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 حفل التكريم
 

 االفتتاح كلمة
 :األمسية بالكلمة التالية: افتتح األستاذ حسني جنار

 عليه وعلى   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد اهللا،              -
 .آله أفضل الصالة وأمت التسليم

إا فرحة طيبة لنرحب فيها بامسكم مجيعاً بضيفنا واحملتفى به يف هذه              ..  أيها احلفل الكرمي    -
األمسية اللطيفة أستاذنا األستاذ عبد العزيز الرفاعي، الذي من اهللا عليه بالشفاء ليعود مبشاركاته                 

حفية، وميتعنا يف هذه األمسية ذا اللقاء الطيب مع األحبة ومع             ومسامهاته الفكرية واألدبية والص   
ويسرين يف البداية أن أقدم احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه لريحب بضيفه يف هذه               .  اِإلخوة الكرام 

 . ثنينيةاال

 كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه
دث احملتفي سعادة األستاذ عبد     بعد انتهاء األستاذ حسني جنار من كلمته االفتتاحية حت         

 :املقصود خوجه فقال
 .بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا -
 ..األستاذ الفاضل عبد العزيز الرفاعي، األساتذة األجالء، اِإلخوان األكارم -
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
اليت حنتفي فيها باألستاذ عبد العزيز الرفاعي       يطيب يل أن أرحب بكم مجيعاً يف هذه األمسية            -

ومن دواعي الغبطة والسرور أن يكون ضيف هذا الوطن يف أيامنا هذه علم             .  العزيز احلبيب علينا مجيعاً   
كم حنن سعداء يف هذه     .  من أعالم الشعر ورائد من رواده، هو األستاذ الكبري عبد الوهاب البيايت             

هو ليس بالغريب عليكم أو عنكم، فهو ابن هلذه األرض عاشها            .  األمسية أن نكون معه ويكون معنا     
أرض ..  هو ابن التراث وعظيم التراث من هذه األرض       ..  ودرسها وكانت دائماً يف وجدانه وخاطره     

الرسالة واِإلميان والتوحيد، أرض القبلة والنور، فهو يف هذه األمسية ضيف األستاذ عبد العزيز الرفاعي               



هذه األرض  ..  يسعدين أن أرحب به، فهو بني أهله وذويه وإخوانه         ..  ن ضيفي وضيفكم قبل أن يكو   
 .اليت هي أرض العلم والنور ترحب بكل عامل من علماء أبنائها، واألستاذ البيايت علم من أعالمها الكبار

أجد من واجيب أن أقدم إليك ضيف أمسياتنا هذه، األستاذ          :  يا سيدي الفاضل األستاذ البيايت      -
عزيز الرفاعي، الذي ال شك فيه أنك تعرف عنه رمبا الكثري، ألنك أسعدتنا يف أمسية األمس مبا                  عبد ال 

 .أوضحت أنك دائماً معنا يف حلِّك وترحالك، تقرأ صحافتنا وتتابع حركتنا األدبية ورجاالا
األستاذ الرفاعي أحد أعمدة حركتنا األدبية وأحد أعالمها الكبار الذين نفتخر به كل                  -

هذا الرجل هو جوهر يف األدب، وكلمة طيبة يف األدب، ودرس رائع            .  فتخار، ونعتز به كل االعتزاز    اال
فيه فضل العلماء بشموخهم وتواضع العلماء بأخالقهم،       ..  يف األدب، جوهر بعظيم خلقه، ورفعة علمه      

 يف حقل الكلمة، كما     عامل يف األدب مبا قدم من أعمال أدبية رائعة هلا أثرها الكبري           .  وهو الكلمة الطيبة  
عرفتموه أكثركم ناثراً وهو ال     .  هلا الدور اِإلجيايب الرفيع يف احلركة األدبية يف اململكة العربية السعودية          

يقل روعة وعظمة يف شعره ولكنه املقل فيه، ومع ما هو عليه من اجلودة والصور الوجدانية الرائعة                   
وهذه مسة  ..  اً عفاً، ولساناً عفاً، وقلماً عفاً، وعمالً عفاً        عرفناه التزاماً ومبدأ وموقفاً، عرفناه إنسان      

 .وهو من كبارهم.. الرجال
مل أكن قط يف رحابه أو حمرابه إالَّ        ..  عرفنا األستاذ الرفاعي صرحاً يف األدب، أنا أحد تالمذته          -

ن وظللين بفضل أدبه، إنه مثل نادر رائع تعلمنا منه كيف يكون كرم اخللق وسعة الصدر وحس                   
أنا أعرف تواضع عبد العزيز الرفاعي وأعرف قدر إحراجه مبا قلت، ولكن من مل يشكر                 ..  التعامل

وهذا فضل جيب أن يذكر ليتعلم منه جيل الشباب، فتكرمي الكبار تكرمي ألنفسنا،             .  الناس ال يشكر اهللا   
 .وما هلم كثري.. واالعتراف بفضلهم جزء مما هلم يف أعناقنا

األمسية بلقائنا مع األستاذ الرفاعي بعد أوبته بسالمة اهللا مبا من عليه اهللا              حنن سعداء يف هذه       -
 .من فضل ونعمة وصحة، كما حنن سعداء بلقائنا باألستاذ الكبري عبد الوهاب البيايت

وشكراً ملشاركتكم مجيعاً، وشكراً لألستاذين الفاضلني اللذين أسعدانا ذا اللقاء الذي أرجو              -
. إن كان نثراً أو شعراً    ..  داً حلوار البارحة مع األستاذ البيايت، الذي أسعدنا جبميل قوله         أن يكون امتدا  

 .متمنياً لكم أمسية سعيدة يف رحاب الشعر واألدب مع األستاذين البيايت والرفاعي
وقبل أن أختتم كلميت، يسعدين أن أرحب بأستاذنا األستاذ عمر أيب ريشة الذي تفضل                   -

ه األمسية رغم ما يعانيه صحياً، كما يسعدين أن أرحب بأخ كرمي وأديب فاضل هو               مشكوراً حبضور هذ  
 .األستاذ عبد اهللا الشهيل، الذي شرفنا يف هذه األمسية فكان تشريفه خرياً على خري وفضالً على فضل

يسعدين أن أشري إىل أن ضيفنا مساء األربعاء القادم هو صاحب السمو امللكي األمري سلطان                  -
 . مان، ويسعدين تشريفكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهبن سل



 كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ الكبري حممد حسني زيدان فقال

 :إخواين -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -
الكبرية والطويلة مسعدة بكثري من      والسنون إن طالت بشيخ عجوز مثلي فإا ستكون             -

عبد العزيز الرفاعي، أمحد    :  اِإلخوان، لكن ثالثة عاصرم فاعتصروا صداقيت وودي واحترامي، هم         
كانوا أتراباً، كل سلك طريقه فوصل إىل درجة رفيعة من           ..  هؤالء الثالثة ..  مجال، عبد العزيز ساب   

لك ألم سلكوا طريق التشريف بنظافة التكليف،       التقدير مل أمنحها له ولكن هم منحوها ألنفسهم، ذ        
كلٌ كما قالوا شيخ،    .  كلفوا أنفسهم بأن يكونوا على الطريق فإذا هم يشرفون بسلوك الطريق النظيف           

نا اآلن عبد العزيز الرفاعي، له طريقة تشكروا وحتمدوا له، تلك           نلكن املكرم بي  ..  ولكل شيخ طريقة  
ال أقول حسدته، وإمنا أقول     .  ئه، الويف لكل كلمة كتبها، والويف للكتاب      هي الوفاء، فهو الويف ألصدقا    

 .غبطته
إنه شديد التعلق مبعرفة الرجال، فما من ناهض حبرف يف أمتنا العربية يف شرق السويس أو                   -

فعبد العزيز الرفاعي   .  غرب السويس إالَّ وعبد العزيز الرفاعي كان على معرفة به، ينشر له وينتشر به             
نا الكلمة النظيفة وأعطانا الكتاب النظيف، ذلك ألنه ذو خلق نظيف، كسب التشريف من نظافة               أعطا

 .أقوهلا مرةً وأشكره وأحييه كبرياً بيننا. التكليف
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -

   كلمة احملتفى به معايل الشيخ عبد العزيز الرفاعي
 :ي فقالمث حتدث معايل الشيخ عبد العزيز الرفاع

 :أيها املضياف الكرمي -
 :أيها السادة -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -
            احلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا حممد -
 :وبعد -



رمبا .  مل أتعود من قبل أن أقف خطيباً، ومل أتعود من قبل أن أكون مرجتالً             :  أيها اِإلخوة الكرام    -
مارست الكلمة عن طريق اجلريدة والة، ولكين مل أتعود أن أقابل مجهرة من الناس باخلطاب، فكيف                 
إذا كانت هذه اجلمهرة على جانب كبري من الثقافة والعلم والفكر؟ وكيف إذا كان يف هذه اجلمهرة                  

ستاذ عبد الوهاب   ومن عماليق الشعر، وأخص ضيفنا هذه الليلة األ        ..  من هم من عماليق الرجال    
فهو يف هذه الليلة هو     ..  البيايت، وشاعرنا الكبري األستاذ عمر أبو ريشة؟ وأقول ضيفنا وأنا أعين ما أقول            

الضيف احلقيقي ولست أنا، ذلك أنه ضيف هذه البالد، فنحن نرحب به كل الترحيب ونشكره على                 
 .هذه املسامهة الكرمية

ضيفاً لضيف، وإذا كان هذا التعبري اجلميل قد أعجبين         لقد سرين أن أمسع ألول مرة أن هناك           -
 .فإن الواقع أن األستاذ عبد الوهاب البيايت هو الضيف احلقيقي وأنا الليلة ضيفه

 :أيها اِإلخوة الكرام -
سألت نفسي ِلم أكون حمل تكرمي هذا الرجل؟ وِلم يعتين بأن يكرمين ألكثر من مرة؟ وهل أنا                   -

أشهد اهللا أين ال أستحقه لكنه كرمه وهو كرم كبري، كرم عظيم ال أدري كيف                أستحق ذلك؟ أما أين     
 .ولكين أسأل اهللا أن جيزيه عين خري اجلزاء. أشكره، وال أجد العبارة املؤدية إىل شكره

إذا كان األستاذ الكرمي الصديق الويف األستاذ عبد املقصود قد فعل ذلك ألنين صديق محيم                  -
كنه فعل أكثر مما جيب، وأما إن كان قد فعل هذا ليكرم يف شخصي، أديباً، أو                 ول - وهذا حق    -قدمي  

كاتباً فإنين أجحد ذلك يف نفسي كل اجلحود وأنكره على نفسي كل النكران، فأنا ال أعتقد أنين أديت                  
 .واجباً أستحق أن أكون فيه حمل التكرمي

كن صاحب فكرة، مل أكن صاحب      لقد كتبت حقاً ولكن مل أكن يف يوم كاتباً منهجياً، مل أ              -
نظرية، مل أكن صاحب منهج، مل أكن صاحب أسلوب، وإمنا كتبت ملا أعتقد أنه رمبا يؤدي إىل شيء من                   

اب فيه قليلني، ولعل ذلك هو السبب فيما وصلت         تّواجب هذا الوطن، وألنين كتبت يف يوم كان الكُ        
 .إليه، ولكنين مل أصل إىل شيء سوى ذلك

اذنا الكبري األستاذ زيدان، وأنا عندما أقول أستاذنا فإمنا أقوهلا حبق، فإنَّ هذا              لقد حتدث أست    -
نا وحنن شباب حناول أن منارس الكلمة، كنا         كولقد  .  الرجل أستاذ أجيال وليس أستاذ جيلنا فقط       

 من  األستاذ الزيدان أسبغ علي الكثري    ..  به وعلمه وخلقه، واحلمد هللا لقد أفادنا كثرياً        أدنستفيد من   
 .كرمه وكثرياً من وصفه وأنا أعتز بكل ذلك، ولكنين أجحده على نفسي كل اجلحود

إما الصديق الكرمي األستاذ عبد املقصود خوجه فال أدري ماذا أقول بعدما وصفين به؟ لقد                  -
فلقد أضفى علي من    .  وأنا أستعري هذا التعبري ألصل إىل ما أريد من معىن          "  هرستين"لقد  :  قلت له 
 .ات ما خيجلين حقاً وما ال أجد يف نفسيالصف



 :أيها اِإلخوة الكرام -
األستاذ عبد املقصود خوجه يكرم فينا كل أسبوع         ..  هناك سؤال آخر طرحته على نفسي       -

رجالً وميعن يف كرمه ويغدق فيه، وهو ليس كرمياً مباله وجوده فحسب بل هو كرمي أيضاً خبلقه الويف،                   
هذا األستاذ املضياف الكرمي ماذا صنعنا      .  كرمي أيضاً خبلقه السامي الرفيع    وهو كرمي أيضاً ببشاشته، و    

هل يكفي أن نقوم بإقامة     :  لكي نقابل هذا الفضل وهذا املعروف له؟ طرحت على نفسي هذا السؤال           
الوالئم واحلفالت هلذا الرجل املضياف؟ أنا يف نظري إنَّ ذلك ال يكفي، فاحلفالت والوالئم ال حيفظها                 

 .ال بد أن نفكر يف وسائل لتكرمي هذا الرجل تكرمياً يبقى على املدى وخيلد مع األيام.. يخالتار
 :أيها السادة -
 من الضيوف الكبار الذي ينبغي أن نفسح هلم         م عندك ةكان بودي أن أطيل؟ ولكنين أرى الليل        -
 نرجو أن نستمع إليه     الذي..  وكما قلت فإن ضيفنا احلقيقي هو األستاذ عبد الوهاب البيايت          ..  اال

 .وأن ميتعنا بشعره، وكذلك أستاذنا الكبري وشاعرنا العمالق األستاذ عمر أبو ريشة
 .أخرياً أكرر الشكر لألستاذ املضياف، وأرجو أن جيزيه اهللا عنا خرياً -
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -

 كلمة السيد علي حسن فدعق
 : فدعق فقالمث أعطيت الكلمة للسيد علي حسن

 :أيها احلفل الكرمي -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
إن احملتفى به صديقنا وحبيبنا مجيعاً عبد العزيز الرفاعي هو رفيق عمري، عرفته منذ أكثر من                   -

ولقد سعدت برحلتني معه إىل الصني وإىل       .  ثالثني عاماً، وخالل الثالثني عاماً مل أغضب منه مرة واحدة         
نيا، فكان نعم الرفيق ونعم الصديق ونعم األخ، ويف كل يوم يزداد عبد العزيز مكانة يف نفسي ورفعة                  أملا

 .يف فكري
عبد العزيز الرفاعي أثرى اجلو األديب يف بلدنا بتبنيه إصدار املكتبة الصغرية، كذلك أثرى                  -

 عاماً ملتقى األدباء يف     ٢٥الناحية األدبية يف ندوته بالرياض، وكانت ندوته يف الرياض منذ أكثر من              
وكان عبد العزيز كل    .  الرياض سواء من املنطقة الشرقية أو من املنطقة الغربية أو من املنطقة الوسطى             

إن عبد العزيز   :  قلت مرة لصديق  ..  منا يظن أنه األثري عنده، كل منا يظن أنه هو الصديق الوحيد له             
ال بل أنا أعرفه    :  قال.  أنا أعرفه قبلك يا أخي    :  لتفق.  ال إنه صديق دريب   :  الرفاعي رفيق دريب، فقال   

 .وظهر أن ذلك الصديق يعرف عبد العزيز قبلي حقاً. قبلك



عبد العزيز الرفاعي أثرى أيضاً اجلانب االجتماعي يف بلدنا، وذلك بالندوة وبلقاءاته وترتيباته               -
عبد العزيز الرفاعي فإين أقوهلا     اليت يعملها وينظمها ألصدقائه، فإذا كنت أريد أن أقول كلمة وفاء ل            

صادقاً وأقوهلا بكل ما يف قليب من حب ووفاء ووالء لعبد العزيز الرفاعي، وأشكركم مجيعاً على                   
 . حياه اهللا؛ وشكراً.. مساعكم كلميت هذه وفاًء لصديقي الذي أحتفين خالل ثالثني عاماً بوده

 كلمة األستاذ عبد ا رجب
 :عبد اهللا رجب فقالمث أعطيت الكلمة لألستاذ 

 ..سالم اهللا عليكم -
 ..الشاعر العريب الكبري األستاذ عبد الوهاب البيايت.. سيدي الشاعر العريب املسلم -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته -
إن احلديث عن الشيخ األديب عبد العزيز الرفاعي يطول ويطول، فما أكثر اجلوانب اليت                  -

املنصف يف شخصية األستاذ الرفاعي وتعد يف فضائله وكرم أخالقه، ولو كنت أعرف              جيدها اِإلنسان   
حبه ملثل هذا احلديث ألكثرت منه وأفضت فيه ولكن ليكن احلديث عن األستاذ الرفاعي من حيث                  

ذلك اجليل الذين هم حقيقة     ..  فهو من جيل الرواد الثالث، هو يأيت يف طالئعه         ..  كونه أديباً كبرياً  
اليت تضيء طريق مسريتنا األدبية يف حركتها املعاصرة، مبا أبدعوه من نتاج فكري جاء آية يف                الشموع  

. واألستاذ الرفاعي مولع أشد الولع بالتراث ولكنه ال يضيق باملعاصرة وما أفرزته            .  نبل اهلدف والغاية  
ية اجلريدة، وميكن   على كل حال فهو ذو أفق رحب واملنتظر منه أن يقول رأيه صرحياً يف األشكال األدب               

 -أطلب منه هذا لعلمي أنه وهو يدعو إىل االرتباط بالتراث توثيق الصلة به              ..  عندها اعتبار رأيه فيصالً   
 يبارك بصورة من الصور كل      -وهذا التراث يشكل على كل حال تراثاً إسالمياً لغته العربية الفصحى            

نة لألستاذ الرفاعي بالكثري مما قدمه ويقدمه       وإن حركة التاريخ األديب مدي    .  تطور يصيب الفكر واألدب   
حىت اآلن، وهو يف عطائه يشمل اجلانبني الفكري والطباعي، وأعين بالطباعي طباعة الكتب وإصدارها،              

 .وكتبه ال تنتظر رأياً مين
واألستاذ الرفاعي قد وهب نفسه ووقته وزهرة شبابه وربيع شيخوخته بصدق وتفان، وهذا                -

 . لديكم مجيعاً ولكين أذكر وأذكر فقطالذي أقوله معروف
وأسأل سؤاالً يف ختام كلميت، مىت يا سيدي يعود شاعر األغصان بلبالً مغرداً ميأل الدنا شعراً                  -
 وأغنيات؟
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -



 كلمة الشاعر عبد الوهاب البياتي
 

 :فقالمث حتدث الشاعر العريب الكبري عبد الوهاب البيايت، 
 

 :إخواين الكرام -
 

عندما أزور بلداً عربياً عزيزاً فأنا أحب أن أستمع وأتعلم أكثر مما أحب أن أتكلم، ومنذ                    -
ال يسعين يف هذه    ..  وصويل يف مساء يوم اجلمعة الفائت وأنا أتكلم وأتعلم حىت اتصل ليلي بنهاري              

ألدب يف اململكة العربية السعودية ويف جدة       األمسية اجلميلة اليت مجعتين خبرية رجال الثقافة والعلم وا        
خباصة إالَّ أن أشعر بالسعادة الغامرة، حيث أنين أجد األخوة والتآلف والوحدة والتضامن بني املثقفني                

وال يسعين إالَّ أن أقدم شكري العميم لألستاذ عبد          ..  يف هذا اجلزء العزيز من وطننا العريب الكبري        
امرة، وأن أقدم نئيت القلبية اخلالصة للمحتفى به األستاذ الرفاعي،           املقصود صاحب هذه الدار الع    

 .الذي مسعت عنه الكثري وقرأت له ولكين مل ألتق به، وكان أن شرفين ذا اللقاء
 

الشيء الذي يسعد قليب وقلب كل عريب هو أن جند أخوة الكلمة العربية يف مثل هذا اللقاء                    -
ين يف هذه الكلمة املوجزة إالَّ أن أحيي صديقي الشاعر الكبري األستاذ            كما ال يفوت  ..  الذي مجعنا اليوم  

عمر أبا ريشة الذي تعلمنا منه الكثري يف احلقيقة، وأنا أعتربه أحد أعمدة الشعر العريب احلديث ألن                   
الشعر العريب ال ينقسم على نفسه وال يتجزأ، إنه يشكل وحدة وكتيبة صدامية حياول العرب عن                   

 .ق طريقهم إىل املستقبلطريقها ش
 

أكرر شكري وسعاديت ونئيت لألستاذ عبد العزيز الرفاعي، وما تكرميه يف هذه الليلة إال                  -
تكرمي لكل أدباء اململكة ولكل األدباء العرب يف معظم أقطارهم، ألن مثل هذه البادرة الطيبة اليت يقوم                 

 .نبل والطيبة والشهامة، واخللق العريب العظيما أفراد طيبون مثل األستاذ عبد املقصود تدل على ال
 

. لقد آن للعامل العريب أن حيتفل بأدبائه يف حيام ال أن حيتفل م بعد رحيلهم عن هذا العامل                    -
هذه بادرة طيبة نرجو أن تعمم يف خمتلف األقطار العربية، وأنا أشعر باحلزن وأنا أجلس جبانب صديقي                  

إن العامل  ..  ، هذا الشاعر الذي وهب حياته للكلمة الصادقة املخلصة         الشاعر الكبري عمر أيب ريشة    
يعين هذه ليلة تضعنا أمام طريق جديد الحتفالنا باألستاذ الكبري عبد العزيز            .  العريب مل حيتفل به حىت اآلن     

ملثل الرفاعي، وأمتىن أن تكون هذه البداية الطيبة اليت بدأها األستاذ عبد املقصود تشق الطريق وتعطي ا               
 . أكرر شكري؛ والسالم عليكم. لكثري من األقطار العربية األخرى



 فتح باب احلوار
مث أعلن األستاذ حسني جنار عن فتح باب احلوار بني احلضور والشاعر عبد الوهاب البيايت،               

 :فكان األستاذ عايد خزندار أول السائلني حيث قال
والواقع إنين أود أن أناقش فكرة طرحها       .  اًامسحوا يل أن أتكلم بلغة عادية، فأنا لست خطيب          -

هذه الفكرة هي فكرة املوت يف احلياة، وقد الحظت أن هناك توارد              .  األستاذ البيايت مساء األمس   
اليوت، فالشاعر اليوت يكرر هذه الفكرة يف أكثر         .  س.  خواطر بني األستاذ البيايت والشاعر ت      

 : يقول-ن أقول النص باِإلجنليزية أوالً  وامسحوا يل أ-قصائده، فله قصيدة يقول فيها 
Death or life 
Life or death 
Death is life 
And life is death 

 

 املوت أو احلياة
 احلياة أو املوت
 املوت هو احلياة
 واحلياة هي املوت

كذلك يف قصيدة أرض اليباب، يصف العمال وهم يعربون جسر لندن يف طريقهم إىل املصانع                 -
 :قولفي

I have never thought that death has undone so many 
 .مل أكن أحسب أن املوت حصد كل هؤالء

 The(فالفكرة عنده أن الناس يف هذا العامل أموات، وهذه الفكرة يكررها يف قصيدة                   -

Hollow Men (الرجال اجلوف. 
 :إن هناك مملكتني: يف هذه القصيدة يقول -

Death dreams kingdom 
 :عامل املوت الشبحي، و

Death upper kingdom 
فهو يصف الرجال   .  وعامل املوت الشبحي بالنسبة له هو احلياة والعامل اآلخر هو العامل احلقيقي             -

 :اجلوف بأم
Shape without form 
Shape without colour 



Paralysed force 
Gesture without motion 

 

 هيئة بدون شكل
 طيف بدون لون

 قوة مشلولة
 حركة بدون إشارة

وهو يستعمل يف هذه القصيدة بالذات العيون كميتافوز أو كمجاز لوصف العامل احلايل والعامل                -
 :اآلخر، فهو يتكلم عن العامل احلايل بأم أموات فيقول

They have no eyes here 
 :ويتكلم عن الناس يف العامل اآلخر -

Those who crossed with eyes to death's other kingdom 
 .أولئك الذين عربوا بعيون جماة إىل العامل اآلخر

 :مث يصف املوت يف احلياة فيقول فيها -
In the vally of fading stars 

 .يف وادي الشهب اآلفلة
 :مث يصف األحياء فيقول -

We brought together avoiding speech 
and death beach of the traed river 

 

 إننا نتحسس طريقنا يف العمق
 ونتجنب الكالم، ألن الكالم موقف
 يف هذا الشاطئ من النهر املنتفخ

 .طبعاً هنا يشري إىل ر يف صورة ذهنية يفصل بني عامل املوتى وعامل األحياء -
 .إىل أي مدى تأثر باليوت؟ وشكراً: فهذا كله يقودين إىل أن أسأل شاعرنا -

 : الوهاب البيايت على سؤال األستاذ عابد خزندار بقولهفيجيب الشاعر عبد
الشيء املهم الذي حيتاج إىل توضيح أنين كتبت منذ سنوات حول هذا املوضوع يف بعض                   -

وطبعاً األستاذ مل   ..  إن اليوت نفسه قد تأثر باملعتقدات واألساطري الشرقية كثرياً        :  االت العربية، فقلت  
بت أرد على بعض األساتذة العرب الذين درسوا يف جامعات يف الواليات             يثر هذه القضية، ولكين كت    
اليوت وعن  .  س.  إم عادوا من هذه البلدان وال حديث هلم إالَّ عن ت          ..  املتحدة ويف بريطانيا بالذات   

لعل أمر  .  تأثريه يف الشعر العريب احلديث، مع العلم أن الشعر العريب له أصول وجذور عميقة يف التاريخ               



شعر العريب ميتد إىل ألفي سنة، فليست املعلقات وحدها هي بداية تاريخ الشعر العريب ألن املعلقات                 ال
 .كانت ناضجة نضوجاً كبرياً، مما يدل على أن بداية الشعر العريب قد سبقت املعلقات مبئات السنني

 فكرة  فكرة املوت عند الشرقيني والعرب بالذات وعند املسلمني وعند الشعوب الشرقية              -
اليوت قد تأثر مبصادر الفلسفة الصينية واهلندية ليس بطريق مباشر           .  س.  موجودة، وأنا أعتقد أن ت    

 .وإمنا بطريق غري مباشر عرب تأثر الشعوب األخرى ا
وبعد ذلك معظم   ..  فكرة املوت إذاً قد تناوهلا مجيع الشعراء حىت طرفة بن العبد وامرؤ القيس              -

 .كان يتناوهلا من ناحية حالة األمة واتمع أو القبيلة يف عصرهالشعراء، ولكن كل شاعر 
اليوت يف هذه القصيدة اليت أشار إليها األستاذ الفاضل يعرب عن موت احلضارة               .  س.  ت  -

وعلى التحديات اليت بدأت تواجهها     ..  الغربية، عن موت اِإلبداع، عن موت القدرة على التحدي         
أوروبا بلغت القمة يف االزدهار ثقافياً وعسكرياً        .   تفقد مستعمراا  احلضارة األوروبية منذ أن بدأت    

واقتصادياً عندما امتلكت وسكنت قارات العامل واحتلتها، ولكن نضال الشعوب يف خمتلف القارات              
الذي بدأ يسقط هذه اإلمرباطوريات فبدأ هذا اهللع يدب ليس عند أصحاب البنوك والصيارفة                  

يعين هذا  .  بدأ بطريقة غري مباشرة يظهر يف كتابات الكتاب واألدباء أيضاً          واملؤسسات العسكرية بل    
إم إنسانيون عندما ميتلكون وإم     ..  يقودنا إىل اِإلنسانية املزعومة عند بعض الكُتاب األوروبيني، مثالَ        

 ال  يتأسفون ملوت إنسان واحد، ولكن يف شعوب القارات األخرى عندما ميوت مئات اآلالف من الناس              
 على  -وكاتب كبري ومفكر وفيلسوف مثل جان بول سارتر         .  حيتجون وال يتكلمون وال يقولون شيئاً     

 إنه أيد إسرائيل الدولة املزعومة املصطنعة اليت متثل استعماراً عسكرياً واستيطاناً عسكرياً             -سبيل املثال   
 وأنا  -سبيل املثال ال احلصر      مثالً على    -وقف ضد مصاحل الشعب الفلسطيين      .  يف قلب الوطن العريب   

هل ..  ال أدري أين ذهب االلتزام؟ أين ذهبت اِإلنسانية بالنسبة هلذا الكاتب؟ كيف نفرق بني احلق                
 هناك حق أبيض وحق أسود، هذا هو السؤال؟ 

وميثل بداية احندار احلضارة األوروبية،     ..  اليوت شاعر عظيم ال شك يف ذلك      .  س.  يعين ت   -
وهذه عالمات قد ظهرت بشكل إرهاص وبشكل       .   اإلضرابات ايار االقتصاد   حيث بدأت املشاكل،  

 أنَّ احلضارة   - وليس النبوءة أو التنبؤ      -ولكن السنوات املئة القادمة تدلنا من خالل االستقراء         .  جنيين
ة من  األوروبية سائرة إىل الفناء، وما التقدم التكنولوجي وحرب النجوم وتقدم األسلحة الذرية إالَّ عالم             

 .عالمات قيام ساعة احلضارة األوروبية
القصيدة اليت أشار إليها    :  اليوت عرب بعمق متاماً عن هذه األزمة بأعمال فنية، مثل          .  س.  ت  -

وسوامها من القصائد األخرى، وعرب عن فكرة       "  األرض اخلراب "و  "  الرجال اجلوف "األستاذ الفاضل   
 .موت احلضارة كما قلت



أمة تبعث من جديد، حتاول أن      ..  يب، األمة العربية ليست هي أوروبا      بالنسبة للشاعر العر    -
ولكن مع األسف إن هذه األمة ووجهت       ..  تنهض من سباا، حتاول أن تواجه التحديات اليت واجهتها        

فأصيبت هذه  .  اخل..بقوى كربى ال ِقبلَ لنا مبواجهتها، نظراً للتفاوت الكبري االقتصادي والتكنولوجي           
فأنا مثالً  ..  م، مما أدى إىل أن يدب اليأس والذعر يف كثري من أبنائها حىت أصيبوا بالشلل                األمة زائ 

وشعراء آخرون مثل السياب وخليل حاوي عبروا عن هذه األزمة بأشكال خمتلفة، وهي أنين كما قلت                
على مواجهة  وقدرة  .  إن دبيب احلياة يف جسد األمة يتم عندما يكون هناك إبداع          :  باألمس يف احملاضرة  

ولكن أمة تفقد يف حالة من      ..  التحديات، أو االستجابة للتحديات أياً كان هذا اِإلبداع تارخيياً أو فنياً          
 القدرة على اِإلبداع الفين والتارخيي فإا أشبه        - ليس إىل األبد ولكن يف مرحلة من تارخيها          -حاالا  
 وليست هي الطعام أو النوم أو املشي أو الضحك أو           ليست احلياة املشي على اثنني أو أربع،      .  بأا ميتة 

 .الكالم، بل احلياة تعين كما قلت اِإلبداع الفين واإلبداع التارخيي
 

هذه األزمة اليت مرت بالعامل العريب منذ قيام هذا الكيان الدخيل يف قلب العامل العريب وتسلط                  -
.  العريب، حىت أنه أصيب مبثل حالة املوت يف احلياة         بعض األنظمة يف العامل العريب مما أدى إىل شلل اتمع         

 إا ليست حالة مزمنة     - على األقل أنين أستطيع أن أتكلم عن شعري          -ولكن هذه احلالة بالنسبة يل      
األمة .  ليست حالة سرمدية أو حالة أبدية، إمنا هي حالة من حاالت األمة يف مرحلة تارخيية معينة                  

 من جديد تستطيع أن تواجه وأن جتابه حالة املوت هذه فتنهض من               العظيمة القادرة على النهوض   
 .جديد

 

إذن هناك فرق بني تناول اليوت يف قصائده لفكرة املوت يف احلياة وبني بعض الشعراء                    -
.  أنه أشار إىل مثل هذه احلاالت      - ال أقول يف قصائد كاملة       -وحىت املتنيب مثالً جند يف أبيات،       ..  العرب

املتنيب ظهر كشاعر عظيم يف القرن الرابع اهلجري، يف حالة نكوص األمة العربية يف حالة                حنن نعلم أن    
أي ..  تدهور العرب وغزو األجانب هلا، أي إنه عبقرية فردية عظيمة ظهرت يف حالة موت األمة                 

ة الوالدة يف الضريح كما مسيتها أنا يف إحدى قصائدي، أي أن املتنيب يشبه يتيماً ولد يف ضريح، أم                   
ولكنه كان عبقرية عظيمة، وما حياة املتنيب        ..  كانت تتجزأ وكان الغزاة يعتوروا من كل جانب        

وال جند عندما يتحدث عن املمالك اليت كان جيوب أطرافها ذهاباً            .  املضطربة إالَّ تعبري عن هذه احلالة     
التسمية نظراً ألن القاموس الشعري     وإياباً إالَّ تعبرياً عن حالة املوت يف احلياة أيضاً، ولكنه مل يطلق هذه              

 .يف عصره كان خيتلف عن القاموس الشعري يف القرن العشرين
 

 . عفواً هذا بإجياز توضيح هلذه الفكرة، وميكن أن نترك اال ألسئلة أخرى؛ وشكراً -



 تعقيب الدكتور عبد ا الغذامي
  على رد األستاذ عبد الوهاب البياتي

 :هللا الغذامي ليعقب على رد الشاعر عبد الوهاب البيايت فقالمث تقدم الدكتور عبد ا
أنه جاء ليستمع ومل يأت ليتحدث، واحلقيقة أن        :  أبدأ حديثي بكلمة شاعرنا عبد الوهاب وهي        -

. حنن الذين كنا يف رغبة إىل االستماع ولكي نعطيه الفرصة ليتحدث            ..  هذا املوقف هو موقفنا حنن    
وقوف هذه الوقفة هو أنين وجدت الشاعر مضطراً ألن يدافع عن نفسه            ولكن الذي دعاين للحديث وال    

فالشاعر الكبري عبد الوهاب البيايت     .  أو يدافع عن شعره فآثرت أن أقوم ألبني موقفاً أكثر مما أبرر موقفاً            
والنقطة .  مسألة املوت وداللة املوت يف الشعر     :  يف حديثه حاول أن يبني نقطتني مهمتني، النقطة األوىل        

سأتناول املوت أوالً والداللة املوجودة عند البيايت وعند شعراء آخرين غري           .  مسألة التأثر والتأثري  :  الثانية
وأقول مبتدئاً حديثي من كلمة شاعرنا الكبري عن املتنيب، وأستحضر بيت            ..  البيايت يف الشعر العريب   

 :املتنيب املشهور الذي يقول
ــرى   ــيت أن تــ ــا متنــ ــتها ملـ متنيـ

. 

ــياً  ــدواً مداجـ ــيا أو عـ ــديقاً فأعـ صـ
. 

 

املتنيب يف هذا البيت متىن املوت، متىن املنية، فهو مل يتمن الفناء ولكنه كان يعلن املوت، يعلن                    -
ت، الفناء، كان يعلن موقفه من احلياة اليت مل تستطع أن تسعفه بصديق أو بعدو مداٍج، عندئٍذ أعلن املو                 

أعلن املوقف من هذه احلياة، فاملوت عند املتنيب كان موقفاً، واملوت اليوم عند شاعرنا املعاصر هو                  
 ألنه موضوع حديثنا    -وإذا أردنا أن نبحث عن املوت عند الشاعر البيايت خاصة            ..  موقف من احلياة  

لته الشعرية هي يف البحث     إن رسا :   فأرجو أن نستذكر كلمة قاهلا البارحة يف حديثه، عندما قال          -الليلة  
وهذه تفسر متاماً املوت يف احلياة أو بصورة        .  عن املعىن يف غري املعىن والبحث عن غري املعىن يف املعىن           

وهذه هي املعضلة اليت يعيشها اِإلنسان اليوم منذ أن غرست جرثومة إسرائيل            .  أخرى احلياة يف املوت   
 هذا اجلسد كان البد من كشف هذا املوت يف احلياة،           يف جسدنا العريب، جرثومة املوت اليت غرست يف       

ويف الوقت الذي نكشف فيه عن املوت يف هذه احلياة البد أن يفضي بنا ذلك إىل الكشف عن احلياة يف                    
 .هذا املوت، ألا هي بذرة النشء، بذرة االنبعاث، بذرة االنطالق الذي البد أن ننطلق منه

 هي قيمة شاعرية عربية وجدت يف الشعر اجلاهلي واستمرت          إذن داللة املوت يف شعر البيايت       -
يعرب الشاعر من خالهلا عن موقفه من احلياة، عن موقفه من الكائنات اليت تدور من حوله ليستنهض                   
فيها اِإلحساس باحلياة داخل هذا املوقف البذرة اليت من املمكن أن تنشأ وسط هذا املوات، وعندما يأيت                 



 إنسانياً عن وجدان أمته من خالل قيمها الشعرية واِإلنسانية واحلياتية فإنه يكشف             الشاعر ليكون تعبرياً  
هذه القيمة اليت تتعلق مبفهوم املوت عند       .  هذا املوقف، يضعه أمامنا ليجعلنا يف مساءلة تارخيية مع أنفسنا         

ي فيها إعالن   وهي تفترق متاماً عن املوت عند اليوت، فقصيدة األرض اخلراب واملوت الذ            ..  شاعرنا
عن املوت وليس موقفاً من املوت، هو إعالن عن حاسة اِإلبداع اليت بدأت تتالشى يف احلضارة الغربية                 
ومهما كان من الظاهرة املادية يف تقدمها التكنولوجي إالَّ أن احلس اِإلبداعي يف اِإلنسان األورويب بدأ                 

بيني والشعراء الغربيني ويصرخون بذلك، وهي      يتالشى، وهو بداية النهاية كما يعلن كل الفالسفة الغر        
 .هذا فيما يتعلق باملوت. مذهب كبري يف احلضارة الغربية اليوم منذ زمن ليس بالقصري

وأنا أعرف أن اجللسة هنا جلسة نرغب يف أن تكون          ..  النقطة األخرى تتعلق بالتأثر والتأثري      -
كون نقدية أو تنظريية، لكن املوقف يقتضي       جلسة تكرميية خفيفة، وأعتذر عن إرهاقها بأحاديث قد ت         

 .ذلك
فنحن نعلن  .  احلديث عن التأثر والتأثري ال ميس الشاعر البيايت وحده وإمنا ميس حضارتنا مجيعها              -

دائماً النعي على حضارتنا عندما نشاهد مظهراً غري عريب فيها، وننسب كل حالة مل نعتد عليها ومل تكن                  
ها، وكأننا نطعن على أنفسنا يف أننا قوم عاجزون يف أن نقدم شيئاً مل يقدمه               ننسبها إىل غري  ..  سائرة فينا 
بينما أسالفنا كانوا يأخذون من العامل أفضل ما عنده ويضيفون إليه ما عندهم امتثاالً لآلية                ..  أسالفنا

لتفضيل، جمرد أن تأيت صفة ألفعل ا     ..  الكرمية اليت تصف املؤمنني بأم يستمعون القول فيتبعون أحسنه        
إذن حنن ننظر يف    .  أن هناك احلسن وهناك األحسن وهناك ما هو أقل وأقل من ذلك           :  هنا أحسن تعين  

فإن الغربيني  ..  األمور ونأخذ أحسنها ونتبناه، ومبثل ما نرى من تأثريات يف أدبنا ويف حضارتنا وتفكرينا             
 .فيهم أيضاً هذه التأثريات

أن :   هذه اجللسة فإنين أذكر كل العارفني ا        وما دامت قصيدة األرض اخلراب ذكرت يف        -
األرض اخلراب تتضمن ما ال يقل عن سبعة عشرة اقتباساً من لغات أجنبية من سبع عشرة لغة أجنبية                   
ذكرت بنصوصها األصلية مبا فيها سانسكريتيه، ومل يتقدم أحد لليوت بأنه صنيعة للهنود أو صنيعة                 

آخر الناس الذين ظهرت حضارام داخل قصيدته، وهي قصيدة         إىل  ..  للعرب أو لِإلغريق أو الرومان    
 .واحدة

وأذكركم ببحث كتبه الدكتور عبد اهللا الطيب وأشار فيه إىل تأثريات مباشرة على اليوت من                 -
العرب، ومن املعلقات العربية يف الشعر العريب الذي ترمجه آربوري ونشر يف جامعة كمربدج يف جمموعة                

عربية إىل اِإلجنليزية، ونسب كثرياً من التأثريات على آربوري من أساتذته يف جامعة             شعرية مترمجة من ال   
 .كمربدج ويف أكسفورد أنه قد تأثر ا ودخلت إىل قصيدته



أحتفظ هنا وأقول إنين ال أتفق مع الدكتور عبد اهللا الطيب يف ذلك املدخل، ألنين لو قبلت                    -
ى شعرائنا، ألن املبدأ هنا يف التأثر والتأثري أنه فعلٌ إنساين           مدخله إىل اليوت فسأقبل مدخل اآلخرين عل      

ولو .   ويدخل من خالله   - مهما كان هذا املوروث      -حضاري، واِإلنسان يتمثل كل املوروث اِإلنساين       
التأثر شيء  .  افترضنا أن الشاعر ال يتأثر فنحن إذاً نتهمه بأنه مجاد ال يستطيع أن حيس بالعامل من حوله                 

ال ميكن لشاعر أن يصنع من ال شيء، ال بد أن ينطلق من الشيء القادم ويصنع من الشيء                  ضروري، و 
إنين أكتب ألنين نسيت، فاِإلنسان من خالل كل ما          :  وكما يقول أالن بارت   .  القادم ويضيف إليه  

ه يقرؤه يشعر أن كل الكتابات اِإلنسانية مل تستطع أن تعرب عما لديه، ويريد أن يضيف من خالل تعبري                  
ولكن لو أحس الكاتب أو املبدع أن اِإلنسان الذي         .  ذلك النقص الذي وجد يف الكتابات اليت من قبله        

إذن الكتابة هي إكمال للنقص اِإلنساين، وسيستمر هذا        .  سبقه قد عرب عما يريد فهو عندئٍذ لن يكتب        
 .مل هذا النقصالنقص مع اِإلنسان يف حال تطوره ويف حال نشأته، وستأيت األجيال تتعاقب لتك

وداللة املوت عند شعرائنا هي     .  فقط أردت أن أركز على مفهوم القيمة يف الداللة الشعرية            -
وأردت أيضاً أن أشري إىل قضية التأثر       .  نابعة من املوروث العريب أكثر من التصاقها باملوروث األجنيب        

ر بالدرجة األوىل هو صانع كلمة      والتأثري، ويف أا ظاهرة جيب أن نرحب ا وجيب أن نفهمها، والشاع           
وأنا أتكلم اآلن وأمامي أستاذنا مجيعاً الدكتور لطفي عبد البديع،          .  والكلمة ال تصنع من املعىن كما اتفق      

.. أستاذ املعىن، أستاذ الداللة الذي دربنا وتدربنا معه منذ زمن اجلاحظ بأن املعىن مطروح على الطريق                
املعىن متفق عليه وال ميكن للبيايت وال عمر أيب          .  عربة باللفظ احلسن  يعرفه البدوي واحلضري، وإمنا ال    

 أن يقول   - شاباً أو شيخاً     -ريشة وال عبد اهللا بلخري وال حسني سراج، وال أي شاعر من شعرائنا               
ستظل املعاين معروفة وقائمة يف كل الفكر اِإلنساين، لكن الشيء اجلديد يف األمر هو              ..  معىن مل نسمع به   

 .ذا املعىن، هو إخراج غري املعىن من املعىن مث إخراج املعىن من غري املعىنقلب ه
وجتعل اِإلبداع مشروعاً   ..  هذه هي اللعبة اللغوية اخلطرة واهلامة، وهي اليت تربر اِإلبداع            -
 .وضرورياً
 . شكراً على استماعكم، وآسف على اِإلثقال -

 كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين
 :كلمة لألستاذ عبد الفتاح أيب مدين فقالمث أعطيت ال

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
إن احلمد هللا أمحده وأستعينه، وأصلي وأسلم على خري خلقه سيدنا حممد وعلى آله وصحبه،                  -
 :وبعد



قد ذكرين صديقي األستاذ السيد علي فدعق وهو يتحدث عن صديقه ويشري إىل أن هذا                   -
ضرب اهللا مثالً رجالً فيه شركاء متشاكسون        :  ذكرين بقول اهللا عز وجل    ..  الصديق فيهم شركاء  

 .ورجالً سلماً لرجل هل يستويان مثالً احلمد هللا بل أكثرهم ال يعلمون
فاحلديث عن الصديق األستاذ عبد العزيز الرفاعي حديث شائق طلي، واالستماع إليه استماع              

 ال أقول كما قال األخ      -ه وحلمه وفضله، فهو صديق      فيه إمتاع ومؤانسة وهذا الرجل يأسرك خبلق      
هـ أي منذ تسع    ١٣٦٨علي فدعق منذ ثالثني سنة، لكنين أعرف هذا الصديق املفضال من عام               

 القاضي والعامل   – وكان الرابط يف هذه الصداقة صديقي احلافظ األستاذ حممد احلافظ             –وثالثني سنة   
 كان مهزة وصل، وكان هو الذي يعرف        -ب والراوية   والنسابة واملؤرخ ورجل احلديث ورجل األد     

وأنا مدين لصديقي   .  بني أصحابه وأصدقائه بالقدرة على تكوين هذه الوشيجة بني أبناء هذه األمة             
األستاذ عبد العزيز الرفاعي بالكثري منذ ذلك التاريخ ومنذ أن أصدرت صحيفة الرائد، فكان املعوان                

 .يدلنا على األخطاء، ويرشدين إىل ما فيه اخلري ألجتنب املزالق.. على اخلري، وكان صاحب نظرة صائبة
إنه قد أوصى األستاذ    :  ومما أذكر أن املريب األستاذ عبد اهللا الساسي رمحه اهللا قال يل مرة                -

إنه كان واقفاً أمام املدرسة اليت كان يديرها يف املسعى ومر به             :  وقال.  الرفاعي على توصية لشيء ما    
فاعي صباحاً يف طريقه إىل عمله من الضفة الغربية أو من اجلانب اآلخر من املسعى، وحيا                 األستاذ الر 

األستاذ عبد اهللا الساسي فرد األستاذ الساسي التحية، وملح األستاذ الساسي من األستاذ عبد العزيز                
األستاذ عبد العزيز   هذا اِإلملاح دليل على كرم النفس، و      .  الرفاعي يف إشارة يده أنه ذاكر ما أوصاه به        

وحنن قد تعلمنا منه ال حبكم السن ولكن حبكم الدربة           .  الرفاعي جيمع بني أدب النفس وأدب الدرس      
 .وحبكم النظرة الواسعة الطويلة

وكذلك باسم األستاذ عبد املقصود أحيي أستاذنا       ..  له بكثري من الفضل، شكر اهللا له        أنا مدين   -
شاركنا هذه الليلة، فهو عبقري من عباقرة اللغة الشاعرة، عباقرة           الدكتور لطفي عبد البديع الذي ي     

شكر اهللا له ولكم؛ والسالم     .  اللغة العربية اليت خدمها وقدم فيها أحسن ما يكتب يف لغة القرآن الكرمي            
 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 البياتي يسمع احلضور شيئًا من شعره
 :ن يسمع احلضور بعضاً من شعره فقالمث طلب من الشاعر عبد الوهاب البيايت أ

أنا يف هذه الليلة أتنازل عن حقي ألين تكلمت باألمس كثرياً، وهلذا فأنا              ..  إخواين األعزاء   -
فاِإلنسان أحياناً يشعر حباجة إىل االستماع وإىل       .  أحب أن أقدم شاعرنا الكبري األستاذ عمر أبا ريشة         

عموماً سأقرأ قصائد قليلة إذا مسحتم يل ألين ال أحفظ          .  رارالصمت، فمنذ أربعة أيام وأنا أتكلم باستم      



فعندما أكتب قصيدة أجتاوزها وأفكر بكتابة قصيدة جديدة،         .  شعري على اِإلطالق، وال أعجب به      
 ..ولكين طبعاً ال أريد هلذه األمسية أن متر هكذا

ة أو حج أو ما     سترد يف هذه القصيدة كلمات مثل حان      "  الوالية"هناك قصيدة صغرية امسها       -
وهلذا أرجو من األصدقاء أن ال       .  ال أقصد معانيها اللغوية على اِإلطالق بل املعاين األبعد          ..  أشبه

 :تقول القصيدة. يفسروها أي تفسري خارج عن هذا اِإلطار
 أنشب يف حلم الليايل خملباً وناب

 حج إىل مدينة العشق ويف حاناا أفرط يف الشراب
 ر بالواليةوعندما بايعه اخلما

 أحس بالنهاية
 ":الشاعر"وقصيدة أخرى بعنوان  -

 أشعل يف أحفاده النار
 وقال لسجون األرض أن تنهار
 باح بسر حبه الفاجع لألمطار

 وعندما استشهد يف هياكل النور
 أودع يف قصيده رماده
 صار ضرحياً غامضاً

 :وهي قصيدة صغرية أيضاً" الوحدة"وقصيدة امسها  -
  املطركقطرة

 كنت وحيداً
 آه يا حبيبيت كقطرة املطر

 سأشتري غداً لك القمر.. ال حتزين
 وجنمة الضحى وبستاناً من الزهر

 غداً إذا عدت من السفر
 غداً إذا أورق يف ضلوعي احلجر

 لكنين اليوم وحيد
 كقطرة املطر.. آه يا حبيبيت

يف "  استوكهومل"ذه القصيدة كتبتها يف     ه".  اعتذار عن خطبٍة قصرية   "وقصيدة أخرى بعنوان      -
الستينات، وكنت قد دعيت إىل مؤمتر كان يدافع عن حقوق اِإلنسان، واستغربت أن كل الذين جاءوا                



وتلَفَّت فكنت أنا الوحيد    .  تشبه مالبس اللوردات  ..  إىل هذا املؤمتر كانوا يلبسون املالبس الفاخرة       
هل هؤالء  .  فشعرت حبصار شديد وبسخرية شديدة     .  مالبس الفقراء ..  الذي يلبس مالبس عادية   

سيدافعون عن حقوق اِإلنسان فعالً؟ فكتبت هذه القصيدة، بالرغم من أا ليست تعبرياً حرفياً عن                 
 :املناسبة

 سيدايت ساديت
 خطبيت كانت قصرية

 فأنا أكره أن يستغرق اللفظ زماين
 ولساين ليس سيفاً من خشب
 كلمايت سيدايت من ذهب

 لمايت ساديت كانت عناقيد الغضبك
 وأنا لست بسكران ولكين متعب

 الشموع انطفأت
 والليايل بردت

 وأنا أمحل قليب يف حقيبة
 عرب آالف اخلياالت

 وآالف األكاذيب احلقرية
 خطبيت كانت قصرية

 وأنا لست بسكران ولكين أسخر من عذايب
 وأنا لست بقيصر
 إن روما حتترق
 إن روحي ختتنق

 عرب آالف اخليانات وآالف األكاذيب احلقرية
 فوداعاً سيدايت ساديت

  

 الشاعر عبد احملسن حليت ينشد شيئًا من شعره
 :مث طُلب من الشاعر عبد احملسن حليت أن ينشد بعض قصائده فلىب الطلب وقال

 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -



رين كبريين، شاعرنا الكبري األستاذ عبد      مل أكن أريد أن أكون حبرية تتجاوز شواطئها أمام حب           -
ولكين وجدتين حماصراً بإحلاح مضيفنا األستاذ      .  الوهاب البيايت وشاعرنا الكبري األستاذ عمر أيب ريشة       

قبل سنوات أغارت الطائرات اِإلسرائيلية على العراق       :  عبد املقصود، وسأقرأ شيئاً مما يعلق يف ذاكريت       
 تتحرك عضلة يف مدفع عريب، وتكررت نفس احلادثة عندما قصف محام            وقصفت املفاعل النووي فيه ومل    

 .هذه قصيدة بعنوان فارق التوقيت بني عمورية ومحام الشط.. الشط يف تونس قبل عامني
كـان فيه اللهيـب يـدعى شـرابـا    

. 

بني جرحي وبـني جـرحك مقهـى      
. 

وعـلى بابـه أبـيـع الـشبـابـا    
. 

كنـت فـيـه أجـر كـل مهـومي     
. 

كل قهري وحـرقـيت والـعذابـا    
. 

كنت أسـقـى كل الـفناجـني فيه      
. 

حب بـه نـسـيـنا الـعـتابـا       بني جرحي وبني جرحك يا خضراء        
. 

فدعيـين أصـب فيـك السـحابـا   
. 

ـا حـبـك املـدينـي دومـاً   فـأن 
. 

مـدنـيــاً يـزوج األعـنـابـا   
. 

ودعيين أهـدي حقـولك شـعـراً     
. 

مل نـزل يف فـصـولــه طـالبـا    
. 

حنن كـنا الـهوى زمـانـاً ولكـن     
. 

تتـحـدى سـطـوره الكُتـابــا  
. 

ـوى وكنـا كتــاباً  حنن كـنا اهل   
. 

ونـبيـذاً ال يعـجـب األكـوابـا   
. 

كيف صرنا يا تونـس شـبـه حـب      
. 

بعد أن لـذَّ يف الكـؤوس وطـابـا      
. 

رفضـته كــل الـشـفـاه أخرياً     
. 

كيف عـشـنا فـي قصـره أغرابـا    
. 

ـوى اسـتفهامـاً كيف صرنا عند اهل    
. 

لـغـة الـحـب ترفـض اِإلعرابـا   
. 

ال تـقـويل الـغـرام مـد وجـزر     
. 

هدوئـي وحكمــيت والصـوابـا     بـني جرحـي وبـني جـرحك ضـيعـت         
. 

سـبـباً ال يـشـابـه األسبـابـا    
. 

تركـتـينطـردتـين مـواجـعـي    
. 

فتعلـمت فـي الرصيـف الشـرابـا   
. 

صلبتـين عـلى رصيف الـليـالـي    
. 

ورمـت لـي لفـافـة وثـقـابـا    
. 

علمتـنـي أن الـقـصـائد ثـلـج    
. 

كان يمـلي عـلى حـياتـي اخلرابـا    
. 

كـل شـعر كتبـته كان وحـشـاً      
. 

كان يف حجـرتـي يـشـم الثيـابا    
. 

كان يعطي يـد اجلـواسيـس خـدي     
. 

أو عـمـيـل يـهـرب اِإلرهـابـا   
. 

وكــأنـي فـي عـرفـهـم لوليب    
. 

ســيـالنـاً يـهـدد اِإلجنـابــا  
. 

وكــأنـي أدس بـيـن حـروفـي    
. 

مـبـدأ أو عقـيـدة أو كـتـابـا    
. 

وكــأين أهـد فـي كـل بـيـت     
. 



مـن مئـات السـنني شـق احلجابـا    
. 

ونـسـوا أننـي جريـح وجرحـي    
. 

مل يـطبـل ومل يلـمـع ثـيـابـا     
. 

إنــه جـرح شــاعـر عـربـي    
. 

يـاء ال يـطـرق األبـوابـا   كـبـر
. 

شـعـراء ينـافـقـون وشـعـري   
. 

ودمـوعي ال تـملك األعـصـابـا   
. 

كيف يا تونـس اجلميـلـة أبـكـي     
. 

قد أطـالت عنـي العيـون الغـيابـا    
. 

كيف أبكـي بـأي عيـن سـأبـكي     
. 

ـ   ت جـدوالً منسـابـا  بعـد أن كن
. 

صـرت يا تونـس اجلميـلة ملحــاً     
. 

أو دمـاء تـعـطـر األعـشـابـا   
. 

أينمـا سـرت جـثـة أو جـريـح     
. 

تتـلـوى وتشـجـب اِإلرهـابـا   
. 

أينما سـرت غضـبة مـن مـذيـع     
. 

ـ     يـك ذابـا إن شـعـري يف حبر عين
. 

هل حتبـني يا جـميلـة شـعـري؟      
. 

وقـوافيــه أصبحـت أخـشـابا   
. 

إن شـعـري ميـوت يف كـل يـوم      
. 

حولـته تـلـك املراثـي ضبـابـا    
. 

كل يــوم يرثـي العروبـة حتـى      
. 

رحلتـي فيـك فامتطيت اِإليـابـا    
. 

إيه يـا تونـس اجلميـلـة طـالت      
. 

وابعثــي يل من قبـره زريـابـا      
. 

يا دمـوع الزيتـون غنـي رحيـلي      
. 

وابعثيــين إىل اخلليـج خطـابـا    
. 

واتركيـين لدى احمليـط شـراعـاً     
. 

 .           وعروقي قد أصبحــت أسـالبـا    

يا دمـوع الزيتـون جرحي خطـري      
. 

مـن حرويف ال يستطيــع اقترابـا     
. 

وحرويف يف الرتع ذي وشـعـري      
. 

فعــلى أهــلـه جير اخلرابــا    
. 

كل من قال يف السيـاسـة شـعـراً      
. 

 . وشكراً -

 قشيء من شعر الشاعر مصطفى زقزو
 :مث يقرأ األستاذ حسني جنار أبياتاً وجدانية للشاعر مصطفى زقزوق فيقول

 :وهذه أبيات من الوجدان املكي للشاعر مصطفى زقزوق، يقول فيها -
ــد   ــم أج ــواك فل ـــى ه ــت أن أنس حاول

. 

ــنهـاين    ــن ي ــيـت م ــيلـة فعص يل ح
. 

 
ــود    ــيـت م ــد نس ــك قـ ــرغم أن يتوب

. 

ــناين    ــبيت وح ــاً طي ـــيت حقــ ونس
. 

 
ــتـين     ــوان ولي ــر اهل ــتـين مــ وأذق

. 



ــواين   ــذليت وهـ ــيـك مـ ــت ف عارض
. 

 
ــزوة   ــبـك نـ ـــم أن ح ــنت أعل ــو ك ل

. 

ـــباين   ــر يف حس ــذا األمـ ــت ه جلعلـ
. 

 
ــرده   ــيــك م ــن ف ـــن الظ ــن حس لك

. 

ــــاين  ـــادق ولسـ ــي صـ أين بقلبــ
. 

 
ــومين   ــيك يـل ــان ف ــن ك ـــمت يف م أش

. 

ــتمـاين   ــان يف ك ـــراً ك ــحت س وفض
. 

 
ــي     ــني جـواحنـ ــيب وب ــت يف قل ال زل

. 

ــيـاين    ــي وك ــري يف دمـ ــواك جي وه
. 

 
ــل     ــيفـك ماث ــرى وط ــيش بالذك وأع

. 

يف خاطــري ويعــيـش يف وجــــداين  
. 

 
 

 الشاعر الكبري عمر أبو ريشة يلقي شيئًا من شعره
 أيب ريشة أن يلقي شيئاً من شعره فلبى          مث طلب اجلميع من الشاعر األستاذ الكبري عمر        

 :الطلب وقال
تعودت أن أختم كل قصيدة من       .  إين فيما أكتب لست شاعر بيت ولكين شاعر قصيدة           -

كنت يف كامتندو عاصمة النيبال وعشت حادثة       :  على سبيل املثال  ..  قصائدي ببيت أمسيه بيت املفاجأة    
كنت على موعد يف تلك البلدة اجلامثة على جبال          ..  اغريبة ال أرويها نثراً بل أمسعكم ما قلت فيه         

 .اهلماليا
ــتك اذهــب لســـت نادمـــة  قالــت ملل

. 

ــنــا ــيـس ل ــراقك إن احلــب ل علــى ف
. 

 
ـاــيت  ـي شف ـن كأس ـمر م ـسقيتك ال  

. 

ىنـن شـقاك غ  ـي ع ـا ل ـحقدي عليك فم  
. 

 
ــيك ماثلـــة  ــيا نعيمـــي ف حســبـت دن

. 

فخــاب ظــين فألفــيـت النعـــيم ضـــىن
. 

 
ـ ـد ه ـن أشتـهي بع  ـل  وم أمنـية ــذا الي

. 



لقــد محــلــت إلــيها الــنعش والكفــنـا
. 

 
ــت ومل  ــت وقالـ ــمعهاقال ـــس مبس  أمه

. 

ن غصـص حرى وما سكـنا    ــار م ـا ث ـم
. 

 
ــربــاً  ــدفء منس ــرـا وال ــركت حج ت

. 

ــرـنا  ــر م ــكبـاً والعمـ ــر منس والعط
. 

 
ــتحف   ــيـل مل ــيت والل ــرت يف وحش وس

. 

ــا يف األفـــق ومــض ســىنبالزمهر ــر وم ي
. 

 
ــدسٍ    ــى ح ــتـدي دريب عل ــد أه ومل أك

. 

ــنـا   ــركـب اخلش ــيـه امل ــتلني عل واس
. 

 
ــرـا   ــع زف ــي رجـ ــت ورائ ــىت مسع ح

. 

ــدنا   ــدهـا الل ــيايل ق ــت حـ ــىت ملس ح
. 

 
ــا     ــزتين فجاءـ ــا يب ه ــيـت مـ نس

. 

ــنا   ــل ماكمـ ــناين ك ــن ح ــرت م وفج
. 

 
ــنا   ـــني ه ــا تفعل ــنيت م ــا فت وصــحت ي

. 

ــؤذيك عــودي لــن أعــود أنـــا الــربد ي
. 

 

 
سيهما، وأنا أحب أيضاً أن أقدم إليكم بكل        لقد مسعتم كيف قدم كل من العزيزين الغاليني نف          -

 :اعتزاز وتواضع كما تريدون نفسي
يف الــــدروب املقـــيـدة

. 

ـــيب   ـــاقت مالع رب ض
. 

وأمــــاٍن مـشـــــردة
. 

ـــب   ــر خمض ــا عمـ أنـ
. 

كربيائـــي تــنـهــده 
. 

ــنقـت يف  ــيـد خـ ونشـ
. 

مـــن زمـانـــي متـــرده
. 

ـــارباً  ــا زلـــت ض رب م
. 

وجـراحـــي مضـــمـدة
. 

بســــمـايت ســــخيـة 
. 

 :وهذه صورة أخرى -
تتســاءلني عالمــا حيــيا هــؤالء األشــقياء

. 
املتعــبون ودرــم قفــر ومــرماهم هــباء    

. 
ــربياء    ــش الك ــام نع ــون أم ــون الذاهل الوامه

. 



الصـابرون علـى اجلـراح املطـرقون علـى احلياء          
. 

أنسـتهم األيـام مـا ضـحك احلـياة ومـا البكاء            
. 

ــا    ــيها رج ــم ف ــرك هل ــياهم ومل تت ءأزرت بدن
. 

تتســاءلني وكــيف أدري مــا يــرون علــى الــبقاء
. 

ن هؤالء ـد م ـا واح ـأن..  يتـك اسك ـامضي لشأن 
. 

 

، وكنت يف طريقي إىل سنتياغو بشيلي، وكنت أول سفري عريب يزور تلك البالد بصفة رمسية                 -
كنا .  وكنت سفرياً يف األرجنتني، وكنت على منت طائرة وإىل جانيب فتاة على غاية بعيدة من اجلمال                

إن الدم  :  نتحدث وجتاذبنا شىت األحاديث فوجدا جتلى يف كل حديث، وسألتها من تكونني؟ فقالت يل             
 اطالعك أنك جتهل    يبدو يل على سعة   :  فقالت يل .  وأطرقت، فظنتين احتقرا  ..  العريب جيري يف عروقي   
هؤالء هم  :  وأخذت حتدثين عما ترك العرب يف األندلس، مث التفتت إيلّ وقالت          .  من هم أجدادي العرب   

يف تلك اللحظة   ..  فمن تكون أنت؟ قالت هذه اجلملة بكل عنفوان وبشيء من االزدراء أيضاً           .  أجدادي
أذكر كانت الوزارة   ..  ب املهاجرين هناك  كانت الطائرة بط يف املطار وكان املطار يعج باملستقبلني العر         

حتوي ثالثة وزراء يتكلمون العربية ومن أصل عريب طبعاً ويعتزون بعروبتهم أيضاً، فرأت هذا اجلمع                
ويف اليوم الثاين جاءتين بقصيدة مترمجة إىل اللغة        .  الغفري يستقبل من كانت تتحدث إليه، فعرفت من أنا        

سبانيولية أيضاً، فكتبت هذه القطعة باللغة األسبانيولية مث كتبتها باللغة           األسبانيولية وأنا أجيد اللغة األ    
 .العربية

ــنـجم جمـــاالً  ــبـت تـســتقـرب ال وث
. 

وتـهــادت تســـحب الــذيـل اختــيـاالً
. 

 
وحيـالـــي غــــادة تلـعـــب فـــي 

. 

ــنـجــاً  ــائـج غ ـــعرهـا امل  ودالالًش
. 

 
طلـعـــة ريـــــا وشـــيء بـاهـــر 

. 

ــاالً ـــمـى مجـ ــلَّ أن يس ــالٌ؟ جـ أمجـ
. 

 
ـــمت   ــا فابتـس ـــمـت هلــ فتبـس

. 

ـــاىل  ــاً كـس ــي أحلـاظ ــت فـ وأجـال
. 

 
ا األحـاديـــث فمــــا وجتـاذبـــن 

. 

ــيـاالً   ــفت خ ـــاً وال س ــت حس اخنفض
. 

 



ـــفهـا  ــن مرش ــرف زل ع ــل حـ كـ
. 

ـــمــاالً  ــنــاً وش ــيب ميي ــر الط نثـ
. 

 
قلــت يــا حـســنـاء مــن أنــت ومـــن 

. 

صــــن وطــــاالأي دوح أفــــرع الغ
. 

 
ــدلــس   ــن أنـ ــا م ــت أنـ فأجـابـ

. 

ـــالالً   ــبـرياً وظ ــيـا ع ــنـة الـدن ج
. 

 
ــى ذكـــرهم  ــح الدهــر عل وجــدودي أمل

. 

اليـطـــوي جـناحــيــه جــــال  
. 

 
ــ  ـــرق س ــوا الش ــنــــاًمحل نـاًء وس

. 

ـــــاال  ــرب نض ــب الغ ــوا ملع وختطـ
. 

 
ــارهـــم   ــى آثـ ــد عل ــنـما اــ ف

. 

ــوا الـــــزواال وحتــدى بعــد مـــا زال
. 

 
ـــــب   ــي فانتس ــيـد قوم ــؤالء الص ه

. 

ــن ــرم م ــد أك ــي رجــــاالإن جت  قـوم
. 

 
ــيين   ــت أعـ ــرف وغامـــ ــرق الط أط

. 

ــــؤاال ــت السـ ــرؤاهـا وجتاهلـ بــ
. 

 
 

 ختام األمسية
 :مث اختتم األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة املوجزة التالية

 على هذه الفرصة اليت أتيحت لنا بلقاء الكبار الذي          شكراً لكم بامسنا مجيعاً وباسم احلاضرين       -
 .نرجو هلم طول العمر

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -

* * * 


	Index

