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 حملات من حياة احملتفى به
 .م ١٩٤٥ولد األستاذ فاروق جويدة مبصر سنة  •
 .م ١٩٦٨، سنة خترج من كلية اآلداب، قسم صحافة •
م، مث عني سكرترياً    ١٩٧٦عمل حمرراً اقتصادياً جبريدة األهرام بعد خترجه من اجلامعة حىت سنة              •

 .م، مث عني رئيساً للقسم الثقايف وما زال ميارس عمله حىت اآلن ١٩٧٨جلريدة األهرام حىت سنة 
 .نظم أول قصيدة شعرية وعمره مل يتجاوز العاشرة  •
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* * *



 حفل التكريم
 

 االفتتاح كلمة
 :افتتح األمسية السيد حسني جنار بالكلمة التالية

 أفضل  بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، حممد بن عبد اهللا عليه               -
خوة األفاضل، مرحباً بكم يف لقاء يتجدد بتجدد ضيوفنا يف لياٍل أثريية حتمل              أيها اإلِ .  الصالة والسالم 

يف طياا املعاين احمللقة اليت نعيش فيها، وحتت أفيائها نستمطر الكثري من األفكار اجليدة اليت ا تتزاوج                 
دعوة وجتشمه مشقة السفر فحل بيننا أهالً        ضيفنا يف هذه األمسية نشكره على تلبيته ال        .  الثقافات

ووطئ سهالً مرحباً به بامسكم مجيعاً، ونرجو أن تكون أمسية ال ننساها يف سلسلة األمسيات اليت                   
الكلمة كما تعودنا للمحتفي الشيخ عبد املقصود خوجه الذي أترك له            .  نعيشها يف مثل هذه الليلة    

 . ية الالقط ليقدم لنا احملتفى به يف هذه األمس

 كلمة احملتفي
 :مث ألقى احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه كلمة ترحيبية بالضيف فقال

بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني،                 -
 .عليه أفضل السالم وأمت التسليم 

اً أمجل ترحيب بتشريفكم هذه     أحييكم حتية طيبة مباركة من عند اهللا، وأرحب بكم مجيع             -
األمسية اليت حنتفي فيها باألديب الشاعر األستاذ فاروق جويدة أحد شعرائنا املبدعني من مصر                  

 مبصر وترعرع يف دار علم، حيث كان والده أحد           ١٩٤٥ولد األستاذ فاروق جويدة سنة      .  الشقيقة
ب التارخيية، والعلمية، فبدأت ثقافته     لقد نشأ بني مكتبة لوالده ضمت الكثري من الكت        .  أساتذة األزهر 

 سنوات، خترج من كلية اآلداب قسم الصحافة        ١٠وقال الشعر كأول قصيدة وله من العمر        .  من هنا 
، مث سكرترياً لتحرير جريدة     ١٩٧٦، وعمل حمرراً اقتصادياً جبريدة األهرام حىت سنة          ١٩٦٨سنة  

له من الدواوين   .   ا حيث ال يزال حىت اآلن      ، ومن مث رئيساً للقسم الثقايف     ١٩٧٨األهرام حىت سنة    
الشعرية مثانية دواوين، ومسرحية شعرية، وكتاب أديب عن الرحالت تقوم امة يف الوقت احلاضر                



بإصدار جمموعته الشعرية كاملة، كما تقوم بتوزيع أشرطة مسجلة بصوت األستاذ فاروق جويدة لكل               
شوقي ضيف، مسري سرحان، حممد     :  ل الدكاترة األساتذة  تكلم عن شعره كبار النقاد يف مصر مث       .  شعره

أرى أن يتكلم   .  عناين، له رأي يف دور الشاعر جتاه اتمع كما له آراء يف الشعر التقليدي والشعر احلر               
أكرر شكري له لتشريفنا هذا احلفل وتكرمه        .  عنها بنفسه لكم واحلوار بالطبع مفتوح بينكم وبينه        

معايل األستاذ عبد العزيز    :  ذه املناسبة أن أرحب بالتخصيص باألساتذة      باحلضور وال يفوتين يف ه     
الرفاعي، والدكتور عز الدين إمساعيل، والكاتب الكبري األستاذ نبيل خوري، مكرراً الشكر لكم مجيعاً              

ثنينيات هو األستاذ الكبري الكاتب     االلتشريفكم وأحب أن أشري إىل أن ضيف األمسية القادمة من            
 . م زواوي، والدعوة كالعادة مفتوحة للجميع وأهالً وسهالً ومرحباً بكم السيد هاش

 كلمة احملتفى به
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ فاروق جويدة حيث قال

نسان يف منتهى السعادة، أن تظل الكلمة هي        ال شك أنه مما جيعل اإلِ     .  بسم اهللا الرمحن الرحيم   
لشعر أقدم فنون العربية وأعرق فنوا مجيعاً، هو املكان الذي          الواحة اليت نلتقي فيها مجيعاً، وأن يظل ا       

نأوي إليه، وأنا سعيد أن تكون هذه هي الزيارة الثانية للمملكة، فقد كانت زياريت األوىل منذ أسابيع                  
فقط حينما شاركت يف احتفاالت تكرمي األدباء الكبار أمحد السباعي، ومحد اجلاسر، وعبد اهللا بن                 

أن تكون الكلمة هي أول زيارة وأسعدين أن تكون الكلمة هي الزيارة الثانية، وأعتقد               مخيس، أسعدين   
أن الكلمة بالنسبة للشاعر هي األساس وهي املأوى وهي الواحة اليت يأنس إليها ويأمن على نفسه فيها،                 

ربية أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه أن أتاح يل هذه الفرصة أن ألتقي بكبار مثقفي اململكة الع                  
لست أدري هل نبدأ بالشعر أم نبدأ       .  السعودية الذين نعتز م مجيعاً وحنمل هلم احتراماً كبرياً يف أعماقنا          

 ":يف عينيك عنواين: "بالنثر؟ أعتقد أن نبدأ بالشعر، هذه قصيدة بعنوان
ــاين  ــوف تنس ــت س وقال

. 

ــاين   ــوف تنس ــت س وقال
. 

ــداين  ــبض وج ــتك ن وهب
. 

ــومـاً   ــين ي ـــى أن وتنس
. 

ــطآين  ــر دفء شـ وجـ
. 

ــرى   ــوجةً أخ ــق م وتعش
. 

ــاين  ــض أحل ـــمع بع لتس
. 

ــنا   ــثلما كـ ـــس م وجتل
. 

ــنواين  ــتوه ع ـــوف ي وس
. 

ـــ  ــيقويس ــاملىن إمس ط ك
. 

ــواين  ــنـت ـ ــك ك بأن
. 

تقول يــا عمــريتــرى ســ 
. 

ـــاين  ــني أحض ــا ب بقايـ
. 

ــنـدي   ــىن ع ــتك وامل أتي
. 

ـــتاين  ــاض بس ــى أنق عل
. 

ــره   ــات طائـ ــيـع م رب
. 



ــداين  ــني وج ـــخر ب وتس
. 

ـــرين   ــزن تعص ــاح احل ري
. 

ــزاين  ــل أحـ ــيهـا ك عل
. 

ــدأت   ــة هـ ــبك واح أح
. 

ــاين  ــناس أحلـ ــمت ال لص
. 

ــروي   ـــمة ت ــبك نس أح
. 

ــركاين  ــار ب ـــعل ن وتش
. 

ـــري   ــوة تس ــبك نش أح
. 

ــاين  ــبح يلق ــوء الص كض
. 

ـــالً  ــا أم ــت ي ــبك أن أح
. 

ــاين  ــواك أوطـ ــت ه لقل
. 

ـــن   ــريت يف وط ــو خ فل
. 

ــ ــنايا القل ـــاينح ب تنس
. 

ــري  ــا عم ــاك ي ــو أنس ول
. 

ــي  ــيك عنوانـ ــي عين فف
. 

إذا مـــا ضـــعت يف درب 
. 

 

 ":وضاعت مالمح وجهي القدمي: "مث أنشد قصيدة عنواا
 نسيت مالمح وجهي القديم

 !هل من دليلْ؟: وما زلت أسألُ
 أحاول أن أستعيد الزمان

 ...وأذكر وجهي
 ومسرة جلدي
 شحويب القليلْ

 ظاللُ الدوائِر فوق العيونْ
 ويف الرأس يعبث بعض اجلنونْ
 نسيت تقاِطيع هذا الزمانْ
وجهي القدمي مالمح نسيت 

* * * 
د فيها الربيقعيوين جتم 

 دمى كان حبراً
تعثر كاحللم بني العروق 

 فأصبح بئراً
 دمي صار بئراً
 ...ي حطام غريقوأيام عمر

 كالمي معاد... فمي صار صمتاً



وأصبح صويت بقايا رماد 
 فما عدت أنطق شيئاً جديداً
كتذكار صوت أتى من بعيد 
جديد وليس به أي معىن 

 فما عدت أمسع غري احلكايا
خوف برأسي تدور وأشباح 

 وتصرخ يف الناِس هل من دليلْ؟
وجهي القدمي مالمح نسيت 

* * * 
جوارح ألن الزمانَ طيور 
بني اجلوانح العصافري متوت 
 زمانٌ يعيش بزيِف الكالِم

 وزيف املدائح... وزيف النقاِء
 حطام الوجوِه يف كل شيٍء
املذابح وبني القلوب تدور 
 تعلمت يف الزيِف أال أبايل

يف اخلوِف أال أسامح تعلمت 
 ومأساةُ عمري وجه قدمي
مالحمه من سنني نسيت 

* * * 
مع الليِل وسطَ الشوارع أطوف 

وأمحلُ وحدي مهوم احلياه 
 وأجري أخاف... أخاف فأجري
 كأين أراه... وأملح وجهي

 !هل من دليلْ؟: وأصرخ يف الناس
وجهي القدمي مالمح نسيت 

* * * 
 ...وقالوا



 وقالوا رأيناك يوماً هنا
 مل تتم... وتقصيدةَ عشٍق ه

 رأيناك حلماً بكهف صغري
 حبار األملْ... وحولَك جتري

 وقالوا رأيناك خلف الزماِن
 وذكرى ندم... دموع اغتراب

* * * 
الكثري وقالوا مسعت 

 فأين احلقيقةُ فيما يقالْ؟
 ويبقى السؤالْ

وجهي القدمي مالمح نسيت 
 !هل من دليلْ؟... وما زلت أسألُ

* * * 
 مضيت أسائل نفسي كثرياً

 !؟...ترى أين وجهي
 وحلناً قدمي... وأحضرت لوناً وفرشاةَ رسم
أدندنُ مثل الصغار وعدت 

 تذكرت خطاً
 تذكرت عيناً
 تذكرت أنفاً

احلزين فيه الربيق تذكرت 
اجلبني وظلَّ يداري شحوب 
السنني خلف جتاعيد تزحف 

 تذكرت وجهي
  املالمح، كلَّ اخلطوطْكلَّ

 رمست احنناءات وجهي
شعريات رأسي على كل باب 
 رمست املالمح فوق املآذِن



 بني التراب... فوق املفارِق
والحت عيوين وسط السحاب 

 رسوم...وأصبح وجهي على كلِّ شيء رسوماً
وما زلت أرسم ...أرسم... أرسم... 

 ...ولكن وجهي ما عاد وجهي
 عت مالمح وجهي القدميوضا

* * * 
 

 ":يا زمان احلزن يف بريوت"مث ألقى قصيدة عنواا 
برغم الصمِت واألنقاِض يا بريوت 

 ما زلنا نناجيِك
 برغم اخلوِف والسجاِن والقضباِن

 ما زلنا نناديِك
برغم القهِر والطغياِن يا بريوت 

 ما زالت أغانيِك
 وتوكلُّ قصائد األحزاِن يا بري

 ال تكفي لتبكيِك
 وكلُّ قالئِد العرفاِن تعجز أن حتييِك

 فرغم الصمِت ما زالت مآذننا
 ...تكرب يف ظالِم الليِل
 تشدو يف روابيِك

وما زالت صالة الفجر يا بريوت 
 در يف لياليِك

 ورغم الناِر والطوفاِن
 ...سوف جتيء أيام حتاسبنا
 فنخلع ثوب من خدعوا

  زيف من صمتواونكشف
 وسيف اهللا يا بريوت رغم الصمِت



 سوف يظل حيميِك
* * * 

ويا بريوت... 
 يا راً من األشواِق
 ...عاش العمر يروينا

كل العمِر... ويا جرحاً سيبقى العمر 
 ويشقينا... يؤملنا

 ويا غرناطةُ الفيحاُء
 هل ضلت مساجدنا
 وهل كفرت ليالينا؟

 أِس كبلنازمانُ الي
 فينا... وكسر حلمنا

 غدوِت اآلن يا بريوت بركاناً
 كبئِر الناِر حيرقنا
 ويسري يف مآقينا

 حرام أن نراِك اليوم وسطَ النار
 ...هل شلت أيادينا

 حرام أن نراِك اآلن
 والطوفانُ يغرقنا

 ...فلم نعرف لنا وطناً
 ومل نعرف لنا دينا

* * * 
ويا بريوت... 

 يا كأساً من األشواِق أسكرنا
 ويا وطناً على الطرقاِت ألقيناه

 مل نعرف له مثنا
 ...قتلنا الصبح يف عينيِك
 صار الضوُء أشباحا



 وعمراً ضاع من يدنا
 تقامسناه أفراحا

 ...تآمرنا
 خدعناهم بأوهام حكيناها

 ايانافكم مسعوا حك
"سيجمع مشلكم وطن " 

 ...ناويرجع كلُّ ما كا
 رأينا احللم يف الطرقاِت

 وألوانا... يا بريوت أشكاالً
 ...وصار احللم بني جواِنح األطفاِل إميانا

"سيجمع مشلكم وطن..." 
 رأينا احللم يف األطفاِل
 يف األشجاِر يف صمِت

القناديِل احلزينه 
 قرأنا احللم يف األشعاِر للبسطاِء

والفقراء يف سوِق املدينه 
 ...وأصبح حلمهم سيفاً

بأيدينا قطعناه 
 ومزقناه يف الطرقاِت

 مل نعرف له أثراً
ويف صمِت تركناه 
 إله يف سكوِن الليِل
باحللوى صنعناه... 

 وعند الصبِح كالكفاِر
 أكلناه... يف صمِت

وضاع احللم يا بريوت 
 أم أضعناه... ضعنا

  الدخاِن والطغياِنوخلف شواطِئ



 الح احللم يا بريوت أنقاضاً
 وبني مواكِب األشالِء

 وأعراضا...وأجماداً... تارخياً
يا بريوت توارى احللم 

* * * 
 وقالوا إا بريوت جتين 

ما فعلت ذنب... 
ا ضلتوقالوا إ 
ا كفرتوقالوا إ 

 ...وفيها الفحش والبهتانُ
 ...والطغيانُ ألوانا
 ا بريوت ما قالواوقالوا عنك ي

أال يكفيِك يا بريوت 
 صوت اهللا برهانا

 فهل سيضيع من عينيِك
 وإميانا؟... نور اهللا تسبيحاً

* * * 
 وهل تغدو مساجدنا
 أمام الناس تانا

 وهل نبكي على ملك
 توارى يف خطايانا

 بكينا العمر يا بريوت عند وداع قرطبة
 فهل سنعيد ما كانا

 ر يا بريوت منيهون العم
 يدنا ودين اهللا ما هانا

* * * 



 ...":لقيت األحبة"وأهداها قلباً صغرياً علَّها تذكره، وهذه األبيات امسها 
 وأهديت قلباً صغرياً إليك
 يسامر قلبك حينو عليه
 وأودعت فيه زماناً مجيالً
 وحصنت سري يف مقلتيه

 فإن جاء يوم وأصبحت طيفاً
 ضفتيهوصرت غريباً على 

وجاء لقلبك ضيف جديد 
 وأصبحت كاألمس ذكرى لديه

 وأضحى مكاين صمتاً رهيباً
 حطام األماين على راحتيه
 فرفقاً بقليب هذا الصغري
 إذا ما رأيت دمائي عليه
 وأهديت قلباً صغرياً إليك
 ليحكي لقلبك ما أشتهيه
 سيسأل عين فال تزجريه
 ويشتاق صويت فال تسأميه

  إن أردت الرحيلسيشفع يل
 وميسك فيك فال تنهريه
 يردد إمسي كثرياً عليك

 ويشدو بشعري ولن تسمعيه
 ويرسم وجهي على كل شيء

 ويشكو حبزن ولن ترمحيه
 وإن فرقتنا دروب احلياة
 وجاءك جيري فال تنكريه

 ويوماً سيبكيك عمراً جليالً
 إذا ضاع منك ومل حتفظيه

 سيصرخ يف الناس طفل يتيم
 لقيط األحبة من يشتريه



 ":طاوعين قليب يف النسيان: "وهذه قصيدة مل تنشر بعد، عنواا
طاوعين :"  بـ  وتابع الشاعر قراءة بعض من قصائده فأنشد القصيدة التالية املوسومة           

 ":يف النسيان... قليب
 عادت أيامِك يف خجٍل
 تتسلل يف اللَّيل وتبكي

 خلْف اجلُدرانْ
 لُ العائد أعِرفُهالطف

 يندفع وميسك ِفي صدري
 يشعلُ ِفي قَلِْبي النريانْ
 هدأت أيامِك ِمن زمٍن
 ونسيتِك يوماً الَ أَدِري

 يف النسيانْ... طَاوعِني قَلِْبي
 ِعطْرِك ما زالَ علَى وجِهي
 قَد ِعشت زماناً أذكُره
 وقَضيت زماناً أنكره

 لةَ يأِتي حيملُِنيواللي
 جيتاح حصوِني كالبركان

ِك حلظهقْتاشت ... 
 عطْرِك قد عاد حياِصرِني

ين... أهربيطاِرد والِعطْر 
هإليِه أُطارد وأعود 

قاتِت الطُّرميف ص يهرب 
 أقترب إليه أعانقُه
ِملُهامرأةٌ غريِك ِتح 

واتاِد األممكر صِبحي 
 رِك طَاردِني أزماناًِعطْ

 وكالنا... أو يهرب... أهرب
اخلُطُوات لوبري مصجي 



* * * 
ظهِك لَحقْتاشت... 

 وأنا ِمن زمٍن خاصمين
اقاألشو نبض 

 فالنبض احلائر يف قَلِْبي
 أصبح أحزاناً حتِملُين

 ِفي األفاق... وتطوف سحاباً
 تالِمي صاراراًأحأشع 

 ودماًء تِرتف ِفي أوراق
 تنِكرِني ِحيناً أنِكرها

موعاً ِفي األحداقد وتعود 
 ...يوم نِسيتك... قَد كُنت حزيناً

ِك ِفي األعماقتدفن يوم 
 قد رحلَ العمر وأنسانا

اقالعش صفح... 
 ال أكِذب إنْ قُلت بأَين

ظهِك لَحقْتتاش... 
 بلْ أكذب إنْ قُلت بأَين

 ما ِزلت أحبِك مثلَ األمس
أسروِب الييلقينا لد قطار أسفالي 

 والليلةَ عدِت والَ أدِري ِلم جئِت اآلنْ
 ...أحياناً نذكُر موتانا
 يف لَيلَِة عرس... وأنا كفَّنتِك يف قَلِْبي

* * * 
 والليلةَ عدِت
  يف خجٍلطَافَت أيامِك

 تعبثُ يف القلِْب ِبال استئذانْ
 الَ أكذب إن قُلت بأني



ِك حلْظهتقتاش... 
ي ال أعرف قَلِْبيلكن... 

 !هلْ يشتاقُِك بعد اآلن؟
* * * 

 

 ":ال متوتوا مرتني: "مث ألقى قصيدة عنواا
 ال حتزنوا إن جئتكم يوماً بوجه مستعار

  شوهته يد الدمارأخفي به أطالل عمر
 ال تغضبوا مين

 إذا أخفيت إخفاقي ويأسي
 كي أبشركم بصيحات النهار

 إين أراه هناك طوفاناً
 يعربد يف جواحننا
 ويعصف يف دمانا
 لن يطول االنتظار

 قد ال يطول العمر يب
 حىت أراه جزيرة خضراء
 تكرب فوق أمواج البحار
 قد ال يطول العمر يب

 سمة بيضاء يف عني الصغارحىت أراه كب
 لكنين سأكون أغنية

 تطري على مياه النهر تزهو باألمل
 سأكون ناراً حترق الكهانَ
 والزمن املعوق والدجل

 فالنهر سوف حياصر املوتى
 سيهدم كل جدران املقابر

 سيطوف فوق شواهد األحياء
 يصرخ يف بيوت السوء



 سوف يصيح من فوق املنابر
 يف الطرقاتسيطوف 

 يكتسح الزمان الراقد املوبوء
 تسري يف دجى الليل البصائر
 سيداعب األطفال باحللوى
 وبالقصص القدمية واحلكايا

 سوف حيصل بني كفيه األزاهر
 سيعلم األطفال نطق احلرف

 قتل الظلم، وأد اخلوف
 كيف يكون صوت اهللا نوراً يف الضمائر

 روسيزحف املوتى مجوعاً بالبشائ
 والنهر جيري خلفهم

 ويصيح فيهم ال متوتوا مرتني
* * * 

 

 "!:سئمت احلقيقة"مث يوايل احملتفى به إلقاء قصائده الرائعة ويسمع احلضور قصيدة عنواا 
 سئمت احلقيقة

 ألن احلقيقة شيء ثقيل
 فأصبحت أهرب للمستحيل
 ظالل النهاية يف كل شيء
 إذا ما عشقنا خناف الوداع

 ما التقينا خناف الضياعإذا 
 وحىت النجوم تضيء وختشى اختناق الشعاع

 مهوم السفينة ترتاح يوماً
 وتلقي بعيداً بقايا الشراع
 إذا ما فرحنا خناف النهاية
 إذا ما انتهينا خناف البداية

 وما عدت أدرك أصل احلكاية



 ألن احلقيقة شيء ثقيل
 سئمت احلقيقة

 حنب ونشتاق مثل الصغار
 ويصحو مع احلب ضوء النهار

 وجيعلين احلب ظالً خفيفاً
 وتنبض فينا عروق احلياة

 وننسى مع القرب لون اخلريف
 ويبلغ درب اهلوى منتهاه

 ويوماً نرى احلب أطالل عمر
 وتصرخ فينا بقايا دماه

 سئمت احلقيقة
 شباب حيلِّق باألمنيات

 يباهي به العمر كاملعجزات
  غريبويسقط يوماً كوجه

 يطارد عمراً من الذكريات
 نقامر بالعمر، حيلو الرهان
 نريد األماين فيأىب الزمان
 وحنمل للظل حلناً قدمياً

 نعيش عليه اخلريف الطويل
 وندرك بني رماد األماين
 ألن احلقيقة شيء ثقيل

 سئمت احلقيقة
 تشرد قليب زماناً طويالً

 وتاه به الدرب وسط الزحام
 ي خوف طويلحقيقة عمر

 تعلمت يف اخلوف أال أنام
 خناف كثرياً

 عيون ينام عليها السهر



 خناف احلياة خناف املمات
 خناف األمان خناف القدر

 وأوهم نفسي بأن النهاية شيء مجيل
 وأنَّ البقاء من املستحيل

 سئمت احلقيقة
 وما زلت أعرف أنَّ احلياة
 ومهما متادت سراب هزيل

  أنَّ الزمانوما زلت أعرف
 ومهما تزين قبح مجيل

 وأعرف أين وإن طال عمري
 سأنشد يوماً حكايا الرحيل
 وأعرف أني سأشتاق يوماً
 يضاف أليام عمري القليل

 ونغدو تراباً
 يبعثر فينا التراب الكسيح

 ونصبح كاألمس ذكرى حديٍث
 تراتيل عشق لقلب جريح

 ويف الصمت نصبح شيئاً كريهاً
 الء نبض حللٍم ذبيحوأش

 ودأ فينا رياح األماين
 وبني اجلوانح قد تستريح

 ونغدو بقايا
 تطوف علينا فلول الذئاب
 فتترك لألرض بعض البقايا
 وتترك للناس بعض التراب
 حقيقة عمري بعض التراب
 وتلك احلقيقة شيء ثقيل

 سئمت احلقيقة



 فما عدت أملك يف األرض شيئاً
 سوى أن أغين

 وأوهم نفسي بأين أغني
 وأحفر يف اليأس ر التمني
 لتسقط يوماً تالل الظالم

 وينساب كالصبح صوت املغني
 وأوهم نفسي ببيت صغري

 لكل احليارى، يلم البقايا، ويأوي الطريد
 رغيف من اخلبز ساعات فرٍح

 وشطآن أمن وعش سعيد
 وأوهم نفسي بعمر جديد

  البحارفأبين القصور بعرض
 وأعرب فيها الليايل القصار

 وأوهم نفسي،
 بأن احلياة قصيدة شعر

 وأحلان عشق وجنوى ظالل
 وأنَّ الزمانَ قصري قصري
 وأنَّ البقاَء حمال حمال

 تعبت كثرياً من السائلني
 وما زال عندي نفس السؤال

 ملاذا احلقيقة شيء ثقيل؟
 ملاذا اهلروب من املستحيل؟

 قةسئمت احلقي
 .ألنَّ احلقيقة شيء ثقيل 

* * * 
 



 ":متهل قليالً فإنك يوم"مث يتبع ما سبق بقصيدة 
يوم كل قليالً فإنهمت 

وطالَ املزار ا أقمتومهم 
 ستشطُرنا خلف مشس الغروب

دموِع النهار وترحلُ بني 
 وتترك فينا فراغاً وصمتاً
ذَا اِجلده قا فَولِقي بنوتار 

 وتشتاق كالناِس ضيفاً جِديداً
 صمت الستار... وينِهي الروايةَ

 وتنسى قلوباً رأت فيك حلماً
 ونار... فهلْ كلُّ حلٍم ِضياٌء

 ترفق قَليالً وال تنس أني
ِضي دماروبع إليك أتيت 
 ألني انتظَرتك عمراً طويالً

 كعن شتوفتبايا الِبحارخ 
 وغيرت لوِني وأوصاف وجِهي

تعارى املساملن قناع لِبست 
 وجئت إليك خبوٍف قدٍمي
قبلَ رحيِل الِقطار أللقاك 

* * * 
 ...متهل قَليالً

 ودعِني أسافر يف مقْلتيها
الذُّنوب و عن القلِب بعضوأحم 
 يالقد ِعشت عمراً ثِقيلَ اخلَطا
قي وخوِفي أتوببعش وجئت 
 ظاللٌ من الوهِم قد ضيعتنا
 وألقت بنا فوق أرٍض غَريبة
 علَى وجنتيها عناٌء طويلُ



 وبني ضلوِعي ِجراح كَِئيبة
 وعنِدي ِمن احلب ر كبري
 تناثرت حزناً علَى راحتيِه

الفراق رأيت وتحوماً صوي 
 هلوى من يدِيِهيكبلُ ر ا

ى النهر حزنٌ عجوزوقالُوا أَت 
 تاللٌ من اليأِس يف مقلتيِه

 توارت على الشطِّ كُلُّ الزهور
 ومات الربيع علَى ضفَّتيِه

 ...متهلْ قليالً
موعاً إليكارى جستأِتي احلَي 
اِشقَنيع عن ألونكيس وقَد 

 أَحبا كثرياً وماتا كثرياً
 ذَابا مع الشوِق يف دمعتنيو

 كأنا غدونا على األفِق بحراً
احلَياة بالَ ضفَّتني يطوف 

 أتيناك نسعى ورغم الظَّالِم
تنيا احلَياةَ على مشعأضأْن 

* * * 
 ...متهلْ قَليالً

 ِكالنا علَى موعٍد بالرحيل
 وإن خادعتنا ضفاف املُىن

مثلَ الطيوِرِملاذَا ن اِجره 
 ورب باحللِم يف صمتنا

 يطاِردناَ اخلوف عند املماِت
 ويكبر كاحلُزِن يف مهِدنا
 ملاذا نطَارد يف كلِّ شيٍء
 وننسى األمانَ على أرِضنا



 وحيِملُنا اليأس خلف احلياِة
 فنكره كاملوِت أعمارنا

* * * 
 ومفإنك ي... متهلْ قليالً

 غداً يف الزحاِم ترانا بقايا
 ونسبح يف الكونُ ذَراِت ضوِء
 وينثُرنا األفق بعض الشظَايا
 حنلِّق ِفي األرِض روحاً ونبضاً

 وقهِر املَنايا... برغِم الرحيِل
 أنام عبرياً على راحتيها

 وجتْري ِدماها شذى يف دمايا
 علَى وجنتيهاوأنساب ِدفْئاً 

 ومتِضي خطَاها صدى يف خطَايا
 وأُشِرق كالصبِح فجراً عليها
 وأِمحلُ يف الليِل بعض احلكَايا

 وأمأل عيين ِمنها ضياًء
 وحتِْيي صبايا... فتبعثُ عمري

 هي البدُء عنِدي ِلخلِْق احلياِة
 ومهما رحلْنا هلا منتهايا

* * * 
لْ قليالًمته ...يوم فإنك 

مري وأبقَى لديكع ذْ بعضوخ 
 ثَقِْيلٌ وداعك لكننا

نا فإنا إليكدعما ابتومه 
 سنغدو سحاباً يطُوف السماَء
كيتلى وجنعاً عقُط دمسوي 
فرا والسِبن وميِضي الِقطار 
رى البشسى احلَياةَ وننوننس 



  البعد بني الدروبويشطُرنا
القَدر ا ِرياحبثُ فينوتع 

 ونبِقيك خلف حدوِد الزماِن
رميوماً بكلِّ الع بِكيكون 

* * * 
 

 " إىل ر فقد مترده: "مث يشدو احملتفى به بقصيدة عنواا
 ...ملاذا استكنت؟

 وأرضعتنا اخلوف عمراً طويالً
حيلْواملست... وعلمتنا الصمت... 

 وأصبحت رب خلف السنِني
 كطيف هزيلْ... جتيُء وتغدو

 ...ملاذا استكنت؟
 وقد كنت فينا مشوخ الليايل
 وكنت عطاَء الزماِن البخيلْ
 تكسرت منا وكم من زمان
 ...على راحتيك تكسر يوماً
 ليبقى مشوخك فوق الزمانْ

 …فكيف ارتضيت كهوف اهلوان 
  تأيتلقد كنت

 وحتمل شيئاً حبيباً علينا
 ...يغري طعم الزماِن الرديْء

 ...فينساب يف األفِق فجر مضيْء
وتبدو السماُء بثوٍب جديد 
تعانق أرضاً طواها اجلفاف 
 فيكرب كالضوِء ِثدي احلياة
 ويصرخ فيها نشيد البكارة

الوليد ويصدح يف الصمِت صوت 



 لقد كنت تأيت
 نك كؤوس الشموخونشرب م

 ...ونعلو... فنعلو
 ونرفع كالشمِس هاماتنا
 وتسري مع النوِر أحالمنا

؟...كما قيدونا... فهل قيدوك! 
 كما أسكتونا؟... وهل أسكتوك

* * * 
دمائي منك... 

 ومنذ استكنت رأيت دمائي
بني العروق متيع ...متيع 

 وتصبح شيئاً غريباً عليا
 وال هي طني... وال هي ماء... ماًءفليست د

لقد علَّمونا وحنن الصغار 
ال تستكني بأن دماءك 

 ...وجاء الزمانُ... وراح الزمانُ
رقاِب السنني فوق وسيفُك 

فكيف استكنت... 
أن يستكني وكيف ملثلك 

* * * 
 ...على وجنتيك بقايا مهوم
 ويف مقلتيك ايار وخوف

 ف؟ملاذا ختا
امللوك يوماً ختيف لقد كنت 

فخافوا مشوخك 
كخافوا جنون 

كان األمانُ بأن يعبدوك 
وجاء امللوك وراح امللوك 



وما زلت أنت مليك امللوك 
ولن خيلعوك... 

 فهل قيدوك لينهار فينا
 زمانُ الشموخ؟

 وعلمنا القيد صمت اهلواِن
 كما استعبدوك... فصرنا عبيداً

* * * 
القدمي تعال لنحيي الربيع... 
وجهي القبيح وطهر مبائك 

 كسر قيودي...وكسر قيودك
كسيح البلية عمر شر 

 وهيا لنغرس عمراً جديداً
 لينبت يف القبِح وجه مجيلْ

ومنذ استكنا... فمنذ استكنت 
 وعنوانُ بييت مشوخ ذليلْ
 تعال نعيد الشموخ القدمي

 وال أنت نيلْ... ا مصرفال أن
* * * 

 
 : نشاد، فيشدو بقصيدة عنوااويوايل الشاعر فاروق جويدة اِإل

 " شيء سيبقى بيننا"
أرحييين على صدرك 
مثلك ألين متعب 

دعي امسي وعنواين وماذا كنت 
الصمت العمر ختنقها دروب سنني 
إليِك ال أدري ملاذا جئت وجئت 

 مطار تطاردينفخلف الباِب أ
 شتاٌء قامتُ األنفاِس خينقين



 وأقدام بلوِن الليِل تسحقين
أحباب وليس لدي 

 وال بيت ليؤويين من الطوفانْ
 وجئت إليِك حتملُين

 لِإلميانْ... رياح الشِك
 فهل أرتاح بعض الوقِت يف عينيِك

 أم أمضي مع األحزانْ
 وهل يف الناس من يعطي

 بال ميزانْ؟... بال ديٍن. ..بال مثٍن
* * * 

أرحييين على صدرك 
مثلك ألين متعب 

 ...غداً منضي كما جئنا
 وقد ننسى بريق الضوء واأللوانْ

 ...وقد ننسى امتهانَ السجِن والسجانْ
 وقد فو إىل زمن بال عنوانْ

 وقد ننسى وقد ننسى
 فال يبقى لنا شيٌء لنذكره مع النسيانْ

 تالقينا بال استئذانْ...  أننا يوماًويكفي
 زمانُ القهِر علمنا

 ...بأن احلب سلطانٌ بال أوطانْ
 وإن ممالك العشاِق أطاللٌ

 وأضرحةٌ من احلرمانْ
 ...وأن حبارنا صارت بال شطآنْ

 ...وليس اآلن يعنينا
إذا ما طالت األيام 

 ...أم جنحت مع الطوفانْ
 ا على األحزانْفيكفي أننا يوماً متردن



 وعشنا العمر ساعات
 فلم نقبض هلا مثناً
 ...ومل ندفع هلا ديناً

 ومل حنسب مشاعرنا
 يف امليزانْ... ككلِّ الناِس

* * * 
 

وبعد انتهاء الشاعر من إلقاء قصائده طلب األستاذ حسني جنار منه أن حيدث احلضور عن                   -
 .ر رأيه يف أشكال الشعر التقليدي العمودي واحل

 

 :ويتحدث الشاعر فاروق جويدة قائالً
أنا ما زلت شاعراً مبتدئاً وسأظل دائماً مبتدئاً، وقد يكون هناك أساتذة كبار لنا أرسوا بعض                   -

يف البداية أنا أرفض متاما تكسري عمود       .  القواعد، لكن ال مينع أن أقول رأيي الشخصي يف هذا املوضوع          
هذا موقف مبدئي ال يناقش     .  اً جداً، وجناية يف حق الشعر العريب      الشعر العريب، وأعترب هذا خطأ فادح     

قضية حمسومة، أما ما يسمى بالقصيدة النثرية، أو القصيدة احلرة اليت ال تلتزم بشكل من                !  بالنسبة يل 
نظام التفعيلة أو أن جيمع أكثر من       :  أشكال العروض، فمن حق الشاعر أن خيتار هذا الشكل كيفما شاء          

يدة الواحدة، ليكن له مطلق احلرية لكن جيب أن يشعرنا بأننا أمام شكل وقواعد فنية التزم                حبر يف القص  
ا يف عمله الفين، ألن ترك القضية بال قواعد يعترب أمراً غري مقبول فأنا عندما أتكلم عن الشعر ال                     

لشعري الذي مل    سنة يف األدب العريب أو املسرح ا       ٥٠أحتدث عن القصة القصرية اليت يزيد عمرها على         
أنا أتكلم عن فن    .   سنة ٧٠ سنة أيضاً أو املسرح العادي النثري الذي مل يتجاوز الـ            ٥٠يتجاوز الـ   

اللغة .  طالقعمره ثالثة آالف سنة، فاملقامرة ذا التاريخ وهذا التراث غري حمسوبة اجلوانب على اإلِ              
نا؛ فالعريب يف البادية سواء يف السعودية       العربية هلا درسها وإيقاعها، وحنن شعب أساس الشعر يف وجدان         

أويف مصر يقرأ الشعر وحيفظه، وهو ال يقرأ، وال يكتب، وكانوا يؤلفون الشعر وهم ال يقرؤون وال                   
يكتبون وما زالوا، ومعىن هذا أنين أمام فن متأصل يف وجدان الناس، فاملقامرة ذا التراث مرة واحدة                  

أعتقده اآلن أن هناك انفصاالً أكاد أدعي أنه انفصال كبري بني            خطوة غري حمسوبة اجلوانب وهذا ما       
بعض شعراء املدرسة احلديثة وبني القارئ العريب؛ فهناك قصائد أقرؤها وال أفهمها، وأنا رجل أكتب                
الشعر، وأعتقد أن هذا قد يكون قصوراً ثقافياً مين وعبقرية من الشاعر الذي كتب القصيدة، وإذا كان                 

بقصوري فإن هناك قصائد كثرية جداً غارقة يف الرمزية ويف الغموض حبيث أا تصبح غري               هذا اعترافاً   
قد جند شاعراً يبين قصيدته على رمز       :  جانب آخر خيتلف فيه وهو استخدام الرموز الالتينية       .  مفهومة



صورة حيث  فهل خلت الثقافة العربية من الرموز، وهذا يعين أننا تسطحنا ذه ال           !  التيين، هذا ال جيوز   
أنا أعتقد  .  جند الشاعر يبين قصيدة على إله إغريقي قدمي أو إله يوناين وكل سياق احلديث يدور حوله                

 .أن هذا جانب ثقايف، يطغى أحياناً وقد يكون ادعاء ثقافة يف أحيان أخرى 
مها؟ ملاذا ال أحتفظ مبقدسايت اليت هلا جانب تأثريي وهلا مكاا بعد تراثي يف نفسي وأنا هاض                  -

وعلى ضوء ذلك فإن جذوري وخطوطي مع القارئ أو املتلقي تكون واصلة، وقد ال يعرف الشاعر                 
غريقي القدمي، ومل تكن لديه خلفية ثقافية عنه لذلك ينبغي إعداد مذكرة توضيحية يف أول                 له اإلِ اِإل

به باملرة، وأنا   له وإعطاء نبذة عن تاريخ حياته، ومع ذلك فلن يتأثر            القصيدة لشرح من هو هذا اإلِ     
حينما أقف أمام مقام إبراهيم عليه السالم وألقي قصيدة عنه فإن هذا يعين بالنسبة يل أشياء كثرية جداً،                  

 إىل آخره وأنا بذلك أضمن أن املتلقي واقف على نفس األرضية اليت أقف               اً وتراث اً وتارخي عقيدةً:  يعين
إن عندنا يف الثقافة    .  د فأنا أختصر له الطريق    عليها ولن حيتاج األمر إىل جهد كي أوصل له ما أري           

لكن القصيدة النثرية ال أوافق عليها على       .  العربية ويف تراثنا العريب ما يسمح لنا أن نستمد منه شعرنا          
طالق، وأنا أقول إن تشجيع هذا االجتاه خطأ كبري ألن الشباب اجلديد ال يعرف أصول العروض                  اِإل

وأنا أطالب مثل هذا    !   يعرف تقطيع بيت شعر وهل يليق به؟        وأتعجب كيف يكون هناك شاعر ال      
الشاعر أوالً أن يستوعب التراث ويكتب، لكن البعض يرى أن خنتصر املراحل، لكن احلكاية ليست                

ضافة، لن يكون من فراغ؛ فمحمود حسن       حكاية مراحل، بل حكاية استيعاب للتراث والتجديد أو اإلِ        
جدد، عبد املعطي حجازي جدد والبيايت جدد، لكن على أصول،          إمساعيل جدد، صالح عبد الصبور      

فقد استوعبوا التراث وهضموه جداً وعايشوه معايشة كاملة، مث انطلقوا بعد ذلك، لكن أن يبدأ شاب                
بقصيدة نثرية خالية متاماً من أي إيقاع وأي موسيقى وأي شكل من أشكال الشعر فأعتقد أن هذا من                   

هذا رأيي يف هذه القضية، وقد أكون حاداً قليالً يف حتديد موقفي بالنسبة هلذا               .  الظلم أن نعتربه شعراً   
املوضوع، إمنا رأيي أن التجديد جيب أن يتم من خالل التراث، فمحمود حسن إمساعيل جدد من خالل                 
التراث، وأمحد شوقي أضاف املسرح الشعري من خالل التراث، وصالح عبد الصبور جدد يف                 

أما ما يسمى بالقصيدة النثرية فمن اخلري أن تسمى شيئاً آخر           .  رح من خالل التراث   القصيدة ويف املس  
غري الشعر كأن تدعى نثراً فنياً، نثراً رفيعاً أو أي اسم آخر، لكن ينبغي أالَّ تدرج داخل إطار الشعر                    

 .ألا جتربة خمتلفة متاماً 
 :ويعلق األستاذ حسني جنار قائالً

وهو موقفك الشخصي   .   حيتاج إىل إيضاح من خالل ما مسعناه منكم         لعل هناك سؤاالً أيضاً     -
اآلن يف جانب التجربة أو الشعر احلر بالتحديد، هل تقف معه أو ضده أم تكتفي بالقيود اليت ذكرا                   

 فقط؟



 :ويرد األستاذ فاروق جويدة بقوله
محمود حسن  هذا خطأ كبري يتردد على ألسنة البعض ف       .  الشعر احلر ال يعين رفض التراث       -

إمساعيل وصالح عبد الصبور واجلماعة الذين جددوا؛ هؤالء مل يكونوا ضد التراث فاملعركة ليست                
معركة شعر حر أو غري حر، بل املعركة هل ما يكتب أوالً شعر؟ ليكتبوا أي شيء وليقنعوين أن ما                     

 . كتبوه شعر 

 تعليق الدكتور عبد احملسن القحطا�ي
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . بسم اهللا الرمحن الرحيم

أظن أن قضية الشعر احلر قضية قدمية حديثة، وأن القضية تنصب على حتديد املصطلح يف هذا                  -
الشعر، ألن كثرياً ممن حياولون أن يقولوا الشعر ظنوا أن الشعر حينما مسوا شعراً حراً أنه أطلق من                    

هو شعر مقيد يف التفعيلة، وأساتذيت الكبار يعرفون ذلك         التفعيلة ومن الروي ومن القافية، والشعر احلر        
جيداً وأنه ال يأيت إالَّ على مثانية حبور أو أقل؛ وهي البحور اخلالصة كمثل اهلزج مفاعيل مفاعيل أو                    
الرمل أو الوافر أو السريع أو الرجز أو الكامل وأن البحور املزدوجة اليت تتكون من تفعيلتني خمتلفتني                  

لشاعر احلر أن ينظمها، وأن تسمية الشعر احلر هو ختلص الشاعر أو مترده أحياناً على                 ال يستطيع ا  
الروي مع أن القافية تظل موجودة واألذن العربية دائماً اعتادت على أن تسمع القافية، وأن تسمع                  

تفعيلة الروي بعد اية عدد من التفعيالت، ولكن الشعر احلر أطلقك باختيار التفعيلة قد يكون البيت                 
أو مخس تفعيالت أو عشر تفعيالت، ودواوين األستاذ فاروق جويدة فيها من الشعر العمودي الكثري،               
ولكنه كتب بطريقة حديثة أو بطريقة غري عمودية ومما الحظته على هذه الدواوين أن أكثرها كتب                  

وأكثر من  .  زجبطريقة ختدع القارئ ألول وهلة بأن ذلك شعر حر وهو شعر عمودي فقال يف حبر اهل                
أما القصائد اليت استمعنا إليها فكثرياً ما يربطنا        .  املتقارب وكذلك رأيت له بعض القصائد من الكامل       

الشاعر بتقفيات قد تكون رباعية أو مخاسية وهذا مما خيدع األذن العربية على أن تستسيغ هذا الشعر،                 
ن يستطيع أن يقول الشعر العمودي، وأنه ال        فأظن أنه لن يستطيع أن يقول الشعر احلر إالَّ شاعر متمكِّ          

يوجد شاعر يستطيع أن يقول شعراً حراً وهو ال يستطيع أن يقول الشعر العمودي، ونرجو أو نتمىن أن                  
نرى لألستاذ قصائد على البحور املزدوجة فلم أرها يف دواوينه وآسف هلذا التدخل يف املوضوع مع                 

 .م عليكم ورمحة اهللا أنين سبقت أساتذيت ذه الكلمة والسال



 :حسني جنار
لعل رأي الدكتور عبد احملسن نابع من أكادمييته والتصاقه بروح الدراسة للشعر والتحليل                 -

حبذا أيضاً لو مسعنا يف هذه اجللسة بعض اآلراء من األساتذة الذين حيضرون يف هذه                 .  والنقد أيضاً 
 . األمسية يف هذا اال بالذات 

 الدين إمساعيلرأي الدكتور عز 
 :مث حتدث الدكتور عز الدين إمساعيل، فقال

إن كل ما قيل يف احلقيقة مل خيرج عن حدود املعقولية فيما يتصل باجلدل القدمي اجلديد يف                     -
املسألة تكمن يف أن كلمة احلر قد أحدثت يف األذهان هذا الشيء املتنافر الذي قد جيعل األمور                 .  الشعر

كلمة شعر حر هي اليت     .  نسان يأخذ موقفاً مسبقاً من األشياء     قيق، وجيعل اإلِ  غري حمددة التحديد الد   
تسأل عن هذه البلبلة، ولذلك أنا أعتقد أين عاصرت هذه التجربة من أوهلا وصاحبتها طول املدة،                  
ولكنين ال أعتقد أنين استخدمت يوماً ما يف وصف هذا الشعر كلمة احلر، أنا أعتربها جتربة جديدة                   

 على هذا أنه شعر جديد، ويبقى السؤال ما مظاهر اجلديد يف هذا الشعر؟ ال ندخل يف مسألة                  ولنصطلح
احلر وغري احلر، احلر واملقيد أو احلر وغري احلر ندخل يف قضايا تبعدنا عن جوهر العملية الفنية يف                     

ككلمة حر قد   حقيقتها، ألن الكلمات اليت هلا استخدامات كثرية يف غري اال، وهلا إشعاعات خاصة               
الشعر اجلديد جتربة جديدة هذا وصف هلا، وهي جتربة جديدة بالقياس إىل           .  تؤثر على فهمنا حلقيقة األمر    

تظل .  كل التجارب الشعرية اليت سبقتها يف تاريخ الشعر العريب منذ قيل الشعر العريب إىل يومنا هذا                
هو أا جتربة متجددة، فهي جتربة      جتربة جديدة ولكنها اآلن ال بد أن توصف وصفاً آخر جديداً و             

تقع يف نفس الفخ نفس     وأالَّ  جديدة، وهي أيضاً متجددة ألا لن تتوقف عند حد بعينه تتجمد عنده              
من شأن التجربة أن تكون ممارسة قابلة ألن تتجدد مع           .  اِإلشكال الذي وقعت فيه التجارب السابقة     

إن هذا الشعر يقال على نظام      :  عدد من األشياء فنقول   نسان، أما أن حنصرها يف      جتدد احلياة وجتدد اإلِ   
التفعيلة ويتحلل من القافية وينتهي األمر عند هذا الوصف كأننا خلصنا جتربة ضخمة جداً بكلمتني                 
بسيطتني، هذا ليس وصفاً للتجربة وال يؤدي عنها شيئاً كبرياً لكن التجربة بطبيعتها حماولة من الشعراء                

سهم ولفن الشعر يف ذاته قبل أن خيلصوا ألي معايري أخرى تفرض عليهم من               اجلدد أن خيلصوا ألنف   
 اخلارج إىل أين يقودنا هذا؟

يقودنا إىل نوع من االستكشافات ألساليب ولغة ورؤى مل يقع عليها شاعر من قبل، وهذا                   -
بداية أنه كالنيب   طبيعة الشاعر اليت نعرفها منذ زمن واليت وصف ا منذ ال          .  شيء ينتظر دائماً من الشاعر    

يف قومه هذا النوع من الوصف يرتكز إىل حقيقة النبوءة، والنبوءة اكتشاف ملا يأيت، فدور الشاعر دور                 



     هول ودور تفت هول، لذلك فالتجربة الشعرية اجلديدة تفتح الباب          ريادة، دور اكتشافح على هذا ا
نسان اليت ال تكف وال تنتهي      اة وبتجدد خربة اإلِ   دائماً إىل هذا النوع من الرؤية املتجددة بتجدد احلي        

أين يتوقف الشاعر منا يف خالل هذه التجربة؛ هذا جهده          .  وال تصل ولن تصل إىل مدى أخري أو ائي        
الشخصي شاعر يؤثر أن يتوقف عند القصيدة العمودية بكل مقوماا املألوفة املعروفة، هذا من حقه وال                

املسألة هي أنه سيواجه احلياة يواجه اتمع املثقف وعشاق الشعر            ينكر عليه إنسان هذا احلق،       
سيواجههم عن نفسه ذا الشكل الذي ارتضاه أداة للتعبري عن نفسه، شاعر آخر يتجاوزه، مرحلة                 
أخرى، وخيرج إىل منط أقل التزاماً ذا الشكل التقليدي القدمي، ويتخذ منه أداة للتعبري عن نفسه وهلم                 

 أن تصنف الشعراء اليوم الذين يعيشون بيننا على سلم متدرج من املراحل املختلفة اليت                تستطيع.  جرا
إىل مىت أو   .   عاماً املاضية  ٤٠ أو   ٣٠مرت ومتر ا التجربة الشعرية يف تارخيها احلديث نسبياً خالل الـ            

 ال اية له حبكم     إىل أين ينتهي هذا؟ لن ينتهي هذا بطبيعة احلال، ألن السلم سلم الترقي وسلم التغري               
البحث والتنبؤ  .  نسان ال يستقر له قرار حىت يعود فيبحث من جديد         طبيعة احلياة نفسها، وحبكم أن اإلِ     

والكشف والطموح إىل معرفة اخلبئ واستنطاق األشياء اليت ألفناها وأصبحت مسلمات، استنطاقها              
ر أو من مهام الشاعر اليت ال       بلغة أخرى وألهداف أخر، كل ذلك من شأن الشاعر ومن واجب الشاع           

وشكراً ال أريد أن أطيل أكثر      .  يفرضها عليه أحد بل جيد نفسه منساقاً إليها حبكم طبيعة فنه واستعداده           
 .من هذا 

 :حسني جنار
 به األستاذ فاروق جويدة لنعرف منه أيضاً ما هي مسؤولية            ىالكلمة األخرية تعطى للمحتف     -

 يث كما يراه؟الشاعر والتزامه يف العصر احلد
 

 :وجييب األستاذ فاروق جويدة على السؤال بقوله
 هو إنسان ملتزم جتاه نفسه، وهو أيضاً ملتزم جتاه جمتمعه، مبعىن أنه ال              مسؤولية الشاعر بدايةً    -

ينبغي أن يعيش يف برج عاجي أو يصنع أحالماً مزيفة، أو يبتعد عن واقع يعانيه ويعايشه طول اليوم أو                    
ايشة الشاعر للواقع قضية ال خالف عليها ولكن ال ينبغي أن يتحول الشاعر إىل بوق                مع.  طول عمره 

من أبواق السياسة، أو داعية حلزب، ألن الشاعر كصاحب رسالة أكرب من كل األحزاب السياسية،                
إن التزام الشاعر أوالً ناحية إنسانية جتاه نفسه هو أساساً          :  وأكرب من كل أصحاب االجتاهات أنا أقول      

نسان يف أي زمان ويف أي مكان وإن اختلفا معاً، يعين ال ينبغي أن حيبس الشاعر نفسه يف                    وجتاه اإلِ 
الشاعر يف رأيي، كما قال أستاذنا      .   ما يتاح له أن يراه     مفاهيم ضيقة حبيث ال يرى من الصورة إالَّ        

 فهذا هو الشاعر، أما     الدكتور عز الدين نيب زمانه فدعوة األنبياء عادة تكون لكل الناس ولكل البشر            



أن يلتزم بفكر حزب سياسي، أو اجتاه حيد من حريته، أو حيد من انطالقه، أو حيد من رؤيته يف أن يرى                     
األشياء كما ينبغي أن يراها وحبيث أن تكون رسالته للناس مجيعاً وليس لشخص دون آخر أو فكر دون                  

ىن يف أحيان كثرية على الشعر، ألن من حق         أنا أعتقد أن الفكر السياسي ج     .  آخر فهذا ضرورة يف رأيي    
الشاعر أن يكون له موقفه السياسي، وال بد أن يكون ولكن الذي أرفضه أن يتحول إىل داعية سياسية،                  

 .ألن هذا عمل السياسيني وليس عمل الشعراء 
 

 :ويسأل أحد احلضور قائالً
ر أو لكل كاتب ولكل     أرجو أن تسمحوا يل بالتعليق، أعتقد أنه جيب أن تكون لكل شاع              -

أديب قضية يدافع عنها ووفق مفهومه هلذه القضية ميكنه أن يتكلم، فاألستاذ فاروق جويدة ال أعرف ما                 
لقد فهمنا من خالل القصائد اليت ألقاها        .  هذا سؤال أطرحه عليه   .  هي القضية اليت يدافع عنها     

ة إنسانية كما قال، ولكن هناك قضايا       والقصائد اليت قرأناها أن هناك قضية وجدانية أوالً وهناك قضي         
ملحة جتتاح اتمع الذي يعيش فيه ومن املفروض يف رأيي أن يدافع أي شاعر أو أي أديب أو أي                     

 .كاتب عن هذه القضايا، فما تعليق شاعرنا على هذه الفكرة؟
 

 :ويرد احملتفى به قائالً
ولكنين أعتقد أا موقف    إن قصيدة بريوت ولست يف حاجة إىل أن أشفع لنفسي مبوقف                -

نسان العريب ولست مع أية جهة      يوضح التزامي بقضايا اإلنسان العريب املعاصر وموقفه، فأنا مع اإلِ          
أخرى ال مع حزب سياسي وال مع حكومة وإذا أردت أن أكون مع أحد فينبغي أن يكون مكاين مع                    

حزاب وليس حلساب حكومات، وال     نسان العريب، فالشاعر مكانه بني الناس وليس يف سراديب األ         اِإل
إنّ حتول الشاعر إىل داعية سياسية أمر ينقص من دوره، ومن            .  هذا رأيي .  ينبغي له أن يكون هكذا    

حجمه، ومن تأثريه، ومن إحساس الناس به، أما أن يكون له فكره السياسي، وموقفه من قضايا العصر                 
 ِعدة مناسبات ومل أقم بقراءة قصائدي عليكم        وزمانه، فأعتقد أن هذا من حقه وأنا يل هذا املوقف يف           

سالمية فهناك قصائد سياسية ال أستطيع أن أقرأها، لكن من حيث التصاقي بالقضايا العربية واإلِ                
العصرية؛ فأنا أعيش زماين وأعي مشكالت عاملي وأعايشها، لكين أرفض أن أقوم ذا الدور بتوجيه من                

نسان العريب يف معاناته وجتربته وظروفه وإحباطاته       ؛ فأنا مع اإلِ   أحد وأرفض أن أحتول إىل شاعر سياسي      
وأمانيه، وأعتقد أن قصيدة بريوت اليت قرأا متثل جزءاً من هذا املوقف، وأنا غري ملتزم بأن أكون                   

 . لسان حال حزب أو جهة حكومية، وأنا أرفض هذا وال أستطيع أن أفعله 



 كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
 :ى الكلمة لألديب األستاذ حممد حسني زيدان الذي قالمث تعط

أوالً صورة احلمد هلذا االجتماع جيمعنا بإخوة من        :  الكلمة اليت أطرحها اآلن على صورتني       -
مثقفي األمة العربية فنحن أمة واحدة، فالشكر هلم أن حضروا والشكر للداعي أن دعاهم، والشكر لنا                

 :لشعر والشاعربقي ا. أن اجتمعنا م ومسعناهم
 هل الشاعر صانع نفسه أم هو مصنوع بيئته؟: سؤال -
تكلمنا عن الشعر والشاعر كأنه صانع نفسه أو كأمنا حنن نصنعه بقوانني نقننها عليه، أنا لست                  -
الشاعر شاعر مقصور مصنوع من بيئته ومن أحواهلا ومن أحداثها، ألنه فنان والفن تعبري عن                .  مع هذا 

ة حياة أمته، قيمة أرضه، كل القيم اليت يعتز ا أو هي اليت تبتزه من نفسه ليكون هو                  قيمة الشعب، قيم  
. اتركوا الشاعر يقول عن طبيعته وعن إحياءاته، ال نضع له قوانني وال نضع له تعريفات              .  نفَساً يعرب عنه  

 ألننا نعيش عصر    فاروق هذا شاعرنا اآلن شاعر زرع يف أنفسنا اخلوف وزرع يف أنفسنا احلزن، ملاذا؟              
قصيدته بريوت تعبري عن هذه ازرة اليت قتلت بريوت السروق أنا أمسي بريوت             .  اخلوف وعصر احلزن  

كنت سافرت إىل أمريكا عن طريق الغرب ورجعت عن         .  السروق ملاذا؟ ألا سرقتين من نفسي يوماً ما       
 إىل بلدي جدة بالترانزيت      ساعة من طوكيو إىل بريوت وكنت عازماً على أن أحضر          ١٩طريق الشرق   

ولكين عندما مشمت رائحة األرز، عندما مشمت رائحة الطني رائحة لبنان اجلنة يف األرض العربية تركت                
أنا لست شاعراً ولكن هذه كلمة شعرية، لقد سبقنا األندلس            .  أن أسافر ومكثت يف بريوت أياماً      

يل ذات جرس، اتركوا الشاعر مصنوع      باملوشحات وخرج عن القاعدة ولكنه أسس قاعدة ذات تفاع        
بيئته ال صانع نفسه، فهو مصنوع بنا بأحوالنا بتراثنا، ولكن الشعر املنثور كقول بعضهم؛ أنا حنش، أنا                 

إخل هذا عجز أن يستوعب اجلرس ليسمعنا اجلرس، فحاول أن يقول           ...  طوب، أنا قمر، أنا أنا أنا أنا      
 . ي ا اجلميع وأشكركم وأظن أننا قد تأخرنا عن العشاء هذه كلمة أحي. نثراً ويعطيناه بأنه شعر

 

 :مث يعلق الدكتور حممد بن سعد بن حسني على ما قيل حول الشعر احلر فقال
يف الواقع إن كلمة أستاذنا الدكتور عز الدين كلمة طيبة ولكن يل عليها ملحوظة؛ إذا                    -

ال بد له من تسمية حتدده، وأود أن ال يفهم          وصفناه بأنه الشعر اجلديد فبم نصف ما يقال مما سواه، ف          
عين أين حرب ضد الشعر احلر، بل أنا مستبشر به خرياً لكن على شرط أن يصل به أربابه إىل مرتبة                      
جتعله إضافة جديدة يف شعرنا العريب األصيل؛ فاألوزان والقوايف اليت استقرأها اخلليل رمحه اهللا ليست                

 للشعر وإمنا هو شيء استقرأه، فلعل العرب قد نظموا على غري هذه              توقيفية ومل يأت ا كنظام وضع     
األوزان وقد خرج أسالفنا يف أيام العباسيني على هذه األوزان ومل يقل هلم أحد ال، إمنا املهم أن يتوفر                    



فيما يقال ما يفصله عن النثر، ولقد مسعت من األستاذ فاروق ما يبشر كثرياً ذا، هناك مسألة أخرى                   
استعمال الرموز الالتينية كما يسميها األستاذ فاروق؛ هذا انفصال يف الواقع عن اجلذور، هو يف               وهي  

وعلى كل حال فمسألة الشعر احلر مسألة نرجو أن يصل          .  الواقع وسيلة هدم وليست وسيلة إصالح     
 .ا أرباا إىل املستوى الذي نريد والذي يؤهله ألن يكون إضافة جديدة يف الشعر العريب 

أما مسألة الشعر املنثور فيقيين أن احلديث عنه حديث ال خيلو من صدق يف القول إذا وصفناه                   -
فأنا أرى أن ال حيظر على       :  أما من حيث احلظر على الشاعر أن يكون سياسياً         .  بأنه مضيعة لوقتنا  

 قضايا  فالشاعر جيب أن ينطلق من املنطلق الذي جيد أنه عن طريقه يستطيع أن يسهم يف                .  الشاعر
جمتمعه؛ ليكن سياسياً ليتحدث عن السياسة، ليكن رجل حزب ما املانع؟ أمل يكن شعراء العرب يف أيام                 
اجلاهلية، ويف أيام صدر اإلسالم، ويف دولة بين أمية، ويف أيام بين العباس كثري منهم كانوا شعراء                    

 ال أرى حرجاً يف أن ينطلق الشاعر يف         أحزاب؟ كانوا ميثلون فكراً سياسياً أو طائفياً أو ما إىل ذلك، فأنا           
املهم أن يلتزم فكراً قومياً، أن يكون داعية للخري وهذا ما نريده            .  امليدان السياسي كما ينطلق يف غريه     

من الشاعر أن حيمل الرسالة، الرسالة السامية اليت يف الواقع هي رسالة األديب عامة، والشاعر خاصة،                
 من جوانب هذه الرسالة السامية أيضاً إمتاع النفوس، يعين هذا            جيب أن يتمثلها كل شاعر وليكن      

الشعر الغزيل اجلميل الذي ميتعنا وإن أبكانا حيناً إالَّ أن هذا البكاء حيمل لذة حيمل استمتاعاً به، على                   
 .كل حال أنا أردت أن أسعد بالتحدث معكم ولو حبديث ال جدوى منه وشكراً 

 

 :اذ فاروق جويدةوقبل ختام األمسية قال األست
أنا شاكر تشريفكم ومشقة احلضور وأكرر شكري بقدر ما أسعدمتوين ذه الفرصة السعيدة                -

 . وأشكر األخ األستاذ عبد املقصود خوجه الذي أتاح لنا هذه األمسية وشكراً لكم 
 

 ختام األمسية
 :مث خيتتم األستاذ حسني جنار األمسية بقوله

كر والتحية على أن لبيت هذه الدعوة وأمسعتنا وشنفت آذاننا مبا           وباسم احلضور أيضاً لك الش      -
لديك من جتارب، وشكراً على أن فتحت باباً للحوار مسعنا ما يثلج الصدر وما يبشر بأن الشعر ولد                   

 .ليعيش صنو شعر قدمي
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