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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :دي االثنينية بالكلمة املوجزة التاليةالسيد عدنان صعي افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وعلى آله                  -

 .وأصحابه ومن وااله
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري، أهالً            :   أيها احلفل الكرمي   -

 ملتقياتنا األسبوعية الثقافية والفكرية، واليت يسعدها يف هذه الليلة أن           ومرحباً بكم يف ملتقى جديد من     
 .الدكتور حممد رجب البيومي، واألستاذ الشاعر واألديب فاروق شوشة: ترحب بضيفيها الكرميني

 . وبآيات بينات من كتاب اهللا الكرمي نبدأ هذا االحتفال تالوة الشيخ عاشور البحراوي-
 عاشور البحراوي ما تيسر له من كتاب اهللا الكرمي عاود السيد عدنان             وبعد أن تال الشيخ   
 :صعيدي احلديث قائالً

 أيها السادة، يف ليلتنا هذه اليت حنتفل بضيفني كرميني من مجهورية مصر العربية، يسرنا أيضاً يف                 -
علي القدير أن مينحنا يف     أن نبارك لصاحبها االنتقال إىل هذا املوقع اجلديد، ونسأل اهللا ال          "  االثنينية"هذه  

 .هذه الليلة الكثري من الفوائد نظراً ملا لضيفينا الكرميني من وزن أديب وثقايف وفكري يف عاملنا العريب
 ضيفنا األول هو الدكتور حممد رجب البيومي عميد كلية اللغة العربية السابق جبامعة األزهر،               -

ية باملنصورة، وعضو اللجنة الدائمة لترقية األساتذة        وأستاذ األدب والنقد املتفرغ بكلية اللغة العرب       
 .جبامعة األزهر

 نال جوائز مخساً من جممع اللغة العربية يف النقد والشعر واملسرحية والدراسات األدبية، يف                -
اشترك يف عدة مؤمترات أدبية بالعامل العريب، وحاضر يف           .  عدة سنوات متتالية، ومبؤلفات مستقلة     

 .الوطن العريبجامعات خمتلفة ب
" شوقي" تنوعت مؤلفاته بني النقد والتاريخ واألدب والبالغة والقصة والشعر، نال جائزة               -

صدى "ديوان  :  للمسرحية الشعرية بالس األعلى للفنون واآلداب مبصر، له يف اإلبداع الشعري            
وله من املسرحيات   "  من نبع القرآن  "وديوان  "  حنني الليايل "، وديوان   "حصاد الربيع "وديوان  "  األيام

 ".بأي ذنب؟"ومسرحية " فوق األبوة"ومسرحية " انتصار"ومسرحية " ملك غسان"مسرحية 



 :ومن البحوث األدبية له
، "النقد األديب يف معركة الشعر اجلاهلي     "، وكتاب   "األدب األندلسي بني التأثر والتأثري    " كتاب   -

أمحد حسن الزيات بني    "، و   "البيان النبوي   "، و "خطوات التفسري البياين  "و  "  البيان القرآين "و  
حتت (  "حديث القلم "  ، وله "دراسات أدبية "  ، و "السرية النبوية عند الرواد   "، و   "النقد والبالغة 

النهضة اإلسالمية يف   "  :له يف الدراسات التارخيية   و.  )مل يطبع (  "حممد توفيق البكري  "   و ،)الطبع
صفحات هادفة من   "  ، و "يف قصور األمويني  "  ، و )ستة أجزاء (  "سري أعالمها املعاصرين  

ابن حنبل  "  ، و "األزهر بني الفكر والسياسة   "  ، و "مع األبطال "  ، و "مدرسة املسجد "  ، و "التاريخ
 ".علماء يف وجه الطغيان" ، و"وجهاده السياسي

 :ومن البحوث اإلسالمية له
القيم اإلنسانية  "  و  " القرآين التفسري"  ، و )جزآن(، ويف ميزان اإلسالم     )جزآن(  "قضايا إسالمية   "-

، وله حبوث   "معارك اإلسالم يف العصر النبوي    "  و)  جزآن(  "يف اإلسالم من منطلق إسالمي    
 .واجتاهات شىت، واثنتا عشرة قصة يف عدة جمموعات للطالب

 بدأ الكتابة يف الصحف واالت منذ أربعني عاماً يف شىت االت األدبية كالرسالة، والثقافة،                -
كتاب واألديب، واهلالل، واألزهر، واألقالم، وغريها من صحف العامل العريب، يسكن             وال

باملنصورة عاصمة الدقهلية منذ رجوعه من اململكة العربية السعودية عام ألف وتسعمائة وستة              
 .وسبعني للميالد إذ كان أستاذاً جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض

 

 اإلذاعة  - فهو األستاذ فاروق شوشة، يعمل رئيساً إلذاعة الربنامج العام             أما ضيفنا الثاين   -
 أستاذ األدب العريب يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة، عضو جلنة الشعر            -الرئيسة يف إذاعات القاهرة     

بالس األعلى للثقافة، ورئيس جلان النصوص باإلذاعة والتلفزيون، أستاذ اإللقاء والتذوق مبعهد               
 .دريب اإلذاعيالت

 :الدراسة
 . ليسانس كلية دار العلوم جبامعة القاهرة، دبلوم كلية التربية جامعة عني مشس-
 :املؤلفات
لؤلؤة يف  "  م،١٩٧٢عام    "العيون احملترقة "  -م  ١٩٦٦عام    "إىل مسافرة   "  :دواوين شعرية :   أوالً -

ام ـع  "ة احملكمة الدائر"  -م  ١٩٧٢عام    "يف انتظار ما ال جيئ    "  -م  ١٩٧٣عام    "القلب
 "لغة من دم العاشقني   "  -م  ١٩٨٥الد األول عام      "األعمال الشعرية الكاملة  "  -م  ١٩٨٣
.طبع يف عام    "دراسات وخمتارات، لغتنا اجلميلة   "  -م  ١٩٨٨  "يقول الدم العريب  "  -م  ١٩٨٦



 -م وطبع عشر مرات     ١٩٧٣  "أحلى عشرين قصيدة حب يف الشعر العريب       "  -  .١٩٧٣
لغتنا "  -م  ١٩٨٣عام    "أحلى عشرين قصيدة يف احلب اإلهلي     "  -م  ١٩٨٠  "رالعالج بالشع "

 .١٩٨٩ "موجهة ثقافية" -م ١٩٨٣ "اجلميلة ومشكالت املعاصرة
 :أهم األعمال اإلذاعية والتلفزيونية

 .م وحىت اآلن١٩٦٧منذ عام  "لغتنا اجلميلة"  يكتب ويقدم الربنامج اليومي-
 ".األمسية الثقافية"  األسبوعي يعد ويقدم الربنامج التلفزيوين-
 .مع أعالم الفكر واألدب والثقافة "شريط الذكريات"  يعد ويقدم السهرة التلفزيونية الشهرية-
 :اجلوائز
 ".الدائرة احملكمة"  عن ديوانه اخلامس١٩٨٦ حاصل على جائزة الدولة يف الشعر لعام -
 . مثّل مصر يف عدد من مهرجانات الشعر الدولية-
إىل اإلجنليزية، ترمجه وقدم له بدراسة مستفيضة عن           "لغة من دم العاشقني   "  جم له ديوان   تر -

 .الشاعر وشعره الدكتور حممد عناين أستاذ األدب اإلجنليزي بكلية اآلداب جامعة القاهرة
 

نرحب بضيفَينا الكرميني، والكلمة اآلن ملعايل األستاذ الكبري        "  االثنينية"   بامسكم وباسم صاحب   -
 : أمحد حممد الشامي

 

  ))كلمة معايل األستاذ أمحد حممد الشامي(( 
كان أول املتحدثني يف هذه االثنينية معايل األستاذ أمحد حممد الشامي، حيث قال مرحباً                

 :بالضيفَني الكرميني
ماذا أقول وقد مسعت بعد أن عرفت وقرأت ودرست، ما          .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -

 أجنزه أستاذنا اجلليل الدكتور بيومي، هذا النتاج الضخم من املعرفة والعلم واألدب الذي               أنتجه وما 
أهله أن حيتل الصدارة بني أساتذتنا يف مصر، ماذا أقول أيضاً، ومباذا أطري ألخي وصديقي الشاعر                  

 :املبدع فاروق، لكنين أمتثل بقول شاعر مصر
ق ويف كفهـــا لـــواء الـــزعامه  

. 

مل تـــزل مصـــر كـعـــبة الشـــر 
. 

ــيامه    ــوم الق ــاد، ي ــوم املع ــو ي هل
                                                            . 

ــيه   ــبق فـ ــوا السـ ــوماً يفـ إن يـ
. 

 مصر كنانة اهللا يف أرضه، مصر العلم واألدب واألزهر وشوقي، ومل تزل تتحفنا بالشاعر                  -
واألديب واملفكر والفيلسوف، لكن من املمكن أن أُعبر عن نفسي وعن كثري من اإلخوان املوجودين                

لعامل األخ عبد املقصود خوجه بارك      األستاذ األديب ا    "االثنينية  "    هنا بالشكر والتقدير لصاحب هذه    



اهللا فيه، فقد ضرب املثل األعلى ألدباء هذا العصر يف تكرمي العلم وأهله واألدباء والشعراء، وَألدع                 
اآلن اال للمحتفى ما األخوين الكرميني بارك اهللا فيهما ويف أدما، وأعتذر فقد فوجئت ومل أكن                 

ين، وسالم اهللا عليكمهيئاً للكالم أو القول فاعذروم . 
 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عبد الفتاح أيب مدين رئيس نادي جدة األديب الثقايف حيث قال

احلمد هللا محد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيد األولني           .   بسم اهللا الرمحن الرحيم     -
 .حابه ومن اهتدى ديه إىل يوم الدينواآلخرين، سيدنا حممد وعلى آله وأص

 وبعد، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أنا سعيد يف هذه الليلة ذا اللقاء التلقائي فقد كان                 -
لقاء األستاذَين الكبريين يف وقت واحد يف مدينة جدة يف موسم الربيع أكرب فرصة لنا لنلتقي ما                    

صدقاء، ألن مشاغل احلياة سرقت كل واحد عن هذه اللقاءات          ولنستمع إليهما، وما أقل ما يلتقي األ      
حىت عن الرسائل اليت كان يتحدث عنها الناس، وكانت هناك كتب تؤلف يف رسائل األصدقاء، جاء                 
اهلاتف ليقطع هذه الرسائل وفيها من األدب الشيء الكثري اجلميل، فانتهى عهد الرسائل ذه الوسائل               

 .احلديثة
املختصر عن أستاذنا الدكتور حممد رجب البيومي فقد عرفته منذ عشر سنوات،             أبدأ باحلديث    -

حينما كنت أقرأ بعض كتبه، تلك الكتب عن النهضة اإلسالمية ويف ِسير أعالمها املعاصرين، فأعجبين                
هذا املنهج، أعجبين أن يكتب عن رجال كان هلم دور يف العلم ويف األدب، وأخذت أقتطف من                    

ما )  وصلة(ات أريد أن أُشبع ا نفسي،        قفل على فتات مائدته الواسعة، وأكتب تعلي       كتاباته، وأتط 
كتبت بعد زمن يطول ويقصر، ولكننا مل نلتق رغم أنه كان يف الرياض، مل أكن أدري أنه أمضى سنوات                   

ان أربعاً يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض، ولكننا مل نتعارف إال من خالل ما ك                   
يكتب، ويف شهر نوفمرب املاضي جاءتين هدية عبارة عن كتاب قَيم يف دراسات أدبية ورسالة مضى                  

 حىت ال   -م، مل تكن بالربيد     ١٩٨٩م وجاءتين يف نوفمرب     ١٩٨٨عليها حول كامل، كتبت يف نوفمرب       
 تجيدين، فبقي  ولكنها كانت مع رسول لعل هذا الرسول قد شغل أو لعله فتش عين فلم                -نتهم الربيد   

 .معه هذه اهلدية وهذه الرسالة عاماً كامالً
 وحني تلقيت الرسالة فرحت ا فرحاً شديداً، فقد كانت املبادرة الكرمية من أستاذنا ودكتورنا           -

الفاضل الذي تعرفت عليه من خالل ما قرأت وأسرعت ألكتب إليه معتذراً أن رسالته وصلتين بعد                  
أنا فرح ما، وبدأنا نتكاتب من نوفمرب إىل اآلن يعين ثالثة أشهر مضت              عام، وأن هديته وصلتين و    

 عما كتبت، وإن كنت قد كتبت ما ينبغي أن يكتب من             - إن صح هذا التعبري      -وأردت أن أُكَفِّر    



احلق، ال أقول أنين انتقدت، ولكن كتبت تقريراً، وكتبت تعليقات، وكانت يل وقفات مع ما كتبت،                 
 من جهد وقدرة أستاذنا الدكتور الكبري، ولكنها الرغبة يف الكتابة واهلواية، اليت               وقفات ال تخدش  

دفعتين إىل ما أكتب، وقلت ال بد أن نتعرف على هذا الرجل وال بد أن يدعوه النادي لكي يشاركنا                    
ذه وحياضر معنا، فدعوته فاستجاب مشكوراً وجاء فله الشكر، وها هنا ويف هذه القاعة اجلميلة، ويف ه               

الليلة املباركة نلتقي معه لنستمع إليه مرة أخرى، كما استمعنا إليه البارحة، وهو رجل يشبه الشجرة                 
املثمرة حيثما تضع يدك جتد مثرة، حيثما تستمع إليه جتد عنده األدب، عنده حافظة عنده ذكريات                  

 .طويلة عريضة واسعة، عنده مؤلفات قرأها عليكم الزميل
رجل ..  واألذن تعشق قبل العني أحياناً    "  :روق شوشة فلست أقول أكثر من      أما أخي األستاذ فا    -

، اليت نتتبعها حينما نكون هنا وحينما نكون        "لغتنا اجلميلة "عشق لغة أمته فكتب هذه السلسلة الطويلة        
يف مصر وحينما نستمع إىل هذه اإلذاعة، عشقت هذا الصوت اجلميل وعشقت هذا الوفاء هلذه اللغة،                

شاعرة كما مساها األستاذ العقاد، فتعرفت عليه قبل سنوات مخس إذا مل ختُني الذاكرة ودعوته                اللغة ال 
فأحيا ليلة مجيلة من شعره، فهو رجل ذواقة، جييد اإللقاء وجييد التحدث، وجييد اللغة، ورجل يكتب                 

نما هاتفين قبل   موضوعات عن لغتنا اجلميلة كيف تكون حاله؟ هذا ال حيتاج إىل تساؤل فسعدت به حي              
لقد أسعدنا اهللا برجلني حبيبني كرميني نلتقي ما يف النادي          :  يومني بأنه يف جدة، وأنه جاء ملهمة، فقلت       

األديب، ونلتقي ما يف اجلنادرية، ونلتقي ما بني بني يف هذه الدار العامرة اليت وقف صاحبها جهده                  
 العلماء ومن الذين يستحقون أن يقدروا يف زمن قلّ          على تقدير وإكبار وتكرمي الرجال من األدباء ومن       

أنا سعيد ما، وسعيد بكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا          ..  فيه هذا التقدير، وقلّ فيه هذا االحتفاء       
 . وبركاته

 

  ))كلمة الدكتور مصطفى عبد الواحد(( 
ر مركز إحياء   ويشارك يف االحتفاء بالضيفَني الكرميني الدكتور مصطفى عبد الواحد مدي          

 :التراث جبامعة أم القرى مبكة املكرمة بالكلمة التالية
 احلمد هللا حمداً كثرياً طيباً طاهراً مباركاً فيه، والصالة والسالم على خري خلق اهللا وخامت                  -

 . وعلى آله وصحبه أمجعنيرسله حممد 
هذا :  جب البيومي، وقلت   وبعد، فقد شدين إىل هذا اللقاء نبأ تكرمي األخ الدكتور حممد ر             -

رجل تأخر عنه التكرمي كثرياً ونسيته أمة، جاهد من أجلها بقلمه ولسانه وهو أبعد ما يكون عن                    
ال بد أن أسرد يف هذا اللقاء شيئاً مما عرفته عنه عن             :  األضواء، وأزهد الناس يف املدح والثناء، قلت      
 .كثب، وأستميحه العذر يف أن أكشف بعضه



دكتور رجب البيومي قبل ستة وعشرين عاماً، وكان كما هو العهد به اآلن               عرفت األخ ال   -
يؤِثر األقاليم، كان يف إقليم الفيوم أستاذاً أو مدرساً أوالً يف دار املعلمات، وهو رجل مأل الدنيا                    

 تفسح له مكاناً أثرياً يف صفحاا، وكانت االت األدبية يف مصر والشام            "  الرسالة"بكتاباته، كانت   
وغريمها تحلّه حمالً متميزاً، ومع ذلك فهو هذا اإلنسان الزاهد يف األلقاب، البعيد عن املناصب، وقد                 

أنا فالن فإذا به يسبغ علي الكثري من التشجيع والثناء، وكنت ما أزال يف               :  مجعنا لقاء مرة، فقلت له    
وكان "  األزهر"ه يف مقال له يف جملة       عامل الكتابة أو التحقيق، فإذا به خيربين أنه أشار إىل كتاب حققت            

البن اجلوزي الذي حققته قبل ثالثني عاماً، قال جعلته من مصادري وأشرت             "  ذم اهلوى "الكتاب هو   
إليه، وما هي إال أيام وإذا باألستاذ الشهري العامل اجلليل، إذا به بعد أيام يأيت ليزورين وأنا الذي أُعد يف                     

  فيدك             اً عنه وما    ذلك الوقت متلقيأزال، وإذا به رجل كلما جلست معه، كما أشار األستاذ أبو مدين، ي
علماً، ذو ذاكرة واعية، وذو جتارب كثرية، جالَس الكبار أمثال أمحد أمني والزيات وفريد وجدي                 

 .وكان على مذهب التواضع وإخفاء النفس وترك اجلهد يتحدث عنه
 وأستزيد كلما سألته يف موضوع ذكر لك         كم كانت لنا من لقاءات يف أماكن كثرية أستمع         -

مراجعه وذكر لك من حتدث فيه، بل أتاك مبجالت مضى عليها ثالثون عاماً حيفظ أماكن البحث فيها                  
ويعرف أمساء من تصدوا هلا، ما زال كذلك حىت جاءت موجة األلقاب العلمية وكان أزهد الناس فيها،                 

روف عمله، لكنه يكتسح وتظهر موهبته وما زلت أذكر         فإذا هو يدخل ميداا بعد أن تأخر عنها لظ        
والدكتور مهدي عالَّم يناقشه قرابة أربع ساعات، وهو أستاذ ال يقل مكانة             "  ةالدكتورا"مناقشته يف   

 .عمن يناقشونه، لكن أدب العلم وتواضع العلماء جعله يسري يف هذا الطريق
دنيا حبثاً وشعراً وإبداعاً إذا به يؤثر عليه         مث بعد ذلك ماذا لقي من العقوق، وهو الذي مأل ال           -

من هو أبعد الناس عن مواهبه، وإذا مبناصب اجلامعة تعطى لغريه، وهو ساكت عازف، وأذكر باطالعي                
على هذه األحوال أنه أُخذ عليه تعهد يف جامعة األزهر أن يقبل التدريس يف قسم البالغة بدالً من قسم                   

ل وأوثر عليه غريه يف قسم األدب ممن مل تكن له قصاصة ورق واحدة              األدب الذي هو اختصاصه، فقب    
مطبوعة، لكنها الدنيا وأثرة أهلها، لكنهم األدباء وأصحاب العقول الراجحة يلقَون دائماً العقوق               

 .والعنت ألم ال يزامحون باملناكب، وال يتصدرون االس وال يعلنون عن أنفسهم باحلق والباطل
ك جاء األستاذ بعد حني إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود، وقد كنا على موعد أن                  مث بعد ذل   -

يأيت إىل جامعة امللك عبد العزيز يف عام ألف وثالمثائة وواحد وتسعني من اهلجرة لكنهم أيضاً ضيقوا                  
جاء إىل  عليه فلم يسمحوا له باخلروج إذ إنه مل يمِض سنوات النظام الثالث اليت تشترط حىت خيرج، و                 

جامعة اإلمام حممد بن سعود حيث كانت له اجلوالت املوفقة، وحيث ظهر فيض علمه، وحيث ظهرت                
عبقريته ومواهبه املتعددة ولكن سبحان اهللا، ما هي إال سنوات حىت ابتلي بفقد زوجته وكان هلا مِحباً                  



ما كتب يل يف هذه السنة، تركها       ومكِرماً ويف شعره الكثري مما كتبه يف رثائها، فإذا به يترك بعثته ك             
أنضر ما تكون وأحسن ما يأت لكي يرعى أوالده وبناته، ورجع وهو راٍض مبا قسم اهللا له، وزاهد يف                   
املال، بل ال يزال زاهداً حىت اليوم، فهو أبعد الناس عن الرغبة يف هذا احلطام فهو يعيش دائماً كما                     

ماً حىت وهو يسري يف الطريق يستذكر فكرة أو يراجع مسألة،           ترونه كأنه يحلق يف عامل خاص، وكأنه دائ       
أو يلم خباطر حىت عرض عليه بعد ذلك كثرياً أن يأيت إىل جامعة أم القرى يف سنوات متعددة فكان                     

 .يعتذر، وما زال ذلك شأنه حىت سنوات قليلة منذ التقيت به
أُطيل جيب أن يسجل له، لقد دفع بأيدي         أستاذنا البيومي يتميز بشيء، وال أريد أن أِملَّ أو            -

كثري من املغمورين، وسر بإلقاء األضواء عليهم، وأذكر من جتاريب معه أنه ما كان يكتب يف جملة إال                    
أنا أُعرفهم بك، وبالفعل    :  اقترح علي أن أكتب فيها، فأقول له ولكين ال أعرف املسؤولني فيها فيقول            

ل غريي، وكان يفرح بذلك عندما يكون اختياره موفقاً وعندما جيد أن            كان له الفضل يف وصلي ووص     
 .الذي اختاره قد أثبت جدارته

" ابن شرف القريواين  " كذلك البحوث العلمية، أذكر قبل سنوات عندما كنت أكتب عن             -
 :إين أكتب عنه فأين شعره؟ إذا هو يرسل يل كتاباً ال يزال أمانة عندي              :  التقيت به صدفة وقلت له    

وكان مطبوعاً قبل مخسني عاماً حيتفظ به يف مكتبته، فأرسله إيلّ           "  النتف من شعر ابن رشيق وابن شرف      "
يف أقرب مدة، فأفدت منه، ما من شيء يسأل عنه فيكتمه، أو ما من علم يطلب منه فيبخل به،                       

مه احملبب مسقط رأسه،    وكذلك طالبنا يف الدراسات العليا، كم أرسلنا إليه وهو يف املنصورة يف إقلي             
كم أرسلنا إليه طالباً وطالبات يتصلون به ويهاتفونه ويسألونه املشورة ويسألونه املراجع فريجعون مجيعاً              

 .شاكرين مما أفاض عليهم من توجيه
 األستاذ البيومي ال حيتاج هنا إال إىل إبراز جانب يف ترامجه اليت كتبها يف علماء العامل اإلسالمي                  -
ء النهضة، إنه مل يفرق بني قُطر وقُطر، بل ترى أنه رصد رصداً حمكماً لكل الزعامات اإلسالمية                 أو زعما 

واملواهب العلمية فأشاد ا يف الشام والعراق واحلجاز ومصر، بل وغري املسلمني الذين دخلوا يف                  
ا إنصافاً هلؤالء   الذي ألَّف اجلمعية اإلسالمية بعد أن أسلم فكان كتابه هذ          "  هتلي"اإلسالم كاللورد   

ورفعاً ألقدارهم ورداً للظلم عنهم، وحتس يف كتابته عنهم أنه حماٍم، وليس جمرد مترِجم، إنه رجل يدفع                 
 .عنهم العقوق والنكران ويشيد جبهودهم ويربئهم من االفتراءات اليت أُلصقت م

بيومي يف بعض كتبه     وأذكر أن أستاذنا الشيخ الغزايل فرح كثرياً عندما كتب عنه الدكتور ال             -
فأشاد ا وقال هذه موهبة نادرة، عندما يكتب ال يكتب جمرد عرض علمي أو عقلي، لكنه خيلطه                    
بعاطفته ووجدانه ويطرب له، ومن هنا يأيت تأثريه، حيتاج الدكتور البيومي إىل من يتحدث عنه شاعراً                 



 نشرها قبل سنوات يف فكرة عجيبة،       فحالً حمافظاً على نظام الشعر العريب، وما زلت أذكر قصيدته اليت          
 :وهي القمر عندما يسقط على املقابر، ماذا تنتفع منه املقابر؟ ومطلعها على ما أذكر

ــدر   ــنت تق ــداث إن ك ــة األج ــر ظلم ..أِن
. 

 
 

احلياة فال حيسون    القصيدة يف غاية العجب، يتحدث فيها عن أن املوتى قد انقطعوا عن هذه                -
بضياء القمر وال يناهلم شيء مما حنتفل حنن به، تأمالته وشعره أشبه ما تكون بشعر العقاد يف جانب لكن                   
مع اجلمال مع احليوية مع النضرة ومل يتورط يف شيء غري ذلك فيحتاج إىل من يتحدث عنه ناقداً                     

 أديباً مبدعاً يف جانب القصة واملسرحية       وحيتاج إىل من يتحدث عنه مؤرخاً، وحيتاج إىل من يتحدث عنه          
الفصحى، ناصر العربية وتغنى جبماهلا واستخدمها يف هذه الفنون األدبية، فجعلها طيعة سهلة، وال                
أستطيع أبداً يف مثل هذه التحية املتواضعة أن أُِلم بشيء من ذلك، وال أن أُِلم به مؤرخاً، وال أن أُِلم به                     

 عن ااز يف القرآن، وكتابه يف إعجاز القرآن، خطوات التفسري البياين للقرآن، هذا              مفسراً أو متحدثاً  
الكتاب مرجع من املراجع األصيلة يف موضوعه، استطاع به أن يثبت اإلعجاز القرآين وأن يتتبع                  

، خطواته يف أقالم القدماء وأن يبني إجادة من أجاد منهم ومواضع النقص والزلل يف بعض من تكلموا                 
ولكين أقول إن الدكتور البيومي حيتاج إىل من يعاجل هذه املسائل كلها يف تراثه احلي املكتوب، ومن                   
يعرف الناس بأدبه وعلمه، ومن يفيدهم من ضيائه، وهللا احلمد أن شرف تكرمي هذا األستاذ العظيم قد                  

 ونرجو أن يكون ذلك فاحتة      أتيح لنادي جدة األديب مث الليلة لألخ الفاضل األستاذ عبد املقصود خوجه،           
 .لتكرميه على مستوى عاملنا العريب

 يف ختام هذه الكلمة وما كنت أعرف أن األخ احلبيب الشاعر املبدع األستاذ فاروق شوشة                 -
سيشرف هذا اللقاء لكين سررت به، أعظم سرور، ولكنا نعرف من هو فاروق شوشة الذي حبب                  

ية، ويقف حارساً أميناً هلذه اللغة اجلميلة اليت تحاك هلا املكائد            الناس يف الشعر العريب ويف اللغة العرب      
وتدبر هلا اخلطط املدمرة، وقد قرأت قبل أيام قليلة ألحد الكتاب ذوي امليول اخلادعة املفتونة يقول،                 

تعمدت إسقاط اإلعراب ألن هذه خطّة جيب       :  وقد كتب مقاالً أسقط فيه اإلعراب مث كتب يف اهلامش         
اإلعراب أصبح حذلقة، ولكن    !  سك ا لتقريب اللغات الدارجة من الفُصحى ومنعاً للحذلقة         أن نتم 

فاروق شوشة عندما ينطق باللغة وجيعلها تضيء وجيعل الشعر كأنه عامل كوين يج، فإنه حيبب الناس يف                 
ياة والروعة ما   هذه اللغة، حىت عندما يقرأ األبيات التقليدية اليت مسعناها كثرياً يضفي عليها من احل               

جيعلها أشجى ما تكون يف اآلذان، فاروق شوشة على ثغر عظيم من ثغور هذه اللغة وقبل أيام كنت                    
 :أقرأ قول شوقي

فخـــري مـــواهب األمـــم البـــيان
. 

ــيان     ــا الص ــق هل ــة حي ــن لغ وص
. 



ذ كانـــت خبـــريوكـــان اخلـــري إ
                                                            . 

ــير   ــل ضـ ــنال بكـ ــرها تـ أمل تـ
. 

 

 كما نشكر أيضاً     أيها اإلخوة، حنمد اهللا على هذا اللقاء، ونشكر األستاذ عبد املقصود خوجه،            -
األستاذ عبد الفتاح أبا مدين الحتفائه بالدكتور حممد رجب البيومي، والسالم عليكم ورمحة اهللا                 

 . وبركاته
 

  ))كلمة الدكتور عبد احملسن القحطا�ي(( 
مث تعطى الكلمة للدكتور عبد احملسن القحطاين األستاذ بقسم اللغة العربية جبامعة امللك              

 :يث قالعبد العزيز حبربة ح
بدءاً من حضور   ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أظن أن هذه الليلة هي ليلة املفاجآت             -

الشاعر األستاذ فاروق شوشة، واية أرجو أن تكون اية يب، ال أعرف حقيقة من أين أبدأ احلديث                   
مد رجب البيومي الذي    سيما وأنا أمام قطبني من أقطاب اللغة العربية أوهلما هو األستاذ الدكتور حم             

أعرفه وينكرين، عرفته من أستاذ أشرف علي ودرسه ولن أضع نفسي نداً له أو ترباً يف السن، بل أضع                   
ذلك املعدن الذي أخذنا منه كثرياً وهو أستاذنا األستاذ الدكتور حسن جاد، حدثين عن األستاذ حممد                 

مل حيدثين عن علمه وال عن مؤلفاته، فهو        رجب البيومي، والدكتور حسن جاد فنان مرهف اإلحساس،         
يعرف أنين سأصل إليها، ولكنه وضعين خصيصة على أن أحاول جاهداً أن أملسها أو أن أستشفّها من                  
بعد، ذلك هو التواضع اجلم واألدب الريفي إن صح هذا التعبري، مث ظلت تلك الصورة يف ذهين عن                   

 عن الدكتور حممد    - أعين الدكتور حسن جاد      -ى  الدكتور حممد رجب البيومي، وحيدثين مرة أخر      
رجب البيومي عن أنه شاركه يف مناقشة أو أنه اجتمع معه يف جلنة للترقية، وأنه سر كثرياً بالدكتور                    

 ..حممد رجب البيومي
 لعلي أتكئ هذه الليلة على الوسيلة الوحيدة اليت كانت توصلين بالدكتور حممد رجب                 -

 يعشق  – كما قلت    –سن جاد، وملاذا اتكأت؟ ألن األستاذ الدكتور حسن جاد           البيومي، الدكتور ح  
الوفاء حينما يندر يف عصٍر تقلباته كثرية، ومن يدير ظهر ان كثري، فإذا ملس هذا الصدق عِشقَه                    

 الذي مل   - إن مل يكن الوحيد      -ب له، وال أكتمكم، وأفصح هذا السر هذه الليلة، أنه من القالئل             وطَِر
سه الدكتور حسن جاد مز أو غمز أو ملز، وهو الذي مل يسلم من لسانه أديب يف األزهر، إن                      مي

 "..مناذج وصور"صحت هذه الرواية وله ديوان كبري 
 - ال أريد أن أطيل ولكن أنتقل إىل القطب الثاين األستاذ فاروق شوشة الذي عشقته أذين                   -

عيين، وظللت أكثر من عشر سنوات أستمع إىل هذا          قبل أن تعشقه     -كما قال األستاذ عبد الفتاح      



الصوت الدافئ الذي يتعامل مع املسافة الزمنية بنطق الكلمة واحترام احلرف وخمرج الصوت، فكان               
 عند بعض   يدغدغ العاطفة ويشبع العقل، قبل أن تصل الكلمة مث يستطيع أن حيسمها حسماً واقفاً               

 ".جرش" فرسان مهرجان الكلمات، ذلك هو اإللقاء، مث رأيته أحد
 .  شكراً إلتاحة الفرصة، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة احملتفى به الدكتور حممد رجب البيومي(( 
مث يدعو مقدم فقرات األمسية األستاذ عدنان صعيدي ضيف األمسية األول الدكتور حممد             

 :رجب البيومي للحديث قائالً
جب البيومي مع ترحيبنا مبقدمك وباحتفائنا بك هذه الليلة يسرنا اآلن            األستاذ الدكتور حممد ر   

 .أن ندعوك لاللتقاء جبمهور احلاضرين، ونرجو إن شاء اهللا أن نسعد ذا اللقاء
 

 :فيليب الدكتور حممد رجب البيومي الدعوة ويلقي الكلمة التالية
هذه آية كرمية   ..  أنعمت علي رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت        بسم اهللا الرمحن الرحيم،      -

يا أيها النمل ادخلوا    :  قيلت على لسان سليمان بن داود حينما مر على وادي النمل ومسع منلة تقول             
 وأنا مل أكن أقل دهشة من نيب اهللا حينما وجدت هذا              ..مساكنكم ال يحِطمنكُم سليمان وجنوده    

ئت ومل يكن يف تصوري أن هنا حفالً سيقام أبداً،          احلفل الكرمي، وحينما وجدت هذا املكان العظيم، ج       
واهللا جئت على أن سامرنا لن يزيد على ثالثة أو أربعة، أما هذا احلفل الرائع الذي مل جيل خباطري، وأما                    
الكلمات الرنانة املمتازة اليت قاهلا زمالئي األعزاء، قالوا ما ال بعني الواقع، فأنا أقل من هذا بكثري،                   

لعطف واحلب، وهذا ما أسجله هلم مجيعاً، وباألخص أخي مصطفى عبد الواحد الذي أسبغ              ولكن بعني ا  
رب أوزعين أن   علي من فضله ما أنوء بثقله، لذلك مل تكن دهشيت أكثر من دهشة نيب اهللا حني أقول                  

 ....أشكر نعمتك اليت أنعمت علي
 احلضاري اهلائل كنت ال      على أنين حينما زرت جدة بعد عشر سنوات، ووجدت هذا التقدم           -

                  سبغ عليأعتربه وحده مقياس تقدم جدة، بل أعترب هذا االحتفال من إنسان ال يعرفين ويتفضل بأن ي
من عطفه وأن يقيم هذا احلفل، هذا هو اللون احلضاري جبدة، ليست املسألة مسألة مبان وقصور،                  

 ولكن جدة بأخالقها ومسو     فشيكاغو قد تكون أفضل من جدة مبانياً وطرقات وناطحات سحاب،           
                ،رجاهلا هي احلضارة األصيلة ألن املباين ليست شيئاً، ولكن هذا الكرم السابغ الذي أضفيتموه علي
والذي قام به األستاذ اجلليل دون أن يعرفين ودون أن أعرفه، مما جيعلين أعتقد أن احلضارة حضارة                   

 ..خلقية ال مادية، وأا هي أمسى احلضارات



 قد تكون البيداء أحسن من احلضر، ألن البيداء فيها صفات احلضارة، فيها الكرم                 ولذلك -
والفتوة والشجاعة واملروءة، وهي بذلك وجه ظليل وإن قَفَر، ور جاٍر وإنْ مل جير فيه ماء، فقد جرت                  

طيب رسوله  فيه السماحة، وتدفق فيه الوفاء، وألمر أراده اهللا عز وجلّ، أراد أن يبعث من هذا البلد ال                
 وأكثر الناس حينما يتكلمون عن ذلك      اهللا أعلم حيث جيعل رسالته    :   إن اهللا عز وجلّ يقول     الكرمي  

يقصرون احلديث على آباء الرسول وأجداده فيقولون إنه خيار من خيار، وهذا حق ال شك فيه ولكين                 
 يف  هللا أعلم حيث جيعل رسالته    اأمتد باآلية إىل أبعد ما يكون، أمتد ا إىل املكان وإىل الزمان،               

 ليخرج الناس   احلجاز، وأعلم حيث جيعل رسالته يف هذا الزمان الذي طغى فيه الفسق فجاء حممد                
 .من الظلمات إىل النور

" رحليت إىل احلجاز  " أذكر أن األستاذ إبراهيم عبد القادر املازين قد كتب كتاباً حتت عنوان               -
ات وقبل أن تأيت السيارات يف العشرينات حينما كان اجلمل وسيلة            وكان قد حج قبل أن تأيت الطائر      

لقد ركبت اجلمل فكان معي عريب يقود اجلمل، وجاء وقت الطعام وقلت له             :  احلاج، قال هذا الرجل   
رنت يف أذن املازين رنني الرعد، ففتحت       "  أكلت باألمس " إن كلمة    ،أكلت باألمس :  تفضل معي فقال  

، قال إن العريب الذي جاء من احلجاز ليفتح العامل هو الذي أكل باألمس، إن                 عقله على شيء كبري   
 حينما اختار الصفوة من هؤالء الذين خاضوا الصحراء وذهبوا إىل الريموك كانوا ال يأكلون                حممداً  

كثرياً، وكانت عندهم الصفات اليت حتمل هذه الرسالة من حميط إىل حميط، ولذلك كان العريب أجدر                 
س حبمل الرسالة، وكان هذا املكان هو أمسى مكان، واهللا عز وجلّ أعلم حيث جيعل رسالته، أبناء                  النا

الفتوح كلهم من هذا املكان املثنى بن حارثة، خالد بن الوليد، سعد بن أيب وقاص، مث ننتقل عرب                     
 ..عقبة بن نافع، قتيبة بن مسلم، حممد بن القاسم الثقفي، موسى بن نصري: العصور

ا مجعتـــنا يـــا جريـــر اامـــعإذ
                                                            . 

أولـــئك آبائـــي فجـــئين مبـــثلهم 
. 

 

 . وكلهم خيار من خيار، فاهللا أعلم حيث جيعل رسالته-
 

أذكر يف جدة بالذات شيئاً عجيباً، كان أستاذي الكبري الدكتور عبد الكرمي                على أين    -
جرمانوس املستشرق الشهري وال أقول مستشرقاً ألن كل من تشرف باإلسالم ال يعترب مستشرقاً وإن                
كان من أوروبا ألنه مادام قد حفظ القرآن، ومادام قد استنشق عبري النبوة، فهو عريب أصيل أو متعرب                  

إنين حني زرت جدة رأيت عجباً، دخلت بيت عامل جليل هو الشيخ حممد              :  أكثر تقدير، قال يل   على  
نصيف فشعرت وكأنين يف بييت، ال أطلب الطعام إال وأجده أمامي، ال أطلب الشراب والكساء إال                  
وأجده طوع يدي، وأطلب خمطوطات ال أجدها يف األزهر وال يف أوروبا وأجدها عنده، إن هذا الرجل                 

 .قد أذهلين، وإنه حتفة عظيمة، وإنه نفحة من نفحات رسول اهللا



 هذا الكالم الذي قاله يل أستاذي الكبري عبد الكرمي جرمانوس أستطيع أن أقوله عن أخي                  -
العزيز األستاذ عبد املقصود حينما فتح هذا املكان لنا دون أن نعرف، وقد كان نصيف يقابل عبد                   

، ولكن احلقيقة جيب أن تظهر، إننا        اًكما حدثين، ولست أبادله ثناء    الكرمي جرمانوس وهو ال يعرفه      
نشيع املثالب دائماً وخنفي احملاسن وهذا غنب لألخالق، علينا إذا رأينا حمسناً من احملاسن أن نشيد به                   

 .خللق اجليل، ولنضع املثال، ولكننا نشأنا على أن نجسم اهلَنات وعلى أن نفضح السيئات
 به ماجد كرمي كمحمد نصيف يف القدمي أو كاألخ العزيز عبد املقصود يف                  أما ما يقوم   -

احلديث، هذه املكرمات ال بد أن تسجل وال بد أن تدون، والقدماء كانوا أحسن منا كثرياً وكثرياً يف                   
الكتب القدمية كالِعقد الفريد وعيون األخبار قد حِفلت بأخبار ذوي املروءات، وسجلت ما كان عند                

 بن زائدة وما كان عند حامت الطائي وما كان عند عروة بن الورد وما كان عند يزيد بن املزيد وما                     معن
كان عند هؤالء، هنا يف هذا العصر أناس كالراحلني ولكن يا لألسف ال نسجل شيئاً حىت نظن أن                    

املروءات ووجدت  الرحلة قد انقطع ا املسري، ولكن اإلسالم ال ينقطع وما وجد اإلسالم فقد وجدت               
 الثروات، فأين املُسجلون وأين املؤلِّفون؟

 أماكن احلجاز هلا عبق كبري عند املسلمني مجيعاً، وحنن نعلم أن كل قصيدة قيلت بل أكثر                   -
قصائد الشعر العريب القدمي حىت يف هذا العصر عند شوقي فيها ترنم بأماكن احلجاز والناس يعدون                  

نه تقليد منهي عنه، واهللا أنا ال أميل إىل هذا، أميل إىل أنين وأنا على مشارف                 ذلك تقليداً، ويقولون إ   
القرن الواحد والعشرين إذا تكلمت عن ذي سلم وإذا تكلمت عن العقيق وإذا تكلمت عن سلى                  
لست أُقلد، إنين أحب هذه األماكن بروحي وأود كمسلم أن أشم تراا وأن أستنشق عبريها، فإذا                  

ئدي فأنا صادق، وعلينا أن ننظر إىل األدب نظرة الواقعية األخرى، علينا حينما نقرأ مثل               قلتها يف قصا  
هذه األماكن أن ال نقول إنه تقليد أبداً نقول إنه إنسان مسلم يهتف وإا روح حتن، وإا قلوب تئن،                    

 :إذا مسعنا مثالً قولُ يقابل قول عمر بن الفارض
م؟أم بــارق الح يف الظلمــاء فــالعل  

. 

مـذي سل ـدت ليالً ب  ـى ب ـار ليل ـهل ن  
. 

ــالَّ   ــرة ه ــاء وج ــم وم ــة بف  ل
                                                            . 

ــالَّ   ــان ه ــحراً؟ أدوح نعم ــمةً س  نس
. 

 إذا مسعنا احلديث عن وجرة وذي سلَم وإضم ال بد أن نعترب أن هذه األماكن احلجازية هلا يف                   -
القلب رنني وهلا يف النفس ذكريات، وال بد أن تعيش، وال بد أن نقوهلا وإن قالوا مقلدون؟ أَحِبب                    

 . فيه ذكر أماكن رسول اهللابالتقليد إذا كان
 أضرب لكم مثالً، عندنا شاعر كبري كالشريف الرضي قال قصائد معروفة باحلجازيات فجاء              -

قال قصائد رنانة مساها النجديات، تقرأ النجديات فال يرويها         "  االبراردي"شاعر آخر مهضوم احلق امسه      



هذا؟ ألن الشريف الرضي ذكر أماكن      أحد، وتقرأ حجازيات الشريف فتطري ا كل مطار، ملاذا كان           
 :رسول اهللا، إذا قال، مع أنه يف الغزل، إذا قال

   ــوعد ــنا م ــنقا بين ــوا ال وقال
. 

حتمــل جريانــنا عــن مــىن    
. 

دـا غ ـن طالع ي  ـوء م ـك الس ـل
. 

ــي    ــأن التنائ ــنادوا ب ــداًت  غ
. 

ــد    ــال ينش ــاع ف ــيب يض وقل
. 

ــبوق  ــأس الغ ــد ك ــباع فينش ي
. 

 

 بل إن له قصيدة مرقصة على مىن ال أدري كيف قاهلا فقد مزج فيها الذكريات بالغزل الرائع،                  -
 :يقول

ــا  ــتلين ملاهــ ــياء يقــ ملــ
. 

  ــىن ــى ِمـ ــقت علـ إين عشـ
. 

لعــبت بقلــيب مــا كفاهــا   
. 

ــد     ــزالن ق ــع الغ ــت م راح
. 

ــا   ــن رماه ــرحية م ــذي الق ه
. 

ــيت   ــثواب فمهجـ ــرجو الـ تـ
. 

ـ   ــنوى وأُِجـ ــوم ال ــاي لّ فاه
. 

مشــــس أقــــبل جــــيدها 
. 

ــداها  ــيل ِوردك ماعـ ــو قـ لـ
. 

ــئاً   ــباً ظامـــ وأذود قلـــ
. 

يــبلل بغــري دمــي ثـــراها   
. 

يـــا ســـرحةً بالقـــاع مل   
. 

ممــــــنوعة ال ظلــــــهما يدنــــــو إيلَّ وال جــــــناها
. 

ــناها    ــت م ــا بلغ ــي وم نفس
. 

   ــيكُم ــذوب علـ ــذا تـ أكـ
. 

ــداها ــو أين فـــ وأود لـــ
. 

أيـــن الوجـــوه وحـــبها   
. 

ــا ــرين وال أراهــ يف احلاضــ
. 

أمســــي هلــــا مــــتطلعاً 
. 

اواهــــاً ولــــوال أن يلــــوم الالئمــــون لقلــــت آهــــ
. 

 

-                  هذه نفحة من نفحات احلجازيات، ولو شئت أن أذكر كل ما أحفظه للشريف يف هذا المتد 
 .نا الوقت، ولكن حسيب من القالدة ما أحاط بالعنقب

 إن هذه األماكن العظيمة رنت يف الشعر العريب وستظل ترن وسنظل نسمعها، ومهما قال                 -
الناقدون إا تقليد فإا واهللا جتديد، ألا يج املشاعر وتحبب الناس، إن الظرف احلجازي الذي جعل                

 أن يسجل، عندنا عروة بن أذينة يقول شعراً ال يقوله أكثر             فقهاء احلجاز من أظرف الشعراء جيب     
 :الشعراء وهو صاحب القصيدة

اـوى هل ـت ه ـا خلق ـخلقت هواك كم  
. 

ــا   ــن لَه ــؤادك م ــت ف ــيت زعم إن ال
. 

ــا  ــا وأجلَّهــ ــباقة فأدقهــ بلــ
                                                            . 

ــاغها     ــيم فص ــرها النع ــاُء باك بيض
. 



 

 والقصيدة مشهورة ولكن له قصيدة أخرى غري مشهورة من رائع أغاين احلجازيات يقول فيها               -
 : احملرماتعن النساء

والبـــيت يعـــرفهن لـــو يـــتكلم
. 

ــبانةُ  فـــوهلن بالبـــيت العتـــيق لُـ
. 

ــزم    ــوههن وزم ــيم وج ــيا احلط ح
                                                    .         

ــاً     ــبلهن أوانس ــيا ق ــان ح ــو ك ل
. 

 

 إن هذه األماكن املقدسة اليت تذكر يف الشعر، إننا حنبها وإا حجازية رائعة، وأنا أحرص على                 -
 لإلنسان،  أن ننظر إىل املقدمات الطللية من هذه النظرة فإا ال تزال تنفح بالوجدان وال تزال تضيء                

 .اإلنسان العريب املسلم
 على أين فوجئت بأن أحتدث عن نفسي، ماذا عسى أن أقول؟ إن إخواين الذين تكلموا عين                  -

جعلوا الدرهم ديناراً؛ وجعلوا القرياط فداناً، فألبسوين ثوباً فضفاضاً، األستاذ أبو مدين واألستاذ                
أن أتكلم عن نفسي فتذكرون قول أيب الطيب        مصطفى، واألجالّء الذين مسعتهم اآلن أخشى بعد ذلك         

 :املتنيب
ــع    ــل دار بلق ــات وك ــباً فم )١(ذه

                                                            . 

ــوءة  ــاره مملـ ــن ديـ ــنا نظـ كـ
. 

 

 من أخي مصطفى ما قال ألتكلم يف ظالل ما قال، ألن أثقل احلديث حديث                 على أين سآخذ   -
أثقل من الرصاص وأسوأ من احلجارة، وكيف أقف يف هذا اجلمع املَهيب ألقول أنا،              )  أنا(النفس، كلمة   

سأتكلم عن غريي يف ظالل ما قال أخي مصطفى، أخي مصطفى ذكر من أساتذيت الدكتور أمحد أمني                  
 وهو الذي رسم يل،     ،أدور حول ما ذكر   ..  سن الزيات واألستاذ حممد فريد وجدي     واألستاذ أمحد ح  

نعم إنين نشأت على أدب هؤالء، تعلمت يف األزهر، أجل، كما يتعلم الناس مجيعاً ولكن هواي                :  فأقول
الروحي كان مع الثالثة الذين اختارهم أخي العزيز الدكتور مصطفى عبد الواحد، أوهلم عندي                 

بة حممد فريد وجدي ال لشيء إال ملواقف إنسانية رائعة رأيتها منه وأنا صغري فشِرهت                وأجدرهم باحمل 
 .نفسي، وزاغ البصر مين

 حممد فريد وجدي مؤلف دائرة املعارف وصاحب ألف كتاب وصاحب اللسان الطاهر النقي              -
ت عليه يف مكتبه    الذي يتعرض للمالحدة بلسان املالئكة، هذا الرجل املتواضع العظيم، أول مرة دخل            

وهو مدير يف جملة األزهر هزين بشيء واحد، جلست أمامه فإذا به كلما يدخل الفَراش عليه يقف مث                   
جيلس حني يذهب الفَراش، وتعجبت وقلت إن الفَراش يؤدي دوره وهو خادم يف املكتب، فسألته                 

                                           
 :صيدة يرثي ا أبو الطيب املتنيب أبا شجاع فاتكاً، ومطلعهاهذا البيت من ق )١(

عــي ــي طَــ ــنهما عصــ ــع بيــ والدمــ
. 

ــردع  ــتجمل يــ ــق والــ ــزن يقلــ احلــ
. 

 



 أين املساواة؟ هذا الفعل     ولدي، أقوم للناس أمامه وال أقوم له؟       :  بسذاجة، ملاذا تقوم للفَراش؟ قال    
البسيط ترك يف نفسي تأثرياً كبرياً عن الرجل فأحببته حباً كثرياً، وأخذت أقرأ مقاالته، ألن هناك فرقاً                  
بعيداً بني أن تقرأ إلنسان حتبه وإنسان ال حتبه، أنت إذا قرأت إلنسان حتبه تعيش معه بوجدانك، وتعيش                  

 .معه بروحك وأنفاسك
ا اآلن إذا كتب أحدنا مقاالً ذهب يتطلب أجره ولو كان يف اإلسالم، وأخذ                من الروائع أنن   -

يطبعه عدة طبعات ويطلب األجر، أما أنا فوقفت حملمد فريد وجدي على خارقة عجيبة جداً، كان                  
مسيحي امسه  )  إخطاب(شخص يف بلدة حقرية صغرية أقصد، آسف على كلمة حقرية، يف بلدة تسمى              

مد فريد وجدي خطابات يناقشه فيها، ويفضل املسيح على حممد، ولو كان            يرسل حمل "  تادرس مسيحة "
حممد فريد كأي كاتب عظيم ملا كان يعبأ ذه اخلطابات، ففي مرة كنت أزور هذه البلدة، فإذا ذا                   

أنا أراسل فريد وجدي وعندي له عشرين مقالة، عجبت هل جيد فريد وجدي             :  الرجل البسيط يقول يل   
روحه ومن إحساسه أن يكتب هذه املقاالت اليت لو جمعت لصارت كتاباً؟ أخذت أقرأ              من فراغه ومن    

وقرأت "  إخطاب"لقد كنت يف    :  وأنا أندهش، مث ذهبت تواً إىل األستاذ فريد وجدي، وقلت له            
رسائلك العلمية الضافية، فلماذا ال تنشرها على الناس بدالً من أن تبعثها بالربيد لشخص واحد؟ قال                 

يا بين، إنه يناقشين ويفضل املسيحية ويتكلم فيها ويبخس يف اإلسالم، فلو تركته العتقد ذلك، ولو                :  يل
أجبته ونشرت املقال ألوجدت فتنة بني املسيحني واملسلمني، فوقفت يف حرج، أأسكت عنه؟ ذلك ال                

 علي وقد   يرضي ضمريي، أم أنشر املقاالت؟ ذلك ال يرضي ضمريي أيضاً فجعلت أرد عليه وجعل يرد              
" ألن الرسالة رسالة اإلسالم   "أكون مريضاً، وال بد من الرد، ألن الرسالة رسالة اإلسالم، هذه الكلمة             

 .جعلتين أختذه مثالً أعلى
أمحد أمني وأمحد حسن الزيات، فقد سعدت مبعرفتهما         :   فإذا انتقلنا إىل األستاذين الكرميني     -

 ألين أشعر حني أقدم عليه كأين أقدم على عرين األسد،           ولكين كنت أخاف لقاء األستاذ أمحد أمني جداً       
جداً وأقدم عليه فِرحاً مسروراً، أتدرون ملاذا؟ ألن األستاذ أمحد أمني كنت            "  الزيات"بينما كنت أحب    

اجلس، مث جعلك تقرأ املقال أمامه، مث أخذ يناقشك وكأنك طالب عنده،            :  إذا قدمت له مقاالً قال لك     
اخلطأ، وهذا حق له، وهو بذلك أستاذ مصلح، أما األستاذ الزيات فأنيس يأخذ              مث أخذ يبكتك على     

املقال ويضعه يف الدرج، مث بعد ذلك تفاجأ بنشر املقال وال ينظر إليك وال يوجهك يف شيء، لذلك                    
يتعب يف كسره وحيطم نفسه حىت      "  جوز اهلند "كان مثل جملس األستاذ أمحد أمني كمثل من يأكل           

فيأكله على  "  يوسف أفندي "ء وهو فيتامني جيد، أما األستاذ الزيات فكأنه يأكل برتقاالً أو             يشرب املا 
 .اجلميع مث بعد ذلك تأيت الفائدة، ولكنه دون فائدة األستاذ أمحد أمني



كتبت مرة مقاالً عن جرجي زيدان، مث بعثت به إىل األستاذ           :   أذكر لكم شيئاً عجيباً مسعته عنه      -
إن الرجل رفض املقال، وغرق يف الطوفان حيث ال          :  ه فمضى شهر وشهر، وقلت    أمحد أمني لينشر  

يصاحب غريق ألين كنت يف الرابعة يف كلية اللغة، فلم أشأ أن أكلمه عنه كيال ميتحنين، وكيال يقول                   
نعم، :  رجب رجب تعال، قلت   :  أحضر املقال ويناقشين فيه، مث دخلت وأنا أجتاهل املقال فقال يل          :  يل
 مقالك عن جرجي زيدان أعطيته للمؤرخ عبد احلميد العبادي عميد كلية اآلداب وسيأيت هنا يوم                :قال

اخلميس ليناقشك يف بعض مواقفه، أنا فرحت ألين سأشرف بلقاء عبد احلميد العبادي، وإذا قال يل                  
ت أشوق  إن مقالك ضعيف فأنا الكاسب، فرحت كثرياً، وكن       :  عبد احلميد العبادي وأنا طويلب صغري     

إىل لقاء عبد احلميد العبادي، فلما جاء يوم اخلميس ذهبت إليه فوجدت الرجل مبتسماً وقوراً وناداين                 
أضيف إليه سطراً؟   :  أرجو أن تضيف إليه سطراً، قلت     :  نعم، قال :  أهذا مقالك؟ قلت  :  مس، وقال 

 .يفهكيف وهو سيظهر بامسك ال بد أن أناقشك يف السطر الذي أض: أضفه أنت، قال
إن :   كنت أتكلم عن جرجي زيدان كمؤرخ فوازنت بينه وبني األستاذ حممد اخلضري فقلت              -

جرجي زيدان كان يطل على العامل بعدة علوم فلم يتكلم عن اخللفاء فقط، وال عن القضاء فقط، ولكن                  
فكتاب تكلم عن مظاهر التمدن، أما حممد اخلضري فقد تكلم عن اخللفاء ومل يوف التمدن حقه،                   

هذا :  جرجي زيدان أقوى من كتاب الشيخ اخلضري، قال األستاذ عبد احلميد عبادي هنا أكتب ما يأيت               
وليس ذلك لعجز من    :  أكتب ما يأيت  :  السطر الذي حرص أن أكتبه ومنع نشر املقال حىت آيت، قال           

و يتتبع يف التأليف    اخلضري ولكن اخلضري كان مقيداً مبنهج يف اجلامعة ومبنهج يف مدرسة القضاء، فه             
 .املنهج، ولو ترك له اخليار لزاد وأفاض، وأما جرجي زيدان فكان مطلقاً، وليس املطلق كاملقيد

 هذا إنصاف عظيم من هؤالء األماثل ومن هؤالء األفاضل، جعلين أحترم الكلمة، وجعلين                -
ر من عنده، أنا سأوافق     أعلم أين ال أضيف شيئاً إىل غري صاحبه، ماذا كان يهمين لو زاد هذا السط                

عليه، ولكن حرمة الرواد وحرمة أساتذة اجليل املاضي هي اليت شجعت البقية الباقية من هذا اجليل،                 
 .ولألسف هذه البقية ذهبت سلفاً دون خلف

 بعد ذلك واصلت السري وتفضل اإلخوان فتحدثوا عين، ولكن ال أدري ماذا أقول بعد ذلك،                -
ار إىل أين شاعر وإىل أن يل قصيدة قلتها يف ضوء املقابر وسأقوهلا اآلن، ألن               األستاذ الكبري مصطفى أش   

األجر له  ..  معي الديوان، وهو الذي اختارها، فإذا كانت ضعيفة فسأشكوه، وإذا كانت قوية فاحلمد هللا             
 .أي واهللا.. دائماً ألنه رجل فاضل وأسبغ علي وجعل من القط أسداً

 

 أخي العزيز األستاذ الدكتور مصطفى عبد الواحد وهو قمة من قمم             القصيدة اليت أشار إليها    -
مكارم األخالق وادعى أنين كنت أوجهه، أبداً، حنن فرسا ِرهان، كان يوجهين كما أوجهه، كنا يدين                 



تتعاقدان وإن كان هو سبق يف التأليف، سبقين ألنه حمقق ومؤلف ودارس، حياه اهللا وأنسأَ يف عمره                   
 .ليخدم الناس

 القصيدة اليت قلتها، أنا ال أتعمد أن أقول الشعر، ولكن ظروفاً فُجائية تأيت إيلّ فتجعلين أقول،                 -
عندنا يف املنصورة طريق مجيل تذهب إليه مشاالً حيث املطرية، ميتد حول ستني كيلومتراً ففي يوم من                   

 صغرية تسمى قرية    األيام بعد العشاء ركبت السيارة وذهبت يف هذا الطريق إىل بلدي، وهي قرية              
فبعد أن جاوزت املنصورة بكيلو متر واحد وجدت حديقة عظيمة جداً كانت تعرف              "  الكفر اجلديد "

حبديقة آل نور وكلها زهور ورياحني وقد سطع عليها البدر فكساها جالالً، خيل إيل أن أشعة السماء                  
يها لطرت إىل السماء، فوقفت     قد امتزجت بأشعة الورد وأن هناك خيوطاً تكون سالمل فلو ركبت إل            

بربك إين أريد أن أشرب املاء، وما يب شرب املاء، ولكن رؤية الضياء،             :  مدهوشاً وقلت لسائق السيارة   
فرتلت وأخذت أمتلى هذا املنظر اجلميل وأنا أرى أن البدر أمجلُ مظاهر الطبيعة وأحسن شيء يف                   

 .الوجود
ونظرت فوجدت مقربة هائلة    "  سالمون القماش "  : مث بعد ذلك انتقلت إىل قرية أخرى تسمى        -

والبدر واقف يف أفقها شاحب ضئيل، تغري منظر البدر أمامي بعد أن كان مِلكاً متوجاً أصبح يف هذه                   
املقربة كأنه دامس، ووجهه كاسف، والبدر هو البدر والليلة هي الليلة والساعة هي الساعة، أخذين                

 يف النظرة األوىل، واالنقباض املستفيض يف النظرة الثانية، وقلت هي           شعور مفاجىء بني االنبساط الزائد    
إذن ليست مسألة بدر ولكنها مسألة اإلنسان، اإلنسان حني كان سعيداً أشرق البدر وحني كان غري                 
سعيد فقد حلق البدر بالكسوف، ظلت هذه املعاين ختتلج يف نفسي، وأنا حني ختتلج املعاين أخرج ورقة                  

وقد تكون قدمية وأكتب على هامشها، فما وصلت إىل بييت حىت قلت هذه                "  يفةصح"قد تكون   
 فإن تفضلتم بسماعها فلكم الشكر اجلزيل والذي اختارها هو أخي            "البدر يف مساء مقربة   "القصيدة  

 :الكبري الدكتور مصطفى، ألخرج من عهدا
 

 ":البدر يف مساء مقربة"
ــذر   ــاب ويح ــيل يه ــا ل ــا غريه فم

. 

أَِنـر ظلمـة األجـداث إن كـنت تقدر 
. 

  ــنورك ت ــدوى ل ــا ج ــروإال فم ذك
                                                            . 

ــبه     ــيم حب  ًــدرا ــن ب ــرها تك أن
. 

ــثأر   ــني ت ــنا ح ــن آهات ــكَت م سفن
. 

ي الورى ـوت ف ـوة امل ـأنرها ختفف سط   
. 

ــر  عبم ــحوب ــايب ش ــك الك ويف وجه
. 

ــل   ــامهاً  تط ــوك س ــن عل ــيها م عل
. 

روحـــل بـــواديها الـــبالء املُقـــد
. 

ــناتها    ــت لَِب ــا أن هشهش ــى هل أترث
. 

فكــيف مبــيدان الــردى بتقهقــر   
                                                            . 

ــندٍس  ــى كــل ِح ــوالٌ عل ضــياؤك ص
. 



 ــرب ــني يق ــاتح ح ــول ف ــن ه وللحس
. 

ــرى  ــرب يف الث ــو فيق ــاذر أن يدن يح
. 

ه نير ـد هوى في  ـح ق ـن ضري ـم م ـفك
. 

ــال   ــان مقِْف ــرتد لَهف ــذر أن ي ــه الع ل
. 

ــر  ــرى تتبعث ــف الث ــي ذي حت ــا ه وه
. 

ــيد    ــور الغ ــيت حن ــنةحك ــراً وفت بش
. 

يشـــع فيســـيب ناظـــريه ويبهـــر
                                                            . 

هلـــا ألـــق زاه كـــنورك ســـاطع 
. 

ــق  ــيث تنش ــر إىل ح ــوب وتفط  القل
. 

ــا    ــاِم هــوى ــنها اِحلم ــا م ــا دن فلم
. 

يغـــولك فهـــو القاهـــر املُتجـــرب
. 

ســناك ســناها فالــذي غــال ســحرها 
. 

   ــر ــا يتعس ــض م ــيئاً بع ــر ش تيس
. 

ــني ِمـــ   ــدم للماليـ ــرها تقـ نةأنـ
. 

ــر  ــروض تنث ــنه يف ال ــنوزاً م ــأن ك ك
                                                  .           

   ــع ــاتني رائ ــأِت البس ــياؤك إن ي ض
. 

  عـــرائس يف أفـــواهها تتبخـــر
. 

يفـيض علـى األزهـار سـحراً فتغتدي         
. 

مــن الــنور تســيب العــني أيــان تنظــر
. 

وينســج لألغصــان أــى غاللــة    
. 

ــر   ــروي فتثم ــنان ت ــا األف  ًــيوثا غ
. 

ــاقطت   ــياٍء تس ــن ض ــيوالً م ــأن س ك
. 

رـيل مقم رأى الروض والل  ـا راق م  ـكم
                                                            . 

ىـي رونق الضح  ـيروقك مرأى الروض ف 
. 

يب ويسِحر ـصر ي ـوق النه ـو ف ـا ه ـكم
. 

هـر ال حسن ِمثل   ـوق الزه ـو النور ف  ـه 
. 

ــادات ِبــ  ــه الغ ــورويف أوج دع مص
. 

ــنور يف ومــض العــيون مالحــةٌ  هــو ال
. 

فيضــاً فيكســرــي م ــى الرآئ ــدار عل ت
. 

ــالفة   ــنات سـ ــمات الفاتـ ويف بسـ
. 

فأضــحت بــه أحشــاؤنا تتفطــر   
                                                            . 

ــرام الشــوق يف كــل مه  ــار ض جــةأث
. 

زورولكــن لــدى األجــداث زيــف مــ
. 

ــع   ــاكن رائ ــل األم ــنور يف ك ــو ال ه
. 

ــيالً فيصــرب  ــداث ل ــدى األج خيــف ل
. 

ن يهــوى احلســان وضــيئةأال لــيت مــ 
. 

ــر  ــيل وينك ــوء األص ــه الض ــاف ب يع
. 

          يـرى قـيمة الضـوء األصـيل يف ِحمى
. 

  ــر ــيون وينِف ــح الع ــن مل ــزور ع وي
                                                            . 

ــها    ــنايا وومض ــر الث ــن غُ ــيأنف م ف
. 

ــيا - ــر- وإن خــدع الدن ــام مظف ِحم 
. 

ويعلـــم أال ضـــوء إال ودونـــه   
. 

ــر صرــروض نكــباء ص إذا عصــفت بال
. 

ــل   ــروض زائ ــنور يف ال ــرف أن ال ويع
. 

رغـــركمـــا الح يف الصـــحراء آل م
. 

ــوء يف   ــتالق الض ــةوأن ائ ــر خدع النه
. 

ــجر  ــنها ونض ــتاع م ــيت نل ــتلك ال ف
                                                            . 

رحــدر نست ـا ب ـأنر ظلمة األجداث ي    
. 

 رــتكد ــٍئ نـ ــفٍو هانـ ــن بصـ وحنـ
. 

ــودنا    ــى يف حل ــرنا الدج ــا تذك إذا م
. 

فتلقــى قــياد املســتكني وتعــذر    
. 

أنــرها وإال فابــتعد عــن مسائهــا    
. 

 



 هذه هي القصيدة اليت أشار إليها أخي العزيز الدكتور مصطفى عبد الواحد، ولعلكم تعلمون               -
من قراءا أنين من تالميذ مدرسة الديوان، فقد بدأت أقرأ شعر شعراء البعث، وحفظت شعر شوقي                 

بة ولكن فيه الفكرة    وحافظ مث بعد ذلك قرأت شعر العقاد وشكري واملازين، وشعر العقاد أكثر صال             
الرائعة، وشعر شكري جيمع بني الفكرة والعاطفة، وشعر املازين رقيق مجيل خلي من صالبة العقاد                  
وجفاف شكري، هؤالء الذين تأثرت م، وإن كنت أذكر فضالً آخر لشاعر كبري مل أجلس معه غري                  

 خليل مطران، كنت مرة يف      مخس دقائق أو عشر على األكثر، هذا الشاعر هو شاعر القطرين األستاذ           
: من ذا تريد أن تقابل من األدباء، قلت       :  دار البالغ مع أستاذي الكبري الدكتور زكي مبارك، فقال يل         

وماذا :  واهللا علمت أن خليل مطران مريض وأحب أن ألقاه قبل أن ميوت، ألنين متأثر بشعره، قال                 
سنذهب لرؤيته، كان   :  يد أن أراه، فقال   أعلم هذا ولكين أر   :  يهمك من مطران، أنا أحسن منه، قلت      

يستشفي يف ماء حلوان، وكان يف األيام األخرية من عمره، فأخذت قصيدة يل كنت نشرا يف الرسالة                 
 .           :وكنت معجباً ا كثرياً جداً جداً، مطلعها" الصداقة"حتت عنوان 

..تـــناءيت عـــين بعـــد طـــول
. 

          . 

 

 وكنت سعيداً ذه القصيدة جداً جداً، فأحببت أن أقرأها على خليل مطران، وذهبت وأنا                -
أعتقد أنه سيقبلين ويقول يل شعرك عظيم فذهب زكي مبارك معي إىل خليل مطران، ومل يكن يعتقد أن                  

إنك متلك النول وليس    ..  يا بين :   قال شيخاً معمماً أزهرياً يعجب به ويأيت إليه، فلما أمسعته القصيدة          
جئت باخلواطر العادية اليت يقوهلا الناس، ولكن الشاعر جيب         :  وكيف ذلك؟ قال  :  لديك النسيج، قلت  

أن يكون فيلسوفاً، جيب أن يفلسف الفكرة، جيب أن يعمقها، جيب أن يكون هلا لديه أبعاد وأطوال،                  
ل ما قال حممود غنيم واألمسر قال هم مثلك وأنت مثلهم،           وأنت مل تعد هذا، قلت يا سيدي أنا أقول مث         

إذا أردت أن تكون عظيماً     :  وفرحت ذه الكلمة ألنين ظننت أن البالء مشترك وأننا يف الشرق، قال           
فال تكتفي باخلاطر العابر ال بد أن تفلسف القصيدة، وال بد أن تفلسف الفكرة، أنت تتحدث عن                   

ملاذا تناءى، اربط الصداقة    :  قل.  د جتاىف عنك وأنه تناءى عنك، أبداً      الصداقة، ال تقل إن صديقك ق     
بالوجود، اجعل الصداقة سراً من أسرار الكون، اجعلها صلة بني العامل األرضي والعامل السماوي، تعطي               
القارئ فكرة جديدة، ولذا أنت متلك النول وليس عندك النسيج، ولقد كان هذا الدرس عندي أحسن                

 .س، وخرجت وأنا أقتدي به كل االقتداءمن ألف در
 

 أرجو أال أكون قد أطلت عليكم فيما ال يفيد، فما هو إال كالم دون حتضري، شرق يب                     -
 . وغرب، وعلى اهللا قصد السبيل، والسالم عليكم ورمحة اهللا

 



  ))كلمة احملتفى به الثا�ي الشاعر فاروق شوشة(( 
يومي من إلقاء كلمته وقصيدته الرائعة وما تبعها من         بعد أن انتهى الدكتور حممد رجب الب      

تعليقات أعلن مقدم فقرات األمسية عن موعد اللقاء مع الضيف الثاين وهو الشاعر فاروق                
 :شوشة فقال

 أما اآلن فقد حان موعد اللقاء مع ضيفنا الثاين يف أمسيتنا هلذه الليلة األديب واإلذاعي                   -
 :الشاعر األستاذ فاروق شوشة

 

 :قدم األستاذ فاروق شوشة وأمسك بالالقط وقالوت
أيها اإلخوة األعزاء، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، الليلة أرى          .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 للصديق "االثنينية"أين حمظوظ مرتني، أما املرة األوىل فألين أشرف ثانية بأن يتاح يل أن أكون ضيفاً على                 
الفنان األستاذ عبد املقصود خوجه، وإين ألذكر أن املرة األوىل اليت سعدت فيها             األخ الكرمي املضياف    

ذه الضيافة، ومن خالهلا ذه الوجوه الكرمية من أبناء هذه األرض الطيبة كانت منذ مخس سنوات،                 
 وكنت يف ضيافة النادي األديب الثقايف جلدة ولرئيسه األستاذ الكبري عبد الفتاح أيب مدين، وسعدت                
دون تدبري بأن أقابل وأستمع إىل صوت اليمن شعراً ولغة، وِحكمة وسياسة، األستاذ الكبري أمحد                  

وشاء كرم الضيافة إال أن أطل على القوم دقائق من وقت تلك             "  االثنينية"الشامي، كان ليلتها فارس     
 أماكن تعبق   السهرة احلافلة اليت ما تزال أصداؤها يف وجداين، وعدت إىل مصر وقد أحسست أن مثة               

باخلري، قد ال تسمى نادياً أدبياً، وقد ال حتمل امساً اصطلحنا على أنه مكان لتجمع األدباء والشعراء،                  
لكنه يف حقيقته ويف جوهره يزاحم األندية األدبية، ويزاحم املنابر الثقافية، رمبا ألنه يربطه بالناس خيوط                

سعيها إىل النور وإىل العطر وإىل األريج، وإىل كل معىن          ال ترى من حمبة، ورمبا ألن الناس تسعى إليه           
 .نبيل كرمي
وقد انتقلت إىل هذا املوقع اجلديد املبارك، الذي ما          "  االثنينية" الليلة يتجدد لقائي ثانية مع       -

أظنكم مجيعاً تتصورونه إال قصيدة مجيلة، اكتملت هلا كل فنون اإلبداع الشعري، وأبدعها شاعر ذواق،               
وأعتقد أن هذه   .  ل سطر من سطورها وراء كل حجر من حجارا ينطق بفن وإبداع وعبقرية             فجاء ك 

أحتداكم أن  :  الدارة اجلميلة العامرة هي قصيدة صديقنا عبد املقصود اليت سيباهي ا الشعراء ويقول هلم             
هذه القصيدة، إما   تأتوا بواحدة مثلها، وسيصبح دائماً شاعر القصيدة الواحدة اليت ال ثانية هلا من بعد               

ألنه قد أبدع قصيدته وإما ألنه افْتن يف تشكيلها، ويف صوغها ويف أن يسبغ عليها من ذوقه، فكثرياً ما                    
نعرف القدرات عند أصحاب القدرة، ولكننا كثرياً ما نفتقد الذوق واإلحساس والسالسة واكتمال              



ألن الناس حتبه، وحب اهللا وحب الناس        النظام إىل النظام، كما تكمل حبات العقد، وقد وفقه اهللا            
وجهان لعملة واحدة يكتمالن معاً عند العبد عندما حيمد ويشكر ويكون مستحقاً للمزيد، وال أظن أنه                
بعيد عن قول شاعر العربية الكبري أيب متام الذي أحب أن يقدم ذات يوم صورة شعرية وصفية مجيلة                   

 :إلنسان تصور أنه اإلنسان فقال
ـ  دى بنفِســـِهونـــالَ املَــ

. 

ب يف ِجنِســـــهِ هـــــذِّ 
. 

ــونه  ــن لــ ــمخ مــ ضــ
. 

فهــــو وحــــده جــــنس 
. 

 ســم ــه الش ــن أدمي ــبغت م ص
. 

ــد   ــأن قــ ــاَء كــ فجــ
. 

 ــس ــوه األم ــوجد حن ــر ال ويكث
. 

يشـــتاقُه مـــن ـــاِر غـــده 
. 

 

 هذا هو صاحبنا الذي قال فيه أبو متام هذا الكالم وأنا أستحضر صورته ألنه إىل جواري حي                  -
 .بيننا يظللنا وميأل علينا هذا املكان

 فهو أين أجيء هذه املرة يف موكب أستاذ كبري، وعامل جليل وشاعر               أما سبب سعاديت الثانية    -
مبدع، ولذلك أحسد نفسي أنْ قد أصابين بعض قطر من سحاب تكرميه، وسعدت ببعض مشيم من                  
أريج ذكره العاطر، وأعتقد خملصاً أن هؤالء الذين أفاضوا علينا الليلة من ثنائهم ومن نفحات قلوم                 

 أحسوا أن مثة زهرة صغرية ال بد من أن نضمها إىل الروضة الكبرية وأن نقول                قد أضافوين إليهم ألم   
هلا أنت يف مكان تستظلني فيه بالشمس وبالعطر وباهلواء، فأنا أشكرهم مرتني، ألم كرموه، وألم                

 ..كرموين مرتني، عندما كرموين وكرموه
قلت، كيف نتحدى هذا الشعر، كيف       وأقول شعراً وأنا يف رحاب قصيدة عظيمة مجيلة كما           -

نصل إىل بعض صوغه وفنه وإبداعه اآليات القرآنية اجلليلة من حولنا وفوق رؤوسنا متأل املكان وحنن                 
على مسرية ساعات من ذكرى اإلسراء واملعراج، وحنن قريبون من أرض متتلئ عبقاً وذكرى ال تنتهي                 

ل من شهرين ويف رحاا العطرة كتبت آخر ما كتبت،          أبد الدهر، وقد كنت يف املدينة املنورة منذ أق        
 ":حممد"ائذنوا يل أن تكون حتييت هلذا املكان ولصاحبه ولكم وهلذه األرض الطيبة قصيدة عنواا 

ــياءَ  ــيك الضـ ــر إلـ ــا عابـ وأنـ
. 

ــاءَ     ــيف ش ــيلين ك ــوى أن يح لله
. 

ــاء   ــيك مسـ ــوي إلـ ــاٌء تطـ مسـ
                                                            . 

ــافات    ــويل مس ــاء ح ــاعداً والفض ص
. 

ــالالً    ــرق إجـ ــرفاً وأطـ ــى طـ ــا   أمتلَّـ ــو رجـ ــفو ورداً وأدنـ َءوأصـ
. 

وأروي ـــا القلـــوب الظمـــاء وأُديـــر البشـــرى الـــيت متـــأل الدنـــيا
. 

ــية  ــباً خشـ ــياء  ذائـ ــه وحـ لـ
. 

ــى    ــور املرج ــاحك الطه ــداً س قاص
. 

ــنا ألالء  ــيها عيونــــ جتتلــــ
                                                            . 

تلـــك مشـــكاتك الـــيت تتجلـــى 
. 



ــغاء  ــهفت إصــ ــوب تلــ قلــ
. 

د بابــك واهتــزتســجد الضــوُء عــن 
. 

جلــوةُ الــروح صــبوة وانتشــاء   
. 

ــت    ــح وفاض ــوق املُل الش ــتبد واس
. 

ــواء  ــح األضـ ــو وأملـ ــني أدنـ حـ
. 

هلفـــة تســـبق اخلطـــى وارتعـــاش 
. 

ــناء    ــت غ ــدنا وفاض ــاجعات ال س
                                                            . 

ونشـــيد يف مســـمعي عـــزفته   
. 

ــداء   ــور واألصـ ــى العطـ ويزجـ
. 

ــون   ــتظم الك ــود ين ــوكب يف الوج م
. 

ــتالء   ــرحة واجــ ــرآه فــ ملــ
. 

حملــته عــرائس الــنور فانســابت    
. 

مل تصـــافح جبيـــنك الوضـــاء  
. 

 ن عـــنيقَـــر مـــنهأقْســـمت ال ت
. 

ــاء   ــدحض الظلم ــرقت ت ــني أش ح
                                                            . 

ــم  ــق  أي جنـ ــثلك أفـ ــه كمـ لـ
. 

مـــن شـــعاعاتك الـــيت تتـــراءى
. 

  ــت ــة مسـ ــعاب مكـ ــي شـ فيغطـ
. 

ــيداء   ــق البــ ــاً تعانــ خفافــ
. 

  ِمـيسوت  ــراهلضــابنشــوى مــن البش
. 

ــاء ــباً ومـ ــبيالً يـــرف طيـ سلسـ
. 

ــدب   ــد ج ــن بع ــوديان م ــيض ال وتف
. 

مضــجع اللــيل كــيف ســالت رخــاء؟
                                                            . 

ــت   ــم أقض ــيت ك ــوج ال ــرياح اهل وال
. 

ــياءَ   ــا أفــ ــندى ظاللُهــ وتــ
. 

ــب   ــلُّ باخلص ــرداء ختض ــار اجل والِقف
. 

ــباء  ــراً ورددت أنــــ فجــــ
. 

ــريك    ــن تباش ــناقلت ع ــبوادي ت وال
. 

ــاء   ــق ج ــن اخلل ــطفى م ــه املص إن
. 

ــتعدي    ــيا اس ــا أرض ه ــودي ي مث ن
. 

ــبطحاء ــا مشـــس عانقـــي الـ ويـ
                                                            . 

ــراك    ــني بش ــيا ع ــوعد ف ــوى م لله
. 

ــربياء ــتحكمت ك ــناداً واس الصــخِر ع
. 

الـــنفوس الِغـــالظُ قُـــدت مـــن 
. 

ــاء حـــني ناديـــت دعـــوة ودعـ
. 

ــنانا    ــالت ح ــها فس ــذي مس ــا ال م
. 

ــاء  ــدقا معطــ ــربته مصــ خــ
. 

أدركـــت أن يف محاهـــا أميـــنا   
. 

ــاء   ــراً ونقــ ــرفَته تطهــ عــ
                                                            . 

مل يقــــارف اإلمث يــــوماًوفـــىت   
. 

وســـراجاً وهاديـــاً مستضـــاء  
. 

ــفيعاً   ــبلغاً وشــ ــوالً مــ ورســ
. 

ــتها ــد قلـ ــاء: وقـ ــبوا طلقـ اذهـ
. 

ــتح    ــاء كالف ــد ج ــم وق  ًــيما ورح
. 

ــاء   ــيدة مسحــ ــت عقــ جتلَّــ
. 

ــيا    ــالم إىل الدن ــوة الس ــامالً دع ح
. 

ــاء  ــدى وإخ ــكوا ه ــان فاستمس اإلنس
                                  .                           

وســـعت يف اآلفـــاق كـــل بـــين 
. 

ــواء  ــداك ارتـ ــن نـ ــودون مـ يـ
. 

وإذا اجلمـــع حـــول وردك أحـــباب 
. 

ــتداء   ــة واقــ ــباً وطاعــ حــ
. 

وإذا الكــل يــا حممــد ال يألــوك    
. 



يـــا نبـــياً قـــد تـــوج األنبـــياء
. 

ــاء    ــاوز العظم ــد ج ــيماً ق ــا عظ ي
. 

ــراء   ــةً عسـ ــق أمـ ــةُ احلـ أُمـ
                                                            . 

ــارت    ــزمان فص ــر ال ــذي غي ــا ال م
. 

واستشـــاطت قلـــوا أهـــواء  
. 

ــوالً   ــني ضــاقت عق ــنك ح ــدت ع بع
. 

صــدراً نقــياً مل يعــرف البغضــاء   
. 

ــت وال    ــديا حملـ ــراعوا هـ مل يـ
. 

ــداء   ــفياء واألع ــع األص ــت جتم كان
. 

ــيك   ــة فــ ــراعوا مساحــ مل يــ
. 

وودوا ابــــــتالعها أشــــــالء
                                                            . 

ــرابون يف األرض   ــا املـ ــة غاهلـ أمـ
. 

يوقظــــون اجلهالــــة اجلهــــالء
. 

نصــبوا حــوهلا ِشــراكاً وراحــوا    
. 

ــاء    ــومها أو س ــاء ي ــت وال س انه
. 

ــا  ــرمي فمـ ــنتها بامســـك الكـ صـ
. 

ــوا    ــتم س ــد خلق ــناس ق ــا ال ءأيه
. 

وكـــأين بصـــوتك الـــيوم يعلـــو 
. 

ــراء  ــه الغــ ــتم آياتــ إن وعيــ
                                                            . 

ــلوا    ــن تض ــذي ل ــديكم ال ــني أي ب
. 

ــياء ــنودك األوفــ ــعى جــ نســ
. 

ــا علــى عهــدك  اإلســالم إن ــيب ــا ن ي
. 

ــاء  ــزمةً ومضــ ــيئاً وعــ مضــ
. 

ــجا   ــن س ــعالً م ــيوم مش ــرفع ال ياكن
. 

ــياء   ــوروا أشــ ــاةٌ تصــ بغــ
. 

ــه    ــذي مل يدنس ــرض ال ــون الِع ونص
. 

صــــــنعةُ اهللا نفحــــــة ورواء
                     .                                        

ــرمتها   ــيت كـ ــونَ األرض الـ ونصـ
. 

ــباء   ــبل هـ ــان قـ ــيماً وكـ نظـ
. 

ونصــون الشــمل الــذي يــرجع الــيوم 
. 

ثــــباتاً ومهــــة واقــــتداء  
. 

ــول   ــف اهل ــنفوس يف موق ــون ال ونص
. 

طـــريقاً بالتضـــحيات مضـــاء  
. 

ونــرى ســاحة النضــال علــى الــدرب 
. 

ــلَّت ــرة وصـ ــرت حـ ــاءكبـ  إبـ
                                                            . 

يف فلســـطني كـــل حـــبة رمـــل 
. 

ويرمــــي ســــجيلها الــــدخالء
. 

ــرع ا   ــارةً تص ــتحالت حج ــيواس غلب
. 

ــتهاء  ــيد انـ ــه العتـ بســـوى حقـ
. 

ونضــاالً مقدســاً لــيس يرضــى    
. 

  

 ":احلب واحلرية" القصيدة الثانية واألخرية عن -
 ا نتصورتبدأ األشياء يف حسباننا أصغر مم

 مث متتد وتكرب
 تبدأ األشياء يف حياتنا أصغر مما نتصور

 مث متتد وتكرب
 فإذا عيناك يف الدنيا اجتاهات مشايل وجنويب



 وإذا اللحظة فيما بيننا عمر من األزمان يطوينا
 وال ندري بأنا نتغري

 تبدأ األشياء منك، مث ترتد إليك
 عد ارتدادات أراناوأنا بني البدايات اليت تصبح من ب

 قد جتاوزنا حديث القيد والقضبان والقهر
 وأحزان املدينة

 واخترقنا احلاجز املاثل ما بني ارتعاش الظل
 والنفس احلزينة

 فإذا حنن صغريان كبريان حبجم الكون جنتاز على الشوك
 .ونعرب

 أِلأين حني أحببتك أحببت جناحني يطريان
 فال تكسر ريح أن تقاوم

  وال عاصفة مسكونة بالرعد يوماً أن تصادمال
 ال وال قضبان هذا العامل اململوء جوراً وقتامة

 أن تزاحم
 أألين حني أحببتك واجهت جحيمي وتنفست نسيمي
 مسلماً عمري إىل ريح الصبا ومشيم من عرار وخزامى
 فيك عاينت مسائي وجنومي فتعرى كل ما يف األرض

 ودمامةمن قُبح كريه 
 باحثاً عن جلوة احلُسن الذي يقطُر من ذويب ابتسامة

 وعن الدفء الذي يكسو حمياك وسامة
 عندما ينهلُّ هذا املوكب األسىن فأنشق حجازاً وامة

 برزخي أنت ويف دربك من عمري عالمة
 كيف ألقاك هروباً وازاماً

 وأنا الضارب يف األرض ذا احلب أقوى
 ض أبقىوذا الفي

 سارياً يف عبق الطني دماً صاعداً يف العد اجلو غمامة
 ذائباً يف النيل شطَّاه امتدادايت نداءايت موجات سجينات



 وروحي يف قيود األسر حتليق مدمى وارتطامه
 داخلي ذر من الصحراء ممزوج بطمى النيل مقْذوف ذا الكون

 أجتاز على كره زحامه
 يبقى من العمر إذا ما كان هذاوليكن، ما الذي 

 العمر سجنا
 واملدى املسدود جبنا، والربيع الطلق حزناً

 وليكن، ما الذي نصنع باحلب إذا كان اغتياالً للخاليا
 وانطفاء للذي يلمع يف عني الصبايا

 وانغماساً يف سراديب احلكايا
 دون أن يرتج فينا كل بركان احلنايا

 املنايافنرى امليالد يف قلب 
 واملَدى املنسوج من عزف الشظايا

 والغد الطالع من عرس النهار
 ساطعاً سيان، أو منكسراً فوق املرايا

 ما الذي جيعل صحراء إذا امتدت حوالينا بساتني فرح
 ما الذي جيعل هذا األفق العاري ركباً من حكايا

 وعناقيد ِتالل نسجت برد التجلي.. ومويجات نغم
 كنت يف احلناياواست

 أمطرت يف حبة العني مواعيد انعطاف
 ما الذي يطلق يف وجهي أعاصري الطريق

 عاصفاً مشتعالً بالصبوات يتخطى كل ذرات الرمال اهلوج
 مدفوعاً إىل عينني غاصت فيهما ومضة حب واخنطاف

 إنين أعرف ما بعد ملاذا.. تعبت أسئليت فلتتوقف
  وأوشكت تناءيتوهلذا كلما امتدت ذراعاي

املأمول ب عداًتناءى احلُلم وازداد الغد 
 آه لو تدرين آه

 إن كيمياء الشرايني تزيد القلب جهداً
 أمطري يا غيميت ناراً وشهداً



 إن يل يف مقبل التاريخ وعداً
 إن يل يف فحمة النريان وقداً

 وأنا املشدود كاألوتار كاإلعصار كالتيار شداً
  جداًولقد قاربت

 إين قاربت جداً
 . أشكركم

 

  ))كلمة اخلتام(( 
 :مث خيتتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

األستاذ الدكتور حممد رجب البيومي واألستاذ فاروق شوشة على          :   شكراً لضيفَينا الكرميني   -
 .دكمقبوهلما االستضافة يف هذه االثنينية املشرقة ما وأيضاً بوجو

يسرنا دعوتكم  "  االثنينية" أيها احلفل الكرمي، شكراً لكم على حضوركم وباسم صاحب             -
األسبوع القادم إن شاء اهللا لالحتفاء بالشيخ إمساعيل أيب داود رئيس جملس إدارة الغرفة التجارية                  

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. والصناعية مبدينة جدة
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