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 حملات ِمن حياة احملَتفى به
 .هـ١٣٥٢ولد الشاعر حسن عبد اهللا القرشي مبكة املكرمة عام  •
 .خترج من املعهد العلمي السعودي مث حصل على ليسانس آداب قسم التاريخ بدرجة شرف •
 .زونا بالواليات املتحدةحصل على دكتوراة فخرية من جامعة أري •
 .عمل يف السلك احلكومي ويف وزارة املالية •
ذاعة عمل رئيساً للمذيعني بإذاعة اململكة العربية السعودية عند إنشائها فترة من الزمن، وانتدب إلِ              •

 .القاهرة مدة تزيد على السنة
•       انتقل بعد ذلك إىل السلك الدبلوماسي فعيسفرياً لدى اجلمهورية     سفرياً لدى حكومة السودان مث     ن 

 .سالمية املوريتانيةاِإل
األستاذ القرشي عضو يف جممع اللغة العربية مبصر وعضو مبجمع اللغة العربية باألردن كما أنه                  •

 .عضو يف رابطة أدباء السودان
شارك بالكتابة يف عدد كبري من اجلرائد احمللية والعربية واالت املتخصصة كالرسالة واألديب                •

 .اب كما قام بإلقاء احملاضرات يف جامعات اململكة العربية السعودية ويف جامعات عربية أخرىواآلد
 ".فارس بين عبس"أصدرت له دار املعارف مبصر دراسة أدبية فريدة عنواا  •
 :أصدر جمموعة كبرية من الدواوين الشعرية تنوف على أربعة عشر ديواناً، منها •

 .البسمات امللونة *
 .كرياتمواكب الذ *
 .األمس الضائع *
 .سوزان *
 .أحلان منتحرة *
 .نداء الدماء *
 .النغم األزرق *
 .حبرية العطش *
 .لن يضيع الغد *
 .زحام األشواق *

شوك "كما صدر له كتاب نقدي عنوانه       "  أنات الساقية "صدرت له جمموعة قصصية حملية عنواا        •
 ".أنا والناس"وجمموعة مقاالت بعنوان "  يف الظالمحب"و " وورد

 .هناك عدد كبري من الدراسات األدبية ما زال حتت الطبع •

* * *



 حفل الَتكريم
 االفتتاح كلمة

 :ألقى كلمة االفتتاح األستاذ حسني جنار فقال
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد عليه أفضل الصالة والتسليم -
وما أحلى املفاجآت عندما      ... بكم يف أمسية صنعتها املفاجأة     خوة األفاضل، مرحباً  أيها اإلِ   -

فقد كان املسمى السيد هاشم     .  فقد رافق حسن الطالع هذه املفاجأة     .  تكون سارة ويف حسن الطالع    
مث رأى املفاجأة السارة اليت حلت على نفسه برداً          .  الزواوي وهو كرمي يف خلقه، كبري يف أخالقه        

 يف هذه األمسية وأعطاها البنه وزميله وأخيه احملتفى به هذه األمسية الشاعر             وسالماً فسماها لتحل حمله   
اللماح واألديب صاحب الكلمة املبدعة الذي مجع ما ال جيمع فهو حقل مكثر؛ حقل يف عطائه من                   

شاعر خمضرم، خمضرم من حيث     .  حيث الكم، ولكنه مكثر يف تضاعيف نفسه باملعاين اليت حيملها القليل          
ضرم من حيث التجربة، فهو حيمل رسالة أدب، كما حيمل رسالة عمل وواجب، نرحب به                السن، وخم 
 .بيننا ضيفاً

نرجو أن تكون هذه اللحظات املاتعة جتعلنا خنوض يف أعماق التجربة، ويف أعماق الكلمة انحة               
ت الطبع، أو   اليت حيملها أكثر من ديوان، حيمل هذه االنطباعات يف أكثر من عمل، رمبا هناك ما هو حت                

.  األستاذ حسن عبد اهللا القرشي     بامسكم نرحب بشاعرنا الفذّ   .  ما هو يف طريقه إىل النشر إن شاء اهللا        
 . في الشيخ عبد املقصود خوجهتفهي كما تعودنا للمح. والكلمة قبل أن تعطى له

 كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه
 :مث ألقى احملتفي الكلمة التالية

واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني عليه          .   الرمحن الرحيم  بسم اهللا   -
أحييكم مجيعاً وأرحب بكم وأشكر لكم مشاركتكم الكرمية يف هذه           .  أفضل الصالة ودائم التسليم   

د اهللا  ثنينيات اليت حنتفي ا بشاعرنا املبدع األديب الكبري سعادة األخ األستاذ حسن عب            االاألمسية من   
هـ، ونال دراسته االبتدائية والثانوية مبكة      ١٣٥٢ولد األستاذ حسن قرشي مبكة املكرمة سنة        .  القرشي

مبدرسة الفالح، وخترج يف املعهد العلمي السعودي وحصل بعد ذلك على ليسانس آداب قسم التاريخ               



 على طلب من    ة بناءً بدرجة شرف، كما حصل على دكتوراة فخرية من جامعة أريزونا بالواليات املتحد           
 .أمناء اجلامعة العاملية

-    يف جممع اللغة العربية مبصر وجممع اللغة العربية باألردن وعضو يف              األستاذ القرشي عضو 
ألقى حماضرات عديدة يف جامعات اململكة العربية السعودية، ويف جامعات عربية           .  رابطة أدباء السودان  

ارك بشعره يف جرائدنا احمللية وجمالتنا، ويف بعض االت          كما ش .  شارك بكثري من املقاالت   .  أخرى
تكلم عن شعره، وعن إبداعه أساتذة كبار       .  كالرسالة، واألديب، واآلداب، وما شاها    :  العربية الكربى 

ف عنه الدكتور عبد    كالدكتور طه حسني، وأمحد حسن الزيات، واألستاذ أمحد رامي وغريهم، كما ألَّ           
ويف الواقع ال أود أن أطيل، هذا ما حيضرين اآلن          .  اً عنوانه القرشي شاعر الوجدان    العزيز الدسوقي كتاب  

 عاماً، يسعدين   ٣٠عن األستاذ الزميل حسن عبد اهللا القرشي الذي تشرفت مبعرفته منذ ما يقرب من                
م أن يكون الليلة ليس متكلماً عن الشعر فقط وليس شاعراً بيننا، أطلب إليه بامسي وبامسكم أن يتكل                 

رت يف هذه احلياة سواء من الناحية األدبية، وعن التجارب اليت مرت             عن حياته وعن اجلوانب اليت أثَّ     
 .به

كما أخص بالشكر سعادة    .  أخص بالشكر والتقدير والترحيب تشريفه لنا يف هذه األمسية           -
 تكرميه لألستاذ   األستاذ السيد هاشم زواوي الذي أخذ املبادرة وارتأى أن تكون هذه األمسية بدالً من             

ألنه يف طريقه لتقدمي أوراق اعتماده سفرياً لدى اجلمهورية         لتهنئته  حسن القرشي، منتهزين هذه الفرصة      
من األشياء اليت ختطر ببايل اآلن عن األستاذ القرشي عمله يف السلك احلكومي              .  اإلسالمية املوريتانية 

ذاعة القاهرة على ما أعتقد لفترة جاوزت       تدب إلِ ويف وزارة املالية، كما عمل رئيساً للمذيعني، كما ان        
السنة، وكان من أوائل املبتعثني يف هذا اال، ومن مث انتقل إىل السلك الدبلوماسي حيث مثل حكومة                 

واآلن كما أسلفت يف طريقه لتقدمي أوراق اعتماده كسفري لدى          .  اململكة كسفري لدى حكومة السودان    
أحب أن  )  امليكروفون(انية أهالً وسهالً ومرحباً بكم مجيعاً، وقبل أن أترك           سالمية املوريت اجلمهورية اإلِ 

ثنينية القادمة ألمر طارئ جداً على أن نعاودها        االأقدم اعتذاري وأسفي الشديد حيث نغلق األمسية        
ثنينية اليت بعدها، وسيكون ضيف الشرف لتلك األمسية األستاذ الشاعر املبدع فاروق جويدة،               اال

. شرف من مصر خصيصاً ليكون معكم يف تلك األمسية فأهالً وسهالً ومرحباً بكم مجيعاً               الذي سي 
            اب وغريهم الدعوة كالعادة مفتوحة جلميع رجاالت الفكر واألدب، ومحلة األقالم من صحفيني وكت .

والسالم عليكم ورمحة اهللا    .  أمتىن لكم أمسية سعيدة وأترك الكلمة وأترككم مع األستاذ حسن قرشي           
 . بركاتهو



 كلمة احملتفى به األستاذ حسن عبد ا القرشي
 :مث حتدث احملتفى به األستاذ حسن قرشي فقال

يعجزين شكركم على تفضلكم باحلضور يف      .  خوة األكارم السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته      اِإل  -
بغ األديب وابن األديب    هذه األمسية احملببة من األمسيات اليت يعجزين بالتايل شكر الصديق النابه النا            

األستاذ عبد املقصود خوجه على تنظيمها لتجيء يف صورة االحتفاء األسبوعي بأديب من أدباء هذا                
ي بلده،  من أدباء العروبة، جيتمع إليه أساتذته وصحبه وصفوة من أدباء وجامعي              الوطن الغايل أو  

ناء البلد يف اجتماع عائلي لألدب والفكر       ذاعة، وعلية أب  يه، ومن جنوم الصحافة والرائي واإلِ     وأكادميي
عة األستاذ الصديق حممد سعيد طيب       لَوعشاقهما، وتلك خلة يذكر ا جملسه وجملس رصيفة الطُّ          

. وجملس صديق اجلميع األستاذ عبد العزيز الرفاعي مبجالس شخصيات أدبية المعة يف تارخينا األديب               
 ثُكانت م إذن فعجزي عن الشكر    .  مي األديب يف أزمنة بعيدة وقريبة معاً      يا يف العناية باألدب وتكر    لْالً ع

كبري ولكنين ال أطيل احلديث ألدخل يف موضوع جتربيت الشعرية اليت ال يكاد أن يكون فيها كبري فرق                  
 .يف جتارب بيننا؛ بني أديب وأديب

-   لقد فتحت       عيين على عامل الشعر، هذا العامل السحري      أريد ...  هورة يف شوق فارط، ونشوة مب
أريد ...  ات الفن املبتكرة  طَق، ولقَ فْم إنتاجاً ناضجاً مشحوناً باحليوية والد     م يف املهد، أريد أن أقد     لَأن أتكَّ 

شار إليه بالبنانأن أكون الشاعر الذي ي. 
 ...ج وتتضحض، مث تتبلَّفل املنطوي على نفسه، تغيم يف عينيه الرؤى وتغمكنت ذلك الطِّ -
رى، ويتيه خياله يف أودية الغربة،      ر بصره يف اهول، ويتعلق فكره بالذُّ      دسلطفل الذي ي  ذلك ا   -

 .مث يعود إىل واقعه فيشعر باألبعاد الشاسعة املترامية بني مسرية اخليال وبني ظل احلقيقة
رات كانت كبرية ومل     حمدودة ولكن ثرويت من التصو     - يف خماضها ووالدا     -كانت جتربيت     -

 فلقد حفظت القرآن الكرمي وأنا دون العاشرة،        -ي الصغرية يومها     مع سن  -كن زادي اللغوي قليالً     ي
  اعة وذاكريت الالقطة تساعدانين على حفظ الكثري من أبيات الشعر من قصائد كان              وكانت أذين السم

 . لهاً للشعر، وقارضاً مقالدها وكان راوية فذّ يرد- رمحه اهللا -الوالد 
 أن يراين، وقد أوفيت على الغاية واستوليت على األمد، فنلت مكانة            اً يب يود  لقد كان حفي  و  -

 .باهرة يف اتمع فهو مل ينجب سواي من الذكور
 .- بعد فترة قصرية يف كتاب-ودخلت املدرسة 

-           مث تويف الوالد وهو يف ريعان شبابه وأنا يف سن  ة عميقة  فاع، ولقد كانت وفاته صدم     باكرة وي
 .يل



ها جتربيت أذكر منهاورثيته بقصيدة حتد: 
 ــبور ــاوي الق ــنا يف مه ــي ب وتزج

. 

  ــدور ــنـا تـ ــنايا علي ــؤوس امل ك
. 

ــبـري  ــي ك ــاق روح ــرحاً بأعم ج
. 

ــف   ــجايا وخلَّـ ــيل الس ــى نب تولَّ
. 

ــيا تعـــج بكـــل الشـــرور لدن
. 

ــات؟   ــب؟ للحادث ــرك القل ــن تت مل
. 

ذَمــاٌء، فقــد عــاد قلــيب ضـــرير
. 

ــبـق يفَّ    ــنـأَ مل ي ــيك، ال ت حنان
. 

 كان حب ابنة اجلريان، وكانت      - احلب األفالطوين الصغري     - يف صدري باكراً     س احلب وتنفَّ  -
 جانباً من دارنا    -جيار   باإلِ -انت أسرا تسكن    ك...  فتاة أكرب مين سناً وعلى جانب كبري من اجلمال        

 أنه مل يعمر طويالً فقد اختصر عمره زواج         وبادلتين الفتاة هذا احلب إالَّ    ...  الكبرية املوقوفة على والديت   
 .الفتاة

 ... له جديدوتأملت كثرياً ولكنين سرعان ما شغفت حبب نظٍري -
ج العاطفة وشبوا   وكان بداية لتدر  ...  ياًوتتابعت عندي ألوان من احلب الذي أفادين فن          -
 .عندي

ي خيال املرء   مث قرأت مجهرة القصص الشعبية املعروفة وال شك أن فيها زاداً خصباً يذكّ                -
 .ويدفعه إىل القراءة ويوري تطلعاته إىل دنيا الفن

-  لو نيت بأن تكون يل مكتبة خاصة يب فكنت أدخر مصرويف البسيط ألشتري به الكتاب ت               وع
 .الكتاب

-   البيان (ة وأنا يف االبتدائية رأيت يف يد أحد أساتذة اللغة العربية كتاباً ضخماً امسه                وذات مر
 من معلقته، وقرأت األبيات اختالساً، مث       وكان يفتحه على أبيات لعنترة العبسي     ...  للجاحظ)  والتبيني

 .وصعبة على مداركيدة املعىن رجوت األستاذ أن ميليين إياها فاعتذر بأا معقَّ
وبعد أيام كنت أشتري هذا الكتاب الضخم من إحدى املكتبات، وكان مثنه ثالثة رياالت، وهو                   -

 . موازنيت الشهرية من النقودمبلغ كبري يشلُّ
مث احتجت بعدها إىل بعض النقود فعدت       )  أيب حبر اجلاحظ  (وأعترف بأنين كدت أغرق يف حبر         -

اب ناقصاً الثمن مقابل أن أشتري منها سواه؛ ورآين يف املكتبة أحد األدباء              إىل املكتبة ألرد إليها الكت    
ه مهما تكن   ا أرد أو أبيع أي كتاب اقتنيت       ا أفعل، وألَّ  املعروفني عندنا أقوم ذه احملاولة فنصحين بألَّ       

 .الظروف
باب اليت  لقد كانت نصيحة هذا األديب من خري ما أفادين يف حيايت الثقافية، وكانت من األس                -

دعمت فكرة املكتبة اخلاصة، ولعلها كانت األساس اآلن يف أن تكون لدي مكتبة تضم آالف الكتب                 
 .املتباينة وحتفل بشىت املوسوعات



السبب الذي جعلين   )  عنترة(مث من يدري فلعل عقدة رفض األستاذ إمالئي أبياتاً من قصيدة              -
 فأدرس شخصيته ألقدم عنها دراسة      - بعد نضوجي    -زمن  ، مث مير يب ال    أتابع أشعاره وأخباره يف احتفالٍ    

 إحدى دور النشر املعروفة يف العامل العريب هي دار املعارف           - أدبية    يف سلسلةٍ  -منهجية مفصلة تنشرها    
 .مبصر

ولقد كتبت املقطوعة مث القصيدة فإذا بزمالئي وأساتذيت يرون يف كلتيهما ما يستحق                  -
 أن هناك من يساعدين يف ذلك، وكان هذا غري صحيح وال وارد على                بعضهم عجاب، بل لقد ظن   اِإل
 .طالقاِإل

 ":ترنيمة قلب"وأذكر من شعر هذه احلقبة قصيدة أمسيتها  -
رقرقي يل احلب أنفاساً مـن الثغر النضريِ         

. 
تسكب النشوة والفرحة يف قليب الكسري

. 
وتزف احلُلُم الغارب دنيـاً من شـعور         

. 
ـْر ثـر باحلبـور          هي حلن قدسـي النب

. 
كم ا استشرفت آمايل وآفاق ضمريي

. 
وتطـلَّعت إىل اآليت دفيقـاً بـالعـبري        

. 
زاخراً بالسحر والفتنة والوجـد الكبري        

. 
!يا فتايت ظمئ احلب، أال قبسـة نـور

. 
*** 

يا لَعيين وقلـيب مـن أفانـني اجلمـاِل
. 

ي وخيـايل فجرها الدفَّاق كم شع بروح       
. 

أـاداه خبـد، وبثغــٍر متــاليل        
. 

وجبيٍد راعش اللفتـة عربيـد الـدالل        
. 

وبنهٍد صيغ من عاج وورد جـد حايل          
. 

ـحري املثـال  وقوام شائق اخلطـرة س      
. 

!يا لعيين، وما تعشق مـن فـذ وغايل
. 

*** 
صور فتانة؟ أم تلك دنيـاك احلفيلـه؟         

. 
أم معاٍن من ذرى الفن نـمت تشدو نبيله          

. 



هي ريي كم أسا شوقي وكم روى غليله           
. 

وأمـاينَّ تـراءت، عبقريـاٍت مجيلـه       
. 

ومراٍء تبعث املاضـي رفـاف اخلميلـه       
. 

ـْن وصولَـه؟ يا حيايت هاجين حبي أَتأبي
. 

أنا أهوى شعرك الغض وأشتاق سدولَـه         
. 

واجلىن املذخور يف تلك السماِت املستميله        
. 

ويف البدء قرأت الكثري من كتب تاريخ األدب العريب، واقتنيت كتاب مهذب األغاين للخضري،              
ءته زمناً طويالً، مث اقتنيت كتاب األغاين نفسه، وكتاب الكامل للمربد، ومجهرة              وتوفرت على قرا  

 .دواوين الشعر العريب القدمي، ودواوين الشعر املعاصر، وحفظت من ذلك جانباً ال يستهان به
 . ال ينقصها أي ديوان شعر قدمي أم حديث- وال أقصد املبالغة -وأحسب أن مكتبيت حالياً  -
 أليب نواس   - فيما أذكر    - األمحر   ٍفر معانيه كانت نصيحة خلَ    حفظ الشعر وتدب  ويف موضوع     -

 بعد  - يقول شعراً قبل أن حيفظ ألفاً من قصائد الشعر اجلاهلي، مث نصيحته له بأن حياول نسياا                    أالَّ
 . من احلوافز يل على حفظ الشعر-ذلك 

-   مث كثرياً من قصائد الشعراء العرب يف         املعلقات املعروفني،   الكثري من شعر شعراءِ    لقد حفظت 
عصري   ه األموي والعباسي كعم      ر بن أيب ربيعة، واألحوص، والعرجي      قَ وعبد اهللا بن قيس الرات، ي

والفرزدق، واألخطل، وجرير، ودعبل اخلزاعي، مث من قصائد أيب متام، وابن الرومي، وأيب العالء                 
وأيب نواسي واألحنف بن قيس، وأشجع السلمي، املعر. 

-          فهذا الشاعر هو حقاً من      ...  وأعجبت باملوسيقى الشعرية اليت تترقرق يف شعر البحتري
 !أساتذة املوسيقى الشعرية، وأحد روادها

فقد ال يكون هناك حمتوى يف بعض قصائده أو أبياته ولكن قوة تأثري موسيقاه جتذبك إىل                    -
بها إليكقراءته وحتب. 

 : عميق يف بيته الذي يقول فيهضمون شعريفليس هنالك مثالً م -
اَء ساء صنيعهـا  ـى حسن ــحننت إل 

. 

وحســناَء مل تحســن صــنيعاً وربمــا 
. 

 :أو يف بيتيه -
ــيـال ــة أم مط ـــراً يف مالمـ مقص

. 

ذاك وادي األراِك فاحـــبس قلـــيالً 
. 

ـالًن ولكـن كـان الـبكـاُء طــوي   
. 

  ــنا طــويـالً بــنعمـامل يكــن يوم
. 

 



 :أو يف بيته -
مــن مهـــوم بـوقفـة يف العقــيق  

. 

ِوقفـــةً بالعقــيق نطـــرح ثقـــالً 
. 

- ولكن شحنات املوسيقى املتوهجة تشدثارةاً وتبلغ به من نفسك أبعد أعماق اِإلك إليه شد. 
ز إعجايب يف الشاعر اخلالد أيب الطيب املتنيب وحفظت معظم ديوانه، وأعجبت بشعر               وتركَّ  -

 . عنه- مل تطبع بعد - دراسة ، ولدي)الشريف الرضي(تلميذه املخلص ملدرسته 
-            ني منهم  وقرأت بعد ذلك لشعراء العصور املتأخرة كاألبيوردي وسبط بن التعاويذي، والصوفي

 .مر بن الفارض والبوصرييردي وععلى األخص كعمر بن الو
 شعر عصور االحنطاط، ولكنين     - يف جمموعه    -ق على شعر هذه األزمنة املتأخرة        طِللقد أُ   -

 .أعتقد أن كثرياً من مناذجه حافلة بالعطاء الشعري، وجديرة بدراسة الدارسني
 .تهعلى عالَّ أدبنا شيء مثل التعميم يف األحكام النقدية وإرسال القول فيها وال يغلُّ -
وتابعت بعد ذلك قراءايت الشعرية ملدارس عصر النهضة احلديثة فقرأت البارودي، وصربي،               -

مث حافظ، وشوقي، ومطران ويكن، وحمرم، واألخطل الصغري، والياس أبو شبكة، وعمر أبو ريشة،                
صايف، واجلواهريوالر. 

-       ربان خليل جربان، والشاعر القروي،     ا أيب ماضي وج   وقرأت شعراء املهجر أمثال املفردة إيلي
 .وفوزي املعلوف، وميخائيل نعيمة

-             ز ة فرح  كما قرأت العقاد، واملازين، وأعجبين األول فيلسوفاً والثاين شاعراً؛ ولكنين شعرت
 ).الديوان(بالغة وأنا أدرس منهجهما النقدي يف كتاما املشترك 

ل مدرسة حقيقية من    ذ أمحد حسن الزيات، ومتثِّ    اليت يصدرها األستا  "  الرسالة"وكانت جملة     -
مدارس األدب والفكر من روافد ثقافيت، وكان اتصايل ا يف أواسط عمرها، مث توفرت يل قراءة ما                   

 .فاتين من جمموعاا
 .ولقد عرفت بعد ذلك الزيات معرفة صداقة ونشرت الكثري من شعري يف جملته -
وإبراهيم ناجي؛ وانعقدت بيين وبني األخريين أواصر       وقرأت علي حممود طه، وأمحد رامي،         -

صداقة، وكنت أعجب حبضور ناجي الشعري وبديهته املستوفزة يف كل آن، فقد أملى مرة أمامي                  
 .ة احللبي-"احلديث"قصيدة كاملة من وحي الساعة على الصديق األستاذ سامي الكيايل لته 

 .ةل الذي ما زال متابعاً مسريته الشعريوأعجبت بالصديق الشاعر حممود حسن إمساعي -
 . عنه كتاباً هو قيد الصدورفتوألَّ" يأبو القاسم الشاب"كما أعجبين شاعر تونس  -
؛ ونال هذا   "املنهل"، وجملة   "البالد"أما نشر إنتاجي فقد بدأ يف بعض صحفنا وجمالتنا كصحيفة             -

 .نتاج استحساناً وإعجاباًاِإل



- وحني جتمقصائد كثرية رأى أصدقائي األدباء أن الوقت قد حان لنشر ديواين األولعت لدي . 
ته بعض  مطبوعاً يف القاهرة واحتفى به القراء واألدباء وحي         "  البسمات امللونة "ونشرت    -

 .الصحف املصرية
 .وكنت قد التحقت بسلك الوظائف احلكومية يف وزارة املالية

ة عام  دبت إىل مصر ملد    التحقت ا كبرياً للمذيعني ون      ذاعة السعودية مث حينما أنشئت اإلِ     -
 .ذاعي يف فروعه املختلفة، مث عدت للعمل يف وزارة املاليةملام بأصول الفن اِإلقضيته يف اِإل

 .ولقد اتصلت يب األسباب بكبار الكتاب واألدباء العرب وعقدت صداقات مع بعضهم -
سع، فنشرت شعري يف كربيات الصحف املصرية       وتفتحت يل آفاق النشر على نطاق عريب وا         -

أمثال املقتطف، والرسالة، والثقافة، واهلالل، والعامل العريب، والصباح؛ مث بعد ذلك يف االت اللبنانية               
كاألديب واآلداب، واألردنية كالفكر اجلديد والسورية كاحلديث، والتونسية كمجلة الفكر، واألقالم           

 .العراقية
بدار الرسالة يف مصر، مث ديواين الثالث        "  مواكب الذكريات "الثاين وهو   ونشرت ديواين     -

و "  سوزان"يف دار املعارف مبصر، مث سبعة دواوين أخرى يف لبنان هي على التوايل               "  األمس الضائع "
فلسطني "و  "  لن يضيع الغد  "و  "  حبرية العطش "و  "  النغم األزرق "و  "  نداء الدماء "و  "  حلان منتحرة أَ"

 ".اجلرحوكربياء 
-         ءاً عدا كتب األدب العريب القدمية كتب املنفلوطي         وال شك أن من مكونات ثقافيت بد

والزيات، مث العقاد والرافعي على اختالف مدرستيهما وتناقض فكريهما؛ وقد تابعت الصراع احملتدم              
 .بني أنصار هذا وذاك وبني سيد قطب مناصراً العقاد وسعيد العريان مناصراً الرافعي

 .ولقد كان الرجالن بال جدال مدرستني خمتلفيت االجتاه وهامتني يف أدبنا املعاصر -
 مث عرفته شخصياً وكتب يل      -صاً   ناقداً وباحثاً وملخ   -وسحرين أسلوبه   "  طه حسني "وقرأت    -

 ".األمس الضائع" مقدمة ديواين الثالث - فيما بعد -
ب الغريب ألوسكار وايلد وتوماس     كما قرأت خالصة من بعض ما ترجم من روائع األد             -

هاردي وبرينارد شو وإليوت وسانت بيف وفريلني ورامبو وبودلري وفيكتور هوجو والمرتني وجيته               
وجان جاك روسو وكامي وسارتر وتولستوي ودوستويفسكي وجوركي وإقبال وطاغور والفردوسي            

هم من فلسفة وقصص وشعر     واخليام وغريهم على اختالف عصورهم ومناحي اجتاهام وعناصر عطائ        
 .ونقد

ولقد تدانت يل بذلك آفاق من املعرفة اإلنسانية ال أنكر مدى تأثريها يف تعميق جتاريب، وتفتح                  -
 .نظريت للحياة



وبالرغم من أنين بدأت أسلويب الشعري بكتابة الشعر على منوال الشعر العمودي بل لقد                  -
دت القافية اجليمية على     أن ترص  - احملارب    ويف مسابقة شعرية عن    -كان بعض قصائدي األوىل     

 :صعوبتها يف البحر الطويل وكان مما كتبت
   ـَّج )١(يظــلّ علـى آثـــاره يتمع

. 

من النجد يغشاه الشواظ املوهج؟ 
. 

لدجد الردى  وهو م    فـه طي ـل  وجيلى
. 

رعى هوالعاً ــال ص ــله اآلم   تراءى 
. 

* * * 

ـ ـعلي ه فـذَّ العـلوم املتـوج   ـك ب
. 

ىـد بغ ـفق)  جندي القتال (ك  ـحناني 
. 

-         هذا األسلوب املغرق يف كالسيكيته الذي أقللت       درة ورفضت   منه يف إنتاجي إىل حد الن
 . يف مناذج أخاهلا مقبولة بعد الشعر احلرالقافية الصعبة، بالرغم من ذلك فقد كتبت فيما

 .ذلك أنين أستنكر التعصب للشكل يف الشعر -
-       ومل يكن اتصايل حبركة الشعر احلر  أو متعارضاً شكالً مع اجتاهايت، فقد ختليت كما          غريباً علي 

فية يف القصيدة   قلت عن القافية ذات اجلرس والرنني، ويف كثري من قصائدي األوىل اجتاه إىل تنويع القا               
   إىل االستطراد الشعري غري امللتزم بتحكم القافية وإىل االنتقال يف القصيدة             الواحدة، مث اجتاه عفوي 

 . متماسكة وال تتأىب على هذا االنتقالالواحدة من حبر إىل حبر أحياناً ما دام أن املوسيقى الشعرية تظلُّ
 ":د الفجر فهياغر:" بعنوان" ونةالبسمات املل"وأورد منوذجاً لذلك من ديواين  -

واستهام النور يف روضي الرطيب       
. 

غرد الفجـر فهيـا يـا حبيـيب       
. 

 

ــتطـري   ـــحر مس ــر س ــبالت الـزه ق
. 

ــبري    ــوى وعـ ــورد نـج ـــيم ال ونس
. 

 ــب ــدىن حـ ــى وال ــعـور تناهـ وش
. 

 

ـــد؟ ــإالم الص فـ
. 

عـن رغـيب الود؟    
. 

واجلفــا والــبعد؟ 
. 

 

غـرد الفجـر فهيـا يـا حـبييب     
. 

:وفؤاد الصب يشـدو كالغـريب      
. 

 

                                                           
 :نجم العجلي يف أرجوزة لهقال أبو ال. يعين يتلوى: يتمعج )١(

ــائه ــية يف غشـــ ــج احلـــ متعـــ
. 

ميــــور يف احللــــق علــــى علــــيائه 
. 

 



 ":ورديت"وذجاً آخر من ذات الديوان بعنوان  ومن-
ي ضمريك ـو ف ـالم حتب ـيا ربيع الكون واألح 

. 

ن عبريك ــن فجرك اهلادي وعطراً م    ـقبسةً م 
. 

 
 

ـْت الــربيـع إنـهـــا بــن
. 

ـــوى  ــذه الـــوردة نش ه
. 

البديـعـر  ـن الزه ــفاً م 
. 

غمـــرت بالســحر أفـــوا 
. 

ــيين ــنك)١(يطَّب ــري حس   غ
. 

ي الـــعجــبـاً يـــا وردت 
. 

ـ ــأنـ واك لفـنـك ـا أه
. 

ـنــواك ولك ـأنــا أه  
. 

-       ومناهجه مارست كتابة جانب كب     أجل فبعد استقرائي مناذج الشعر احلر    ة ري من جتاريب الشعري
" األسبوع العريب "اللبنانية و   "  اآلداب"بأسلوبه ونشرت الكثري من ذلك يف صحفنا احمللية، مث يف جمليت            

 .وغريمها
-       يف أغلب األحيان     - لون سيقدر له البقاء ألنه أقدر        واعتقادي أن املمتاز من الشعر احلر - 

عين أنه اللون املفضل عندي فكال اللونني أثري على          على الرمز من بعض الشعر العمودي، وهذا ال ي         
 .نفسي حمبب إليها

-   على سبيل املثال      ولقد أعجبت -        ببعض النماذج لرواد حركة الشعر احلر  اب  كالسي
البيايت، ونازك املالئكة، وبلند احليدري، وصالح عبد الصبور، وفدوى طوقان، وحممد             :  واألصدقاء

 .الفيتوري، ونزار قباين
 - ولن تتخلى    -  ة مل تتخلَّ  د بالشعر احلديث فإن اجلِ    باملناسبة فإنين أرفض تسمية الشعر احلر     و  -

 .عن الشعر العمودي وواقع الشعر العريب املعاصر يؤكد ذلك
 :وما أصدق شوقي حينما قال -

ــيـلْ  ــوِم ق ــب يـ ــه أو ذاه قائل
. 

ــى    ــبـاٍق عل ــنفاِن ف ــعر ص الش
. 

ــر ــر عم ــيلْالده ــريِض األص  للق
. 

   وال دارس مــا فــيه عصـــري
. 

-        والذي يضر يف اعتقادي بقضية الشعر احلر من عناصر رسوخها وتثبيت جذورها هو أن         وحيد 
    كثرياً ممن يكتبونه جيدونه مم الشعرية مبتعدين عن مناهجه وأشكاله الصحيحة،          عبراً سهالً لرصد خطرا

 ضعيف اللغة هزيل التعبري إىل حد الفقر واخلواء، فتأيت بالتايل مناذجهم            - وهذا مؤسف حقاً     -وبعضهم  
 .صفاءالشعرية غاية يف الركاكة، واالبتذال، والضحولة، واِإل

                                                           
 .يعين يستميلين: يطَّبيين )١(



-       وتعميق حركته هو أن رواده قد كتبوا أصالً الشعر يف            ولعل السبب يف إثراء الشعر احلر 
 العبارة الشعرية أصيل وموفور، ولذلك جاءت قصائدهم خري          شكله العمودي، كما أن رصيدهم من     

 .مناذج هذا الشعر، وأقواها، وأحفلها بالتجربة الصادقة، والصورة املوحية
-     متثيلية "  مواكب الذكريات " وإن مل أنشره بعد ويف آخر ديواين         ولقد كتبت الشعر املسرحي

 ...شعرية قصرية
- ثنيات الوداع"لنشر امسها ولة قيد ا مسرحية شعرية مطَّولدي." 
-       ولعل من روافد ثقافيت كذلك املعم      اً يقرب من   قة لتجاريب الشعرية حيب للتاريخ وللرحالت حب

 .درجة اهليام
-        لت يف مقاصريه وحجراته بوعي؛ والتاريخ عامل       ولقد عشت يف التاريخ بفروعه املتغايرة وجتو
 . بسواء مع األحياء، وهو كعامل الرحالت سواًءنسان ويضاعف تفاعلهاف حياة اِإلفسيح يكثِّ
 :لقد وصف التاريخ أحد الشعراء بقوله -

ــدِرهِ  ــتاريخ يف ص ــي ال ــن ال يع م
. 

لـــيس بإنســــاٍن وال عاقــــل 
. 

ــِرهِ   ـْ ــاراً إىل عم ــاف أعمـ  .           أض

  لَهــب ــن قَ ــبار م ــى أخ عـــن و وم
. 

 :بقوله" أبو متام"ووصف الرحالت  -
ـرب تتجـددِ ــه فاغت ـلديبـاجتي

. 

ي األرض مخِلق  ــوطولُ بقاء املرء ف    
. 

 "!فاغترب تتجدد"وتأمل روعة قوله  -
 :الرحالت واملهاجرة بأروع بيتني من الميته املعروفة" ى األزديفرالشن"وقبلهما وصف  -

      تالِقـلى م لُوفيها ملن خـافعـز
. 

ويف األرض منأى للكرمي عن األذى        
. 

سرى راهباً أو راغباً وهـو يعقـلُ       
. 

      على امرئٍ  لعمرك ما يف األرِض ضيق 
. 

- اً حلصويل على الليسانس فيهلقد شاقتين دراسة التاريخ كثرياً ولعل يف هذا سر. 
حتت لنفسي أن أجوب ما استطعت ارتياده من كثري من آفاق العامل            كما شاقتين الرحالت، فأ     -
 .احلديث

ومن اهتمامايت الفنية، والثقافية أنين كتبت يف فصل القصة بعض جمموعات قصصية مل تنشر                 -
كما نشرت جمموعة أخرى عنواا     "  أنات الساقية "عنواا  )  إقرأ(منها غري جمموعة واحدة يف سلسلة       

"عن دار املعارف مبصر" يف الظالمحب . 
 .متثل ألواناً من بيئتنا احمللية" ات الساقيةأن"و  -
-      ا   :  كما سلف احلديث  !  ة ونشر يل  كما عنيت ببعض الدراسات األدبيفارس بين  "دراسة عنوا
 ".أنا والناس"و " شوك وورد"وعنيت باملقالة والنقد ويل يف ذلك كتابان مطبوعان مها " عبس



حلديث عن الشعر فإن كثرياً يسألونين عن تعريف للشعر ويتساءلون ما هو              وأعود إىل ا    -
 الشعر؟؟
-     والشعر عندي ال يف، وكم أجهدت نفسي يف تعريفه فما استطعت، وال أعتقد أن هناك             عر

لْد ماهيته أو يلم بِطتعريفاً استطاع أن يستقطب الشعر أو حيداملغلقسمه السحري . 
نسان بآفاقه البعيدة، ونظراته املتباينة، ورؤاه       نقول إن الشعر هو اإلِ    قد يكون مالئماً أن       -

وأحالمه، وفكره، وبصريته، ومعطياته بأوىف مشوهلا وأبعد آمادها، وأمسى ميوهلا وغاياا أو أحط نزعاا              
    ف اإلِ وغرائزها، ومن السخف أن نعر   لد  الذي ينظر ويفكر وحييا مث ميوت وخي       نسان بأنه املخلوق احلي

 .ذكره بعد موته حيناً أو ينتهي أمد ذكره بانتهاء حياته الزمنية الوقتية
 :نسان شاعر بقولهلقد وصف اِإل -

ــر األكب ــالَم ــيك انطـــوى الع وف
. 

  ــغيـر ــرم ص ــك ِجـ ــزعم أن وت
. 

 كما أن الشاعر كبري جداً وهو يوغل يف متاهات النفس وجيوب دروا، ومنعرجاا،                  -
ا، ويعباويكتشف ما غمض من أسرارها، ومتاهار عن شىت حوافزها وخلجا. 

 كما يسألين الكثريون عن االلتزام، وهل أنا شاعر ملتزم أم غري ملتزم؟؟ -
- ر بلغة الشعرإنين يف احلقيقة إنسان يعب. 
ال أرضى للشاعر هذا    ويف حالة أن يكون االلتزام إلزاماً وفرضاً فإنين ال أسيغه بطبيعة احلال، و              -

موعة أوضحت مذهيب من هذه القضية الفكرية" نداء الدماء"مة ديواين املوقع يف احلياة؛ ويف مقديف ا. 
-    تيح يل    ما أُ  -  إنين شاعر أعيش- ما استطعت   - النفس البشرية، كما أنين شاعر أحيا         مهوم 

بالضباب، الرازح حتت كابوس الذل والنفاق،      ف   مهوم قومي يف هذا العامل املتناقض املضطرب، املغلَّ        -
 وفيه  واجلرمية، والواقع حتت سيطرة االستعمار، والظلم، واالستبداد؛ وما من ديوان من دواويين إالَّ             

ليا؛  ع ٍلثُنسانية حنو عامل أفضل وحنو م      الطاقات اإلِ  نبض هلذه اهلموم القومية املتفاقمة، وحماولة لتحريكِ      
 .ويين تكاد تكون شعراً قومياً حمضاًكما أن ثالثة من دوا

-              خفاق يف هذا   دة اإلِ ولست مسؤوالً كإنسان عن الوصول إىل قمة النجاح أو اهلبوط إىل وه
سم الذي قد يكون سبباً     لْب الب  سكْ رح، وحماولةِ  اجلُ ِأكْ عن ن  - ليس غري    -املضمار، ولكنين مسؤول    

 .يف برئه وشفائه
-     به   وهناك أيضاً سؤال يلح كثريون، وهو ما هو أحسن األوقات عندي لتسجيل التجربة          علي 
الشعري         يئة اللحظة الشعورية مبا يهي ة وهل أستعني على  ئ هلا جو    ن،  االنطالق؟ كاختاذ جملس معي

 وتناول قدح من الشاي أو القهوة أو ما إليهما، أو اختار هلا وقتاً من األوقات؟؟



ز الشاعر على االحتشاد    غالباً هي اليت ختلق هنيهتها، وهي اليت حتفِّ       إن التجربة   :  وهلؤالء أقول   -
 . أسري رغبتها أن يظلَّهلا، وتأخذ عليه أقطار نفسه، ومنافذ حسه؛ فال ميلك إالَّ

-       على أن هناك وقتاً حينما يتوه   عندي فإنه يكون أفضل األوقات لتقييد       ج فيه احلافز الشعري 
 .ت السحراخلاطرة الشعرية ذلك هو وق

- من يسألين ما هي نظرتك إىل احلياة؟وهناك  
 كالطائر املرفرف الذي وقع يف شباك       - الشاعر    وأخص -نسان فيها   ونظريت إىل احلياة أن اإلِ      -

ت من هذا الشباك فال يستطيع ومع هذا فالصياد له باملرصاد ميهله فترة             صيد كبري وهو حياول أن يتفلَّ     
 . عليه وتكون النهاية احملتومة ينقض مث- قد تطول وقد تقصر -

 .والنهاية هي املوت -
 فإن حياتنا الدنيا مهما اصطرعت فيها اآلراء والرغبات واضطربت فيها املباهج،              ممن ثَ   -

ي سمة بالصراع اخلالد األزلّ   نا فيها املعاناة املت   ردا مأساة، وقَ  واضطرمت األشواق، ما هي يف حقيقتها إلَّ      
 .ملرء ذاته فيه مرغمة على احتمال ما ال حيتمل، وإساغة ما ال يطاقحيث جيد ا

 :وبعد -
-      فيض كثرياً يف وصف جتربيت الشعرية كما عايشتها وأعايشها،          أن أُ  فلقد كان من السهل علي

وأن أسترسل يف توضيح جوانب الرؤية الشعرية كما مارستها وأمارسها، ولكن عاقين عن هذا عامالن               
 :ا، وأمهيتهماهلما قيمتهم

أن أترك للناقد احلرية املطلقة يف أن يسلك الطريق األرحب إىل ذلك ال سيما وقد                :  األول  -
   ديه يف مسريته، ومفتاحاً ميكنه به أن جيد سبيله إىل نقد هذا الشعر                 وضعت على الطريق ص وى

 .وتقوميه
ل أو تقصر؛ ويف هذه       أكثر دواوين جمموعيت مبقدمات قد تطو       رتأنين قد صد  :  والثاين  -

        ا،     املقدمات حملات عن حيايت الشعرية، واهتمامايت الفكرية تكمل جوانب الصورة، وتشرح مالبسا
 .واا وزواياهاض من ظالهلا وألواا، وما انفرج من فجموتضع الرتوش على ما غَ

-    خملصاً عن إيراد هذا احلديث بالصيغة اليت فرضت كت         وأخرياً فإنين أعتذر   ث ابته صيغة املتحد
 ؟...ها ألي إنسان فكيف أسيغها للشاعرهذه، وال أود" األنا"عن نفسه، فإنين أنفر كثرياً من صيغة 

ص، وما دام   لَّ خ ولكنين أعتقد أن عذري سيكون مقبوالً، ما دام أن هذا حديث بني أصدقاءٍ              -
 .تهدفاً لالعترافسقف بينهم مأن اهلدف من ورائه هو املسامهة يف توضيح جوانب شخصية لشاعر ي

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -



 :ويعقب األستاذ حسني جنار على حديث احملتفى به فيقول
أعتقد أن من املناسب أن نعرج مرة أخرى إىل احلديث عن جانب أغفلته إما عمداً أو سهواً                    -

 .اباً يف عطائك الشعريوهو اجلانب الوظيفي يف حياتك وأثر ذلك أيضا سلباً أو إجي
 :فيجيب احملتفى به قائالً

احلقيقة مل أغفله وإن كان قد أشار إليه صديقنا الكبري األستاذ عبد املقصود خوجه ويف                    -
دواويين، ويف جمموعيت الشعرية حملات موسعة عن هذا اجلانب من اجلوانب اليت أشرت إليها يا أخ                  

 . شيء من ذلكيرادفما أعتقد أن هناك داعياً ِإل. حسني
 :ويعاود احلديث األستاذ حسني جنار قائالً

لقد كنت أذكر األستاذ أمحد الشامي عندما كان يعمل يف احلقل الدبلوماسي أشار إىل أن                   -
لته بشكل أو بآخر أن يكون ذلك احلر الطليق فيما يقول فما باهلا بالنسبة لك؟الدبلوماسية كب. 

 :ويرد احملتفى به على السؤال قائالً
واهللا يف احلقيقة الشاعر يود لو أنه خرج من سجن الوظيفة أو لو مل يدخل هذا السجن أصالً،                    -

 :يعين هناك أبيات للشاعر عن الوظيفة يقول فيها
وظـــيفة ظــــل وعـــيش زري

. 

غــداً ســيعدون يل يف حــيـايت   
. 

بــيـع األيب فمـــن يشــتري؟  
. 

ظـــيفـةولكــــنين ســـأبيع الو 
. 

وعــند الوظــيفـة ال أنـــربي  
. 

ــرمات   ــيوم للمك ــربي ال ــد أن فق
. 

ــري  ــد أفتـ ــيفة قـ ــند الوظ وع
. 

وال أفتــري الــيوم زور الكــالم   
. 

 :ويقول صديقنا الشاعر حسني سرحان من أبيات له يف الوظيفة -
ــتـون تلـفــت اهلــيـاب   يتلف

. 

ــرهة   ــوا بـ ــزوار ظل ــى ال وإذا أت
. 

فــرغ الــرؤوس خوافــق األلــبـاب
. 

ــنـا   ــنـا جلميع ــراعوا إن ــن ت ال ل
. 

 

 قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري
 :مث يلقي الشيخ أبو تراب الظاهري القصيدة التالية ذه املناسبة

وتــر القلـــب املطَـــار
. 

وهزهـــزمنــنم الوشــي  
. 

ــأواري  ــتياقـي بـ فاش
. 

ا بلبـل شـدواً  ـه ي ــإي 
. 

أنـت فـيهـا كاهلـــزار  
. 

 إمنــا الشـــعر ريـــاض
. 

ــثمـار آدهــا محـــل ال
. 

ــا ظــل وريـــف  دوحه
. 



ــرار  ــي يف ذات قـ وه
. 

فــرعها ســـاٍم معلـــى 
. 

زهـرها عـنـد افتـرار    
. 

فـاح عطـراً فـاح مسكاً       
. 

ـــاري ــيها وس ــع ف رات
. 

ناشـق أنــت شذاهـا     
. 

ومســـيـع يف وقــــار
. 

حســن أنــت مســـمى 
. 

أنــت رمـــز للفخـــار
. 

أنـــت فيــنـا عبقــري 
. 

ــن ــربه طــيب ال جـارخ
. 

 ــي ــيلـوذعـ  أملـعـ
. 

ــبـار ــافض كـــل غ ن
. 

ة عرفـاً ــأبيض الصفح  
. 

ينجلــي عــن ذي نضــار
. 

ر طبع ــفيك قرض الشع   
. 

ــورار  ــات يف احـ رامق
. 

صـغت للشـعر عــيونـاً   
. 

 .           وـــاء يف اقتســـار 

يســتبني اللــب حســـناً 
. 

ه بـعـد اقتــدار  ــل
. 

قـرشـي بــز أقرانـاً     
. 

ــبهـار  ــوت وان يف خف
. 

ـــاً  ــرك األذواق خرس ت
. 

فلــه جمــد اشتهـار    
. 

قـد حـباه الفـن صيتـاً       
. 

ــدراري  ــنـاه الـ فمع
. 

وع األلفــاظ للمعــىنطــ 
. 

يف انـــتظام وانتـــثـار
. 

فهــي إذ تـأتــيه تـــأيت 
. 

طــــارواملضــمون حيـلـــو باِإل زانـهــا املضــمون
. 

ارـل اختي ــ ك ولــه
. 

وقعنفس  لكم هلا يف ا 
. 

ــوار ـــن عـ ــت ع ختل
. 

ــيـاال و  ــر خ ــه بك تل
. 

أنـت مـن قـوم خيـار      
. 

ــاعـلم  ــا اخلــوجه ف أيه
. 

ــار ــك يف هـــذا الغم ل
. 

ــباً  ــمر ح ــهم يض كل
. 

حــيث أجــىن االهتصــار
. 

ــرم   ـــود كك عبدمقص
. 

ـــار ــأىب للحص ــو ي وه
. 

فلـه شـأبـوب فضـل     
. 

و اعتـذار قـويل فـإين ذ    
. 

ـــرت يف   ــن قص إن أك
. 

جاءنـا غــب انتظـار    
. 

ألديــب شـــاعر قـــد 
. 

ــبري ــباربعــ  للكــ
. 

والــتحايا مفعمـــات  
. 

 



 كلمة السيد هاشم زواوي
 :مث تعطي الكلمة للسيد هاشم زواوي حيث قال

د كان لفضل األخ أو االبن الصديق عبد املقصود أن جعلين أسهم يف             أيها السادة األحباء، لق     -
الترحيب بصديقي الكرمي األستاذ حسن عبد اهللا القرشي فهنيئاً له هذا التكرمي وهنيئاً لنا هذا االستماع                

 .بعد أن شنفنا مبا طاب لنا من حديث سامق الذرى يف التعبري والتنسيق والبالغة والتعبري
ستاذ حسن عبد اهللا القرشي يف مدرسة الفالح وكنا نكربه سناً أنا وصديقي              لقد عرفت األ    -

األستاذ عبد اهللا عريف رمحه اهللا وصديقي احلاضر أمامكم األستاذ علي حسن فدعق وكنا نصدر جملة                 
لة برعمة من براعم                كتابية خبط أيدينا حتت إشراف أستاذنا األستاذ السيد حسن حسنني كانت هذه ا

الطفويل نأيت فيها مبا يعن لنا من أفكار قد تكون اعتلجت يف نفوسنا وسارت ا أقالمنا الصغرية                 الفكر  
ونفوسنا اليت مل تنضج بعد، وكان هلذه الة اخلطية أثرها يف نفوسنا بعد أن شببنا بعض الشيء عن                    

 الساسي رمحه   الطوق، فأصدرت مبعاونة زميلي األستاذ السيد علي حسن فدعق واألستاذ عبد السالم            
اهللا كتاباً من كتب األدب اليت ميكن أن نسميها خطوة إىل األمام ذلك الكتاب هو نفثات من أقالم                    
الشباب احلجازي راعينا فيه أن جناري فيه أدباءنا الكبار أمثال والد الصديق األستاذ عبد املقصود                 

 من كبار األدباء الذين مسيناهم فيما       وشاعرنا الذي نرجو له أوبة محيدة األستاذ عبد اهللا بلخري وكثرياً          
بعد الرعيل األول وقد ضمت هذه اموعة من النفثات بعضاً مما أنتجه صديقي احملتفى به واألستاذ                  
الكبري أستاذنا الصحفي عميد الصحافة األستاذ عبد ايد شبكشي وال أقوهلا جماملة ولكن قلمه متكن                

دبية والصحفية معاً، مث باعدت بيننا األزمنة والظروف فاشتغل األخ          ومترس يف الكتاب مبا أفاد حياتنا األ      
األستاذ حسن قرشي سكرترياً ملكتب معايل الوزير املكتب اخلاص كما يقولون عنه وجاءت إرهاصات               

ذاعة العربية السعودية آنذاك، وهذا حديث قد يطول لكين أحب أن أشري هنا رمزاً إىل ما قدمه                 بدء اإلِ 
ذاعة لوناً   أضفى على اإلِ   ذاعة العربية السعودية من جمهود وإنتاج ثر      عبد اهللا القرشي لإلِ   األستاذ حسن   

من األدب الرفيع، والشعر األنيق، واألحاديث الشائعة مما جعله يذكر فيشكر، هذه حملة عن صليت                 
الحق إن شاء   ذاعة يف حديث    باألخ الصديق حسن عبد اهللا القرشي أعود إليها ثانياً حني أحتدث عن اإلِ            

اهللا وختاماً أشكر األستاذ األخ الصديق أو االبن الكرمي عبد املقصود خوجه على ما أتاحه يل من فرصة                  
ألحتدث إليكم هذا احلديث الذي أرجو أال يكون بضاعة مزجاة ولكنين أرجو أن تذكروين ا والسالم                

 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 مناذج من شعر احملتفى به
 : األستاذ حسني جنار من احملتفى به أن يسمع احلضور شيئاً من شعره فيقولمث يطلب

لنا عود على بدء لنشنف اآلذان مرة أخرى بكالم هو مقفى وموزون، وله جرس موسيقي                  -
رنان، وله إحساس وإرهاص يف نفوس السامعني عود إىل شاعرنا األستاذ حسن عبد اهللا القرشي                  

 . أفكاره فليتفضلليسمعنا من قصائده، ومن بنات
 :و يليب الشاعر حسن عبد اهللا القرشي الطلب فيقول

عالم والثقافة يف اجلمهورية    يف احلقيقة قبل أسبوعني كنت مدعواً لوزارة اإلِ        !  شكراً جزيالً   -
العراقية الشقيقة حلضور مهرجان املربد الشعري، وحضور هذا املهرجان حرمين من حضور االحتفال              

 أن أساهم يف هذا املهرجان العاملي الذي تقيمه         لة التقديرية، ولكنين رأيت واجباً علي     بتقدمي جائزة الدو  
. مجهورية العراق الشقيقة يف وقت هي أحوج ما تكون فيه إىل كل ذرة تناضل فيها عن األمة العربية                  
يلة هناك قصيدة طويلة عن بغداد، وهناك مقطوعات صغرية، فهل هناك جلد لسماع هذه القصيدة الطو              

قبل أن أقول هذا اجللد هناك نكتة من األستاذ عبد الوهاب البيايت قيل             .  أو أننا نقدم مقطوعات صغرية    
لقد صعد مرة إىل املنرب يف مهرجان       :  إن مهرجان املربد الشعري قد تأخر طويالً فلماذا؟ فقال هلم         :  له

الرئيس صدام حسني بوقف    سابق شاعر من مجهورية موريتانيا وألقى قصيدة أخذت ثالث ساعات فأمر            
 :املربد الشعري فأحذركم قبل أن أقول

  ))!أمة العرب أفيقي(( 
 الذؤابات، وما أَمسـى اللـقـاءْ      

. 
 قَدر العـرِب شمـوخ، وإبـاءْ      

. 
 النهـى)  بغـداد(ا مداد الفخِر      ي

. 
 ءومسار النجـِم يهنيـِك العـال      

. 
    مجـرةٌ أنــِت، وِعـز  بـاذخ  

. 
 ومنـار مـن نسـيِج الكربيـاء      

. 
 ورؤى خضبـهـا اـد سـنـاً     

. 
 عبقريـاً، مـن نجيِع الشـهـداءْ     

. 
     احلكمـِة منـذُ انطـلقت مـأرز 

. 
 ـاحتـين، النـبـالءْ  آيــةٌ للـف  

. 



 من صباً )  نجٍد(كلَّمـا هـاج بـ     
. 

 رخـاْء)  بغـداد(هبِت الريح بـ      
. 

     ا ثَـمهكـاظ(أوزحـاِفـلٌ)  ع 
. 

 ِمزمـار الِغنـاءْ )  اِلمربِد(كانَ لـ    
. 

 ـهـَـن ل ـح)  مـزــزم(أو تراَءى   
. 

 دفْـق وِنـداءْ )  ِدجلَة(من صدى    
. 

      ـدىـلبةً أنـِت علـى العاِتي نص 
. 

 !للمحـبني، نشـيد النـدمـاءْ     
. 

* * * 
حممتـزجٍ      د ثـونـا عـن ثَـرى 

. 
     ـدلٍّ بالـوفَـاْءبـاملُـروءاِت م 

. 
 وعن الُحوِر الرصـافيـاِت عـن      

. 
 ظَبياِت اجلسـِر يف أشـهى بهـاءْ      

. 
 زهت)  هارونَ(عن حضاراٍت لـ      

. 
 صـدِر احلُكمـاءْ  )  املأموِن(وعن   

. 
 مصـباِح اِحلجـى  )  أيب عثمانَ  (و

. 
 الندِب فيـاض األنـاءْ    )  اخلليِل(و

. 
 ومـن)  بشار(و)  النواسي(و

. 
 قد تسـاموا مـن ِكـرام األدبـاءْ      

. 
 عطـاًء أبلَـجـأ  :  القـنـاديـلُ

. 
 يتساوى اجلَهـر فيـه، واخلَفَـاءْ      

. 
  الفكـر، وكَـم    زمـر خلَّـدت  

. 
 مـن فُنـوٍن ضيعتـهـا الُخيـالء     

. 
 كـانـت ِبِهـم  )  القـرآن(لغةُ   

. 
 لغـةَ العـزِة فـي أمسـى النقَـاء      

. 
      ـرى ِعبى، والنجـاوجنـو بر 

. 



 تبعثُ اليقظَـةَ مـن بعـِد فَنـاء       
. 

* * * 
 )ِدجلـةٌ(مرحى   )  بغداد(مرحباً   

. 
 حبيـايت، األوفـيـاُء، اخلُلَصـاء     

. 
      ـهالفـن، ومـا أعظم موكـب 

. 
 كلُّ مـن فيـه سـراةٌ، عظَمـاء      

. 
 عِشقوا الشـعر لـذاِت الشـعر ال      

. 
فـاء    ِهلبـرـاٍت، يـزدريهـا الش 

. 
 إمنـا الشـاعـر فـي آفـاِقــهِ     

. 
 صيحةُ احلـق، ودمـع البؤسـاء      

. 
 يف القـلب لَظـى   )  بغداد(إيِه يا    

. 
 زاد من وقْـدتـه جـرح الِفـداء      

. 
 ويـةٌكيف عـادت، ِقـمـم عل      

. 
 ):غَـار ِحـراء  (جمدها ينبع من       

. 
     قـامـاً ليم رتضـي السـفحنـات 

. 
 وترى الغرباَء صـنواً للسـمـاء؟     

. 
 موئـالً)  يهوذا(كيف أضحى لـ      

. 
 موطن العـرِب، وأرض اخلُلَفَـاء      

. 
 والثَّـرى احلــر غـدا منتجعـاً     

. 
–    ـالء  – بعـد عـزِللِّـئَـاِم الدخ  

. 
 سـرقـوا ومـض قـروٍن عنـوةً     

. 
 حني غاب الصيد عن مسرى ذُكاء        

. 
 سامريـونَ، مـرابـون، عتـوا     

. 
   اء   بعد ذُلٍّ، ونـومـوا بعـد خ 

. 
  جاهـليون وإن طـال املَـدى      –

. 
 ما لَهم يف مربِض األســِد بقَـاء       

. 



 سـيـعودون إىل غُـربـِتـهـم    
. 

 !وسيلْقَونَ على الكُـفـِر اجلَـزاء     
. 

* * * 
  فـال لـك العتـىب )  فلسطني(يا  

. 
 تـِهـين فالنصـر للحـق ِوعـاء     

. 
 ذمـةُ ثـأرك فـي أعنـاِقـنـا      

. 
 ذمــم الـثـأْر الـتـزام وأَداء     

. 
 ومـا آملـه  )  فـلسـطني(يـا   

. 
 جرحـك النابض بالـداء العيـاء     

. 
 ـوم تغتـلي مـأسـاتنـا   كـلَّ ي 

. 
 حنـن أبنـاَء اهلُــداِة األنبيــاء     

. 
 نزفَت خنوتنـا؟ هـل لَـم يعـد       

. 
 يف الشـراِيـني األبيـات عطَـاء     

. 
 - وا حسرتـا     –غَربـت أجمادنـا   

. 
 يـاِت سـواء حني عدنا فـي الرز     

. 
 نتباكَـى ومنـري اِخلصـِب فـي      

. 
 حقِْلنا، والدوح خمضـر اللِّحـاء      

. 
 ليتـنـا مل نــك أحفـاد اُألىل       

. 
 فجروا يف الصـخِر أظـالالً وماء       

. 
 ركزوا فـوق الـذُّرى رايـاِتهـم     

. 
 وأضعنـا يف احلمـاقـاِت اللِّـواء     

. 
 شـركـاٌء حنـن للجـاِنـي إذا      

. 
 !مل نـبـدد عنفـوانَ اجلُبـنـاء      

. 
* * * 

 

     ـهـلم مـا أشـأمـوا بالسحلَو 
. 

 ِسلْمهم مين، وغَـدر، واعتداء       
. 

 رثَّ حتـى مل يـعـد يسـتر ما        



. 
 مـوهـوا حتـى تعـداه احلَيـاء     

. 
 األخــالَّء تعـادوا جـهــرةً    

. 
 فَـغــدوا أمثُولـةً للـضـعفَاء    

. 
 شوهـوا القُـرىب ومـا أتعسـه      

. 
 ي احلب بغضـاً أو ِريـاء      حني ميس 

. 
     ـلمس فَـلَـه)  يهـوذَا(فاجـر 

. 
 يف مدى التاريـِخ لـؤم األدعيـاء      

. 
      قَـذى مـادييف النهـر الر اشع 

. 
 نبتةُ الشوِك، سلـيـلُ السـفَهاء      

. 
 ـن يفِقده كيف يهـدي السـلم م    

. 
 ويعيـش اللـص بني الكُرمـاء؟      

. 
 عـدة الســلم وغـى حممومـةٌ     

. 
 صنعـةُ املستبسـلـني األقِْويـاء     

. 
 ال ِشـعـارات بـال فَحـوى إذا      

. 
     تنـدك يحكتها الررـاء؟…  حبه 

. 
* * * 

 ـذي والَّ –إيه لوال اخللف فينـا       
. 

 –رفَع األفالك، أو أجرى اهلَـواء         
. 

 كانـِت الدنيـا لـنـا مزرعـةً      
. 

 !عبداناً، إمـاء  )  صهيونَ(وبنو   
. 

* * * 
 لْوهـ)  القدِس(ِقف على أربعها      

. 
 عزاء؟...  يف ربـوٍع للمحـبني    

. 
   ـدهني األىل  )  عيسـى(موالنبي 

. 
 غَمـروا اآلفـاق نـوراً ورجـاء     

. 
 صـدح الـدهـر على أرجاِئهـا     

. 
 وسمـا فيهـا األبـاةُ األوفيـاء      



. 
   ربعراً(تبكـي   )  اِإلسراِء(ممع( 

. 
 

 يف األمِس املُضاء   )  صالح الدين (و
. 

 )معتصـم(تشتِكي القَيـد، وال       
 . 

 حيِطم األصفـاد يف أيـِدي النـساء     
. 

 الذي بورك من   )  األقصى(أحرقوا  
. 

 ِه واختـالَ فيـه الغربـاء      حوِلـ
. 

 كُـلُّ يـوم غـارةٌ حنـن هلــا       
. 

  طَـبـواء   …  حـا الشم ِمنثملُهي 
. 

 كـلُّ يـوم طَعنـةٌ، تيـارهــا     
. 

 يصعق الروح كمـس الـكَهربـاء     
. 

    نا علـى ضـم الِعـدى حنن أغضيي 
. 

 فاستسغناه مبـا أَشـجى وسـاء      
. 

 هـل لَنـا مـن وثبـٍة عـاِرمـةٍ      
. 

 !فِسياج الفخِر إرخـاص الدمـاء     
. 

* * * 
 فقـد)  لبنـانَ(سائـِل اجلَنـةَ     

. 
 ءروعـتـه نـار ِحـقٍْد وبـالَ      

. 
   تقَمـهيونُ(نمنـه دولـةً  )  ص 

. 
 صـنـعـةَ اِهللا جــالالً ورواء      

. 
 من ِحجاِر النجم قد ِصـيغَ ومـن       

. 
 رفرِف اخلُلِد، ومن ِسحِر املَسـاء       

. 
 هلَـام، رقْـراق السـنا    منبـع اإلِ  

. 
 ِغيلُ آسـاٍد، وغـابـات ِظبـاء      

. 
 أفقـدوه األمـن مـا حـلَّ بـه      

. 
 يضِحك الثكلى ويستهمي البكـاء     

. 
 أججـوا الفتنـةَ فـي أربـاِضـهِ     

. 



 فَــإذا األهـلُ ِخصـام وِعـداء     
. 

 ُء أسـى مـزقـوه فـهـو أشـال   
. 

 تنخر البغضـاُء فيـه والشـقَـاء     
. 

 كيـف يرضـون لـه حـريـة      
. 

 كانِت الشمس شروقاً وانتمـاء؟      
. 

 كيـف يـرضـونَ بـه أفئـدةً      
. 

 تسحق اخلطب إذا ما اخلطب جاء؟       
. 

 ورؤوسـاً عـامـراٍت بالنهـى     
. 

 وذُرى تنشـق عنهـا الكربيـاء؟      
. 

 وربـاً تـأْرج بالعطْـِر فـمـا      
. 

 من ِسواها ثَـم وحـي الشـعراء؟      
. 

 مصرع البغِي قـريب مـا سـخا      
. 

     ِب بروِخ العمـذْلٌ وافتداء من ش! 
. 

* * * 
 الـِفـدائـي ومــا أروعــه    

. 
 ذلـك املـارد، ِعمـالق اِإلبـاء     

. 
 رفَـض الـذُّلَّ غــدا معجـزةً     

. 
 ِرداء...  البطـوالت هلـا أضفَـى   

. 
 من ضمري األمـة احلـر انتضـى       

. 
 عزمـه اجلبـار مـوفور العطَـاء     

. 
 ــه الـروح لـتحيـا فَـذَّة     مهُّ

. 
 ليـس يعنيـِه حطـام، أو ثَـراء       

. 
 مـلَـك يقتحـم اهلَـولَ فـمـا     

. 
 لـعـدٍو، غـادٍر، ِمنـه ِنجـاء      

. 
 يـد احلـي فينـا أبــداً     الشـه

. 
 من يماريـه انتقـامـاً، أو والَء؟       

. 



 قـد أمـات املـوت فـي وثْبِتـه      
. 

 صعقةُ الرعِد، وإصـرار القَضـاء      
. 

 دمـه العـابـق ذخـر للِحمـى     
. 

     للس مشــرئب ـارنماءوـم! 
. 

* * * 
 قَـدر...  أمـةَ العـرب أفيقـي    

. 
 لَـِك حتقيق انتصـاٍر، وجـالَء      

. 
 كنِت تاجاً فـوق هامـاِت الـدىن      

. 
 كنِت عزمـاً، ومضـاًء، وإخـاء      

. 
 ال يكـن جيـلُك أدنـى منـِزالً      

. 
 مـن جـدوٍد عبقـريني ِوضـاءْ      

. 
 مثُـالً للـصـيـِد كـانـوا ذادةً     

. 
 للِحمى، عاشـوا جنومـاً، بسالء      

. 
 إمجِعي الشمـلَ وسـِريي للعلـى     

. 
 كمسري السـهِب يف عـايل اِجلواء      

. 
 عصـرك ال مـأْوى بـه    ســيد  

. 
 !إنـه عصـر الفَضاء   …  ملَِهـٍني  

. 
* * * 

 عـذْراً إن يـكن   )  بغداد(إيِه يا    
. 

 غَلَـب الـدمع ابتـساماً يف اللِّقاء      
. 

 كلُّنـا...  كُلُّنـا ماِضـغُ جمـرٍ    
. 

 الغربـِة أنضـاُء اكـتواء   يف مدى    
. 

 جرحنـا أكبـر مـن فَـرحِتنـا     
. 

   بدسـتانـا مـاء...  وأسباهلَن! 
. 

 



 .وطلب األستاذ حسني جنار من الشاعر أن يسمع احلضور شيئاً من شعر الغزل
 :ويرد الشاعر قائالً

يدة عن الشاعر علي أمحد باكثري، فعلي أمحد باكثري كان فعالً           الغزل فيما بعد وسأنشدكم قص      -
 :رجالً عمالقاً وال ننسى أنه أول من حيانا يف كتاب وحي الصحراء حتية رائعة مطلعها

ــرم   ــدى احلَـ ــرحباً بصـ و مـ
. 

ــاز    ــاس احلجــ ــالً بأنفـ أهـ
. 

نزواء مث كانت سبباً يف وفاة هذا       ر عمره أجربته على اإلِ    وقد تكاتفت عليه قوى طاغية يف أواخ        -
األديب العمالق املثقف ثقافة عربية خالصة ممتازة، وثقافة أجنبية ممتازة أيضاً، والذي له أثره الكبري يف                 

قصيدة علي أمحد باكثري ال تعين شخصاً واحداً        .  املسرحيات الشعرية كرائد من رواد هذه املسرحيات      
جيالً من الشعراء الكبار واألدباء تضافرت عليهم قوى الطغيان واجلور حىت نزحوا عن              ولكنها تعين   
 .دنيانا مكرهني

 إىل علي أمحد باكثري
ِإنـه عـرس شـهيـٍد يتسـامى     

. 

ِقف على الدرب زهواً وابتسامـا        
. 

ويرد املوت مهزومـاً مضـامـا      
. 

ـم القيـد إذا القيـد عتـا      يحِط 
. 

مل يكـن خيِفـر للـفَـن ِذمامـا      
. 

راِهـب للفـن علْـوي الـرؤى      
. 

وِكِب اخللـِد حمبـاً مستهامــا     م
. 

عاشـق للخـلِد قـد سـار إىل        
. 

ـاعانقتـه ربـةُ الشـعر فَهـام     
. 

       ـداِة الركـِب حـاٍد غَـِردمن ح
. 

يلـق فيهـا جلنـاحيـِه مـراما      
. 

ملَـك قـد عبـر اَألرض فـلَـم      
. 

مل يـزلْ فيـِه صـداه يتـرامـى      
. 

وانطوى كيف انطوى عـن عاملٍ        
. 

   لَ أَضـواؤـزامـا   مل ته جتـلُو القَت
. 

مل تزلْ أزهـاره تهـِدي الشـذَى       
. 

ا يريب احلر فاسـتحلي اَألوامـا      م
. 

وشجاه مـن مـراراِت اجلَـوى       
. 

بعـد أَن عـاد يبابـاً وحطامـا       
. 

مل يعد فـي الكـوِن مـا يؤِنسـه        
. 

نشـوةُ العنقود ولَّـت والندامـى     
. 

       ى شـاربالنـدام بـني مل يعـد
. 

!لِم ومصبـاح اليتامـى   رع احلُ زا
. 

ليس يحيـا بني جـدراِن اَألسـى       
. 

* * * 
جرِح للفـادين غـاراً ووسـامـا   ـ

. 

ـ      يا عري   ق اجلُرِح كم صغت مـن ال
. 

بني جنبيـك عطـاًء وضـرامـا     
. 

بـورك اجلُـرح الـذي حتمـلـه 
. 



كم جلت ذكرى وكم أَورت عراما       
. 

بوركـت آياتـك الكـربى الـيت     
. 

والسعيد اجلَد مـن عاف الزحامـا      
. 

واَألمـاِني خدعةٌ  )  علـي(يـا    
. 

من يراها يف الـدىن حتمـاً لزامـا       
. 

 مهـمـا عربـدت اآلالم ـهـزمي
. 

يف مدى الغربـِة شيخـاً وغالمـاً      
. 

قد تساوينـا علـى هـذا الثَّـرى       
. 

عـاش عامـا لعبةُ املوِت كمن قد       
. 

من يِعش أَلْفاً وإن طـالَ السـرى        
. 

ِمثلُ طيِب الذِّكر يستهِوي الِعظامـا      
. 

غير أَن اخللـد للـذكـِر وهـل       
. 

* * * 
طاملـا غَنـاك وجـداً وهيـامـا     

. 

 تـوارى عـاِشـق ِيـا فلسـطني
. 

باكيـاً مل يخش يف احلُـب مالمـا       
. 

جـرحـك القدسـي كـم قَبلَـه     
. 

تصرع البغـي وجتتاح الظَّـالمـا     
. 

فنه كـانَ علـى البـاِغـي يـداً       
. 

صارماً كان، وثـأْراً وانتقـامـا      
. 

 قبضـِتهِ واليـراع الصـلْب فـي    
. 

ما حنى يوماً عـن الذِّروِة هـامـا       
. 

كَـان فـذّاً عـربيـاً شـاِمخـاً      
. 

زاهداً والناس يغشـونَ احلُطـامـا    
. 

باِسـمـاً واخلطـب داٍج حولَـه      
. 

ينفض الرمس ويسـتِحيي الِعظَامـا    
. 

      هـهيٍد ِفكـرفـاذكريـه كـم ش
. 

* * * 
شرفِة الشـمِس وباألجمـاِد هامـا     

. 

أَيها احلـب الـذي عـاش علـى 
. 

ـاً، وصفـاًء، وسـالمـا     يرعبق
. 

أَيها الـروح الـذي كـان سنـاً 
. 

 الغمامـا فيِضه الدافـِق نستسِقـي   
. 

واعتنـاقـاً للـمروَءاِت فـِمـن     
. 

 جحيمـاً وِخصامـا   الَّمل تعـد إِ   
. 

ِعش بدار احلـب فـالـدار هنـا       
. 

أَبصرت عيناك ما زالـوا سـوامـا     
. 

واصحِب اَألمالك فالنـاس كمـا      
. 

!فاقرأ على األرِض السـالمـا    نابغٌ  
. 

مل يعـد يسـعد يف دنـيـامهـو       
. 

 :وبعد أن أكمل إنشاد القصيدة قال
 ):علي حممود طه(نسان املعذب الذي امسه الشاعر والذي قال فيه وهذه األبيات عن اِإل -

     بعصـا سـاحـٍر وقلـِب نـيب
. 

 السـين هبـط األرض كالشـعاع    
. 

 



  ))الشاعر(( 
     الظـالم هـدأ الكـونُ وغشـاه 

. 
      نيـام ملَـك يسـهر، والنـاس 

. 
 غارق فـي جلـِج الفـكِر شـجٍ      

. 
      جينيـه الطغـام والـزرع ،زارع 

. 
 ضاحك باٍك معـاً، كـم يغتلـي       

. 
 سـيـه، فيعييـِه الـكـالم    مبـآ

. 
       القلب، ويف القلب جـوى راعش 

. 
      ـضـامحائر، من صولة الغـدِر م 

. 
 خـافض الـرأس، وكـم يثقلُـه     

. 
      يعروهـا قتـام أن يـرى األحالم 

. 
 صـِحب النـاس علـى ِشرـم     

. 
      وتنـاءى حـني أعيـاه السـقام 

. 
 حيـمـل الــورد إىل داراــم     

. 
     ـهـامفيبـاديـه عـقـوق وات 

. 
 ويـريق الشـهد يف أكـواـم      

. 
      ِد ذلٌ ومـالمـهالش صـادوح 

. 
 أوسـعـوه أملـاً وهـو الـذي      

. 
 عاش يأسو اجلرح والـداُء عقـام      

. 
 يـا لـه مـن عاشـٍق، مغتـرب      

. 
       ـرامباً ملء حواشيهـا الضيف ر! 

. 
* * * 

 قـد تغـنـى، بـأمـاٍن ثـرةٍ      
. 

 أين من ناديـِه آمـالٌ جسـام؟       
. 

ـ   اغون باحلـق فـمـا   عبـثَ الب
. 

       حقّـاً، مـا يغطِّيـه أثـام عـاد 
. 



      هـوى هـوا العصـراُألىل قد شو 
. 

     ون، مرابـونَ، لئـامجـاهـلي 
. 

 سخروا من قَبـس الشـمِس فهم      
. 

      غـامكنعـاٍم، عـاد حيميـه الر 
. 

 ادعـوهـا مـدنيـات، ومـا     
. 

     ـطـامح ـاتهـي إالَّ هـمجي 
. 

 الـدم احلـر شـراب ســائـغٌ     
. 

     ـون أقْـنـانٌ تسـامواحلـواري 
. 

     ـلـى جـدىاألع ـماملراؤون ه 
. 

     ـواموس ،ـون رعــاعواألبي 
. 

 أيها الشـاعر فاحبـس جوهـراً      
. 

       للجوهـر الفـذِّ مـقـام مل يعد 
. 

 ليـس للشـعـر رواج فـي دىنً      
. 

       وانتقـام ،وحقد ،ملؤها حرب 
. 

       ـدىالقلـب س دم هـرقإيِه ال ت 
. 

 !الشـاعريـات حـرام  فالدمـاُء   
. 

 

 :ويعلق األستاذ حسني جنار قائالً
ر، إن شاء   الواقع ال زلت حتمل غصن الزيتون، وال زلت تسعى يف مسعاك اخلي           .  ال فض فوك    -

اهللا مع أمنياتنا لك بالتوفيق فيما أنت قادم إليه، شكراً لتجاوبك الطيب، وشكراً للمحبني الذين أصغوا                
لعل ما بني أيدينا من دواوينك جيعلك بيننا دائماً وما هو مترقب منك يف املستقبل إن شاء اهللا                   إليك، و 

سيكون أيضاً معيناً ال ينضب يف عطائك الفذ، وإن كان لك من كلمة فالالقط لك قبل أن أختم                     
 .األمسية

 :فريد الشاعر بقوله
ن الشعر احلر ومل آت بنماذج      شكراً جزيالً، يف احلقيقة كنت أشرت فيما قدمت من كالم ع            -

بأبيات من الشعر احلر قلتها يف      )  حسن مشاط (امة الشيخ   منه يف شعري، وقد أذكرين وفاة فضيلة العلَّ       
، وحينما نشرت حدثين السيد حممد علوي ابنه أن السيد           )علوي مالكي (مرثاة فقيد الوطن السيد     



أحب أن أذكر هذه    .  الشعر باللون احلر  الشيخ حسن مشاط أعجب ذه األبيات على كراهيته لكتابة          
النجم الذي  :  القصيدة بعنوان .  األبيات على ما قيل يف الشعر احلر أو على رفض بعض أصدقائنا له             

 :هوى

  ))إىل علوي عباس املالكي(( 
ه النديوتالذي باألمِس كان ص العاِلم 

 "احلَرم"ميُأل 
 يهدر شالَّلَ صفاْء

 )قُعيِقعان(يف ) اَألبطِح(ميوج يف 
 )سلٍْع(ويف ) جبِل النور(يف 

 يدور يف الزمانْ
 يهز كالصباِح شرفةَ الِقمم

 العاملُ اهلُدى
العامل الشعلةُ والرايةُ واملنار 

 )النيب(البطلُ اَأليب ِسبطُ جده 
 )علي(وسبطُ جده 

سافَر يف مركبِة اجلهاد 
 اِن كالشهاِب وارحتلْمر يف كوكبِة الفرس

ادهلم وانطوِت الرايةُ، واخلطب 
 ن تكن عليه تجرح املُقَلْفِإ

 وتدهش العقولُ تنذِهلْ
 ن تكن تعِولُ الفتقادِه القلوبوِإ

يف الصدور لتِظي اآلهاتوت 
فحقُّه ذلككلِّ نابٍغ وعبقري حق  

 ميظلُّ ذكره يضيُء يف محاجر النجو
وميشاِرف الغيف م يعيش وِفكره 

ِة الكرومتيف نب 
 يف مرفِأ الشمِس



اوِة اَألحالمدويف ن 
 يف قَطَراِت الغيِث بعد اجلدِب

يف تنفُِّس الوليد 
 طاللِة اليوِم اجلديديف هتفِة الشهيِد يف ِإ

ويف انتظارنا لكلِّ عيٍد بعد عيد! 
* * * 

 ِد يا مصاِقب الذُّرىا) علوي(يا 
 تبِكي عليك يف الصباِح يف املساِء كلُّ ِمئذنة

 جهشي)مزمز (وعاملَر 
 يوشِوش احلمام أَسراب احلمام

 مام؟هل ذَهب اِإل
 والرخام) احلَصوة(تساِئلُ اَألحجار يف 

 )املقام(سدة 
 اجلديد) ابن عباس(عن 

 )الصفا(ربوةَ ) جونُاحل(تستنبئُ 
 مام؟هل يرجع اِإل

 تستفسر األسفار يف خمبِئها
امعن لَمسِة اهلُم 

 زينةٌ حىت ِقبابح)املسجد احلرام!( 
* * * 

 اِد ما زال الشذَى) علوي(ال تكتئب يا 
 يسطع يف اَألروقِة املعبقة

 اِءميور يف اَأل
 اِق األكفياْءما زالت مشاعلُ الرف

 تضيُء يف متاهِة الصحراْء
 تمد ظلِّها قناديلَ ِفداْء
 متده أَعالم خري ورجاْء

 ولود لألماجِد اُألباة) ٍةمكَّ(يا ِشبلَ ) مكةٌ(فـ 



 )ِحراْء(ما زالَ فيها نفَحات من 
 )األنبياْء(ودفَقات من تراِث 
 ىن فاض األستغمرها بالنور ِإ

ِمدلَّ العزاْءها بالصِبر ِإتن عربدِت املأساةُ إن ج! 
 

 كلمة اخلتام
 :وخيتتم األستاذ حسني جنار األمسية بقوله

والسالم عليكم  !  مرة أخرى شكراً هلذا التجاوب الطيب، ومرحباً بكم يف لقاءات متجددة             -
 .ورمحة اهللا وبركاته

* * * 
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