سرحان خبري

 

 :لسعادته مؤلفات يف النقد واألدب منها
 .  حنو مسرح فقري-
 . جتارب جديدة يف الفن املسرحي-



 .  على مقهى احلياة-
 .  دراسات يف املسرح اإلجنليزي-
 .  النقد املوضوعي-
 .  مسرح السبعينات ودراسات يف املسرح اإلجنليزي-
 .ة قصص لتشيكوف، جمموع)مترجم( سبعة أفواه -

 

 :ومن أعماله املسرحية
 ".الكذب "-
 ".ست امللك "-
 ".ملك يبحث عن وظيفة "-
 ".روض الفرج"أو " امرأة العزيز "-
 رواد عصر التنوير باالشتراك مع الدكتور حممد عناين عرضت يف            - وآخر أعماله املسرحية     -

 .م١٩٩١-١٩٩٠املوسم املسرحي ت
 .من أعمال شكسبري ترجم للمسرح املصري العديد -

 

 : معرض القاهرة الدويل للكتاب
 استطاع سعادته أن حيول معرض القاهرة الدويل للكتاب إىل أكرب لقاء ثقايف عريب دويل يقام يف                 -

وهو يتواصل بنجاح مطرد منذ     .  كل عام حيث يصل عدد زواره إىل مخسة ماليني زائر سنوياً          
وبسبب حجم التبادالت الثقافية والكتب      .  عام مخسة ومثانني وتسعمائة وألف للميالد       

واألنشطة اليت تتم فيه سنوياً أصبح ثاين أكرب تظاهرة للكتاب يف العامل بعد معرض فرانكفورت               
 . للكتاب

 ومبوازاة هذا النشاط الكبري يف القاهرة فقد ابتكر الدكتور سرحان أشكاالً جديدة للتواصل مع                 -
 .متباعدة عن العاصمة مثل القوافل الثقافية واملهرجاناتاملواطنني الذين يعيشون يف أصقاٍع 

 صدرت حتت رئاسته العديد من االت الثقافية اليت كان هلا دور بارز يف بناء احلياة الثقافية يف مصر                   -
 : وغريها يف العامل العريب وأمهها

 .  آالف نسخة٤ إىل اآلن تطبع ١٩٨٥من عام " املسرح" جملة -١
 .  آالف نسخة١٠إىل اآلن تطبع ١٩٨٥من عام " فصول" جملة -٢
 .  آالف نسخة٤ إىل اآلن تطبع ١٩٨٢من عام " إبداع" جملة -٣
 .  إىل اآلن تطبع ألفي نسخة١٩٩٠من عام " الفنون الشعبية" جملة -٤



 .  إىل اآلن تطبع ألف نسخة١٩٩٥من عام " علم النفس" جملة -٥
 ".عامل املكتبات" جملة -٦

ته على العديد من الدوريات العلمية وعشرات من رسائل املاجستري والدكتوراه،            كما أشرف سعاد   -
يف النقد األديب واألدب اإلجنليزي، كما قام بإصدار أول قاموس للمسرح العريب، وأول دائرة كاملة               

 .للمعارف اإلسالمية
 

طي الكلمة  مرة أخرى أيها السادة نرحب بسعادة ضيفنا الكرمي وصحبه األفاضل، ويسرين أن أع            
 .إىل سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه، صاحب االثنينية

 

  ))الشيخ عبد املقصود خوجهسعادة كلمة (( 
زميلي ينسى أم أنا الذي أنسى، ففي كل أمسية يصفين           ..  بسم اهللا الرمحني الرحيم، ال أعلم     

جلميع، وليست اثنينييت يا أستاذ     ، ويف كل أمسية أقول إن االثنينية هي اثنينية ا           "بصاحب االثنينية "
كتوعة، رحم اهللا والدك كان زميل عمل، حنن اليوم أو هذه السنة يف العقد الثالث لالثنينية، فأرجو أن                  
تتلطف علي وعلى اإلخوان برد حقهم إليهم، فاالثنينية منهم وهلم وم ومعهم وفيهم، وما أنا إال مقتعد                 

 .اجيبمقعدي عسى أن أستطيع ألقوم ببعض و
بسم اهللا الرمحن الرحيم، أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم              

 .على خري خلقك، حبيبك وصفيك سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  ..إخواين األكارم

 ..األساتذة األفاضل
بعد أن من اهللا علينا     يسعدين أن نلتقي جمدداً ويلتئم مشلنا       ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    

بصيام وقيام شهر رمضان املعظم، وما تاله من أيام فرح وسرور، ولألسف الشديد تكدرت فترة الراحة                
واالستجمام بفقد علم من أعالم وطننا احلبيب، معايل الوالد الشيخ عبد اهللا بلخري شاعر األمة، وشاعر                

ليتم للمرة الثالثة بال مراء، فقد كان رفيق درب         املالحم العربية واإلسالمية، وبوفاته جترعت غُصص ا      
، تغمدهم اهللا بواسع رمحته     "وحي الصحراء "، وصنوه يف تأليف كتام املعروف       -رمحهم اهللا -والدي  

ومجيل رضوانه، وبالرغم من تشريف مبرافقة معاليه خالل جزء كبري من مسريته العلمية واألدبية، إال أنين                
دوين بعض أحاديثه املاتعة، فقد كان رجل جمالس وحمدثاً من طراز فريد، وأعلم             مل أمتكن من تسجيل أو ت     

أن غريي ممن اهتموا مبسرية معاليه مل يتمكنوا كذلك من توثيق الكثري عنه، وبقيت شذرات وذكريات                 
عالقة لدى بعض أخلص مورديه، وكم أكون شاكراً وممتناً تلطفهم باملسامهة يف إحياء اثنينية خاصة                 



اه العطرة، علَّنا نسجل من فيئها بعض ما حتفظه الذاكرة حىت ال يذهب مع األيام يف حماولة                    بذكر
.. لتوثيقه، عسى أن تفيد منه األجيال القادمة ويبقى شاهداً على عبقرية كان ملء السمع والبصر                 

 .والدعوة مفتوحة لكل من لديه إضافة أو إضاءة يود تدوينها يف هذا السياق
يسعدين أن نرحب وحنتفي يف هذه األمسية باألستاذ الكبري الدكتور حممد مسري            ..  األحبة األفاضل 

سرحان، رئيس اهليئة املصرية العامة للكتاب، الذي تفضل مشكوراً بتلبية دعوتكم، رغم ازدحام                
برناجمه، فهو يف وسط معمعة اإلعداد ملعرض الكتاب الذي سيقام قريباً يف القاهرة، وسيتم افتتاحه                 

م، ومسؤولية ضيفنا الكرمي كما تعلمون ال تنحصر يف اإلشراف املباشر           ٢٠٠٣ يناير   ٢٠ة اهللا يوم    مبشيئ
بل تتعدى ذلك لتشمل مجيع ما ينبثق عنه من          ..  على كل صغرية وكبرية تتعلق بذلك امللتقى الكبري        

 .دويل.. أحداث ثقافية متنوعة، واستضافة أكثر من ثالثة آالف ناشر عريب
ي املتجدد، حتامل أستاذنا الدكتور على نفسه ليشرفنا ذا اللقاء املاتع وتلك من             ومع هذا التحد  

شيم الكبار الذين يتعبون أنفسهم ويضحون براحتهم من أجل خدمة القضايا اليت يؤمنون ا ويذودون               
 هبكل ما يعترض طريق   "  الكتاب"عن حياضها، وهل من قضية أكرب من الثقافة والفكر ووعائهما األديب            

 على امتداد الوطن العريب؟.. وتوزيعاً.. ونشراً.. تأليفاً
: إننا إذ حنتفي بضيفنا الكبري فال بد أن نتطرق إىل ثالثة حماور يف مسريته الثقافية املميزة، أوهلا                  

بداياته اإلبداعية يف جمال املسرح، ذلك القابع يف أعماق أي حركة تنويرية ثقافية، مبا حيمله من خط                   
قع احلياة بكل زمخه ومفرداته، اليت م املتتبع لعطاءاته املتنوعة، والوهم الذي يغلف تلك               رفيع بني وا  

احلياة فيخرجها من وتريا إىل فضاءات رحبة من اإلبداع الثقايف والفكري، الذي جيمع خربات املؤلف               
 جمملها عاملاً   وكاتب السيناريو، واملخرج، وطاقم الصوت واإلضاءة وغريها من املؤثرات اليت تشكل يف           

خاصاً تعج به كواليس املسرح، ليمنح املتلقي يف النهاية جرعة قد يتفق وخيتلف معها، لكنها تبقى عامالً                 
 .مؤثراً يف حياته احلقيقية اليت يصطدم ا كل يوم

وضيفنا الكبري له بصمات مشهودة يف هذا اال كمؤلف لعدة مسرحيات، صبغت املشهد               
غري أن ذلك املد قد توقف العتبارات من أمهها حتول جانب كبري من املسرح             ..  ةاملسرحي بأفكار ناضج  

املصري يف حقبة ما بعد الستينيات عن خطه فاجته إىل جمال خمتلف، أعتقد أنه قلص من دوره الريادي يف                   
اته، هذا  احلركة الثقافية، فحول ضيفنا الكبري طاقاته الفكرية إىل ما ميكن أن نسميه احملور الثاين يف حي                

اهليئة املصرية العامة   "احملور يتمثل يف تفانيه غري احملدود يف خدمة قضية الثقافة والفكر، عن طريق قناة                
، اليت جتند كل طاقاا سنوياً إلدارة وإجناح معرض الكتاب الذي تفخر به مصر، ومعظم                 "للكتاب

تمام بالغني من قبل كل املهتمني       وال شك أا تظاهرة حتظى مبتابعة واه       ..  الدول الشقيقة والصديقة  
بالشأن الثقايف على امتداد الوطن العريب، وحىت الدول غري العربية جتد يف معرض القاهرة للكتاب واحة                



تستطيع من خالهلا رصد ومتابعة احلركة الثقافية يف الوطن العريب، ومن خالهلا جتتهد يف دراسة                   
 . كاساا على األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعيةاالجتاهات واألفكار السائدة يف اتمع وانع

ويف تصوري أن معرض الكتاب القاهري حيتاج إىل أذرع عديدة يف كل العواصم العربية، حبيث                
ميكن نقله بعد انتهاء فعالياته بالقاهرة إىل بقية العواصم ليزدهر الكتاب ولو أليام معدودات يف كل بلد،                 

لكتاب ال يستطيعون السفر إىل مقر املعرض الرئيسي وأحسب أن من حقهم أن              ألن كثرياً من حميب ا    
تتاح هلم فرصة االطالع على جديد املطابع ودور النشر، وشراء ما حيتاجونه من نتاج حديث، صحيح                
أن هناك معارض للكتاب تقام يف كل الدول العربية، لكنها ومبنتهى الصراحة تفتقر إىل كثري من                   

 فإذا تضافرت اجلهود احمللية يف كل بلد الستضافة معرض القاهرة، فإن النتيجة                مقومات النجاح، 
ستكون مبهرة بالتأكيد، ال سيما أن هناك جتارب ناجحة بشأن معارض متعددة للمنتجات                   

فما أحرانا بتنظيم معارض للكتاب تكون نرباساً للتقدم العلمي والثقايف والفكري الذي            ..  االستهالكية
 .الحهو أساس كل ف

ويسعدين يف هذا املقام أن أهنئ ضيفنا الكبري على الثقة اليت ناهلا عن جدارة واقتدار بتجديد                  
بعد أن بلغ سن التقاعد، ويسعدنا ويسرنا أنه ما زال يف شرخ             )  اهليئة املصرية العامة للكتاب   (رئاسته  

هللا عندما أنتهي من تعليقات     أنا إن شاء ا   -الشباب وأمامه إن شاء اهللا سنوات طويلة من العطاء املثمر،           
 . -الدكتور مناع اليت إذا ابتدأت ال تنتهي

أما احملور الثالث فيتمثل يف إدارة ضيفنا الكبري بكل جناح وتفانيه اجلاد خلدمة قضايا األمة الكربى                
لتنوير الشباب الذين هم نصف احلاضر وكل املستقبل، والشاهد على ذلك مشروع القراءة للجميع               

ح مكان تقدير واعتزاز من ِقبل كثري من الدوائر املهتمة بالشأن الثقايف داخل وخارج مصر                الذي أصب 
 . الشقيقة

لقد أصبح الكتاب يواجه منافسة شرسة من وسائط متعددة على رأسها النشر اإللكتروين، فوجد              
من يود  كثري من الشباب وغريهم من املثقفني ضالتهم عرب شبكة اإلنترنت اليت صارت متاحة لكل                 

التحليق يف فضائها الالحمدود، كما يسرت القفز فوق حواجز الرقابة التقليدية اليت حتولت إىل إجراء ال                
.. معىن له يف الوقت الراهن، وبالرغم من هذه املنافسة الكبرية بني الكتاب الورقي واإللكتروين                 

فإن الكتاب بورقه، وملمسه،    حوذ على أوقات الناس،     تباإلضافة إىل عشرات الوسائل األخرى اليت تس      
ورائحة حربه، سيظل متربعاً على عرش الثقافة لوقت طويل، وبالتأكيد سيتم سحب البساط من حتت                

يف املنع والقطع، تاركاً اال لزميله اإللكتروين الذي ال يعبأ البتة مبقص أو             "  الرقيب"قدميه كل ما أمعن     
 . حجب



ملنطقة وتقلب الكثري من القيم واملوازين، حتتاج إىل تعبئة         إن التيارات العديدة اليت تسيطر على ا      
نوعية تأخذ يف االعتبار اخلطط اليت حتاك يف العلن واخلفاء وصوالً إىل أهداٍف حمددة ضمن فسيفساء                  
النظام العاملي الذي يفرض نفسه بكل قوة، وضيفنا الكبري الذي قد نتفق أو خنتلف معه يف بعض                    

يف حركة تنويرية شاملة ال ميكن التقليل من شأا بأي حال من األحوال وله              طروحاته، ميثل رأس رمح     
ونتحاور معه بشأا، ألن اهلدف السامي الذي جيمعنا يصب يف قناة واحدة هي               .  رؤيته اليت حنترمها  

 .مصلحة أوطاننا جمتمعة يف صعيد واحد ضد هجمات حمددة نعلم مجيعاً مستقرها ومستودعها
أن االحتفاء بضيوفنا األفاضل سيظل املتكأ الرئيسي الذي        "  االثنينية"اتذة رواد   ختاماً أذكر األس  

نسعى من خالله على إحياء هذا الواجب االجتماعي واحلضاري املهم، وبالتايل فإن الفرصة متاحة لكل               
متحدث، فقد آمل منه أن يتلطف بإشعار سكرتارية االثنينية قبل وقت كاف أثناء األسبوع حىت يتسىن                
لنا ترتيب فعاليات احلفل وفق األولوية اليت يتم ا التسجيل، وغين عن القول ضرورة اختصار الكلمة                
حبيث ال تتجاوز مدا مخس دقائق، وال تزيد عن صفحيت فولسكاب، آخذين يف االعتبار أن تشكِّل                  

 من خالل كلميت أن     الكلمة إضافة ملا نعرفه عن احملتفى به ومؤكداً يف ذات الوقت أنين شخصياً أحاول             
أوضح بعض احليثيات اليت دفعت االثنينية لتكرمي احملتفى به وإلقاء الضوء على بعض إجنازاته اليت                  

 . شكلت عصب تواصلنا على طريق الكلمة
وكما تعلمون فإن كل من سعدنا بتكرميه واقتعد مقعده يف هذا املنتدى كان عن طريق صيت                  

الصفوف، فال أنا وال غريي يضعه يف هذا املوضع غري عمله وحقه            سبقه وعمل صاحل دفع به إىل مقدمة        
املكتسب جتاه اتمع لكي ينصفه ويكرمه مبا يستحق ويشد على يده مباركاً ما أجنز وداعياً ملزيد من                  

 . العطاء اخلير خلدمة األمة
.. شيئة اهللا سوف تسعد خالل هذا املوسم واملواسم القادمة مب        "  االثنينية"ويف هذا اإلطار فإن     

بتوسيع فضاءات لقاءاا لتشمل تكرمي بعض املسؤولني عن الشأن العام، خاصة ما يشكل هاجساً ال                
ختلو منه أسرة أو ينفك منه مواطن، باإلضافة إىل لقاءات مماثلة مع بعض ذوي الكفاءات املميزة، الذين                 

ون بأنفسهم عن دائرة الضوء، فكان      أعطوا الكثري لوطنهم يف جماالت ال يتطرق إليها احلديث، وقد ينأ          
لزاماً علينا أن نسعى إليهم، ونشد على أياديهم، ونستزيد من فضلهم وعلمهم، ونبلغهم رسالة جمتمع                

، بل جمتمع   -رمحه اهللا -نرجو أال يكون دفّاناً كما أطلق عليه أستاذنا الكبري الراحل حممد حسني زيدان              
ن بوقتهم وجهدهم ويكرسون أمواهلم وكل غاٍل ونفيس        ميحض احلب واإلخالص ألبنائه الذين يضحو     

من أجل األهداف السامية اليت يسعون لترسيخها علماً وعمالً للصاحل العام، فلهم مجيعاً التحية                  
والتقدير، وعلى أمل أن نلتقيهم واحداً تلو آخر يف أمسياتنا القادمة دون أن يؤثر ذلك بطبيعة احلال                  

أديب له اهتماماته الثقافية واإلبداعية، املتشعبة اليت م معظم فئات اتمع،           على جوهر االثنينية كملتقى     



تكرمي معايل الدكتور   :  وكما تعلمون فقد كانت لنا جتارب سابقة يف هذا التوجه، منها على سبيل املثال             
 رجل"ناصر حممد السلوم، عندما كان وكيالً لوزارة املواصالت، وذلك مبناسبة حصوله على جائزة                

وكرمنا الداعية الكبري الشيخ أمحد ديدات، واملهندس االستشاري املعماري الدكتور زياد            "..  الطرق
أمحد زيدان مبناسبة فوزه العاملي بتصميم معهد العامل العريب بباريس، والعميد طارق عبد احلكيم مبناسبة                

منا الدكتورين مصطفى معمر    إعادة انتخابه للمرة الثانية رئيساً للمجمع املوسيقي العريب، وكذلك كر          
وإبراهيم عالَم مبناسبة جناح رحلتهم العلمية إىل جماهل القطب الشمايل، والطالب عصام مرزا، احتفاًء               

 . بنبوغه الشعري الفكري
ويف ذات السياق فإن اثنينيتكم وهي تدخل عقدها الثالث ستعمل على ختصيص لقاءات إلحياء               

 اهللا، تغمدهم اهللا بواسع رمحته، ويسعدين أن حترص االثنينية على           تراث من رحل من رجاالا إىل رحاب      
طرق هذا الباب وتطعيم أمسياا تطعيماً ال خيل بالتأصيل آمالً أن نبدأ بعد اإلعداد املناسب بأول أمسية                 

 يضم  -رمحه اهللا -نطرح من خالهلا مؤشرات إصدار مؤلف حول معايل الوالد الشيخ عبد اهللا بلخري               
 صدور الرجال الذين أحبوه وعاصروه وأخذوا من علمه وفضله وأدبه وينطبق القول على               كل ما يف  

األساتذة حممد حسني زيدان، وعزيز ضياء، وطاهر زخمشري، وحسني عرب،           :  أساتذتنا الكبار منهم  
م ه فما أمجل أن نف    -رمحهم اهللا أمجعني  -وغريهم من ذوي الفضل الذين تركوا فراغاً عريضاً برحيلهم          

وال أنسى  ..   حقوقهم جبمع ما تناثر من أقواهلم لتبقى مشاعل معرفة لألجيال القادمة مبشيئة اهللا              بعض
ملسة الوفاء اليت عبق ا قلم األستاذ أمحد سامل باعطب، عن معايل أستاذنا الكبري معايل الشيخ عبد                   

يف "  عي من املهد إىل اللحد    عبد العزيز الرفا  "، فقد ألف عنه كتابه املوسوم       -رمحه اهللا -العزيز الرفاعي     
 .أثابه اهللا على مجيل صنعه، وجعله يف ميزان حسناته" كتاب االثنينية"جزأين، ونشر حتت مظلة 

أرحب مرة أخرى بضيفنا الكبري متمنياً لكم وقتاً ممتعاً، وحواراً ثرياً تسربون من خالله كل                 
مع األديب والقاص املعروف األستاذ إبراهيم      تطلعاته وآماله وآالمه، متطلعاً أن نلتقي األسبوع القادم         

الناصر احلميدان، الذي ظل حيرث ويزرع لسنوات طوال، فجنينا وهللا احلمد الكثري من مثرات عطائه                
والسالم عليكم ورمحة   .  األديب اخلري، فله يف عنقنا كلمة شكر جنزيها له بكل الود والتقدير واالحترام             

 ..اهللا وبركاته
 كانت مطولة ولكن أرجو أن تعذروين ألا هي عبارة عن ورقة ملا ستكون               أنا أعرف أن كلميت   

عليه إن شاء اهللا االثنينية بعد ذلك، وطبعاً سندعو بعض األخوة من األساتذة الكبار الذين دائماً                   
 .يساندونا بآرائهم وأفكارهم، نتبادل األفكار لنصل إن شاء اهللا إىل ما حيقق األحسن وشكراً لكم مجيعاً

أيها السادة كما تعلمون فإنه بعد أن تعطى الكلمات ألصحاب السعادة              :  عريف احلفل 
املتحدثني، تعطى الكلمة لفارس االثنينية ومن بعدها يتم فتح باب احلوار مع سعادته، نرجو تكرماً من                 



تزيد الٍّ  أصحاب السعادة املتحدثني أن خيتصروا كما أورد سعادة الشيخ عبد املقصود يف كلمته، وأ               
 .ن مخس دقائق، حىت نفتح باب احلوار مع ضيفنا الكبريعالكلمة 

 األستاذ حممد علي موزة سيلقي كلمة معايل املفكر اإلسالمي الكبري ووزير اإلعالم األسبق               
 .فليتفضل.. الدكتور حممد عبده مياين

 

 الدكتور حممد عبده ميا�ي يلقيها �يابة عنهمعايل كلمة (( 
  )) علي موزةاألستاذ حممدسعادة 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني                
 . ورمحة اهللا للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني

 ..وبعد
 هلذه  أعدهاأا األخوة يشرفين أن ألقي نيابة عن معايل الدكتور حممد عبده مياين كلمته اليت                 
 :  اليت يقول فيهااالثنينية

أخي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، سررت بعودتكم              
بالسالمة وعودة االثنينية واحلمد هللا وقد سرين ذلك ولكنين فوجئت ذه املناسبة العزيزة وأنا آسف                

كة املكرمة، ومن الصعب االنفكاك     جداً ألنين ال أستطيع املشاركة، فقد سبق أن ارتبطت باجتماٍع يف م           
منه، وكنت أمتىن أن أشارك يف تكرمي األستاذ الدكتور حممد مسري سرحان فهو عزيز على نفسي جداً،                  
ورجل علم وأدب وثقافة، وكان له منذ البدايات األوىل مسامهات هنا يف جامعة امللك عبد العزيز يوم                  

لوقت املبكر أن هذا اإلنسان حيسن طرح القضايا         كنت مديراً للجامعة، وشعرنا مجيعاً منذ ذلك ا        
واحلوار، ويفكر بطريقة علمية رائدة، وكان هاجسه دائماً أن نتحاور مع احلضارات األخرى، وبعد أن               
غادرنا إىل القاهرة وأقام هناك أخذت أتابع أعماله وأحباثه، وخاصة عندما عمل عميداً للمعهد العايل                

 إثراء املسرح املصري وضته، وعكف بعد ذلك على الكتاب وأخذ            للفنون املسرحية، فقد ساهم يف    
يشجعه ويأخذ بيد كل كاتب وصاحب جهد ويفتح أمامه الطريق ويشجع ويؤيد، وساهم أيضاً مبقاالت               

هو ذلك اجلهد الذي نعتز به مجيعاً، وجاءت تلك         "  مكتبة األسرة "واعية، وأحباث رائدة وكان مشروع      
وعات ودوائر املعارف شاهداً على بعض إجنازات هذا الرجل الكبري، وهذا             األعمال يف جمال املوس   

 .اإلنسان املستنري
إنين أرحب به معكم الليلة وأعتذر عن عدم املشاركة، فهذا الرجل له علينا حقوق كبرية ومن                 

 يوم كنا نزور  ..  حقه علينا أن نكرمه، ولن أنسى موقف الوفاء يل وألخي الدكتور عبد العزيز خوجه              



معرض الكتاب يف القاهرة، فقد أحسن الترحيب بنا وأظهر احلفاوة للقائنا فجزاه اهللا عنا خري اجلزاء، مث                 
أرجو من األخ الكرمي الدكتور حممد مسري سرحان قبول أصدق التهاين وأقوهلا كلمة حٍق إنه رجل علم                 

التحاور فيما بينها فله منا     وثقافة وأدب، ورجلٌ يؤمن باحلوار واحترام احلضارات، وضرورة االلتقاء و         
أمجل حتية ومعذرة ألخي األستاذ عبد املقصود خوجه، فقد جاءت الدعوة يف آخر حلظة مفاجأة يل ومل                  

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. أمتكن من احلضور، ويف اخلتام أحييكم مجيعاً
لكاتب املعروف السفري   وتعطى الكلمة اآلن لسعادة األستاذ الشاعر الكبري وا        :  عريف احلفل 

 .الدبلوماسي األستاذ حسن عبد اهللا القرشي
 
 

  ))األستاذ حسن عبد ا قرشيكلمة سعادة (( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا على خري اخللق أمجعني، سيدنا حممد املصطفى وآله وصحبه                

 ..امليامني، آمني
مه وإكرامه، اللهم كما زودتنا نعماً فأهلمنا       احلمد هللا على إفضاله وإحسانه نسأله املزيد من نع         

 .شكراً
إنين لسعيد كل السعادة أن ألتقي بكم يف هذه الليلة املباركة اليت يكرم              ..  أيها األخوة األكارم  

.. فيها علم من أعالم األدب، ومفكر من خرية األدباء وأوفرهم سخاء يف جمال العطاء الفكري الثقايف                
لدكتور حممد مسري سرحان من ِقبل الصديق الشهم الذي يعرف دائماً الفضل             سعادة األستاذ الكبري ا   

 .ألهل الفضل، األستاذ احملسن يف فعله ونبله عبد املقصود خوجه
 

تربطين أيها السادة صلة صداقة عميقة باألستاذ الكبري مسري منذ أكثر من ثالثني عاماً، موفورة                
اء، واألستاذ الدكتور مسري شخصية معروفة مرموقة يف         اخلصب حافلة بالنماء، موصولة باحلب واإلخ     

 وقَيمه يف الديار احلبيبة يف مجهورية مصر         ،شىت األقطار، عربيها وأجنبيها، ويكفيه أنه أمني الكتاب        
منذ زمن طويل، فأصبحت هذه     )  رئيس اهليئة املصرية العامة للكتاب    (العربية، حيث تبوأ فيها منصب      

ربى وارفة األغصان حلوة الثمار أخرجت آالف الكتب واملطبوعات الثقافية،          الدار يف عهده مؤسسة ك    
وأنتجت معرض الكتاب الذي يؤمه كل عام مجهرة كربى من رجاالت الفكر والشعر واألدب والثقافة               
والسياسة، خيصبون دنيا الفكر عموماً ملا وهبوا من علم وثقافة يف شىت فنون املعرفة ليصبح هلذا املعرض                 

 األذهان يتجدد كل عام مبا يفيضه من ألوان الفكر ومبا يوزعه من آالف الكتب واملوسوعات                 دوي يف 
 جمموعة كبرية من أدباءنا األعالم      بصداقة أديبنا وكل ما ميت إليها وما يدخل يف نطاقها، كما يتمتع            

األديب العامل  أمثال السيد عبد اهللا اجلفري وحممد سعيد طيب، وعبد اهللا خياط وغريهم، كما أن هلذا                 



اجلاحظي الثقافة العديد من املؤلفات يف جمال األدب والنقد واملسرح، كما أنه نشر كثري من الكتب يف                 
نطاق منصبه لكبار املفكرين واألدباء والعلماء، والدكتور مسري سرحان عبقرية متنقلة يف سائر البالد،               

 .بكل إكبار وتكرمي و حفاوة وتقدير،عبقرية متصفة بسمو الفكر، ومسو األخالق معاً، جديرة بكل
 

فمرحباً به وأهالً، يف رحاب أخيه احلفي عبد املقصود خوجه، يف هذه الليلة املزهرة ويف هذا                  
احلضور الكرمي، املضمخ بعطر الثقافة وعبقها الفياض، وإشراقاا املتألقة، وأورد فيما يلي بعض أبيات               

 : الغايل الدكتور مسري سرحانشعر يف مصر العزيزة تكرمياً البنها البار
 ــرم  ــودة ال ــنفوس م ــك يف ال ل

. 

ــا أم املكــارم والعــال  ــا مصــر ي ي
. 

   ــرم ــز وتك ــال تع ــناط آم وم
. 

ــا  ــِت رجاؤه ــالم أن ــية اإلس روح
. 

ريــع اجلــبان هلــا وهــش الضــيغم
. 

  لـك بـني أسـفار اجلهـاد صحائف         

. 

 ــزم  ــزمة ال ــعاب بع ــأُ الص تط
. 

ــبة    ــتها عص ــم نغم ــودة ك   أنش

. 

  ــنظم ــوب ي ــبات القل ــداً حب عق
. 

  شـعب العـروبة أنـت كـم قلَّدا         

. 

  ــم ــرها املتوس ــايل مه ــو للمع ه
. 

   الـثمن الذي   أرخصـت يف إقـدامك        

. 

ــرمنُ    ــال تت ــيا الع ــه دن ــذٌّ ب ف
. 

   ــر ــم باه ــال جن ــريك املفض   ومس

. 

 ــم ــدك حيل ــو جم ــذي بعل ــو ال فه
. 

ــراً    ــباحاً زاه ــنه ص ــرقيب م   فت

. 

 

 .وسالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته
 

قبل الكلمة التالية سعدنا مجيعاً بدخول األستاذ الكبري الشاعر علي          :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
كان مريضاً ملدة أشهر يرقد يف املستشفى ومنذ أن عدت وأنا مريض أيضاً فلذلك مل أقم                الذي  أبو العال،   

ل فحضر فأكرمنا وأعزنا مجيعاً، كما أنه كالعادة أتى         مبا جيب علي من تواصل معه فكصاحب فضل أفض        
ذه املناسبة طلب مين األستاذ حممد      .  بقصيدة ولكننا ملن نلقيها إال يف آخر احلفل كاحللو عندما يقدم          

سعيد طيب إذا مل يتمكن من حضور هذه األمسية أن أقدم لضيفنا الكبري باعتذاره بسفر طارئ حدث                  
ة أيضاً حبضور معايل األستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي، مدير مركز            له، سعدنا يف هذه األمسي    

األحباث والدراسات اإلسالمية والفنون باستانبول، هذا الرجل الويف الذي ما زار جدة وكانت                 
 .منعقدة إال وحضرها، فنرحب به وبصحبه الكرام مع شكرنا وتقديرنا" االثنينية"
 

  الدكتورن لسعادة الصحفي والكاتب واألديب الكبري املعروف         إذاً الكلمة اآل  :  عريف احلفل 
 .الدكتور عبد اهللا مناع).. الدم اخلفيف(صاحب 



  ))الدكتور عبد ا مناعكلمة سعادة  (( 
 

كم بكل خري، حقيقةً أنين سعيد بأن أشارك يف االحتفاء واالحتفال باألستاذ              ءأسعد اهللا مسا  
 الليلة بأن امسه األصلي أو احلقيقي هو حممد مسري سرحان، وال             والدكتور مسري سرحان، الذي فوجئت    

أدري أين هي الصحة هل هي يف مسري سرحان أم يف حممد مسري سرحان، األستاذ الدكتور مسري سرحان                  
جنم من جنوم الفكر بال جدال، وأديب من أدباء مصر، ومسرحي عظيم كان من سوء حظي أين مل                    

عرفت على الدكتور مسري سرحان يف أوائل التسعينات وليس قبل ذلك،           أشاهد له مسرحية قط، لكنين ت     
ألن قبل ذلك كان يتوىل أمره األستاذ الصديق عبد اهللا اجلفري، وكان كما لو أنه أممه، فكان الدكتور                  
يقع يف حالة تأميم طوال سنواته يف جدة، حىت أننا مل نتعرف عليه ومل نره، حتت مظلة التأميم أو                       

وعندما ترك الدكتور مسري جدة، وغادر إىل مصر بدأ يتنفس وبدأنا نتعرف عليه وتعرفنا عليه               احلراسة،  
بدًء من التسعينات، لكن أمجل من هذا أنين تعرفت عليه على وجه أدق وأمجل عندما قرأت كتابه                    

.. ويروي قصة حياة الدكتور، وهي قصة طويلة      ..  حقيقةً أن الكتاب مجيل   "  على مقهى احلياة  "اجلميل  
" قسم اللغة اإلجنليزية  "وأيام طويلة، ولعل من أمجل ما فيها كيف التحق بكلية اآلداب            ..  وأحزان طويلة 

مع أستاذ قسم اللغة اإلجنليزية الشرس والعنيد املرحوم الدكتور رشاد رشدي، فقد أخذ موعداً ملقابلته               
تدى الدكتور كل مالبسه    بعد جناحه بتفوق يف قسم اللغة اإلجنليزية، ولكن نصحه صديقه وقد ار             

اجلميلة وحذائه الالمع األسود وتأهب للقاء، نصحه زميله والذي سبق تعيينه معيداً يف اجلامعة يف قسم                
 يذهب إىل هذا املوعد، فشعر بشيء من االكتئاب واحلزن وقد           اللغة اإلجنليزية الدكتور حممد عنان، بأالَّ     

وره ولكن الدكتور مسري كان مصراً على أن يعرف ملاذا           حاوره ودا :  فسأل ملاذا؟ قال له   ..  يأ للقاء 
 يذهب إىل لقاء الدكتور رشاد رشدي، حىت علم يف النهاية بأن الدكتور              ينصح الدكتور صديقه بأالَّ   

رشاد رشدي يتحفظ على كل اليساريني أو من يشتبه فيهم بأم يساريون، وقد كان الدكتور مسري                  
 .ا كان أكثر من ذلكسرحان مشتبه بأنه يساري، أو رمب

 

مل يذهب الدكتور مسري ودارى أحزانه، ولكن ذكائه نفعه يف اللحظة احلامسة، فالدكتور رشاد                
رشدي يف تلك األيام أو يف ذلك الصيف سافر إىل بريطانيا كالعادة ليمضي إجازة الصيف يف بريطانيا،                 

تب نقداً هلذه املسرحية، نقداً     تعرض يف مصر، فرأى الدكتور أن يك      "  الفراشة"وكانت له مسرحية هي     
مجيالً، يفتح به الطريق مع الدكتور رشاد رشدي، ويكون هذا النقد هو اجلسر الذي يوصله للدكتور                 
فيفوز أو حيوز على رضاه، وقد كانوا دائماً ينظرون إىل أعمال الدكتور رشاد رشدي على أا أعمال                  

 .معمارية درامية خالية من الروح والفكر



تور مسري نقداً مجيالً بازخاً مترفاً عظيماً للغاية وبعث به إىل عنوانه يف لندن، حيث                 كتب الدك 
ميضي الدكتور رشاد رشدي إجازته، الدكتور رشاد رشدي الذي رفض مقابلة الدكتور مسري وقال أنه                

ة جبامعة  يساري وهو ال حيب اليساريني وال يريد أن يضع أحد من اليساريني قدمه يف قسم اللغة اإلجنليزي                
ولدي :  القاهرة أبداً، بعد أن قرأ نقد الدكتور مسري سرحان وهو يف لندن، بعث إليه برسالة يقول له                  

احلبيب، فتحت ولدي احلبيب األبواب كلها على مصراعيها وكسب قسم اللغة اإلجنليزية معيداً                
 ومسرحياً عظيماً قاد    وأستاذاً عظيماً ومسرحياً حقيقياً هو الدكتور مسري، وكسبت مصر أيضاً أديباً            

املسرح وعمل مع املسرح أكثر من سنوات طويلة، وانتقل فيما بعد أن كما قال األستاذ عبد املقصود                  
بعد أن تغريت الرياح يف مساء املسرح انتقل إىل عامل الكتاب وفتح أبواباً أخرى ليس للكتاب املصريني                  

 .وحدهم ولكن لكل الكتاب العرب وأنا من بينهم
 للدكتور مسري وأهالً به مع متنيايت له بالتوفيق، هنا وهناك ويف كل أحواله ويف كل أزمانه،                  حتيايت

 ..والسالم عليكم ورمحة اهللا
وتعطى الكلمة اآلن لسعادة األستاذ الكبري واألديب املعروف صاحب الكلمة           :  عريف احلفل 

 .الرقيقة السيد عبد اهللا اجلفري
 

  ))د ا اجلفريعبالسيد األستاذ كلمة سعادة (( 
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..يقفز على التأميم االقتصادي، ليصبح توأمة وجدانية أتشبث ا أبداً، وبعد
أثارت وحديت دعوة هذا الرجل عاشقاً      ..  يف عمق شتاء الروح املتدثر اليوم بالصمت والرجفة        

 عبد املقصود خوجه، لتكرمي فالح الثقافة يف        باحتفائه باملبدعني مؤسس ونبض االثنينية وليس صاحبها      
حقل اهليئة املصرية العامة للكتاب، الذي تعهد كل عام باسم وطنه القيام بسقيا وري الشعر والرواية                 

مسري سرحان، وهذا الفالح الثقايف صديق مفتوح كاجلرح        ..  والقصة واملسرحية، وإبداع الفكر العريب    
ا تذكرنا معاً موسم الشمس يف مثالة الليايل اليت جتمعنا وحنن            وجرحه هو جرحي كلم   ..  يف خاصريت 

 وتتواصل قهقهاته حىت البكاء     -رمحه اهللا - به الشاعر كامل الشناوي      هنستسلم فيها ألبعاد ما كان يقهق     
 :، فيقولوالنشيج

ــ ــنايايف ض ــف احل ــبس خل لوعي واحت
. 

ــد    ــان واه ــا ك ــبنا م ــناحس   أ هاه

. 

شـــيبتين، شـــيبت حـــىت ِصـــبايا
. 

ــا   ــريايت إــ ــر يل ذكــ   ال تثــ

. 



ويف كل مرة أنتظر هذا الفىت مسري هناك، حيث أجده على مقهى احلياة، هارباً من مدن تثري                    
الغبار، أشواقه تستدير انعتاقاً كهذا الزمن الذي صارت فيه مشكلة احلقل شح املياه، ومشكلة العقل                

             شرع على  شح الفهم، ومشكلة اإلنسان شح اخلفق الدافئ، إذاً أستأذنكم ومؤسس نبض االثنينية أن ن
مبدأ الكتاب املفتوح ألحتدث عن مسري سرحان الذي طاملا أجلسين معه على مقهى احلياة يف القاهرة بعد                 
أن جلسنا معاً من قبل على مقهى احلياة يف جدة، عندما كان أستاذاً يف جامعة امللك عبد العزيز،                     

 .القة ارتواء القلب من قيمة احلبطفان
حانه حني نكون معاً، ميثل ملشوار الصداقة واألصدقاء يف حيايت           هذا هو مسري املمتع حىت يف سر      

بيت الصداقة وبيت العمر اجلميل، فإذا ذهبت إىل مصر ومل أجده، أقفل راجعاً، حقاً كأن النيل يشيح                  
بوجهه عين وكأن مسارح القاهرة فقدت دقاا اليت تعلن االفتتاح، وكأن الكتاب أطبق غالفه منعاً                 

ة هدية عيد امليالد دائماً ما زلت ال        دذا امليثاق الذي ربطين به مسري سرحان كأنشو        لقراءته، وبكل ه  
وفيه، من شرفاته ونوافذه أو من شجرة لبالبه اليت متد فروعها أغصاناً حنو              أدري من أين أطل عليكم منه       

 .وجداننا وفكرنا
 شهادة عقل قرأ له     مسري سرحان تتهم شهاديت فيه دائماً بأا جمروحة، لكنها يف نفس الوقت             

إبداعاته املسرحية واستفاد، وقرأ حتليالته النقدية وتفطن، وذات يوم كنت أحتدث مع من كان صديق                
يل الناقد الكبري حبق رجاء النقاش وكان يدعو إىل فكرة االقتصاد الثقايف، ألن الثقافة يف رأيه سلعة راحبة                  

ة خدمة ينفق عليها مث ختسر، ولعل جديل يومها طال          إذا أُحسن تقدميها، عكس الفكرة السائدة أن الثقاف       
مع النقاش، ألنين أردت أن أطرح عليه أمثلة من الواقع يف وطننا تؤكد كيف مت اإلنفاق على الثقافة مث                   

مثاالً، وبعد سنوات جاء مسري سرحان رئيساً هليئة الكتاب يف          "  امة"خسر من أنفق، وكيف أضع أمامه       
فكرة االقتصاد الثقايف أو اعتبار الثقافة سلعة رائجة، ولعل الدكتور مسري حيدثنا            مصر ليجتهد يف حتقيق     

 . يف أمسيتنا هذه عن جتربته اليت أحسبها أمثرت
أشجار وأغصان  وقبل أن أختم هذا البوح الذي أطلت عليكم به، وما زال يف وجداين حقل من                

  مسري صديقي مع أتذكر أن أودالليلة،  الشجون والشجو عن ضيفنا
، )توفيق احلكيم (تلك النشوة اليت شعر ا يف السويعات اليت جلسها أمام من مساه حكيم الزمان               

ويف تلك النشوة أحس أنه خرج من رحم النور وأفلت من قبضة هذه الدنيا اليت صارت تضج بالقتل                   
 .واحلروب والتدمري والتدليس واخلداع

مر اليت تطارده جييئنا ضوء الكلمة من جتربته         لعلنا يف هذه األمسية قبل أن تشهق جنمة الق          
واملواقف اليت أنضجته رغم مرارتنا اليت نغسلها غالباً بلحظة حب تتبلور خلية للفرح، فلن يستطيع                 



أهالً بعمدة الكتاب يف مصر، وليت للسنني صوتاً غري الذكرى          .  اخلريف أبداً أن مينع عودة الربيع جمدداً      
 ..والسالم عليكم. وحدها

أستاذ الدراسات العليا جبامعة امللك عبد      ..  إذاً اآلن مع األدب العريب وأستاذه     :  يف احلفل عر
 .العزيز األستاذ الدكتور عبد احملسن القحطاين

 

  ))عبد احملسن القحطا�يالدكتور األستاذ كلمة سعادة (( 
ما كنتم، أما   بسم اهللا الرمحن الرحيم، سالم اهللا حيفكم ورمحته تغشاكم، وتوفيقه حيوطكم أين             

 ..بعد
فقد استمعتم إىل هذه الكلمات اليت تبني وشائج العالقة مع الدكتور مسري سرحان، أما أنا                  
فاعتربوين من اجلمهور، وهو اهلم الذي كان يراوده حني ألَّف كتابه التجربة اجلديدة يف املسرح، ولعل                

ذا العمل، وهذا هو هاجسه ألن الدكتور مسري        ما نستمع إليه اآلن ال ميت معه ِبِصلَة بل أنا أحد القراء هل            
سرحان كان مهه يف أول قراءة له أنه هم مؤسسايت وليس مهاً فردياً، حبيث أنه طرح فكرة توالها                     
املخرج البولندي هو أن يرى رأي اجلمهور قبل أن يسمع مسرحيته أو حدثه، وحني حتدث عن اللغة                  

ابقي، هي هم مؤسسايت وليس مهاً فردياً إن صح هذا التعبري، ال            واللغة اجلميلة اليت استمعتم إليها من س      
كيف استطاع  :  أريد أن أركز على املراحل الثالثة اليت أتى ا األستاذ عبد املقصود خوجه، وإمنا أقول              

املبدع أن يتحول بإبداعه الفردي إىل فكر مؤسسايت؟ هذا هو القيمة الفعلية للعمل اإلبداعي، والعمل                
عي إذا المس اجلمهور وأعماقه فإنه سيصنع فكراً مؤسساتياً وليس نقداً فردياً إن صح هذا                  اإلبدا
 .التعبري

اإلجنليزي وهذا الكتاب إن مل ختين الذاكرة        "  كازان"ولذا فكانت جتربته حينما جعل املخرج        
ة اليت أتيت فيها    قرأته قبل اثنتني وعشرين عاماً، حينما كان أستاذاً يف جامعة امللك عبد العزيز والسن              

غادر املكان، فلم يكن بيين وبينه أي عالقة ولكين ظللت أتتبع هذا اهلم، وهذا الفكر املؤسسايت، وإذا                  
يب أراه يف هذه املوسوعات الضخمة اليت جيوب مع فريق العمل، وهذا الذي نريده دائماً يقال إن                    

 سرحان صنعها لكي تقوم على اجلماعات       الدراسات اإلنسانية ال تقوم إال على األفراد، أقول إن مسري         
أيها األخوة  .  وعلى ااميع وهذا الذي أمثر هذه املؤسسات الكربى بدءاً من الطفل وانتهاًء باحلضارة             

 . األكارم حيوا معي األستاذ الدكتور مسري سرحان وصفقوا له
لوا ضيفنا بسؤال   أيها األخوة احلضور نتمىن عليكم أن تزودونا إذا أردمت أن تسأ          :  عريف احلفل 

واحد حىت نتيح الفرصة ألكرب عدد من حضراتكم، اآلن أحيل القط الصوت إىل سعادة األستاذ                  
 . سابقاًالدكتور غازي زين عوض اهللا رئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب جبامعة امللك عبد العزيز جبدة



 كلمة سعادة الدكتور غازي زين عوض اهللا
الة والسالم على املبعوث هلداية العاملني، الذي غير بالكلمة قلب          بسم اهللا الرمحن الرحيم، والص    

. اإلنسان، وأشرق نور احلق، بأفصح لسان، وأقام جمداً عربياً ناطقاً بأمجل بيان، سيدنا حممد األمني                
 ..وبعد

يسعدين اليوم يف هذه األمسية املباركة أن أكون بني كوكبة من رجال الفكر أحتدث معهم عن                 
نينية وضيفها املقدام، كما أود أن أشيد براعي االثنينية األديب الشيخ عبد املقصود خوجه               فارس االث 

الذي استطاع بوجدانه العريب العارف لقيمة اإلبداع أن يدرك دور البيان يف صناعة اإلنسان، حيث                 
الرأي سارت االثنينية على مدى أكثر من ربع قرن مؤسسة ثقافية وقلعة فكرية، ومنرباً حر إلبداء                  

 .والفكر بني طبقة متيزت بفكرها النير وعطائها املستمر
فاالثنينية متيزت عن غريها من املؤسسات الثقافية والفكرية األخرى بأا احتضنت بالتكرمي              
رجال خدموا األدب والفكر، وأثروا املكتبة العربية بإنتاجهم اإلبداعي وعطائهم املستمر، ويف منتداه              

 املفكرون الذين جيلسون على مقاعد منربها ليشهدوا تكرميهم ومتجيدهم واالحتفال           الفكري تألق هؤالء  
بأعماهلم اإلبداعية، وهنا يف هذا املكان النبيل الكرمي ينطلق أريج القلب العريب والنبض العريب والفكر                

 .املستنري
 راعي الثقافية   واليوم يزداد البدر حضوراً واكتماالً وبريقاً وتزدان مساء الفكر بنجم النجوم            

العربية واملسؤول عن الكتاب والكلمة الصديق الصايف النقي املبدع الدرامي والناقد العلمي األستاذ              
 الدكتور حممد مسري سرحان، 

تتسامى الكلمات حني تصف هذا العمالق الذي عرفه املثقف العريب بصفة عامة وحنن يف اململكة               
 وأقام أقساماً للغات وقدم املسرح والدراما هنا أبدع وترجم          العربية بصفة خاصة، هنا جاء مسري سرحان      

وطرح القضايا االجتماعية، فتعلمنا منه كيف نصنع هذا النص الدرامي احليوي الناطق بصراع                 
هنا تعلمت منه طالباً مع التحفظ على السن وصديقاً ورفيقاً ومسرياً لرحلة العمر والعطاء                .  اإلنسان
 . الثقايف

ا الرجل الذي جعل الكتاب عربياً مبعىن الكلمة تتعانق فيه األرواح العربية من              مسري سرحان هذ  
مسري سرحان الذي   .  األقطاب لتتجاوز اإلقليمية وترسم خارطة الفكر العريب بأسلوب مشويل متكامل          

جعل معرض الكتاب املصري عاملياً ينافس املعرض األملاين ويضارع معارض الغرب والشرق يف زهو                
 . هروحضور با

مسري سرحان الذي جعل الكلمة العربية صوتاً له مساحة وفاعلية يف ليايل الفكر القاهرية حيث                
تنطلق املشاعر الدافئة يف شتاء كل عام لكي يولد ربيع جديد، وتكرمي الشيخ عبد املقصود خوجه                  



هذا هو التكرمي   واالثنينية اليوم لسمري سرحان هو تكرمي حضاري للثقافة العربية والعطاء اإلنساين و            
وشكراً للشيخ عبد املقصود خوجه، وأهالً بسمري سرحان،          .  املستحق لصناع الفكر وأهل البيان     

 ..والسالم عليكم
.. لذا نصل إىل ما أمساه الشيخ عبد املقصود احلال، وال لسه ما اتعشينا لكن يعين              :  عريف احلفل 

اعرنا الكبري الشاعر املكي علي حسن أبو       فدعوين أغرف من هذا الطبق أو هذا الوعاء الذي أحضره ش          
من حمب رسول اهللا كما ذيل هذه الوريقات يقول حتت عنوان            .  العال شفاه اهللا وشفا مجيع مرضانا     

 :مدينة خري اخللق" املدينة املنورة"
 

  ))كلمة الشاعر املكي علي حسن أبو العال (( 
  ))املدينة املنورة(( 

ـ   ــاس مـ ــتلج اإلحس ــياينلءوخي  ك
. 

ــها   ــتاق أرض ــق أش ــري اخلل ــنة خ   مدي

. 

مـن آل عدنان   ـا حـل خـري اخللـق         
. 

ــبها    ــاً وحس ــام دوم ــرة األنس   معط

. 

خبــري جــوار يف خشــوع وإميــان
. 

ــيش  ــتطاب الع ــا يس ــة ــل حلظ    يف ك

. 

كـل أركان  وقـد فـاض مـنها الطهـر يف          
. 

ــم ربــوعها  ــتها والــنور ع إذا جئ
. 

مآثــر لإلســالم فاحــت بــرحيان   
. 

  تالقـــي قـــباًء والبقـــيع وكلـــها 

. 

ــح ــرآن ض ــدأ بق ــق فاب ــري اخلل رية خ
. 

ــياً   ــالم حمي ــاب الس ــن ب ــئت م   إذا ج

. 

وقـل يـا رسـول اهللا يـا خـري إنسـان      
. 

  وســلِّم وغُــضِ الصــوت عــند مقامــه 

. 

 هـول نريان   وأنـت لـنا يف احلشـر مـن        
. 

ــيامهم   ــند ق ــق ع ــفيع اخلل ــت ش   فأن

. 

ــنل كــل مــا تبغــي مــن اإلحســان ت
. 

ــربه   ــريان ق ــبني ج ــى القط ــلِّم عل   وس

. 

ــيطان ــيد ش ــن ك ــيك م ــنا حيم إىل رب
. 

ــالً    ــد ردد توس ــوغ القص ــد بل   وبع

. 

ــوب وأدران ــن ذن ــداها م ــو ص وخيل
. 

ــيقها   ــا يض ــنفس مم ــفو ال ــنالك تص   ه

. 

ــوان ــيفاً لرض ــنات ض ــك يف اجل كأن
. 

ــلِّ   ــراء ص ــة الغ ــيةويف الروض    خبش

. 

إىل الــرب واإلســالم كــل زمــان
. 

  وقـل يـا حبـيب اهللا يـا خـري من هدى             

. 

ــران ــازوا بغف ــباع ف ــن اآلل واألت م
. 

  إذا زرت يف أرض البقــــيع ســــاللةً 

. 

وأبـــناؤه والـــتابعني بإحســـان  
. 

  مــن هــدىتذكــر آلل البــيت زوجــات 

. 

ــران    ــزهو بأق ــيف اهللا ي ــزة س ومح
. 

  هـع حول ـر اجلم ـ واذك دد أح ـوقف عن  
. 



ــباين   ــد ال ــول اهللا والقائ ــيهم رس وف
. 

  مجعــوا وال تــنس حــول اخلــندق الكــل 

. 

ــان    ــزم وإمي ــوا بع ــنوا وامض  وال
. 

ــوا  ــاد تقدم ــل اجله ــم أه  ــيد   يش

. 

ــتان   ــاً لبه ــر دفع ــيوم النص ــداًء ل ف
. 

  ــاوس ــنهم أش ــق م ــداء احل ــاب ن   أج

. 

مالئكــة جــاءت بــرمحة رمحــان   
. 

ــزفه   ــاً ت ــر دعم ــاء النص ــدر ج   ويف ب

. 

 والــناس يف شــانوهــب هــبوب النصــر
. 

ــودهم    ــدوتني جه ــوا يف الع ــد بذل   لق

. 

علــى بــاب بــيت اهللا يدعــو لرضــوان
. 

ــنا     ــام نبي ــتح ق ــوم الف ــة ي   ومك

. 

 بـاءوا خبســران وبعـد دعـاوى الشـرك   
. 

ــا   ــىت أزاحه ــنام ح ــم األص ــد حط   لق

. 

بقــرب رســول اهللا مــن خــري جــريان
. 

ــم    ــبة إنك ــكان طي ــم س ــئاً لك   هني

. 

ــان  ــأرز إمي ــون م ــبة يف الك ــى طي كف
. 

ــرى  ــعد والبش ــكموبالس ــوح بأرض    تل

. 

بيمـناه نـور احلـق مـن هـدي عرفان          
. 

ــربعكم   ــاف ب ــربيل ط ــرةً ج ــم م   فك

. 

مبــا خصــكم ريب وجــاء بقــرآن   
. 

ــةٍ   ــري بقع ــري يف ح ــاة اخل ــوا دع   فكون

. 

 

 .وشكراً
أنت عريس احلفل الليلة والكلمة اآلن لك حنب أن         ..  أستاذ مسري :  الشيخ عبد املقصود خوجه   

نستمع إليك ويلي ذلك حوار بينك وبني اجلمع الكرمي، وأمامي يف احلقيقة األسئلة كثرية ولذلك رمبا                 
 .الطريق األقصر للوصول ألكثر أجوبة هذه األسئلة االختصار، وعلى كٍل األمر لك

 

  ))الدكتور حممد مسري سرحانكلمة فارس اإلثنينية سعادة (( 
يف البداية أود أن أعرب عن امتناين العميق وشكري اجلزيل واحترامي العميق ملعايل الشيخ عبد                
املقصود خوجه، هلذا التشريف الذي كرمين به بأن دعاين للحديث، وأن يكرمين أيضاً ويدعوين                 

فية العربية اهلامة واليت تلقي بظالهلا وتأثريها ليس فقط على اململكة هنا            للحديث يف هذه املؤسسة الثقا    
، امتد تأثري االثنينية من جدة ومن اململكة ليعم         "االثنينية"وإمنا أيضاً على مستوى العامل العريب كله، وهي         

فعله بنا أيضاً   العامل العريب، وكلنا نسمع عن االثنينية وما يفعله ا الشيخ عبد املقصود خوجه، وما ي                
كمثقفني إذ يستضيفنا ويلقي الضوء على أعمالنا، ويصر على أن مسرية الثقافة هي األبقى وهي                  

 .األخلد، وهو الذي يعتنق ما أعتقد أنه الصواب بأن الثقافة هي الثابت وأما السياسة فهي املتغري
 يف اللغة ويف الدين     فبالثقافة نصل إىل عصب العامل املشترك األعظم بيننا كعرب، حنن نشترك           

ويف املوروث االجتماعي ويف التاريخ احلضاري ويف التوجهات اإلنسانية، ويف العادات والتقاليد، ويف              



القيم األخالقية نشترك يف كل هذه املسائل، حنن أمة واحدة وشعب واحد، وحنن الذين نستطيع أن                  
 . أن حتاربنا حرب الثقافة احلضارات األخرى اليت حتاول اآلنمعنقف يف حوار حقيقي جاد 

قبل أن أخوض يف هذا املوضوع أحب أن أعرب مرة أخرى عن امتناين ملعايل الشيخ عبد املقصود                 
خوجه، وإعجايب الشديد باالثنينية وطليب منه وقد مسعت منه اليوم يف التليفون ما أسعدين وأثلج                  

ثنينية العامل العريب كله، بأن تعقد يف       أو يعم خري اال   ..  صدري، ولكين أصر على الطلب أن تعم االثنينية       
كل دولة من الدول العربية، على األقل مرة كل شهر أو شهرين حبيث نلتقي يف القاهرة كما نلتقي يف                    
جدة وبريوت ودمشق وسائر العواصم العربية، لنجتمع حول االثنينية ورائدها ومؤسسها وكما قال              

 .قافة العربية ومع ثوابتنا األساسيةأخي وصديقي عبد اهللا اجلفري، نبضها مع الث
حنن آتون يا أستاذ، إن شاء اهللا ستكون االثنينية يف كل بلد عريب             :  الشيخ عبد املقصود خوجه   

بالتوفيق إن شاء   .  بأصحاا وأهلها وليس لنا إال املسمى، والغرس األول، والباقي لكم منكم وإليكم            
 . اهللا

ل نسعد له مجيعاً، طبعاً شكري العميق أيضاً لكل من          هذا خرب مجي  :  الدكتور حممد مسري سرحان   
 الدمع ولكن رمبا فعالً منذ سنوات       أسكبحتدث عين بكالم أخجلين بالفعل، أنا ليس من عاديت أن            

طويلة مل أشعر بدموع تترقرق يف عيين مثلما شعرت الليلة، من هذا التقدير احلقيقي واحلب احلقيقي من                 
ثقافة وأدب وفكر وإبداع، أعرفهم منذ أكثر من قال          ..  مالء كفاح أصدقاء وأخوة وزمالء درب وز    

السرية شاعرنا الكبري حسن القرشي أنه من ثالثني عاماً أنا أقول سنتني جيد، طبعاً السن مت بإعالن                   
أننا وصلنا إىل سن التقاعد ومت املد لنا، ولكن السن دائماً كما يقول عبد اهللا اجلفري، أو كما                   الذاتية ب 

 .عبد اهللا اجلفري هو يف تناقص مستمر وليس زيادة مستمرةيبدو 
 

فكل األخوة الذين حتدثوا اليوم يف حقي كان يل معهم جتارب شخصية وصداقة عميقة وحب                 
عميق وهم عائليت وعشرييت وأصدقائي وأحبائي ومنهم من فعالً تزاملنا وجلسنا معناً سنوات طويلة،               

 .الثقافة، أو الصحافة، أو حىت يف القاهرة وأنشطتها املختلفةسواء يف منابر اجلامعة أو يف منابر 
 

 الكالم الذي قيل عين أزيد مما أستحق بكثري لكن وقيل الكثري من املعلومات اليت ال                  إن احلقيقة
أريد أن أكررها، لكن أحب أن أقول أن أسرد عليكم ثالث مشاهد قصرية من حيايت، متثل رمبا ثالث                   

املشهد األول يبني   .   منذ نعومة األظفار   دهاعتقأدالالت عامة على قيم عليا أنا         ةحمطات هامة أو ثالث   
 من املثقفني املصريني والعرب ترىب حقيقةً يف كنف أساتذة كبار ولذلك            -جيلي أنا -بوضوح كيف أننا    

 كان هؤالء األساتذة يأخذون بيدنا ويضعوننا على الطريق السليم ويغرسون فينا القيم اليت             ..  أصبحنا
 .  جتعل منا ما أصبحنا عليه، إذا كنا قد أصبحنا على أي شيء



 سنة ويف ذلك الوقت كنت أدرس لدرجة        ةسة عشر اماخلهو عندما كنت يف سن      :  املشهد األول 
البكالوريا، يسموها الثانوية العامة يف هذا السن الصغري وكنت من اجلرأة وباللغة املصرية الدارجة                

، كانت متمشية مع واقع الستينات اليت       )سبعة أفواه (ن القصص أمسيتها    أن كتبت جمموعة م   )  البجاحة(
كانت أيامها قصص تتحدث عن الواقعية االشتراكية والفقراء، والذين يظلمون الطبقات العاملة               

، واألب الذي ينفق على أوالده السبعة دون أن جيد           )سبعة أفواه (ولذلك امسها   ..  والفقرية إىل آخره  
كلها فيها نوع من السذاجة، لكن فيها نوع من التمشي مع العصر، وأيضاً متشياً مع                عمالً مناسباً، و  

املوجودة عندي فذهبت إىل الناشر امسه دار الفكر العريب، ال زلت أذكر، وحاولت أن أقدم               )  البجاحة(
له هذا العمل وقلت له أنين كاتب قصة وهذه هي قصصي وأريد أن أنشرها، الرجل طبعاً نظر إيل من                    
فوق لتحت، ونظر إيلّ بشيء من االستخفاف الشديد، ما هذا الولد الصغري الذي حيضر يل قصص ماذا                 
أصنع به؟ فأراد أن يصرفين بطريقة ال جترح كراميت فقال يل إذا ذهبت وأحضرت يل مقدمة من ناقد                   

 .كبري هلذه القصص فسوف أنشرها
 ذلك لتصبح منتدى من املتتديات الكبرية       يف ذلك الوقت كانت املنتديات األدبية اليت تتوارد بعد        

، )املقهى(، وغريها من املنتديات العربية األخرى، كان املنتدى الثقايف األديب هو القهوة              "االثنينية"مثل  
رمبا مسعتم عنه   )  قهوة عبد اهللا  (وكان يف اجليزة بالذات حيث كنت أسكن هناك مقهى مهم جداً امسه              

، قهوة عبد اهللا هذه كانت تضم مجيع الذين صنعوا جمد احلركة الثقافية              كثرياً، أو كتبنا عنه حنن كثري     
عربية يف الستينات، كان فيها أمساء مثل عمر املعداوي ولويس عوض وحممد مندور               الاملصرية رمبا   

وأمحد ..  و..ورجاء النقاش الذي تكلم عنه عبد اهللا وغريهم من األمساء الكبرية، وحممود السعدين و               
.. وغريهم، كانوا كلهم يرتادوا هذه القهوة يف املساء وهذه القهوة كانت عبارة عن              عباس صاحل   

تتحول ليالً إىل منتدى للمناقشة وللفكر ولتبادل الرأي، ولقراءة األعمال اإلبداعية ومنها كل                 
احلركات األدبية والثقافية واملعارف النقلية اليت ظهرت يف ذلك الوقت، فكانت متثل خصوبة حقيقية               

 . وإن النشر يفترض أن هناك ناقد كبري يكتب يل مقدمة هلذه اموعة لحركة الثقافية املصرية والعربية،ل
احلقيقة الرجل مل يستخف يب كما استخف يب الناشر، وإمنا أخذ اموعة وقال سأقرأها إذا                  

 تكتب املقدمة،   أعجبتين فلتأيت وسأكتب لك مقدمة، تأيت بعد شهر ونرى إذا كنت كتبت املقدمة أو مل              
املعداوي ذهبت إىل عمر    طبعاً مر أسبوع كامل مل أمن، مل أمن فعالً، أنتظر هذا احلكم باإلعدام أو باحلياة،                

مل أطق صرباً ومل أنتظر الشهر وذهبت بعد أسبوع فجلست جبانبه صامتاً وأنتظر إليه أختلس النظرات                 
تبشر؟ هل سعيد؟ هل غاضب؟ هل       وأرى ما هي انطباعات وجهه وما شكله هل متهلل؟ هل مس            

يا ابين هذه هي املقدمة، وكان قد كتبها        :  مستهني؟ فإذا بالرجل خيرج من جيبه جمموعة أوراق ويقول يل         
، حيث دار   )اللوق(يوصل إىل باب    )  ترماي(يف أسبوع واحد أخذت املقدمة ومحلتها، وكان هناك          



ا الناشر ودفعت باملقدمة إليه فأسقط يف       النشر، نسيت أركبه وجلست أجري على قدمي فعالً إىل هذ          
 جنيه وأعطاهم يل، وكانوا أحلى      ١٧يده، ووجدته فتح الدرج بصمت يعين رهيب وأخرج من الدرج           

 .جنيه كسبتهم يف حيايت١٧وأمجل 
ونِشر الكتاب بعد ذلك بشهر وأصبحت صاحب الكتاب األول، يعين أصبحت أديباً يف نظر               

شهد احلب األول كما الكتاب األول كالـرعشة األوىل، يؤدي باملرء          نفسي، هذا املشهد الذي هو م     
إىل أن يشعر أنه لوال هؤالء األساتذة الكبار الذين كانوا موجودين على مستوى احلياة الثقافية مل يكن                  
هناك تشجيع ألمثايل من األدباء الصغار حىت لو كان لديهم هذه اجلرأة، بعد ذلك أيضاً كانت هناك                  

اجلامعة نفسها كانت فيها نفس األساتذة الكبار، وكان فيها نفس التشجيع، يف اجلامعة كما               اجلامعة،  
قال صديقي العزيز الدكتور مناع، بعد أن زال سوء التفاهم مع رشاد رشدي نظرنا فرأينا أن هؤالء                  

 .نااألساتذة فعالً يأخذوا بيدنا ويضعونا على الطرق السليم وحنن يف أول الطريق، وال يستبعدو
تحرير جملة مهمة   ل  اً مدير وظفينيف السنوات األوىل من عمري أخذين الدكتور رشاد رشدي و          

قصة  ال  عنه   سأقول لكم     الذي ، وبعد ذلك جلست إىل أساتذة عظماء كطه حسني        "املسرح"جداً امسها   
وكان تتصوروا أا ما زالت حمفورة يف ذهين حىت اآلن، طه حسني كان يدرس يف الدراسات العليا،                   

 من الدراسات العليا من طلبة      الب تسعة ط  عدد طالبه كفيفاً كما تعلمون أو كما هو معروف، وكان         
املاجستري، فأنا كنت أريد أن أراه وأريد أن أمسعه بأي شكل، أقرأ له وأريد أن أمسع صوته، أريد أن                     

خله وأجلسه  أرى شكله، فدخلت الفصل، وجلست يف آخر الفصل، مث أتى فريد شحاته سكرتريه أد              
 أطول  تعلى الكرسي، مث أغلق الباب وذهب، دام صمت عميق رمبا ألكثر من ثالث دقائق، كان                

هناك غريب يف   :  ثالث دقائق يف حيايت، مث بعد ذلك مسعت صوت األستاذ الرخيم هذا وهو يقول               
لبصرية احلادة  إحساسه احلاد جداً باملكان بالزمن ا     )  شم رحية ..  يا اار اسود طيب عرف إزاي     (الغرفة،  

 وأنا أقطر خجالً وقدماي تلف على بعضها وكل هذا وأنا شاب لديه             تاليت كانت عنده، أنا طبعاً تقدم     
أنا طالب يف قسم اإلجنليزي يف سنة       :  من أنت؟ قلت له   :  أنا، قال يل  :  أو صيب، وقلت له   عاماً  ستة عشر   

حسناً اجلس، فجلست   :   حصل، قال يل   هذا ما :  أال تستأذن، قلت له   :  أوىل امسي فالن الفالين، قال يل     
 األساتذة الكبار   نووكان من مساحه يل أن أستمع إىل الدرس مع طلبة الدراسات العليا منوذج رفيع حل               

 .على الشباب الصغار
 الذي أود أن أحكيه هو مشهد فيه قليل من الفكاهة، ولكن فيه كثري من                  :املشهد الثاين 

 كما قال الدكتور عبد اهللا مناع عندما انتقلت إىل القسم          الدالالت اليت شكلت حيايت بعد ذلك،        
 املشهد دالالته الوحيدة أن أنا دائماً مل أكن أرضى باألمر الواقع، كنت أريد أال يكون إال                  ..اإلجنليزي

ما كنت أود أن أكون، أنا كنت مقرر أن أكون أستاذاً بقسم اللغة اإلجنليزية جبامعة القاهرة بالتحديد                  



اتباً بالتحديد، وأن اكتب للمسرح بالتحديد، الوظائف احلكومية اليت بعد ذلك مل تكن يف              وأن أكون ك  
مل يكن يف ذهين أبداً أن أعيش احلياة التقليدية العادية، مثل أي            .  ذهين، وأن أكتب نقداً أدبياً بالتحديد     

 . إنسان يتخرج من اجلامعة ويتقلد وظيفة بسيطة وانتهى األمر
 وذهبنا إىل يوم النتيجة وجدت امسي على أول القائمة، يعين كنت األول،                خترجنا من اجلامعة  

احلمد هللا املفروض أين أوتوماتيكياً أن أُعين معيد يف الكلية، وهذا يكون أول الطريق أن آخذ الدكتوراه                 
وأصبح أستاذ وأحقق أحالمي كلها، وأحقق طموحي وأبقى جزء من كلية اآلداب، ومبناسبة كلية                

ب هذه كانت أيضاً جامعة امللك عبد العزيز كما أعتقد هي مصدر إشعاع أساسي للثقافة يف                   اآلدا
اتمع، ليس فقط وزارة الثقافة،كلية اآلداب هذه كان فيها طه حسني، وأمحد أمني، عبد احلميد                  

ذا أيضاً  يونس، وأمني اخلويل، كانت مصدر اإلشعاع الثقايف وليس وزارة الثقافة اليت نقعد فيها اآلن وه              
 تنحصر وراء أسوار اجلامعة والدراسات      الَّأداللة هامة جداً على الدور األساسي الذي جيب أن تلعبه             

األكادميية احملضة، وإمنا أن تكون مشعة على أساس اتمع، وهذا الذي حصل أيضاً يف جامعة امللك                  
تماء لكلية اآلداب جامعة القاهرة     عبد العزيز يف األول وهذا الذي كانت عليه كلية اآلداب، وكان االن           

 . كان حلم من أحالمي
طلعت النتيجة، ونريد أن نتعني معيدين، ذهبنا نسأل واحد مثل ما قال الدكتور مناع بالضبط                

كان زمان من أجل أن نتعني شي امسه        ..  صديقي قال يل ال حتاول الذي حصل ال يف درجات وال يف            
متحان وبعد ذلك منتحن وبعد ذلك نتعني، ونأخذ أول السلم،          درجة، الدرجة هذه نقدم فيها ونأيت اال      

عندما سألنا املوظف اإلداري،    .  ليس هناك درجات، طيب أول درجة مىت ستأيت؟ قال بعد أربع سنني            
طيب وبعد ذلك ماذا نفعل؟ ليس هناك شيء نعمله، حنن فقط كنا على باب اهللا، نريد أن نأكل العيش                   

 أهلي بعد التخرج، فقررت أن أقبل الوظيفة اليت قسم اهللا يل ا، وهي أن               وال أقدر أن أعيش عالة على     
رمبا مسعتم عنها، فهذا كان معناه أن أصحى         )  بنها(أعمل مدرس إجنليزي يف مدرسة ريفية يف مدينة          

 الصبح وأنا أكره جداً االستيقاظ الساعة اخلامسة هذه، وأن أذهب املدرسة بالقطار وأن                ٥الساعة  
 أول يوم   ١١ولكن كان جيب أن أعمل هذا، ذهبت املدرسة الساعة           .  إجنليزية لألطفال أدرس لغة   

 كان الطلبة دخلوا الفصل      ، ونصف وقفت يف شرفة     عاماًفاكر، وكنت أيضاً عندي تسعة عشر        
..) طراخ..  طراخ..  طراخ(وِبصمت ال أكلم أحد فوقفت يف الشرفة فإذا بأربع خريزانات على ظهري             

ملاذا تضربين؟ يعين أنت من الفصل السنة       :  التفت هكذا وجدت الناظر، قلت له     ..   ابن ادخل فصلك يا  
أنا مدرس اللغة اإلجنليزية اجلديد، فضحك قال هو يف مدرس إجنليزي صغري هكذا              :  قلت له ..  القادمة

ما زلت  ..  ورديةاملدرس األول رسم يل صورة      ..  دخلنا وأجلسين مع مدرس يف البداية     ..  وشكله غريب 
 امسه أظن امسه األستاذ متويل رسم صورة وردية كيف يعيش اإلنسان حياة هانئة سعيدة لكن                  ذكرا



أنت ستعيش معنا ولك عندي لك مشاريع مجيلة جداً سنذهب لنشتري           :  بدون أي طموحات، قال يل    
 ويولدوا مشروع جتاري    ان سنقسط مثنهم على كذا سنة، و سنحلبهم       ان البقرت ان، وهات امع بعض بقرت  

يم جداً، ونكمل دخلنا وأنا عندي ابنة حلوة ومجيلة سوف أزوجها لك، وختلف صبيان وبنات،                 عظ
لقتل احلياة، نعم فجأة وجدت نفسي أخلف تقريباً مخسة عشرة ابنة وولد وسيكون             )  مشروع متكامل (

 أخذت نفسي وركضت آخذ     ، وأعيش هانئ وسعيد يف احلياة     بقرة،١٦ أو   ١٥  ،والداألعندي مثل   
ومنذ تلك الساعة مل أعد إىل تلك املدرسة أبداً، ورفضت اهلناء العائلي ذا املفهوم وقلت أنه ال                 القطار  

 طموح ال بد أن حيتمل الواقع القاسي حيتمل الفقر الشديد حيتمل كل شيء يف سبيل أن                    من لديه  بد
 .بعد ذلك احلمد هللا فُرجت املسائل. حيقق طموحه

اين حىت ال أطيل عليكم، احلقيقة هو مشهد أستاذي يف جامعة           الذي أثّر يف وجد   :  املشهد الثالث 
يف الواليات املتحدة بعد عدة سنوات على هذه احلكايات اليت أحكيها بعد ذلك ذهبت أدرس               )  انديانا(

 هذه احلكاية دائماً اإلنسان     اً، دالالت  أملاني اًيف الواليات املتحدة وكان أستاذي أستاذ     )  انديانا(يف جامعة   
 أي رسالة   لديه فينا حيمل داخله جمتمعه أينما كان، أينما يذهب وال بد هو يف النهاية إذا كان                 أي واحد 

يريد أن يؤديها أو حيب يؤديها فهو يؤديها جتاه هذا الوطن وليست جتاه تقدمه الشخصي أو املادي أو                   
اً سافرمت وكلنا   هذه وجدت نفسي فجأة يف مواجهة عامل كلكم طبع        )  انديانا(خالفه، فأنا عندما ذهبت     

درسنا باخلارج بشكل أو بآخر وجدت نفسي يف عامل غريب جداً، طبعاً املؤسسة العلمية هناك مؤسسة                
عظيمة وال ميكن أن ننكر فضلها، لكن التركيبة االجتماعية والسياسية واإلنسانية غريبة تكون يف                 

أن أنتهي من الدروس تعيدين     األول، فكان عندي حلم واحد أن يكون عندي طائرة تأيت لتأخذين بعد              
إىل أمي، أبات هناك يف مصر وأرجع مرة أخرى بالطائرة يف الصباح، طبعاً كان حلم عبثي استمر ستة                   

 .شهور بعد ذلك تأقلمت مع الوضع، مث أصبحت بعد ذلك كان فكرة الوطن
 أنا أفرق    احلقيقة اًملاين هرب من جحيم النازية وكان أستاذ يهودي       األوبعد ذلك صادقت أستاذي     

 بالعلم، طبعاً لغته األصلية     اًيف وجداين دائماً بني اليهودية والصهيونية باملعىن فكان واسع العلم، غزير           
، منذ أن ترك وطنه أصبح يدرس باللغة اإلجنليزية، ولغة التعامل اليومي لديه أصبحت                ةملانياألكانت  

 من أمريكية أصبح يتزود ا عالقته        ، حىت عندما تزوج   ايدرس  ويؤلف   و اللغة اإلجنليزية، يكتب  
 . بزوجته هي عالقة باللغة اإلجنليزية

  معي عالقة إنسانية، كان جيدين مثالً أريد       ت له وكان من ضمن األشياء اليت كنت أُكربها فيه كان        
، فكان يرتل وحيضر يل     ..ونشتري)  جاكيتات( أشتري   ،..مل يكن لدي نقود   و..  )جاكيتات(أن أشتري 

عندما نذهب إىل املرتل كان دائماً أجد لديه صورة         .  فحين هكذا نفحات يغديين أمور كهذه     ين)..  بلوفر(



 هوليود، فكان   من ممثالت  رمبا أنتم تعرفوا،كانت مشهورة،      )مارلني(ملمثلة األملانية املشهورة امسها     

 .أحب مارلني: ؟ يقول يل..ماذا: دائماً يقف حتت هذه الصورة يبكي بالدموع، أقول له

 من أعظم األساتذة الذين تعلمت      اً عظيم اً الدكتوراه على يده، كان أستاذ     نلترت األيام و  م
منهم، وعدت إىل مصر مث بعد ذلك بعشر سنني تقريباً رجعت وزرت هذه اجلامعة وكان أول شيء                   

يل إنه   يف مكتبه مل يقل يل أحد أي شيء أبداً، قالوا            اًأريد أن أراه، هذا األستاذ العظيم، فوجدته جالس       
صباح اخلري، تكلّم معي    :  مل يعرفين، قلت له   ..  موجود يف املكتب، تفضل لتراه، دخلت، نظر إيلّ هكذا        

جسمه كما  ..  الوحيد)  الرياكشن(، فكان   )اجللطة(شيء يف املخ    ب  أصيب:   فقط، سألت؟ قالوا   باألملانية
فيه أنه نسي متاماً اللغة     هو عقله كما هو، نظره كما هو، لسانه كما هو، الشيء الوحيد الذي تغري                 

 . اإلجنليزية وعاد إىل أملانيا ألنه أصبح يتكلم األملانية، دون أن يدري
 ،تلك حب األساتذة  املشاهد الثالثة     ه،كان قد انتقل بوجدانه إىل وطن        حيب وطنه،كم  كانكم  

اقتحام اهول  حب الوطن ذه الدرجة من اجلنون رمبا، عدم الرضا باحلياة السهلة البسيطة، وحماولة               
دائماً، وجتاوز اللحظة الراهنة إىل حلظة أصعب يف قصة البقرة اليت حكيتها، وهذه كلها مشاهد يف                  

 الً رمبا هذا شكّل الصورة األساسية أو اليت عملت بعد ذلك جيلي وليس أنا، عملت جي               ،حيايت حصلت 
 احلركة الثقافية رمبا إىل حد ما        يف مصر، ونشأ وأصبح بعد ذلك هو الذي يقود         الً يف جيل الستينات   كام

 .خصوصاً يف مصر بعد ذلك يف هذه األيام
أنتقل بعد ذلك حىت ال أطيل عليكم، أين اشتغلت يف وزارة الثقافة، بعدما وصلت يف اجلامعة إىل                 
درجة أستاذ ورئيس قسم، شاركت يف وزارة الثقافة وحىت اشتركت يف البداية يف شيء امسه الثقافة                  

 تشرف على قصور الثقافة يف كل األقاليم يف مصر، ومن خالهلا تعرفت على مصر،                كانت و اجلماهريية،
استطعت أن أعرف الريف املصري والعادات والتقاليد املصرية ألين قبل ذلك كنت معترب نفسي                 

كنت من القاهرة ألمريكا، ومن أمريكا إىل هنا، فلم أكن أعرف مصر جيداً، وبعد ذلك                   خواجه،
ان ذلك بدرجة وكيل وزارة وكنت متأفف جداً من حكاية أن املثقف يصبح وكيل وزارة،               ك..  انتقلت

 اًيعين هناك تضاد يف وجداين أو يف وجدان مجيع الناس أن املثقف ال جيب أن يقبل وظيفة وإمنا يظل ثائر                   
 مصر    الواقع، لكن يف البالد العربية وخصوصاً يف        اً ويظل متجاوز  اًطوال الوقت ويظل دائماً متمرد    

الوظيفة إذا كانت قيادة حركة ثقافية هي ليست وظيفة، هي دور يلعبه اإلنسان يف فترة من الفترات يف                  
 . فهو يصبح يف أمهية اإلبداع الفردياًحياة وطنه وهذا الدور إذا كان الدور ثقافي

ألعم ولذلك عندما توقف اإلبداع الفردي يف املسرح وغريه، توقف لصاحل هذا الدور الثقايف ا              
فيهم لوحة كان يقوهلا يل صديقي وحبييب الشاعر حسن القرشي عندما كنا يف الثقافة                   واألمشل،



، وبعد ذلك عندما ذهبنا إىل هيئة الكتاب أصبحنا يف          "سعادة"اجلماهريية كنا بدرجة وكيل وزارة أي       
دة ومل أصبح   أنا كنت سعا  :  ، فسألت حسن القرشي قلت له     "معايل"درجة نائب وزير، والوزير بدرجة      

 !، فتصور أن أحداً يسري وميشي امسه سعايل غري معقول"سعايل"أصبحت : معايل، فماذا أنا اآلن؟ قال يل
 يف حيايت أحب أن أنوه ا، وهي فترة وجودي هنا يف هذا البلد               خصبة  فترة  أيضاً  هناك  كان

ة، اليت مازلت أعتربها مدينيت     الكرمي املضياف العظيم، اململكة العربية السعودية وهذه املدينة اجلميل         
بشكل حقيقي، هي مدينيت احلقيقية إىل جانب القاهرة بالنسبة يل ألين قضيت هنا سبع سنوات من                  
حيايت وهم من أخصب سبع سنوات من حيايت وأنا ال زلت صغرياً أيضاً يف سن ال أريد أن أخرب به                      

م وغريهم وغريهم، ومن خالل عبد اهللا       بالضبط، لكن عرفت يف هذه الفترة كل هؤالء األصدقاء العظا         
 أنا عرفت عبد اهللا     ،، أنا ممكن أن أسقط األلقاب ولن أقول الدكتور واألستاذ          ..اجلفري الذي يقول  

 . اجلفري وفعالً أممين عاطفياً وأممته أيضاً، أممنا بعض
رف أن أكون    أنا ال أعرف اجللوس ساكتاً، يعين ال أع        ي،وكان أول لقاء يل مع عبد اهللا اجلفر       

فقط أستاذاً يف اجلامعة وانتهى األمر وأذهب للتدريس وأسكت، جيب أن أذهب وأكتب يف اجلرائد،                
، "عكاظ"هناك شخص يف    :  أريد أن أكتب يف اجلرائد، قالوا     :  جيب أن أذهب وأتعرف بأحد، فقلت هلم      

رير، قرأت له قصه    شخص يكتب قصة، مجيل جداً امسه عبد اهللا اجلفري، اذهب وقابله، كان سكرتري حت             
، فقصة كانت مجيلة مجال أنا       "ما حيبوك البنات  "أو اثنتني وكان هناك قصه من قصصه كان امسها            

أعجبت ا، قصة مجيلة جداً إىل اآلن، حىت بعنواا حىت مبحتواها، فأنا دهشت أوالً ألن األدب                   
ه بعد ذلك قرأت لقاصني      السعودي املعاصر فيه هذا اجلمال هذا اإلبداع اجلميل، عبد اهللا وغري            

وروائيني سعوديني كثر، وشعرت أن هناك حركة ثقافية كبرية، طبعاً غري الشعر، ألن الشعر هو عمود                 
األدب العريب وأيضاً عمود األدب السعودي، األدب السعودي مليء بكبار الشعراء الذين يكتبون               

 . الرواية وافدةو.. فدةتاريخ الشعر العريب حبق، لكن القصة القصرية كانت ال زالت وا
ولذلك عندما وجدت مثل هذه النماذج شعرت بأن هناك أرض ثقافية خصبة، املهم ذهبت إىل                

 -رمحه اهللا -، وكنت أعرف من القاهرة الزميل والصديق العزيز األستاذ الشيخ علي شبكشي             "عكاظ"
 يف  اً جالس اً شخص دخلت ووجدت هناك صالة ووجدت    فوهو الذي وجهين أن أذهب وأقابل عبد اهللا         

آخر الصالة يكتب ويشرب الشيشة ويتكلم يف التليفون يف نفس الوقت، يدخن الشيشة بعمق وباحترام               
يتكلم بالتليفون، كيف جيمع بني هذه       ..   ويتكلم الًشديد للشيشة وتلذذ شديد هلا، وكان يكتب مقا        

يع أن يكتب ويستطيع أن     الذي يعمل ذلك يستط    عادي،   األمور الثالثة؟ فوجدت أن هذا إنسان غري       
لقاء ال قضايا كثرية جداً، ال أريد أن أفصح عن بعضها طبعاً، لكن كان              يشرب شيشة ويناقش يف التليفون    



األول هذا كاحلب األول، يعين بالضبط التقينا فلم نفترق بعد ذلك أبداً، وأصبحنا توأمي روح فعالً،                 
 . ستوى التفاعل الفكري والعاطفيوعلى املستوى األسري وعلى املستوى الصداقة وعلى م

غازي زين عوض اهللا، كل     .د..  يف كل جلسة  )  يفضحين(كانعرفت أيضاً صديقي العزيز الذي      
على طول يكشفوا عمرنا، أنا معجب ذا       ..  ما يذهب ملصر يقول أنا كنت تلميذه، طيب يا عم يعين          

رك املدرسة الثانوية اليت تكلمت     الرجل إعجاب شديد جداً ألنه فجأة أخذ قرار مثل الذي أخذته يف ت             
عامل األكادميي والقراءة والكتابة بشجاعة     الإىل  )  البزنيس(عنها بالذهاب إىل اجلامعة، هو ترك عامل         

 فرصة ضخمة جداً للثراء، هو      ت لديه مزدهر جداً يف اململكة وكان    )  البزنيس(شديدة يف وقت كان عامل      
 أستاذ كبري وعالمة من عالمات اإلعالم       وهويف حياته   كان أصعب قرار كان ممكن أن يأخذه اإلنسان         

 .العريب
يف هذه الفترة طبعاً عرفت األستاذ حسن القرشي، وعرفت غازي، والدكتور عبد اهللا بعد ذلك               

 يف  ان جداً أيضاً حدث   مان مه اائل، لكن كان هناك حدث    اهل إحساس السخرية    لديهبقليل، وأعجبت به و   
 يف هذه األمسية اجلميلة وهي انعقاد أول مؤمتر          ادة، أحب أن أنوه م    حيايت وحياة اجلامعة وحياة ج    

أال   تليهاكان هناك زميل لنا أمساه اهللا باخلري أرجو أن أراه يف هذه الزيارة أو اليت                و  ،لألدباء السعوديني 
وهو األستاذ الدكتور حممد عمر الزيان، أستاذ التاريخ وهو الذي تعاقد معي يف مصر، كان عميداً                  

ها هو  نالكلية اآلداب، وشديد التحمس دائماً للمشاريع الثقافية الكربى ومن األشياء اجلميلة اليت عمل            
أنه فكر يف أن يعقد أول مؤمتر لألدباء السعوديني تتبناه كلية اآلداب، وفعالً مت انعقاد هذا املؤمتر وكان                  

دب السعودي املعاصر وتأثريه وقوته،      جناحاً شديداً، وأبرز حجم احلركة الثقافية السعودية واأل        اًناجح
 سنة نرجو   ٢٥وأعالمه وتياراته وهذا كان عالمة مميزة ال أعرف ملاذا مل تكمل بعد ذلك؟ عقد آخر بعد                 

 . سنة٢٥ثالث أيضاً بعد الأال يعقد 
 -رمحه اهللا -عرفت أستاذنا الكبري جداً طبعاً من خالل عبد اهللا جفري، عرفت أستاذنا الكبري               

ذ حممد حسني زيدان، وأذكر من املشاهد اليت تأثرت يف حيايت جداً احلقيقة يوم حرب أكتوبر                  األستا
املتواضعة يف شارع املطار ويدخل وجيلس       شقيت   اندلعت،وجدت األساذ زيدان يطرق الباب على     عندما  
ان  يل أنا أحسست اليوم أنين أريد أن أكون معك أنت بالذات، فهذه عظمة الزيدان، وهذا ك                 ويقول

 .مبلغ حبنا له ومبلغ تقديرنا وإعجابنا به
 الذي شرفين بكلمته العظيمة      من معايل الدكتور   تشجيعب  امعةشيء ثالث حنن أيضاً عملناه يف اجل      

 مستنري وكان زميالً لنا يف      وهودكتور مياين وكان مديراً للجامعة يف ذلك الوقت،          حممد عبده  الدكتور
وحنن ندرس أدب، لكن عندما جئنا وكنت أنا وهو الدكتور           م  وعلالجامعات أمريكا كان هو يدرس      

  هعبد العزيز محوده زمالء يف جامعات أمريكا يف ذلك الوقت، لكن تعرفنا ببعض كان شديد التدين، لكن                



 التدين الشديد ال يتعارض مع االستنارة أبداً، بالعكس          أن شديد االستنارة، وهذا عرفين أول مرة     أيضاً  
ودين استنارة ودين فكر، ودين تفتح، وهذا كان درس أنا تعلمته من حممد عبده مياين               اإلسالم دين علم    

 أنا  اً أو تكون متدين   اً يا أما تكون يساري    ، كانوا يعلمونا يف القاهرة أن االثنني متعارضني        محقيقةً أل ،
 العليا،  أتكلم بصراحة، فتعلمت من هذا الشخص تزاوج العلم مع الدين مع القيم واألخالق واملثل               

وكان يف ذلك الوقت من الصعب جداً أن الواحد يفكر أن تقدم يف جامعة من جامعات اململكة العربية                  
 ذات تشخيص وأشياء مثل هذه، فجعل الدكتور مياين لنا أنا            )مجرم(، مسرح يعين    اًالسعودية مسرح 

ه وبشجاعته قدمنا مسرحية    وعبد العزيز محوده ما رأيكم نعمل مسرحية باسم اجلامعة، فعالً بتشجيع           
 ابنة البخيل اليت    نصورنا عقبة واحدة وهي أنه كيف ميكن        تملوليري وهي مسرحية مجيلة، وصادف    )  البخيل(

كانت تسرق فلوسه وتعطيها خلطيبها، هذا يف احلدث وهو يكتشف السرقة وجيلس يقول منولوج ينعي               
حالة حنن أن نضع شخصية نسائية، واستحالة       فيه نفسه، وخبله، فقلنا طيب ماذا نفعل؟ قال طبعاً است          

أيضاً أن نأيت بطالب من الطلبة يعمل شخصية نسائية، فاملخرج الذي كان عبد العزيز محوده وجبرأة                  
جداً طويل جداً وعريض جداً وذراعه كبرية جداً، فلما         طالباً ضخماً   شديد ماذا عمل ساعتها؟ أحضر      

، فعرفنا بعد   امرأةذراع  كأا    ر وطلعها وذراعه فيها أساو    جاء البخيل عمل هذا املشهد فأدخل ذراعه      
  صاحبة هذا شكل السيدة   ملعرفة  الذراع الضخم هذا هو بطل املسرحية احلقيقي، ألن الناس شغوفة            

الذراع، املهم قدمت جامعة امللك عبد العزيز املسرحية وقدمت مسرحية جريئة، وبتشجيع من مديرها              
مياين، ومن ساعتها أعتقد أن هناك انطالقة حصلت يف املسرح السعودي، يف            العظيم الدكتور حممد عبده     

تعرفت يف تلك الفترة بعدها أيضاً بصاحب السمو امللكي األمري          واألندية الثقافية، ويف رعاية الشباب،      
الوظيفة الوحيدة لوزراء    وعرفت أن     للصداقة العميقة  الً وكان أيضاً مثا   -رمحه اهللا -فيصل بن فهد    

افة ووكالءها أم يسهلوا الوسائل اليت تصل ما بني املثقفني وبني مجهورهم أن جيعلوا من الثقافة                  الثق
قضية مطروحة يومياً على الشارع، ومن األمثلة اليت رأيتها يف حيايت أن الثقافة ال يصنعها إال املثقفون                  

 . وال يصنعها الوزراء
أنا لن أقول الدولة ألا     -ينا أنه من إجنازاته      جاءنا أحد الوزراء من دولة شقيقة وكان يطرح عل        

 دولة أخرى يف الشمال، فيقول أنه من إجنازاته إن شاء اهللا سوف حيضر معرض                 -ليست السعودية 
للفنان العاملي بيكاسو سيعرضه وسيكون أول إجناز يعمله، وهو سعيد ذا اإلجناز وإن شاء اهللا بإذن اهللا                 

 عن  ئاً يشرفه يف املعرض، طبعاً واضح أن الوزير نفسه ال يعلم شي            سيوجه الدعوة لألخ بيكاسو حىت    
الثقافة، القصص كثرية والوسائل كثرية واملواقف كثرية، لكن أهم ما يف املوقف أين متشرف اآلن                  
باجللوس مع حضراتكم يف هذا اجلمع البديع واألصدقاء واألخوة، ومرة أخرى شكري العميق ملعايل               



جه، ولكم مجيعاً ولكل أصدقائي الذين تكلموا كالم ال أستحقه وأنا مستعد             الشيخ عبد املقصود خو   
 .اآلن ألي حوار شكراً جزيالً

يا ليتنا مع كل ضيف نستطيع أن نرى حلقات من الضوء من             :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
خالل  فاليوم أنا أعرف األستاذ حممد مسري سرحان من خالل كتبه، من              جديدة، ءاشيأحياته تضيف لنا    

 وأظن أنتم كذلك أمتىن إن شاء اهللا أن أساتذتنا القادمون ميتعونا            اً جديد ئاًأصدقائه، لكن اليوم مسعت شي    
 .حبلقات من الضوء ذا الشكل، شكراً لك يا سيدي تفضل

 :األسئلة اليت وردت لفارس االثنينية سؤال من األستاذ يعقوب اسحاق يقول: عريف احلفل
ي تديره وتنظمه اهليئة العامة للكتاب أول معرض عريب دويل           يعترب معرض الكتاب الذ   

للكتاب يف العامل العريب، وحيرص على حضوره كل طلبة العلم الذين يدركون قيمة الكتاب يف                
تكوين ثقافة اإلنسان، ولك يا دكتور مسري دور عظيم يف خدمة الكتاب امتد لعدة عقود يف دائرة                 

يل مالحظتان على معرض الكتاب أرجو النظر إليهما على          ..  اهليئة العامة للكتاب بنجاح كبري    
ر لدورك يف خدمة الثقافةتان صادرماأساس أمن حمب ومقد : 
 تتعاىل فيه األصوات وتزدحم فيه املمرات رغم أن         "سوق حراج " املعرض يتحول إىل     -١

كل يكون فيه   مشهد االزدحام على الكتاب شيء يشرح الصدر وهو يف حاجة إىل إعادة بنائه بش             
 .مناسباً لعرض الكتاب وإجياد عربات يستخدمها الزوار حلمل الكتب الكثرية اليت يشتروا

 .  تصادف توقيت املعرض فصل الشتاء القارس فليته يتأخر إىل مارس أو إبريل-٢
 

، ولكن بالنسبة للموسم    يحأنا موافق معك كل كالمك صح      :  الدكتور حممد مسري سرحان   
ق عليه دولياً وإال يفقد صفته الدولية جيب أن يكون يف يناير، ولكن استعملنا يف الصيف                املوسم هذا متف  

 جداً هذه السنة، كان أول      اً احلقيقة كان ناجح    فن لتقى الدويل للكتاب يف القلعة، وهذا     املشيء امسه   
فنية مرة وسنكرره املرة اليت بعده، يبقى خمتلف عن معرض الكتاب، فيه كتاب ولكن هناك أنشطة                  

ومسرح وسينما وموسيقى وفنون شعبية مثل متنفس يف الصيف مجيل، وأنا أدعوكم يف الصيف هذا                 
 .الً مجيئاًتشرفونا وتروه وسوف يكون شي

 

 : فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين يقول: عريف احلفل
ن من الفن رقي ومسو ومجال، يعلو بأربابه إىل مدارج الفضل والكمال، ونسمع يف هذا الزما          

يسمي اهلابط من التمثيليات واألفالم اخلليعة املاجنة فناً مع أن هذه املسرحيات مما يهبط باملستوى               



ما هو رأي سعادتكم يف هذا النموذج من الفن اهلابط وشكراً لكم على             .  األخالقي واالجتماعي 
 ما تقدمونه من إبداع؟

 

 ليس فناً، الفن إما يكون فن أو        حضرتك وصفته أنه هابط، يعين    :  الدكتور حممد مسري سرحان   
، اً صيفي اً، مسرح اً سياحي اًليس فناً، ما يدور اآلن على ساحة املسارح اخلاصة يف القاهرة، مسيه مسرح             

، ليس مسرحاً، املسرح ال بد أن يكون مؤسسة ثقافية تعكس قضايا اتمع وقضايا                 اً جتاري اًمسرح
 .بدون مخر) كباريه(لعقل يعين أمسيه، يعين اإلنسان، لكن أن يكون مكان لإلضحاك وإغماء ا

 : الدكتور القاص عصام حممد علي خوقري يقول: عريف احلفل
املسرح العريب اجلاد أين هو يف رأي األستاذ مسري كمشاهد فقط وليس كباحث، كيف                

 السبيل إىل عودة املسرح إىل مساره الثقايف الذي أِلفناه؟ 
 

تمعات ألن تعتنق قضايا حقيقية، اتمعات عندما مل تعد         عودة ا :  الدكتور حممد مسري سرحان   
 .تعتنق قضايا حقيقية أصبحت تعتنق قضايا تفاهة وقضايا سطحية، مل يعد هناك مسرح جاد

 :الدكتور حامد صبحي السيوطي يقول: عريف احلفل
ليات ما موقع الثقافة العربية وسط الثقافات املعاصرة؟ ويف ضوء إجابة سيادتكم ما هي اآل             

الفعلية اليت اختذمتوها ألخذ تلك املكانة وهذا املوقع؟ ذلك من خالل موقعكم كمسؤول عن                
الثقافة املصرية من جانب مهم منها، مث هل هناك تنسيق بني مسئويل الثقافة العربية كإنشاء جملس                

 الصعبة؟ أعلى للثقافة العربية بني الرواد العرب، لتوحيد الصفوف واجلهود ملواجهة التحديات 
 

نتكلم األول عن الس    ..  نتكلم بصراحة، أنا أحضر كل سنة     :  الدكتور حممد مسري سرحان   
..  مثل سوق عربية مشتركة اقتصادية، مثل        فيه أن يكون   األعلى للثقافة العربية، طبعاً هذا مفروض     

نة حبكم   أحضر كل س   ثبت أن هذا حلم من األحالم مثل العنقاء والغول واخلل الويف، ألين             ..  مثل
موقعي جملس وزراء الثقافة العرب ويف كل مؤمتر يعقد كل عامني، ليس كل عام آسف يف عاصمة                   
عربية يكون هناك طموحات هائلة وتوقعات أننا سنقلب الدنيا، الكل يطلع على الورق، والكل حىت ال                

طة ثقافية عربية   حم)  ستااليت(يستطيعوا أن يتفقوا، يف آخر اجتماع باألردن أنا كنت موجود على عمل             
فيما نستطيع أن نتحاور من خالهلا مع الغرب، يف احلرب الثقافية اليت نعيشها، أليس هم اآلن                   واحدة

حرب الثقافات أو صراع الثقافات، أو صراع احلضارات، يتكلم عن حاجة أساسية ختصنا حنن              يسمونه  
ية واآلسيوية، يعين الثقافة اإلسالمية     شخصياً وهي الصراع بني الثقافة العربية وبني الثقافتني اإلسالم         

اآلن داخلة يف صراع ثقايف مع احلضارة الغربية، هذا يرتب علينا آالف املواقف والواجبات اليت جيب                 



أن نعتنقها فوراً لكي نستطيع أن حنارب يف جدية يف احلرب القادمة، احلرب القادمة ليست حرب                  
 ثقافة، الذي ميلك الثقافة وميلك املعرفة، سيملك        سالح فقط وال حرب اقتصاد فقط، وإمنا هي حرب        

 اًالقوة يف العصر القادم يف تصوري، أو يف تصورنا مجيعاً، حنن ال نفعل شيئاً، حنن قد ال نكون ضرر                    
بالرغم من أن هناك بعض من بالدنا قوية اقتصادياً أثرياً إىل آخره، حنن قد ال نكون بالد قوية اقتصادياً                   

ة األوىل اقتصادياً، أو من الدرجة األوىل عسكرياً لكن لنا أمة من الدرجة األوىل                بالدرجة أو بالدرج  
ثقافياً، وهذه مسألة معروفة يا مجاعة، حنن الذين أنشأنا احلضارة اليت أثرت يف احلضارة الغربية،                    
احلضارة اإلسالمية هي اليت هاجرت بعلومها وبفنوا وبآداا وأنشأت األندلس، ومن األندلس               
احلضارة الغربية كلها، كل معطيات احلضارة الغربية أو مفردات كثرية من العلوم الغربية مستقاة من                

 . العلم اإلسالمي ومن الفكر اإلسالمي، ومع ذلك أصبحنا حنن املتخلفون وهم املتقدمون
قدم فيه   نستطيع أن نت   اً واحد اً ثقافي اًاحلرب الثقافية هذه مل نعرف أن نتفق على أننا نعمل مشروع          

لنحاور الغرب من موقع الندية، أو حناور هذه احلضارة الغربية املتسلطة اليت تسلط علينا اآلن آلة                   
حربية جهنمية من موقع الندية ، حىت اآلن أنت ال تستطيع أن تدخل مجرك عريب حامالً ثوباً وحامالً                   

. أبداً يف أي وطن عريب    ..   كتاباً قميصاً حامالً بدلة، حامالً حذاءاً، لكنك ال تستطيع أن تدخل حامالً           
الكلمة مشكوك يف أمرها، ولذلك حىت تصبح املسألة        ..  الكلمة متهمة ..  الكلمة مجرمة يف العامل العريب    

شرف هذه األمة، أن حضارتنا هي شرف هذه األمة، أن معطياتنا            ..  أننا نعترب أن الكلمة هي شرفنا     
ي شرف هذه األمة، وهي قوا ومصدر قوا حىت نستطيع أن            الثقافية واحلضارية والدينية والفكرية ه    

نتفق على مشروع عريب ثقايف واحد، مثل أن نعمل حمطة فضائية واحدة تتحدث عن الثقافة العربية                  
 .واحلضارة اإلسالمية حبق وجبد، وحتاور من خالهلا الغرب ال يوجد

ت أيضاً من املتفائلني الذين     ولكن أنا ما زل   ..  هناك عالمات إصالح اجتماعي، وهناك إصالح     
يقولون قد تكون السياسة هي بالفعل املتغري، قد خنتلف سياسياً لكننا متفقون ثقافياً، جيب ذلك إنه                  
السالح الوحيد املوجود لدينا، قد تؤثر السياسة أحياناً قد ال تؤثر، لكن حنن يف موقف اآلن ال بد أن                    

قيقية كما يقولون أن هناك ِصدام حضارات، وأن أحد           ح اًنتسلح بسالح الثقافة وأن حنارب به حرب      
األخطار اهلامة على العامل املعاصر من وجهة نظر الغرب هو اإلسالم، أليس كذلك؟ ألن كل                    

لوجيات أو كل النظريات األخرى تداعت وتساقطت وآخرها النظرية الشيوعية، ما عدا اإلسالم             واأليد
ري ووجداين، يستطيع من خالله أن يؤشر وأن حياور من خالل           له متاسك فك  ..  يتزايد..  احلمد هللا يقوى  

الندية، لكن ال بد أن نتفق على احلد األدىن من املشروعات، احلد األدىن من األفكار، احلد األدىن من                   
أيام ونقول كالم ويف الليل نتعشى،       ..  مخسة..  املواقف، ال تكون اجتماعاتنا جمرد أننا جنتمع أربعة        



 والذي لديه طائرة خاصة يأيت ا، وبعد ذلك املسألة تتحول إىل جمرد شعارات جوفاء               والطيارات تشتغل 
 .ئاًومل نفعل شي

هذا سؤال من الدكتور عبد العزيز الصويغ، مدير فرع وزارة اخلارجية باملنطقة             :  عريف احلفل 
 :الغربية، يقول

هذا املسرح ما   شهدت الستينيات شبه ثورة مسرحية مبا مسي باملسرح القومي حيث أثرى            
قُدم فيه من أعمال إبداعية يف الساحة الفنية، بالفن الرفيع واجلاد سواء يف األعمال الدرامية أو                 

هل نرى ثورة تصحيح لتعديل مسار املسرح وإخراجه من االبتذال الذي            :  الكوميدية، السؤال 
 يعاين منه اليوم؟

 

جودة كثرياً جداً، ولكن ال زالت مل       هناك حركة مسرح شبابية مو    :  الدكتور حممد مسري سرحان   
تأخذ القوام اخلاص ا الذي جيعلها موجودة يف قلب اتمع، هناك مسرح جترييب ومسرح شبايب                  
وقضايا ختتلف، ولكن ما زالت ليس هلا نقاد حىت يقدموها جيداً، ورمبا أحد العيوب املوجودة يف احلركة                

 يوجد حركة نقدية هامة ومؤثرة تستطيع أن تقيم احلركة           الثقافية اآلن هي احنصار احلركة النقدية، ال      
 .اإلبداعية اليت هي اآلن يف نظري أنا ثرية ومليئة باإلبداعات اجلديدة

 : األخ عبد العزيز زكي عمر، يقول: عريف احلفل
ورث أنه ال بد من اهلروب من املدينة بكل ما          وردز  وهل كان ملقولة الشاعر اإلجنليزي و     

نيكية احلياة وآليتها اليت تخمد أنفاس الفرد ليعود إىل الرباءة والتفرد، أي دور يف               متثله من ميكا  
وما هو الدور الذي لعبه األستاذ أنور املعداوي        )  السبعة أفواه (التبكري بكتابتكم ألول جمموعة     

 .إلجناح هذه اموعة حىت يرضى احلاج عبد املنعم وينشرها
 

ردز و، ويظهر قرأ مقاليت األخرية يف األهرام عن و        ..لنا هذا لقد ق :  الدكتور حممد مسري سرحان   
 .رثوو

 : األستاذ أشرف السيد سامل، يقول: عريف احلفل
وفقاً لإلحصائيات فإن الساحة الثقافية العربية تشهد تراجعاً يف أرقام نشر وتوزيع الكتب،             

كاإلنترنت؟ أم أنه عزوف    فهل ميثل ذلك احنساراً جزئياً لصاحل مصادر ثقافية جديدة طرأت علينا            
مجاعي عن القراءة واالطالع خاصة بني صفوف الشباب؟ فإن كانت األوىل فهي ظاهرة سلبية،               
 وإن كانت الثانية فهي كارثة قومية، فما رأيكم كأحد أهم املسئولني عن الكتاب يف عاملنا العريب؟

 



الكلمة  بني الكتاب أو      تضاد يقوله باختصار أنه هناك   إن الذي   :  الدكتور حممد مسري سرحان   
كالم ال أؤمن    التكنولوجية العالية التوصيل كاإلنترنت وغريه، هذا        املكتوبة وبني اإلنترنت أو الوسائل    

فردية بينه وبني قارئه، وال       املتأنية ألن الكتاب عالقة     أن الكتاب هو للقراءة املتعمقة    :  به، أنا أقول  
ر على اإلنترنت غري ميكن، جيب أن       اً كبي اً إبداعي الً أقرأ عم  ميكن أن أقرأ ديوان شعر ولن أقرأ رواية ولن        

 اًأقرأه بتفاعل شخصي وفردي بيين وبينه، ويظل اإلنترنت وتظل الوسائل التكنولوجية مصدر أساسي             
 . للمعلومات، أريد معلومة أحضرها بأسرع ما ميكن، أضغط زر أحضر املعلومة.. للمعرفة

 أو حىت عندما حتضر أي مقال تقرأه يف اجلريدة على اإلنترنت              يف النهاية عندما حتضر املعلومة    
يف النهاية تعود ثانيةً للحالة الورقية اليت       .  إذن حتوله إىل كتاب ثانيةً    .  ماذا تفعل حىت حتتفظ به؟ تطبعه     

ختص املعرفة، فيظل الكتاب هو املصدر األساسي للمعرفة مصدر أساسي للمتعة، مصدر أساسي                
إلنسان، أما هذه املصائب فهي كانت جهداً وسوف تظل جهداً من اإلنسان للحصول             للتكوين الثقايف ل  

عن ..  على السرعة القصوى لتوصيل املعلومة، يف القدمي عندما كنا حنتاج إىل معلومة يعين مثالُ أي شيء               
بطليموس يف التاريخ، عن اإلسكندر األكرب، أذهب إىل املكتبة وأظل شهر أحبث عن املراجع وأحضر                

 ٥٠٠، اآلن اعمل اسكندر يظهر يل       )حبث(ن املراجع وأحضر املعلومة حىت أوظفها يف مقال أو يف            م
، فخالص، هذا امسه طريق اإلعالم فائق السرعة، إعالم مبعىن يعلمك بالشيء، ال يثقفك، يف                 ..ألف

ل روائيني كبار   يضعوا عليها مثالً أعما   ..  النهاية عندما يكون هناك ثقافة هناك مواقع كثرية اآلن تبتدئ         
مثل جنيب حمفوظ أو ال أدري من؟ حسناً أنا عندما أقرأ ثالثية جنيب حمفوظ ألف صفحة على اإلنترنت                   
كيف ذلك؟ غري ممكن يعين حىت أنين سأفقد املتعة، سأفقد التلقي، سأفقد قدرة التفاعل، لكن أريد                  

ن ا ا بأسرع ما ميكن، واالثن     معلومة عن جنيب حمفوظ نفسه، جيب أن أحضرها من اإلنترنت، سيأتيين          
 .ن، ال يوجد تعارضالمتكام

 : األستاذ عبد احلميد الدرهلي، يقول: عريف احلفل
كانت مصر يف العهد امللكي تنعم يف حببوحة الفكر احلر، حرية الصحافة، واحلرية الفكرية،              

: السؤال.  ناهضوإبداء الرأي بشجاعة دون اعتراض، لذا كانت موئل اإلبداع والنبوغ الثقايف ال           
ما سبب هذا االحندار الذي أصاب مصر؟ وهل تسعون مع املثقفني املصريني إلحياء صورة مصر               

 وإلعادا إىل حيث ما كانت تنعم فيه، أي متوج يف الضوء والنور والوهج الباهر؟
 

مل  يوليو أنا    ٢٣ ال أظلم مصر بعد ثورة       الًيعين حىت أكون أنا عاد    :  الدكتور حممد مسري سرحان   
 يوليو ملا كنت قد     ٢٣ يوليو وأعتقد أنه لوال ثورة       ٢٣أعش العصر امللكي يف احلقيقة، وأنا ابن ثورة         

 . تعلمت وأصبحت على ما أنا عليه



هذا ال ينفي أن هذه الثورة شاا سلبيات كثرية جداً وكانت هلا كثري من األخطاء الفادحة،                  
 .صور جيلي أنا اآلن كثري من االنتصاراتوكانت هلا كثري من املآسي اليت كانت حققت يف ت

اآلن بالتحديد حنن ال نستمد شرعيتنا يف مصر من ثورة يوليو لألسف وإمنا نستمدها من شيء                 
امسه حماولة إرساء جمتمع التعددية والدميقراطية، وهناك حماولة حقيقية جادة، قد تكون غري ناضجة، قد                

بعضهم يسموا  ..  عنها لدى البعض، قد تكون    تكون مل تصل للنضج بعد، قد تكون غري مرضي            
هامش، حىت يضيقوا منها ويوسعوا منها كما يريدون، هامش الدميقراطية، لكن هناك جتربة دميقراطية،               
هناك أحزاب تافهة فعالً، طبعاً ال أريد أن أتكلم يف السياسة كثرياً لكن هناك جتربة دميقراطية، أنا لست                  

فأريد أن  )..  سعايل(بصفيت  ..  ة، لكن أنا جزء من نظام وبصفيت موظف        خائفاً من الكالم يف السياس    
أقول أن هناك حماولة جادة للرئيس مبادئ دميقراطية وإعطاء الرأي والرأي اآلخر مساحة كبرية جداً،                

 .فقط.. ومبا ال يضر بثوابت اتمع
 احملاضرات أم   أين وجد الضيف نفسه أكثر يف قاعات      :  الدكتور عمر حيىي، يقول   :  عريف احلفل 
 يف أيها كان أكثر تأثرياً وتأثراً؟! أم بني أحبار الكتب؟.. بني كواليس املسرح

كلها دور واحد، ولكن متعدد املستويات، كلها أدوار خمتلفة          :  الدكتور حممد مسري سرحان   
 .تصب يف ر واحد امسه الثقافة، والفكر واإلبداع، وكل هذه األمور

 : محد الشهري، يقولاألستاذ بن أ: عريف احلفل
 ماذا سيكون عليه مستقبل الثقافة يف وطننا العريب الكبري، يف ظل أوضاعه احلالية املتعدد؟

، لكن أنا أريد أن      عليه لو ظل هكذا سيكون مستقبل ال حنسد      :  الدكتور حممد مسري سرحان   
ية وأن حنارب ا احلرب     البد أن نتمسك بثوابتنا الثقاف    "  االثنينية"أقول أن هناك دعوة نطلقها هنا من        

القادمة يف هذا العامل املليء الذي هو عامل من املعلومات أو عصر املعلومات الذي يؤدي إىل خلق عصر                   
 .املعرفة، بدون دخولنا إىل عصر املعرفة سوف نتخلف عن الغرب وسوف نقع من قطار التقدم

 :صحافة والنشر يقولاألستاذ حممد عبد اهللا احلسون عضو مؤسسة عكاظ لل: عريف احلفل
 كتاباً لكل   ٢٩ قرأت يف إحصائية عابرة أن عدد الكتب اليت تصدر يف عاملنا العريب هو               

 كتاباً لكل مليون شخص، وبصفتك      ٤٨٠مليون شخص، بينما ما يصدر يف العامل الغريب هو           
 األب الروحي للكتاب يف عاملنا العريب، كيف نستطيع أن نعاجل هذه احلقيقة املخجلة؟ 

 

حنن حاولنا أن نعاجلها مبا أشار إليه الصديق الكبري الشيخ عبد            :  الدكتور حممد مسري سرحان   
: املقصود وهو مشروع القراءة للجميع، وهو مكتبة األسرة، هو مشكلة الكتاب احلقيقة هي مشكلتني             

 نعومة  مشكلة تأصيل عادة القراءة لدى املواطن منذ      :  من أجل أن نتكلم فيهم باختصار وبسرعة جداً       



أظفاره، منذ أن يكون طفل، ومن أجل أن يكون بعد ذلك مثل املواطن الغريب ميسك الكتاب يف املترو،                  
ميسك بالكتاب باألتوبيس، وميسكه وهو يف القهوة، وميسكه وهو على الرصيف، ملاذا؟ ألن تأصلت فيه               

أوالً سن ما قبل املدرسة،     :  وحنن حاولنا نعملهم  :  عادة القراءة، عادة القراءة تتأصل عن طريق شيئني       
الذي هو من ستة شهور إىل أربعة سنني، عملنا مشروع امسه اقرأ لطفلك، على األسرة سواء كان أب                   
أو أم أو لو كان األب واألم أميني وهذا كان عندنا يف مصر ويف الدول العربية، ميكن األخ أو األخت                     

فل الصغري، ويقال أن كل امللكات اليت يقدر        أن يكرس من الوقت نصف ساعة كل يوم ليقرأ كتاباً للط          
يربيها أصحاب علماء النفس يقولون أن كل امللكات التذوق واإلدراك والقدرة على التعرف وعلى               
األشياء وعلى املهارات تتكون لدى الطفل يف هذا السن، إذا استطعنا حنن أن نغرس لديه عادة القراءة                 

ك الكتاب، بعد هذا السن ال بد أن أي جمتمع يتيح الكتاب              ال يتر  اًمن هذا السن يطلع إنسان قارئ     
بسهولة ملواطنيه، مبعىن اتمعات الغربية ماذا فعلت؟ تفتح يف كل حي مكتبة عامة، تستطيع أن تقرأ يف                 
املكتبة دون أن تدفع مليماً، يكون هناك أحد يرشدك ماذا تقرأ ويعلمك كيف تقرأه، وحيكي لك                   

وم بأنشطة متعلقة بالكتاب واملسابقات، فمكتبة احلي ومكتبة املدينة ومكتبة          ، ويق الًقصص إذا كنت طف   
احملافظة واملكتبات العامة هذه مسألة أساسية يف تربية عادة القراءة، وحنن نعمل يف مهرجان القراءة                 

 الثقافة، بالصيف ثالثة أشهر وصلنا إىل      ومراكز   للجميع نفتح املكتبات يف املدارس ويف مراكز الشباب       
سبعة عشر ألف مكتبة، الرقم غري مبالغ فيه رقم حقيقي، وفعالً متتلئ هذه املكتبات ناس أسر وأطفال                  
وكل يوم، ألم جيدون فيها متعة وجيدوا فيها جتربة، فقط أن تعطيهم فعالً مادة حقيقية وثرية، بعد ذلك                  

ه ال يوجد دخل يف العامل العريب       الكتاب مشكلته مع العامل العريب أنه للكبار فقط، ال تستطيع أن تشتري           
ما عدا األثرياء منا وهذا عدد قليل يستطيع أن يواجه سعر الكتاب اليوم، أنا موظف احلقيقة من أجل                   
أن أعترف لكم مرتيب كبري احلمد هللا، لكن ال أستطيع أن أشتري كتاب بثالثني جنيه، أربعني جنيه                   

ال أقدر؟ ولكن يف أولويات أخرى مثل األكل والشرب         ومخسني جنيه وستني جنيه وأربعمائة جنيه ملاذا        
واملدارس واملالبس واألطفال وإنترنت، فإذاً رخص سعر الكتاب، هذا الذي حاولنا أن نعمله يف مكتبة               

ني نحملمد حس )  حياة حممد (األسرة أعطي كتاب جيد املادة، جذاب الشكل، بسعر رخيص، فمثالً عملنا            
 عملنا األول على استحياء مخسني ألف نسخة، وطرحناهم يف األسواق            هيكل، كتاب رائع يف مادته،    

جنيه النسخة، اثنني ريال، خلصوا يف عشر دقائق بعد ذلك مائة ألف نسخة، بعد ذلك                 )  اثنني(بـ  
يت احتياج لدى القارئ، أعطيته الكتاب بسعر        نزلنا ستمائة ألف نسخة، وينفذ، ملاذا؟ لب       ..  مائتني

 .يستطيع أن يواجهه
-ن يف مصر حصل عندنا جتربة غريبة أيضاً حىت من الناحية النفسية أحب أن أحكيها لكم                   حن

 فأنا مثالً يف الليل أنا وزوجيت أحب أن أرى هذه الكتب             -وأستأذن الشيخ عبد املقصود يف الوقت     



بعة توزع عند باعة الصحف، فنحن كنا سهرانني يف زيارة ألحد أقاربنا وأصحابنا راجعني الساعة الرا               
صباحاً، فوجدت طابور يف شارع القصر العيين على بائع من باعة الصحف طابور من الشباب،                  

فاكرين عندما كنا نفكر زمان يف طابور اجلمعية أيام الستينيات ملا كانوا يشتروا فراخ وملا يوصل آخر                 (
 جرائد  فوجدنا طابور واقف، نزلت أنا أشتري     )  واحد تكون الفرخة بيعت، فيذهب من دون فرخة        

أنا أظهر بالتلفزيون كثرياً    ( سنة وعرفوين احلمد هللا الدكتور فالن،         ٢٥-١٨وجدم شباب ما بني     
، فالن أنت فالن نعم أنا فالن، طيب ربنا         )فالناس تعرف وجهي، ليس هلم بالكتب هم حيبون التلفزيون        

ذا تدعون يل؟ قال حنن     خيليك حنن ندعي لك، أنا أول مرة أحد يدعو يل هكذا من غري أن يعرفين، ملا                
واقفني حنجز للكتاب اخلاص بالغد، حيجزون الساعة الرابعة صباحاً من أجل أن يأخذوا الكتاب الذي                

 جنيه، أكثر   ٢سيوزع الساعة الثامنة والنصف، ملاذا يدعون يل؟ يقول لك أنا آخذ من والدي يف اليوم                
 جنيه، فيقدر مبنتهى الفخر     ٣جنيه أو     ٢مصروف األب ممكن يدفعه يف مصر اآلن من الطبقة الوسطى           

يقدر أن يدفع جنيه ويشتري به هذه السلعة، أحس بالفخر بأنه يستطيع أن يقتين ويدفع ويرتل رجل                  
 .وميارس هذا النشاط، فنحن أعطينا هذا اإلحساس

اسياً  جداً ميكن هذا املشروع أنا لن أقيمه ال ثقافياً وال اجتماعياً وال سي              اً غريب ئاًسأقول لكم شي  
هو مقَيم، لكن مثالً يكفي أن أي بنت كانت يف مصر كانت تتزوج يف مصر كانوا حيضروا هلا إيه؟                     
كانوا حيضرون هلا غرفة نوم وغرفة صالون، ومطبخ، اآلن أصبحوا حيضرون هلا مكتبة، من أجل أن                  

 .رييوضع فيها كتب مكتبة األسرة، فعادت املكتبة مرة أخرى جزءاً من أثاث البيت املص
 من األسئلة وردتنا متشاة يف مضموا وبني يدي السؤال          ة،احلقيقة األسئلة كثري  :  عريف احلفل 

 :األخري احلقيقة، وهو موجه من األستاذ مصطفى عطار يقول
 أمل تعمل سيادتك على إنشاء فرع للهيئة املصرية للكتاب جبدة مثالً؟ أعين أمل تعرض هذا                

  اململكة؟ ولك أصدقاء كثر وحمبون؟األمر على اجلهات املسؤولة يف
 

طبعاً أنا يشرفين ويسعدين أن أتوىل كتاب اهليئة وغريه، من كتب           :  الدكتور حممد مسري سرحان   
يف السعودية، املسألة تتعلق بإجياد وكيل للهيئة هنا وإجراءات إدارية، جمرد ما تنتهي أو جندها على طول                 

 .ليس هناك أي مشكلة
حجبت سؤالني، مع أنه ليس من العادة أن         ..  أحب أن أوضح  :  جهالشيخ عبد املقصود خو   

ي أنا ال أدخل يف العقيدة، ألن العقيدة بني         قأحجب أي سؤال، سؤال لألستاذ غياث عبد الباقي الشري        
اإلنسان وربه، فلذلك أرجو أن ال توجه يل أسئلة مثل هذه، فإذا عندك أسئلة كهذه وجهها بينك وبني                  

 .يست أمام اجلموعالشخص املختص ولكن ل



أيضاً خيتص بالضيف، الضيف هنا ليكرم، وليس لغري ذلك فإذا كان هناك أي              :  السؤال الثاين 
تصفية حسابات بينه وبني أي شخص فوجه هذا السؤال بني الشخص والضيف، يف فندق يف غريه يف                  

 مهما كانت تبعاته،    مصر، اركب طائرة لكن ليس يف االثنينية، أما غري ذلك أنا ال أمنع أي سؤال كان               
فقط ذه املناسبة أحب أن أوضح من الليلة أرجو أن يكون إذا ما عندكم مانع، ألنه تأتيين أسئلة من                    

 وأرجو أن اليغضب  صفحتني، والقضية كلها ثالثة أسطر، دعونا نضع السؤال ال يتجاوز ثالثة أسطر،             
 تأتيين مقالة   نللزميل وهو حيذف، أما أ    ب السؤال إذا كان أكثر من ثالثة أسطر فأنا سأترك األمر            حصا

، وشاكر لكم ومقدر وشاكر لألستاذ حممد مسري        الًويف النتيجة السؤال صغري، فحىت نترك لآلخرين جما       
 .سرحان الذي أعطانا هذه الفرصة

 )حممد(، األستاذ عبد اهللا مناع يعرف حنن كل أهل املنطقة هنا             اًاألستاذ عبد اهللا مناع مستغرب    
هذه للتربك، يعين ليس هناك شيء جديد يا أستاذ عبد          )  حممد( كذا   )حممد( علي مع    )حممد(سعيد مع   

اهللا، أنت غداً ممكن نقول لك الدكتور حممد عبد اهللا مناع، شكراً لكم مجيعاً ومقدر وأمتىن أن نلتقي                    
 .األسبوع القادم، وأثقلنا على ضيفنا ولكن له الشكر اجلميل والفضل

األستاذ احلميدان على الساحة من مخسني سنة، وأنا أخشى أن           :  وجهالشيخ عبد املقصود خ   
أكثرنا نسوه، ولذلك أرجو من اإلعالم أن يركز على هذا الرجل ألنه من أعمدة من كتبوا وشقوا                   

 .وتعبوا وناضلوا ويستحق منا كل التكرمي
 

  ))ختام األمسية(( 
عيد خوجه بإهداء لوحة االثنينية     اآلن يقوم سعادة الشيخ عبد املقصود حممد س        :  عريف احلفل 

هدية تذكارية ذه املناسبة لسعادة الدكتور حممد مسري سرحان، وتلتقط الصور التذكارية ذه املناسبة               
السعيدة، كما يقدم سعادته لوحة للفنان خالد خضر، هدية تذكارية أيضاً ذه املناسبة، شكراً للدكتور               

ها احلضور، إىل أن نلتقي جمدداً يف األسبوع القادم نستودعكم اهللا           حممد مسري سرحان، شكراً لكم أنتم أي      
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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