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 حفل التكريم
  ))كلمة  اإلفتتاح(( 

 :افتتح األمسية األستاذ حسان كتوعة قائالً
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..سيدنا وحبيبنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني..  والصالة والسالم على سيد اخللق أمجعني-
السالم عليكم  :  اب الفضيلة، أصحاب املعايل، أصحاب السعادة، أيها اإلخوة األكارم          أصح -

 :ورمحة اهللا وبركاته
 وطابت أوقاتكم باخلري والسعادة، اليوم إذ تأتلق قناديل اخلضرة ويفوح عبري الفكر يف رحاب               -

مصطفى :  كتور الشاعر والكاتب  االثنينية الرائدة، فإننا جنتمع حمتفني بأحد رموز ضتنا املعرفية معايل الد          
فإليكم بعض عبري   ..   أن العبري ال ميل رحيقه      ومع أن معايل الدكتور غين عن التعريف، إالَّ         ؛البارودي

 :هذا احلقل املعريف
 آب أغسطس   ١٠هـ املوافق   ١٣٤٣ حمرم   ١٠ة دمشقية بتاريخ    ـ ولد بدمشق من عائل    -
 .م١٩٢٤
 . دمشق، مث يف املدرسة الكاملية للقرآن الكرمييف كتاتيب حي قدمي من:  الدراسة األوىل-
 يف مدرسة التجهيز الكربى بدمشق، وكانت هي املدرسة الثانوية الوحيدة            : الدراسة الثانوية  -

م، مث انتقلت   ١٩٣٥، وقد بدأت هذه الدراسة الثانوية عام        "مكتب عنرب "  :للذكور ويطلق عليها اسم   
م؛ مث حصل على    ١٩٤١حصل على البكالوريا األوىل عام      املدرسة إىل مبىن جديد، غريب دمشق؛ وقد        

م إذ كان النظام يف     ١٩٤٢الثانية؛ الرياضيات عام      شهادة ختام الدراسة الثانوية حتت وصف البكالوريا      
 .الدراسة الثانوية مقتبساً عن النهج الفرنسي وقاسياً على الطالب

 

الدكتوراة من جامعة جنيف    م، وعلى   ١٩٤٥ حصل على اإلجازة يف احلقوق من دمشق عام          -
 سويسرا بسبب العدوان الفرنسي     ، بابتعاث من احلكومة السورية اليت اختارت وقتئذٍ        م١٩٤٩عام  

م؛ وقد أضاف البارودي إىل الدكتوراة اليت حصل عليها من جنيف دراسة يف             ١٩٤٥على سورية عام    
 .معهد احلقوق املقارنة يف جامعة باريس



م، حىت حصل على مرتبة     ١٩٥٠/  ١٩٤٩ بدءاً من العام اجلامعي      ى يف مراتب التدريس    ترقّ -
 .أستاذ ذي كرسي

: أي فقدان )  العزل املدين :  (م ومت مبوجبه فرض عقوبة    ١٩٦٣ صدر مرسوم تشريعي عام       -
 !.وجه حقأي على معاليه، ومن مجلتها الوظائف العامة، وأخرج من اجلامعة دون ) احلقوق املدنية(

م ما بني املغرب واملشرق، أستاذاً متعاقداً       ١٩٦٥/  ٦٤نذ العام اجلامعي     بدأ رحلة االغتراب م    -
أو زائراً يف عدد من اجلامعات يف الدول العربية، فكان آخر املطاف يف اململكة العربية السعودية ما بني                  

 يف جامعة امللك سعود اليت درس فيها النظام السياسي يف اِإلسالم وقبل              م١٩٨٩ وعام   م١٩٨٥عام  
 .س احلقوق اإلدارية يف معهد اإلدارة العامة بالرياضدرذلك 

 يف سورية واملغرب درس البارودي، مواد احلقوق اإلدارية، واحلقوق الدستورية، والفكر              -
 .السياسي، وله فيها أحد عشر مؤلفاً، آخرها عن الدستوري يف املغرب

لمة اإلعالم موجودة    ومل تكن ك   -  م١٩٦١ أواخر عام    - أنشأ يف سورية وزارة اإلعالم        -
آنذاك، يف أي دولة عربية، وكانت اململكة العربية السعودية أول دولة تتبىن من مث هذا التعبري، وتبعها                  

 .غريها يف ذلك
 على  اًم، بناء ١٩٥٧ كان أمني سر املؤمتر العريب األول للعلوم اإلدارية الَّذي انعقد بدمشق              -

 .اقتراح من معاليه
 إىل عام   م١٩٥٥ة دمشق عدة مؤمترات دولية للعلوم اإلدارية من           حضر بتكليف من جامع    -
 .م١٩٦٠، مثلما دعي حلضور املؤمتر العريب الثاين للعلوم اإلدارية يف الرباط يف يناير م١٩٦٢
 مارس احملاماة اليت يسمح لألساتذة اجلامعيني مبمارستها يف سورية مع التدريس يف كلية                 -

 أمام هيئات التحكيم الدويل يف دمشق       وجه من اجلامعة، وترافع خباصةٍ    احلقوق، مث ظل حمامياً بعد خر     
وباريس وجنيف باللغة الفرنسية؛ وله بعض اإلملام باللغة اإلنكليزية، كما درس بشكل متهيدي اللغة                

 . اإلسبانية

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :صود خوجه فقالمث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ عبد املق

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني..  والصالة والسالم على أشرف املرسلني-
 : أيها األحبة الكرام-
ادة الَّذين شرفوا   عالسو يف بداية هذا اللقاء الطيب، بأصحاب املعايل         - مجيعاً   - أرحب بامسكم    -

هم، ويتم   بلقائِ عدسنوها، لِ دبورهم، رغم السفر، واملشقة اليت تكَ     ضِبسىن ح وه ألقاً   نتدى، فزاد هذا املُ 
 .هم تكرمي معايل الدكتور مصطفى الباروديحبضوِر



- أيها األحبة    -نا  يفُ ض - لَّكُ..   ماسي  منشور إليه مِ  ما نظرت زاوية، أَ  ن عجبك ت وه طَجه، وخف 
فاجأ بأن  ه، وت  علمِ  حبرِ ن لك مِ  ه الوحيد هو ما انكشف    صصخ أن ت  يك إل خالُي، حىت لَ  ِهِدفرتالبصر بِ 

بحر   ي، إذا ازددتمن كُ  اً توغالً زادك عطاء   ه لُج وِزن ه، وإنَّ ِساِئفَه ون  املنشور املاسي،    حولَ رجٍة كل د 
ِشكْتواآلداب، والعلوِم من األضواِءف املزيد ،. 

 بدع، وسياسي  م ب بارز، وكاتِ  ليع، وأديب  ض وينٌّانقَ معايل الدكتور مصطفى البارودي       -
محن ك، وخطيب مفو  ن يف الكتابةِ   رصيٍ  بأسلوبٍ ه، يتمتع  واحلديث، وجيذب   إليه املستمع   ألنه يشعر  ه  بأن

شخصٍ أمام  يستطيع   أن ي إليه شيئاً جديداً، وما أقلَّ     ضيف  م ن ي يف زمنٍ  - ولو يسرياً    - إلينا شيئاً    ضيف  
ى فيه الكَ  طغعلى الكيفِ  م  واخ ،لَّت  القِ ت فيه موازين ي م، وطرالعملةَ  الرديئةُ  العملةُ ِتد   اجليدة، وأصبح  

 .باء عن الدار واألنيسر معايل الدكتور البارودي غُأمثالُ
 واِنفُن ع داء بكل عاليه الجئاً يف فرنسا، اليت ناصبها العِ        م خريات الزمان، أن يعيش    س ن ومِ -

   سيطر على سوريا  الشباب، عندما كانت ت  ..وجاهمه ولسانِ ستعمر بقلِ د املُ  ضِ د ه، ومجع فضيلةَ  اجلهاد  
أداٍء وكنية، فهو أبو مجاهد، وكأنه بذلك جممن طَ الفضلَع رفيه، وحاز قصب السهق يف ميداِنب. 

وجد متهم اليت مل ت   ِل مبعاليه، ليقولوا كَ    أعرف م ه ن م  حبديثِ - إن شاء اهللا     - وسنستمتع الليلة    -
   يف كتاب، ذلك أن هم األقرب  إليه، واألعلم  العمل اجلهادي، واألديب،    ختلفة، يف ميادينِ  ه املُ ِتاشارك مب 

معاليه الكبري، الَّذي حفلت به حياةُه النشاِطواالجتماعي والثقايف، وغريها من أوج .. 
 : أيها األحبة-

 

يف اِريه وع بِحم ملُ د التكرمي عن جدارة، مبا قَ      هذا الرجل الَّذي يستحق    رِميتكْ بِ - مجيعاً   -  سعدن لِ -
 قي مراتٍ تلْ والعافية، وأن ن    بالصحةِ - واحلاضرين   -متعه  أن ي )  سبحانه وتعاىل (، سائالً اهللا    ِهفضِل

 . خبري وأنتمومراتٍٍ
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))لمة الدكتور مصطفى الزرقاءك(( 
 :مث أعطيت الكلمة لفضيلة الدكتور العالمة مصطفى الزرقاء فقال

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
مصطفى البارودي، صديق كرمي    :   إخواين الكرام، أخونا الكرمي احملتفى به األستاذ الدكتور         -

زميالً يف الكلية نفسها من أملع األساتذة       عزيز عرفته طالباً يف كلية احلقوق جبامعة دمشق، مث أستاذاً            
 .الَّذين نعمت كلية احلقوق بوجودهم فيها، وكان من األساتذة املرموقني



، كان يف   .. عرفته طالباً أول األمر، وكنت أرى فيه األملعية والذكاء وحدة الفكر والنشاط             -
 وصراحته وشجاعته يف البحث     ذلك الوقت شعلة متقدة وهو طالب يف الكلية، وكان يتميز خبلقه النبيل           

جداً، كلما تذكر أخاه الدكتور مسلم      ..   قد استولت عليه عاطفة نبيلة جداً      -  دائماً  -واملناقشة؛ كان   
الباوردي، ذلك الرجل الشهم، ذلك الرجل الَّذي كان مثاالً للوجدان املهين وهو طبيب بارز مرموق،               

ن مروءته البالغة أنه عندما اشتد القصف من القواعد         والَّذي كان يتميز بشعوره الوطين النبيل وكان م       
، ضربت  ..الفرنسية احملتلة من مركز املزة يف دمشق على دمشق، باملدافع واحلمم والنريان والرصاص             

مبا أصاا على   )  رمحه اهللا (شاعر العروبة وأمري الشعراء     )  رمحه اهللا (معاملها التارخيية تلك اليت أشاد شوقي       
 ذلك الوقت ويف تلك املعركة بالذات يف أواخر احلرب العاملية األوىل؛ كان من مروءة               يد الفرنسيني يف  

كان حتت الرصاص والقذائف واحلمم يطوف بصدريته البيضاء، يطوف         )  رمحه اهللا (أخيه الدكتور مسلم    
أتته ، ويف خالل هذه األعمال النبيلة منه        ..الشوارع ويلتقط اجلرحى من األرض وحيملهم إىل املستشفى       

 .رصاصة وقع ا صريعاً فوق جريح كان يريد إنقاذه
 هذه الصورة ظلت ماثلة يف فكر أخيه الكرمي، وهو أخوه األصغر الدكتور مصطفى البارودي،               -
 يف كل جملس إذا جاءت مناسبتها تظهر عليه أمارات األسى واحلزن، وقد تقمصته              - دائماً   -وكانت  

رحيية، وذلك الشعور النبيل، وتلك االستعدادات للتضحية يف سبيل         تلك املروءة، وتلك األ   )  واحلمد هللا (
الواجب؛ دائماً كانت تتجلى على أخيه األصغر الدكتور مصطفى البارودي، وكان يف كل مناسبة تظهر               
عليه تلك العواطف اليت تثري ذكرياته فيه هذه العاطفة النبيلة، وكأنه يتمثل قول متمم بن منرية يف رثاء                   

 وقد كان هو بكاء على أخيه مالك كاخلنساء          -:  ك املعروف يف األدب العريب حينما يقول      أخيه مال 
 : فكان يقول-على أخيها صخر 

ــدكادك ــوى بــني القــرى وال ؟لقــرب ث
                                                            . 

ــرب    ــل ق ــي ك ــوا أتبك ــتهوقال  رأي
. 

ذروين فهـــذا كلـــه قـــرب مالـــك
. 

إن األسـى يـبعث األسى     : فقلـت هلـم    
. 

 

الشهامة رجل املروءة و  )  رمحه اهللا ( كان يتجلى عليه هذا الشعور كلما جاء ذكر أخيه مسلم             -
 .واإلقدام والتضحيات

 

 أملعياً يف دراسته مما أدى      - كما قلت    - هذا كان يتجلى يف خلقه النبيل؛ كان يف تلك املرحلة            -
ساً يف الكلية،    بنجاح؛ مث عاد إلينا زميالً مدر      - أيضاً   -إىل تفوقه؛ مث ملا جنح أوفد لنيل الدكتوراة فناهلا          

قدرته يف القانون العام،    :  ذين عرفناهم يف هذه املرحلة، من أهم خصائصه       مث أستاذاً من أملع األساتذة الَّ     
وبشكل خاص اختصاصه يف القانون اإلداري والقضاء اإلداري، وكتب فيه مؤلفات من أروع ما                 

 أنه كان ولوعاً مغرماً بالعربية، كان إذا ظفر بكلمة          - دون كثري من األساتذة      -كتب؛ أبرز ما جتلى به      



صحح له إذا أخطأ يف كلمة، كأنه        حيب أن ي   - دائماً   -ا بالغة وفيها دقة يتعشقها، وكان       أو جبملة فيه  
خالفاً للكثريين الَّذين يكرهون أن يصحح هلم إذا غلطوا، هذه املزية يف             ..  يرى التصحيح هلا غنيمة   

فية؛ تلك مزية   العربية جعلته من أبلغ األساتذة الَّذين عرفناهم يف بيانه التدريسي ويف كتابته التألي               
                    ا؛ وهناك ناحية أذكرها عنه بقدر ما يتسع له املقام، فإنه قد أوجب علي ا وعرف حفظت له ومتيز
أن ال أزيد عن مخس دقائق؛ ال يريد أن يمدح، يعرف أنين إذا حتدثت عنه مدحته، وهو ال يريد أن                      

مدح يف وجهه كأنه يتقمص قول أيب العالء يف إحدى لزومياتهي: 
ــخت و ــرى شـ ــت أين يف الثـ خلـ

. 

ــدحهم    ــاءين مـ ــوين سـ إذا مدحـ
. 

 

 : فهو ال يريد أن ميدح يف وجهه، ولكنين ال بد أن أذكر احلقائق اليت عرفتها فيه-
 شيء من النسيان أو      وهذا غالب ظين وهو موجود إن كان يف ذاكريت          - أذكر فيما أذكر     -

 أذكر أنه حينما وقعت االنتفاضة اليت فصلت الوحدة بني مصر وسوريا، اختري             -التلبيس فليصححه يل    
هو يف املرحلة اليت سبقت االنتخابات الدستورية النيابية، اختري وزيراً يف تلك الوزارة اليت يرأسها                 

بدالً من اإلذاعة   "  اإلعالم"ذي اختار كلمة     وهو الَّ  -الدكتور مأمون الكزبري وأعطي وزارة اإلعالم       
، وبني هلم أن    .. لولعه بالعربية وكراهته أن تذكر كلمة أجنبية مثل تلفزيون وما إىل ذلك            -والتلفزيون  

كلمة اإلعالم هي اليت تؤدي مجيع هذه الوظائف اليت كان يقال هلا وزارة الدعاية واإلذاعة والتلفزيون؛                
، فكل ذلك يتلخص فيما يقصد به اإلعالم، أي نقل األخبار             ..ىل ذلك ووزارة املطبوعات، وما إ   

واملعلومات والتثقيف، إذاً كلمة إعالم هي الكلمة اجلامعة؛ وأذكر أم ولوه هذه الوزارة باسم وزارة                
 هي  - دائماً   -اإلعالم كما أراد؛ ومن هنا انطلقت هذه الكلمة اليت عمت البالد العربية، وأصبحت               

 .هي اجلامعة لكل وسائل اإلعالماملفهومة و
 

-                ا يف    تلك مزية أذكرها له وهي يف نظري من أبرز املزايا، ونتيجة لولعه بالعربية اليت أشدت 
 ولوع بأن يكون له البيان اجليد واللغة الصحيحة يف القواعد، ويف            - دائماً   -أنه أحبها حمبة مجة، وهو      

 ..انبنية الكلمة، ويف سائر ما يتصل حبسن البي
 

 كما  - األستاذ الكرمي يتمتع مبزايا من أبرزها الصراحة، ولكن لعل املبالغة يف الصراحة                 -
كنا نتمىن عليه يف بعض املواقف أن       ..   قد جتر على صاحبها كثرياً من املزعجات واملشكالت        -تعلمون  

  أن يكون صرحياً وإالَّ     يأىب إالَّ  - دائماً   -يكون أقل صراحة وأقل صدعاً باحلق خوفاً عليه، ولكنه كان           
 برجولة الرجل الَّذي يريد أن يكون رجالً        أن يتجلى لديه إباء النفاق، وإباء املروءة، وإباء كل ما خيلّ          

 شائبة تضره وإن كانت نافعة يف ذاا، فهو         - أن نعدها فيه      إذا صح  -بكل معىن الكلمة؛ هذه الناحية      



ألن الرجل قد ال يرضى أن      ..  ن الالزم، وهذا ما نقوله     أكثر م  - كما يقال    -مبالغ يف صراحته لعله     
 .يكون دون املثال الَّذي يريده لنفسه، ولو أصابه يف سبيل ذلك ما أصابه

-              وأرجو أن   ؟ هذه خالصة، وال أدري إذا كنت قد جتاوزت الدقائق اخلمس اليت فرضها علي 
ور مصطفى البارودي، الَّذي نعده من أملع        بأخينا الدكت  - دائماً   -تساحموين إذا جتاوزت ذلك؛ حنن نعتز       

والسالم عليكم  ..   من أملع الشيوخ   - إن شاء اهللا     -الشباب، وهو اليوم من أملع الكهول، وسيكون        
 . ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة األستاذ حممود النفوري(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ حممود النفوري القانوين املعروف فقال

 ..اهللا الرمحن الرحيم بسم -
 حضرة سعادة الشيخ صاحب هذا البيت الكرمي راعي هذا املنتدى العظيم، أصحاب املعايل               -

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: والسعادة، أيها اإلخوة األفاضل
 تشرفت بدعوة كرمية للمشاركة يف هذا احلفل املوقر، لتكرمي أستاذي وصديقي وزميلي معايل              -
 -األستاذ مصطفى عارف أبو السعود البارودي؛ وسرين أن أقف يف هذه األمسية املباركة               :  رالدكتو

 حمدثكم عن أحد أعضاء أسرته حديثاً ليس بغريب عن أهل           -وأنا الوافد حديثاً على هذا البيت املعمور        
فون أدب   كلكم تعر  هذا البيت، وقد تكلم اإلخوة األفاضل مبا فيه كثري مما أقول، فال أحسب إالَّ               

 أن يرهف أذنيه ويريح شفتيه؛ إىل أن يؤذن له          - مثلي   -احملتفى به وعلمه؛ ومن حسن أدب الضيف        
 .فيحرك لسانه مبا يكن يف صدره وحيفظه يف قلبه

عبد املقصود خوجه، على إحيائه سنة      :   يف البدء أتقدم جبزيل الشكر لألخ املفضال الشيخ         -
 كرم علماً من أعالم األدب والقانون        - يف مثل هذا اليوم       -لرفع شأن العلم والعلماء؛ فباألمس       

منري العجالين؛ وإا لصدفة طيبة أن خيلفه يف التكرمي معايل الدكتور           :  والفكر هو معايل أستاذنا الدكتور    
مصطفى البارودي كما خلفه يف كرسي أستاذ احلقوق الدستورية؛ فحق علينا أن حنيي هذا العمل                  

 .- إن شاء اهللا - باخلري؛ فإن العمل الطيب صدقة توضع يف ميزان حسناته الطيب وندعو لفاعله
تشرفت مبعرفة احملتفى به قبل بضع وثالثني سنة، عندما طلبت العلم يف             :   أيها احلفل الكرمي   -

      أن أفيه بعض حقه مع أساتذة أجالء وفقين اهللا أن          ..   طالباً كلية احلقوق جبامعة دمشق، وحبقه أستاذاً علي
ركهم يف اجلامعة، وما أزال أل من ينابيع علمهم الثرة الصافية؛ فأستاذي اجلليل الشيخ مصطفى                 أد

الزرقاء فقهنا يف املعامالت بقواعدها الشرعية والقانونية، وعلمنا الغوص يف أعماق النص ليستقيم               
فقه وتاريخ  االجتهاد وتصح املقارنة؛ وأستاذي اجلليل الدكتور معروف الدوالييب علمنا أصول ال             



     القانون، فعلمنا التخريج واالستنباط، وحننا من شبهة تأثر الفقه اِإلسالمي باحلقوق الرومانية؛          ص
أن يشرب نفوس الطالب املسلمني وغري املسلمني        )  يرمحه اهللا (واستطاع أستاذنا الدكتور السباعي     

 وأخذنا عن أستاذنا الدكتور     تعقيدات احلجب والرد والعول واحلرمان؛ بعبارة بسيطة ودعابة لطيفة؛         
البارودي علم احلقوق اإلدارية والدستورية، إثر وقف الدستور مبواسم االنقالبات املتوالية، فآثر إلقاء              
حماضراته يف حملات من الفكر السياسي حول الفرد والدولة، سابراً أغوار التاريخ ليغرس يف عقول                  

 .. قواعده الطبيعية، واليت هي أعلى من الدستورالطالب مبادئ مقدمات الدستور اليت يستمد منها
 استطاع أستاذنا النأي بنا عن بؤرة التسلط على الفكر الدستوري إىل فكرة الفرد والدولة                 -

يب، ليعلمنا أن احلرية فوق كل قوة سلطوية، شارحاً النظريات املختلفة مبزيج            ووفلسفتها يف الوعي األور   
، فال ختلو حماضرته عن ملحة من اعترافات جان جاك روسو، أو عن             ..من العلم والفكاهة وبساطة حمببة    
 .، حىت ال يرسخ يف ذهن الطالب أن الفالسفة مل خيطئوا أبداً..عبقرية، أو رمبا جنون جون لوك

أستاذاً موسوعياً جيول بنا بني أفانني الفكر السياسي         ..   ومن هنا عرفت أستاذنا البارودي      -
لعصور الرومانية واليونانية واِإلسالمية؛ بلغة فصيحة بليغة ال حلن فيها وال           والدستوري واإلداري، يف ا   

 إن شئتم فهي أدب يف      -عوج، ال يوجز فيخل وال يسهب فيمل؛ وقد ألف بأسلوبه السهل املمتنع              
 وجيزة يف احلقوق اإلدارية، ومطولة يف الدستورية، وحملات من الفكر            -القانون أو قانون يف األدب      

حول الفرد والدولة قبل الثورة الفرنسية وبعدها، وخترج يف جامعة دمشق كثري من الطالب               السياسي  
بلغوا شأواً عظيماً ومناصب رفيعة يف بالدهم،       ..  على يديه، مث يف جامعة امللك حممد اخلامس بالرباط         

 ..خاصة يف املغرب وموريتانيا.. ومنهم الوزراء والعلماء
 الشباب، كتب حبثاً باللغة الفرنسية عن االنتداب والوصاية           ومن باكورة إنتاجه العلمي عن     -

كحلقة من احلقوق اإلدارية الدولية، قدمه جلامعة جنيف للحصول على شهادة الدكتوراة يف احلقوق؛               
، برئاسة  ١٩٥٧وعهد إليه باألمانة العامة للمؤمتر العريب األول للعلوم اإلدارية املنعقد بدمشق عام               

وشارك وهو األستاذ اجلامعي يف عدد من مؤمترات املعهد الدويل لإلدارة العامة؛               اجلامعة العربية،   
 .متعمق يف اللغة الفرنسية وآداا، وأحسن اللغة اإلسبانية حىت حاضر ا وأملَّ بشيء من اإلجنليزيةف

 وخاصة اإلداري يقارع احلجة باحلجة حذق األستاذ العامل          - وكما كان حمامياً أمام القضاء       -
حامياً أمام اتمع الدويل ملا محل عبء استقطاب اجلماهري، واستعداء           صار م  -بالغة الكاتب األديب    و

؛ فكسب هلا   ١٩٦١ أيلول عام    ٢٨اتمع الدويل لدولة عربية استردت اعتبارها وسيادا صبيحة يوم          
قى مبهارة اإلداري   اعتراف الدول الكربى والنامية حبنكة الوزير السياسي والعامل الدستوري؛ وارت           

باملؤسسة اإلعالمية يف الدولة، فرفع درجة مديرية الدعاية واألنباء واإلذاعة والتلفزيون واملطبوعات إىل             
 . الدول العربية األخرىوزارة؛ وكان أول من مساها وزارة اإلعالم، مث حذت حذوه بعدئٍذ



 وال يزال   -، قوي املنطق     وكان صلباً يف احلق، حافظ املبدأ، دامغ احلجة، بليغ اخلطاب            -
 ومل يكن متعصباً حسب اهلوى، وإمنا مييل حيث يراه احلق، فلم             -وكتاباته الصحفية تشهد بنفسها     

يتوان باالنقالب عن تأييد الوحدة إىل تقريع قادا عندما احنرفوا عن الدستور وأساءوا اإلدارة، متبعاً                
ي، بأن الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف          مر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعر       عوصية اخلليفة   

 .الباطل
فإن لكل من مسماه نصيباً، فإن طبع أستاذنا الكرمي ال يزال بارودياً سريع             :   وإذا صح القول   -

، عندما يرى أن دينه أو وطنه أو مسعته يدنوه األذى؛ وال             ..االشتعال، شديد االنفجار، قوي االنفعال    
مشقي الشعيب العريق، ولدته أمه فيه مع أهازيج الثوار على             عجب يف ذلك فهو ابن احلي الد        

املستعمرين، ورباه أبوه املزارع على حب األرض والوطن، وعلمه شيخ احلي القرآن الكرمي، وغرس               
فيه عقيدة التوحيد ومبادئ اِإلسالم؛ وقد شهد مصرع أخيه الشهيد الدكتور مسلم البارودي أثناء                

 على أحياء دمشق    ١٩٤٨ أيار عام    ٢٩ان اعتداء املنتدبني املستعمرين يوم      قيامه بواجبه اإلنساين، وإب   
وندوة نواا، فاعتز بكرامته وحسن مسعته، وظل ثائراً كما ولدته أمه بني الثوار؛ وكان ال بد لفكر                   

 أن يصطدم بعسكرة الفكر السياسي،       ، إالَّ ..دستوري متحرر، وإداري متطور، وعقل قرآين متنور       
 - ومنهجاً    مع عدد من أمثاله عقيدةً     -ج اإلداري، واالحنراف عن الطريق القرآين؛ فتعرض        وبلبلة النه 

 ألنه مل يعرفها يف قاموس احلقوق       !! يف امتحان لرسب   - وهو أستاذ يف اجلامعة      -لعقوبة إن سألوه عنها     
   بالسجن بعد أشهر   خربها بقانون العقوبات، مسوها العزل املدين؛ مث أحلقوه          الدستورية واإلدارية، ومل ي

لعله يتلقى دورة تدريبية فيه باإلطاعة؛ فأصبح األهل غري األهل واملقام غري املقام، فيمم وجهه شطر                  
املغرب العريب؛ ألن عقوبة العزل ودورة السجن مل تؤهله للبقاء يف جامعة دمشق؛ وأقام يف املغرب عقداً                 

باط احلقوق الدستوريةس يف جامعة امللك حممد اخلامس يف الرمن الزمن، يدر. 
 وشاء اهللا أن ألتقي به يف دمشق بعد عودته من املغرب يف أوائل السبعينات، وقد استأنف مهنة                  -

 ؛احملاماة والتحكيم الدويل؛ فكنت أتعلم منه وأنا على منصة القضاء كما كنت وأنا على مقعد الدرس                
ساً يف معهد   رام، وأقام يف الرياض مدر    وجرت الرياح مبا ال تشتهي السفن، فوىل وجهه شطر املسجد احل          

   ساً للتربية اِإلسالمية والفكر السياسي يف اِإلسالم جبامعة امللك سعود؛ وكان من            اإلدارة العامة، مث مدر
 أخرى وأعتز بصداقته، ومن حسن حظ ولدي أن كان له شرف التلمذة             حسن حظي أن ألتقي به مرةً     

 .والداً عن والد منهعليه يف هذه اجلامعة، وقد كسبناها 
 وقد توطدت املعرفة بالرياض باألستاذ القدمي، فعرفته صديقاً وفياً، وعاملاً كبرياً، وكاتباً بليغاً،              -

وشاعراً مرهفاً، يغشى منتديات العلم واألدب واالس االجتماعية، حباً يف العلم والناس، فأحبه العلم              
يرمحه اهللا ويسكنه فسيح    (لشيخ عبد العزيز الرفاعي     والناس؛ وكان حمط األنظار يف ندوة اخلميس ل        



وكذلك يف منتدى األحد يف مرتل الدكتور راشد املبارك، حيرص على املواظبة مستمعاً                 )  جنانه
 مبا أتى به،    - إن شاء اهللا     -ومشاركاً؛ فقد أحيت ندوة الرفاعي مربد البصرة يف الرياض فسيحيا ذكره            

ملأمون، أو دار احلكمة، أو قصر احلكم، فاعتصرت الزمن هذه االس           وأعادنا جملس املبارك إىل عهد ا     
" عكاظاً"و  "  أسواق احلجاز "  ..ومجعتها يف الرياض، كما اعتصرت هذه الندوة املباركة الزمن وأعادت         

 . أخرى؛ وأستاذنا الفاضل من أبرز مرتاديها ومريديهاإىل احلياة مرةً" ذا جماز"و " ذا جمنة"و 
ولكن أستاذنا الوثاب مل خيمد ثورته ستني عاماً أو زد          "  قت عصاها واستقر ا النوى    وأل"  : فقلنا -

عليها قليالً؛ ولعل الترحال بني مغرب ومشرق قد متكن من نفسه فأعجبه أو أدمنه، وقد حال التقاعد                  
فة، وصار ينفق وقته يف غربة قهرية، يف كتابة مقال أو قراءة صحي            ..  دونه واستمرار العمل التعليمي   

هـ شدة  ٩/٥/١٤١٠ شعراً بتاريخ     نفسه، وإذ به يشكو إيلَّ     - غري القسرية    -فأضنت هذه الغربة    
 :الكربة يف الغربة فيقول

أخــبار صــفوة صــحيب األخــيار   
. 

 ــباِرضـــن الـــربيد علـــي  باألخـ
. 

ــت عصــ  ــدي محل ــا ي ــيارأم ا التس
                                                            . 

ــطورهم   ــحاب س ــاهدة الص ــثا مش ثل
. 

 آخـــر األطـــوار وغـــرباًطـــوراً
. 

ــرب يف ا  ــيت أض ــرقاًومض ــبالد مش ل
. 

أضــــيع العمــــر يف األســــفار
. 

ــا   ــىت أغادره ــبلدة ح ــيم ب ــا أن أق م
. 

ــار    ــل ــباح ك ــربيد ص ــاعي ال س
. 

ــد رصــ  ــأيت ــاكــم ق ــبة ي دت حقي
. 

ــظِّ  ــن ح ــا حس ــرهم ي ــواريفس  ج
                                                            . 

ــوار    ــوزعه اجل ــيها ت ــذي ف ــإذا الَّ ف
. 

أبـــا فـــراس فـــيم تقطعـــين وأيـــن النثـــر أيـــن روائـــع األشـــعار؟ أ
. 

ــن داري    ــربيت ع ــف غ ــي ختف مثل
. 

ــا    ــى ــة حيظ ــثلك نعم ــديث م وح
. 

 

 :هذا احلفل املبارك أكرر دعويت ملعاليه ملا قلت لهيف هذا املوقف الكرمي، ويف ..  واآلن-
ــجن  ــن الش ــو م ــراقك ال خيل ــذا ف ه

. 

ــوطن   ــدار وال ــو ال ــوعك حن ــه قل وج
. 

ــفن  ــنكة الس ــن ح ــى م ــنها ختتش لك
         .                                                    

ــية   ــواج عات ــراعك فاألم ــض ش واخف
. 

ــن  ــال حم ــيحون يف أرض ب ــوا يس كان
. 

إن الَّــذين يــرون العــز يف نقــل    
. 

ــكن  أو ــنظومة الس ــوا م ــم خالف أ 
. 

ــيحون ال   ــوا يس ــزا"كان ــهم" في تعطل
. 

إن كــان يف يســره يشــفي مــن احلــزن
. 

ــبل    ــر ويف جـ ــنقل يف حبـ إن التـ
. 

ــعياً  ــه س ــعى إىل رزق ــنيس ــال وه  ب
                                                            . 

نـن وط ـد غاب ع  ـليس الغريب الَّذي ق    
. 

ــوطن  ــدين وال ــريب ال ــريب غ إن الغ
. 

هـار الزمان ب  ـت الغريب الَّذي ح   ـلس 
. 



ــوكن  ــش وال ــودة للع ــن ع ــد م ال ب
. 

ــرحلتها   ــت ل ــيت غاب ــور ال ــل النس ك
. 

ــيش ــنكم كاوالع ــيِش بي ــننلع  يف الف
. 

 كــم واألهــل أهلكــم  الــدار دار
. 

ــيمن   ــام وال ــنهم يف الش ــم مبوط أنع
                                                            . 

ــ  ــا لق ــنهمإن ــام موط ــنوا يف الش وم ب
. 

 

 وإين ألرجوه أن يستجيب فيعود إىل دار اِإلسالم فيصب خربته على مائدة العلم، ويف هذا                  -
املكان ويف هذه الدار منهومان ال يشبعان، طالب علم وطالب مال؛ جعلنا اهللا من األولني وقربنا من                   

 على أساتذتنا الكرام صحتهم وعافيتهم، وأمد يف عمرهم، وأعام على تأدية رسالتهم             اآلخرين، وأدام 
الَّذين أتاهم اهللا من فضله ويتبعون أحسن ما علموا، وينفعوننا مبا عملوا؛             ..  التربوية؛ فهم اخلرباء حقاً   

صاحب الندوة  وليس اخلبري من كان علمه لكنة، ومعرفته رطانة؛ فسالم اهللا عليكم، وشكراً جزيالً ل              
العامرة وللحضور األكارم؛ وأكرر دعائي بأن يهنأ مغتربنا يف إقامة بني جمتمعه وأهله، وأن يرد غربته                 

 .لتزول كربته، إنه مسيع جميب
 .  والسالم عليكم-

  ))كلمة الدكتور أمحد التوجيري(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور أمحد التوجيري القانوين املعروف فقال

احلمد هللا محداً يليق جبالله العظيم، والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين، نبينا حممد،                -
 .وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم دى وإحسان إىل يوم الدين

لست قانونياً معروفاً، فهذا فضل تكرم به علي مقدم هذا احلفل أشكره عليه؛ ولكنين               :   أوالً -
 ينخدع احلاضرون ذا     سلم القانون والقضاء والترافع عندهم، فأرجو أالَّ       تلميذ صغري ال زلت يف بداية     

 .اللقب الكبري
أتوجه بشكر جزيل إىل سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، الَّذي طاملا اشتقت إىل              :   وثانياً -

خرياً  جزاه اهللا    -رؤيته، وطاملا اشتقت إىل حضور ندوته، فقد سعت الركبان بأخباره وأخبارها، وقام              
-      ة كادت أن تندثر؛ قام بواجب إكرام من يتسحقون اإلكرام،            بواجب قصرت عنه األمة وأحيا سن

 فأحييه  ..واملعرفة..  واألدب..  والعلم..  ة إحياء املنازل وبيوت أهل الفضل، بلقاءات الفضل       وأحيا سن ،
 .كارم األخالق فيها باسم كل الغيورين على تاريخ هذه األمة، وعلى حضارا، وعلى م-  أوالً-

 أحييه على أن بقي رمزاً شاخماً للمكارم والفضل والنبل واألخالق، وأحيي بعد ذلك أستاذي                -
مصطفى البارودي، الَّذي مذ عرفته وأنا أعرف       :  الكرمي اخلطيب املفوه، والعامل الكبري األستاذ الدكتور      

 فيه  أعرف فيه اإلباء يف زمن عم     فيه ثالث خصال، أعرف فيه الفصاحة يف زمن فشت فيه العجمة، و            



 فيه األوفياء وكثر اجلحود والنكران، أحييه هذه الليلة وأقول          اخلنوع، وأعرف فيه الوفاء يف زمن قلَّ      
 :إنك مل ترحل عنا يا أبا جماهد، وإمنا حنن الَّذين رحلنا عنك، فقد قال الشاعر: له

ــم  ــراحلون هـ ــارقهم فالـ )١(أالَّ تفـ
                                                            . 

ــدروا  ــد ق ــوم وق ــن ق ــرحلت ع إذا ت
. 

 

 كان بودي أن جتود القرحية بأبيات أشارك فيها ذه األمسية، تكرمياً هلذا األستاذ الكبري واألخ                -
 على قدر حايل، فال تستطيع أن تشمخ إىل مثل هذا املطلب             - كما يقولون    -ن قرحييت   الفاضل، ولك 

الرفيع، فقصرت كما عودتين التقصري، لذلك أستميحه وأستميحكم العذر أن أجلأ إىل قصيدة أخرى               
 قلتها يف وقت ليس ببعيد، يف وقت عاشت فيه أمتنا حمنة أخرى من حمنها، وقد كان األستاذ بعيداً عنا يف                   
ذلك الوقت، ولكنه كان يف خاطري عندما قلت هذه القصيدة؛ وقبل أن أبدأ ا أود أن أشري إىل أمر                    
عرفته عن قرب من أستاذي وشيخي الفاضل، فقد درس يف كلية التربية يف قسم الدراسات اِإلسالمية                 

األفذاذ من العلماء    يف   يف جامعة امللك سعود عندما كنت أعمل فيها، وقد عرفنا فيه ما مل نعرفه إالَّ                
احلدب على العلم واحلرص على التعليم؛ وقد شعرت يف ذلك الوقت أن جامعة امللك سعود ترقت                  
درجات كبرية بوجود األستاذ مصطفى أستاذاً فيها، وعندما غادرنا شعرت أن اجلامعة فقدت جزءاً                

 شهادة أخرى على واقع هذه      كبرياً من كياا العظيم؛ ووجوده اآلن يف فرنسا يف نظري ال ميثل إالَّ             
 األمة هو أحد الشهود على واقعنا املرير، فأمثاله الَّذين يتجرعون مرارة الغربة مل يصلوا إىل هذا املقام إالَّ                 

هم شرفاء، إالَّ  ألن هم مل يتملقوا، إالَّ    ألن هم كانوا أهل صراحة وصدق، ونسأل اهللا         ألن)أن يأيت  )   وجلّ عز
 .فيه هذه النسور وهذه الصقور إىل أوكارهااليوم الَّذي تعود 

 أما القصيدة، فقد كانت مبناسبة مؤمتر السالم يف مدريد، عندما تداعت الوفود إىل تلك املدينة                -
 وقد وصلته األنباء أن وفوداً عربية تفد إىل         - اجلامع املشهور    -ختيلت اجلامع الكبري يف مدينة قرطبة       

ويل يشرئب عنقه ليتطلع من هي هذه الوفود، فالقصيدة على لسانه            األندلس، وبعد هذا االنتظار الط    
 :تقول

أيـــالم يف محـــل اهلـــوى متـــبول
. 

ــويل     ــت ط ــذ فجع ــي م أرق وليل
. 

ــيل   ــيم عل ــا نس ــفى ي ــىت سيش فم
 .                                                            

ــبيت    ــذاك أح ــب يف ش ــت أرق مازل
. 

ــوا واملنـــرب املـــثكول مـــذ فارقـ
. 

 يســأل عــنهم  احملــرابأشــقاينَ 
. 

قـــد شـــاقه التـــرتيل والـــتأويل
. 

ــنهم  ملوا  ــأل ع ــوي يس ــحف املط ص
. 

ــه حممـــ لوواـــد فـــوق ركابـ
. 

؟مــن هـــؤالء القادمــون أعقـــبةٌ   
. 

                                           
 :هذا بيت من قصيدة للشاعر العريب أيب الطيب املتنيب ومطلعها )١(

ــقَم ــنده سـ ــايل عـ ــمي وحـ ــن جبسـ ومـ
. 

     هقلـــب ـــنقلـــباه ِمم واحـــرـــِبمش
. 

 



ــول  ــزماته موصـ ــتح يف عـ ؟والفـ
                                                            . 

ــه    ــوارب بأس ــكو الق ــارق تش أم ط
. 

ــر ــغول  مس ــوب ش ــن يف القل ؟ ولك
. 

ــودهم     ــون جل ــؤالء القادم ــن ه م
. 

ــاالً ــبوا بغـ ــيلركـ ــعيهن ثقـ  سـ
. 

ــا    ــافنات وإمنـ ــتقلوا الصـ مل يسـ
. 

ــليل  ــألأل وصـ ــيه تـ ــد فـ للمجـ
. 

ــارم    ــيض ص ــل أب ــن ك ــردوا م وجت
. 

ــول  ــود وال مأمـ ــعي حممـ ال السـ
                                                            . 

ــئهم    ــئس جمي ــد ب ــاؤوا إىل مدري ج
. 

ــبول  ــة وطـ ــوح مهانـ ــول يفـ قـ
. 

ــتادهم    ــل ع ــد ك ــاؤوا إىل مدري ج
. 

ــدا مقــتول    ــبطولة والف ــرف ال ش
. 

ــام    ــد يف أميـ ــاؤوا إىل مدريـ جـ
. 

فــوق املــآذن غاضــب ودخــيل   
. 

ــثا    ــد ج ــى األيب وق ــا األقص ــا أيه ي
. 

ــزول    ــنفاق ت ــن ال ــاد م ــىت تك ش
                                                    .         

مـــن هـــؤالء القادمـــون قلـــوم 
. 

ــل واٍد ــول وبكـ ــة وذهـ  وحشـ
. 

ــتكي   ــرامة تش ــم الك ــاؤوا وخلفه ج
. 

 وجـــنب الســـائلني ذلـــيلمـــزقاً
. 

ــت    ــروبة قطع ــم الع ــاؤوا وخلفه ج
. 

ــول    ــنهم منس ــا م ــا أن ــي وم قوم
. 

  ــم ــا هـ ــؤالء فمـ ــر هـ إين ألنكـ
. 

بـــيض وجمـــدي يف األنـــام أثـــيل
                                                            . 

ــحائفي    ــاملني ص ــرام الع ــن ك ــا م أن
. 

ن التبجــيلو وكُــنع الفخــارصــ
. 

قومــي هــم الــتاريخ يف أعــتام    
. 

ــيول   ــم وخ ــوق هل ــم ن  ــرت فج
. 

ــس    ــزت أنف ــوم ع ــنايا ي ــبوا امل رك
. 

وفــتوح هــدي ســاحهن عقــول   
. 

وتقامســوا الدنــيا فــتوح شــهادة    
. 

كانــوا املكــارم والــزمان خبــيل   
                                                            . 

كانـــوا الفضـــيلة يف ذرى علـــيائها 
. 

ــترتيل  ــم ال ــذ أحك ــى م ــوا التق كان
. 

كانـــوا العدالـــة شـــرعة مهديـــة 
. 

ــول  ــبلغ ورســ ــاملني مــ للعــ
. 

كانـــوا اهلدايـــة لألنـــام فكلـــهم 
. 

ــهول  ــا وسـ ــنهم ربـ ــيين وبيـ بـ
. 

دتـان وإن غ  ـا زم ـن أولئك ي  ـا م ـأن 
. 

ــيل    ــرحيل رح ــد ال ــنا بع ــدا ل وب
                                                            . 

  ــنهم ــا م ــدنا أن ــاول بع ــا تط  مهم
. 

حــب جتــذر يف القلــوب أصــيل   
. 

ــنا    ــع مشل ــوف جيم ــنهم ولس ــا م أن
. 

وتـــذوب مـــن لـــوعاته أشـــبيل
. 

ــرناطة     ــده غ ــف وج ــب تكفك ح
. 

 بطـــيب املكـــرمات نبـــيلقِبعـــ
. 

ــان ِشــ    ــى اإلمي ــب عل ــناؤهيدح  ب
. 

ولســوف تدحــر للعــداة فلــول   
                         .                                    

ــارق    ــأيت ط ــوف ي ــنهم ولس ــا م أن
. 

وجيلجـــل التكـــبري والتهلـــيل  
. 

ــيحة    ــآذن ص ــو يف امل ــوف تعل ولس
. 



ــيل     ــان جل ــا زم ــيأيت ي ــوم س ي
. 

فاختـــر لنفســـك ماتشـــاء فإنـــه 
. 

 

 . أن يأيت ذلك اليوم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته)  وجلّعز( أسأل اهللا -
 

  ))كلمة احملتفى به معايل الدكتور مصطفى البارودي(( 
 :مصطفى البارودي فقال: تب واألديب والشاعر والدكتورمث حتدث احملتفى به الكا

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
-العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني احلمد هللا رب .. 

 

أعطاه اهللا فأرضاه ووظف نسبة عالية من       ..  مث لصاحب هذا القصر   )  تعاىل( ومزيد الشكر هللا     -
إن عبقرية اإلنفاق يف اخلري     :   أأقول ؟هو كرمي، ماذا أقول يف وصفه     دخله ليكرم الناس، ألن أباه كرمي و      

 أمل يكرم الناس يف دار أبيه وهو شاب فراح          ؟ ال تعرف عمراً   - أيضاً   -الكرمي بال حدود هي عبقرية      
 عن نفس    أن يبقى شاباً هذا الكرم، ال خيرج إالَّ         ألنه ال ميكن إالَّ    ؟- أيضاً   -ة وهو شاب    يعيد السن 

له طول العمر، ليمن على هذا التاريخ بصفحات يكرم         )  تعاىل(يا شابة وتظل شابة؛ وأسأل اهللا       شابة حت 
 .فيها من يستحق التكرمي

 

أن يقبل مين هذا الكالم، ال عن       )  تعاىل( اللهم إين أستحي مما قيل يف حقي؛ أرجو من اهللا             -
طأت يف حق الناس، وفيكم شاب      أنه سيغفر يل ذنويب؛ فلكم أخ     )  تعاىل(تواضع وإمنا عن ثقيت باهللا       

 أقدم معذريت بأين كنت     - مجيعاً   -أخطأت يف حقه وحق أبيه، وفيكم زمالء أخطأت حبقهم، إليهم            
أجاوز حدي كما قال األستاذ الزرقاء، ألين ال أعرف حداً حينما أتفجر، حينما قال األخ الكرمي حممود                 

 بأنه إرث   ال ميكن أن يوصف بأي وصف، إالَّ      ..  دالنفوري بأين بارودي؛ هذا الكرم الَّذي ال حتده حدو        
كرمي لكن يف أصل ومستنبت أكرم أيضاً؛ وإذا كان التلميذ يبز األستاذ فإن األب يسره أن يقال له خري               

 .منك ابنك، وال جيد يف ذلك ضرياً
 

ع،  ببيانه الرائع وهو أديب، فشكراً له ألف مرة وأزيد الشكر ألين طما            - أيضاً   - ولقد متعين    -
 بالسمع كما   أول مرة؛ إذ جئت هذا املكان وما سبق يل أن عرفته إالَّ           )  تعاىل(مباذا أطمع ملا شكرت اهللا      

 وإذا أنا أعود    ولئن شكرمت ألزيدنكم  :  حتدثت به الركبان، فقلت الشكر هللا وانطبقت علي اآلية         
شكري .  يتم الدعوة، لكم مجيعاً   فأحضر احلفل بعد احلفل، وإين ألراين حماطاً بكم أنتم الكرام الَّذين لب            

وللخطباء الَّذين تكلموا، ألخي هذا حممود الَّذي أعطاين فوق حقي، ولكن ماذا أفعل بالَّذين كانوا                 
 طاليب فأصبحوا أساتذيت؟



 األسبوع املاضي قلت لكم حسان احملاسين أستاذي، أحرقت سياريت اخلامس من شهر كانون              -
، ألن جبانبها سيارة وجبانبها سيارة، ولو مل        اب داري إحراقا عسكرياً   أمام ب   -  ١٩٨٥الثاين يناير عام    

تكن اإلطفائية موجودة والفوسفور حمصوراً، الحترق احلي مبا يف ذلك بيت رئيس األركان وبيت نائب               
كانت اإلطفائية موجودة، وكان الَّذي توىل اإلحراق موجوداً،        ..  رئيس اجلمهورية، كان كالمها قريباً    

 قلت ؟من أحرقها :   قال يل  ؟األمر هللا :   قلت له  ؛أستاذ احترقت سيارتك  :   بعد مخس دقائق، قال    طرق بايب 
اع ما بني حي القص   :  قلت له )  وهو ضابط خمابرات  (أنا تلميذك أنا نشأت على يديك       :  أنت، قال :  له

مشياً على األقدام ساعة، وبالسيارة على األكثر ربع ساعة، فكيف جئت يف مخس دقائق                  وبييت  
لقت خلقاً؟واإلطفائية كيف خ 

 هكذا جند تلميذاً ضابطاً يف املخابرات غري ويف، وجند باملقابل أستاذاً يتلقاين يف مكتبه عقب                 -
وللعرب من كل   )  عددهم كبري (يقول لألمريكان   ..  إحراق سياريت، فإذا أنا يف مكتبه وكأنه مكتيب        

شي قبله مث يكرمين منتهى اإلكرام، مث أقرأ ما          أن أم  هذا أستاذي، حىت أخجلين؛ ال ميشي إالَّ      :  جنسية
 .قت التلميذ أستاذه فقد حلَّبز: إنه يستشريين ا، فأقول له: كتب يف الدعاوي اليت يقول

-       ذات مرة قضية أو أكثر، يسألين هل وفقت يف           وهذا أخي حممود النفوري تواضع فعرض علي 
 . أستاذي- أيضاً -أنت .. ك تعلمتسيشهد اهللا أين من:  كان جوايب؟كتابة مرافعتها

 شبايب حني جاء شبام وضاء؟ عمري يف          اآلن ماذا أقول هلؤالء الكرام الَّذين أعادوا إيلّ         -
 .السبعني وجيعلون مين أستاذاً وهم أساتذيت، إم كرام كصاحب هذه الدار

 أعود وقد قال     صديقي األستاذ النفوري أن أعود إىل وطين، كيف          الرجاء الَّذي وجهه إيلَّ    -
 . إنه واهللا من أكرم الناس أيضاً؟وقد صدق واهللا.. العالمة الزرقاء إين ذلك املتفجر الَّذي جياوز حده

 أعود وألقى ما ألقاه كم من املرات قبل أن حترق السيارة، وبعد أن أحرقت تعرضت لألذى،                 -
 :أمتثل قول الشاعر: هذا واحد؛ ثانياً

ــنس   ــل ج ــن ك ــري م ــالل للط )١(ح
                                                            . 

أحـــرام علـــى بالبلـــه الـــدوح 
. 

 

 إين سأكون غريباً يف وطين، إين لن أكون نسراً كما وصفوين يف أرض بغاثها يستنسر، يا أخي                  -
إنه كله مزايا، إنه    ..   من أخالقك أنت إناء ينضح مبا فيه، أنت إناء كرمي          مة الزرقاء، أفضت علي   العال

 هذه يف   دكم بروح منه  وأي:  كله عطر، إنه كله روح من روح اهللا؛ أنت من الَّذين تنطبق عليهم اآلية             
 وأنت أيها العميد التوجيري مل تشأ       ؛أيها العالمة الكبري  ..  القرآن الكرمي، أيدك اهللا بروح منه أيها الزرقاء       

أن تقول إنك كنت عميدي ورئيسي، أعتز بأنك كنت عميدي، أعتز بأنك كنت رئيسي، أعتز مبا                  

                                           
 :هذا بيت من قصيدة للشاعر أمحد شوقي عارض ا سينية البحتري ومطلع قصيدة شوقي )١(

ــي ــام أُنســ ــبا وأيــ ــرا يل الصــ أذكــ
. 

ــي  ــيل ينِســ ــنهار واللــ ــتالف الــ اخــ
. 

 



حبوتين به من احتمال ال حيتمل، كرمتين فوق حقوق التكرمي، لئن غادرت كلية التربية وكان عمري                 
 سنوات ونصف السنة؛    ٤ه املرحلة    سنة وجنوت قبل أن يلحقين مقياس التقاعد، ومضت على هذ          ٦٥

 أو غريه   -ولكين على يقني أنه لو كان باملستطاع أن أبقى حىت عمر الشيخ سعيد األفغاين عندما درس                 
 . لبقيت، إمنا قدر من اهللا وكلمة سبقت من اهللا-

يا أخي مل أعد أطيق فالناً مل أعد أطيق عمله،          :   حلظة من اللحظات يشتعل فيها الغضب، أقول       -
من تواضع هللا رفعه؛ ملاذا هذه      ..  تواضع..   من أنت يا مصطفى البارودي؟     ؟ أنت حىت تقول هذا    من

 أن أبقى لو شاء اهللا يل البقاء لكنه أخذين           خف من اهللا؛ يا رب إين أخطأت فساحمين، كان علي          ؟الكربياء
ذي كان هنا يف    ال أنيس وال جليس، وأنا يف نيس، ويقول أبو عزيز الَّ           :  إىل نيس، وما فتئت أقول    

أغزل وأنا يف   :  وال ملياء وال مليس، قلت    :   يقول - وساحمه اهللا مل يأت هذا األسبوع        -األسبوع املاضي   
 .ساحمك اهللا.. السبعني

أمتثل يف املغرب ذهبنا إىل املغرب، إبان الوحدة كنت         ..   يا ساديت مل أتكلم بعد، هذا كله مقدمة        -
دول العربية بكتاب ال يزال حمفوظاً يف حمفوظاا من مدريد، وقد           أنا، وأستغفر اهللا، طلبت من جامعة ال      

 يكون هلم منظمة عربية للعلوم اإلدارية،       عار على العرب أالَّ   :  انعقد مؤمتر دويل؛ يا جامعة الدول العربية      
وقع معي أستاذان كرميان من دول عربية ذهب الكتاب فنام يف اجلامعة؛ ملا عدت إىل دمشق كان فخر                  

 رفيق  - شكري القوتلي، فتلقى طليب بكل سرور، وكان رئيس اجلامعة الدكتور شوكت قنوايت              الرجال
أن تتحمل اجلامعة   :   فقال يل ماذا تقترح يا مصطفى؟ قلت له        -أخي الشهيد الدكتور مسلم البارودي      

باشا  قلت أنا أذهب إىل عبد اخلالق         ؟نفقات املؤمتر العريب األول للعلوم اإلدارية؛ قال كيف نعمل         
حسونة؛ وهناك؛ التقيت بالدكتور صالح الدين املنجد، فدعاين إىل مرتل األستاذ طه حسني، وكرمين               
هذا األديب الَّذي كان ينبغي أن يكون عضواً يف امع العلمي العريب قبل عشرين عاماً، بل قبل ثالثني                  

إىل مرتل طه حسني، وهناك     م  ١٩٥٧عاماً، لكن البغاث بأرضنا يستنسر؛ كرمين بأن ذهبت مبعيته عام           
استطعت يف جامعة الدول العربية أن أقنعهم فأعطوين مثن البطاقة واإلقامة يف القاهرة، باعتبار أين صرت                

إن هذا ليس مايل أعيده     :   لرئيس اجلامعة قلت له    - عندئٍذ   -على حساب اجلامعة العربية، فكتبت كتاباً       
      جامعة ال  إليكم، إين ال أقبل أن تنفق علي      اجلامعة السورية؛ واحلمد هللا     دول العربية، بعد أن أنفقت علي 

اشتعل هذا املنرب اإلعالمي اإلداري حتت رعاية فخامة الرئيس القوتلي، ولكن ماذا صار ملنظمة العلوم                
 .اإلدارية

-لت جاء كتاب من مصر واأليام قد تبد: 
ــاىل وال اآلذان آذان )١(إذا تعــــــ

                                                            . 

ــنارته  ــال األذان يف مــــ فــــ
. 

                                           
 : هذا البيت ألمري الشعراء أمحد شوقي من قصيدته اليت مطلعها)١(

مشـــت علـــى الرســـِم أحـــداثٌ وأزمـــانُ
. 

ــوا  ــن بان ــم م ــد رس ــق وانش ــاِج ِجلَّ ــم ن ق
. 

 



 جاء الكتاب يريد مصطفى البارودي مديراً للمنظمة العربية للعلوم اإلدارية للرئاسة الثالثة،              -
تاب شخص يعرفه أخي، كان مستشاراً يف جملس الوزراء، وكان يعاديين           مضى قبلي رئيسان، فتوىل الك    

كل إنسان حر يف نزعته؛     ..  حني كان أميناً عاماً لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وله نزعة غري نزعيت           
 بأن يكون هو رئيس املنظمة، وأخذ هذا املكان         - عندئٍذ   -فاستوىل على الكتاب وأقنع رئيس الوزراء       

 وعندئٍذ أدرك شهريار الصباح فسكتت شهرزاد عن الكالم          ؟املصريون أين ضاعت الرسالة   فتساءل  
 .املباح

 أتذكر كلمة يف املغرب، حيث ذهبنا حلضور املؤمتر العريب          - مجيعاً   - واآلن بعد أن شكرتكم      -
، قبل أن   الثاين ومل أكن مسمى يف الوفد؛ وإمنا تطاول لساين على املصريني إبان الوحدة علناً وصراحة               

أين أين األمني   :  يقال إين تكلمت من بعد انفصام الوحدة، اهللا شهيد على ما أقول؛ من مجلة كالمي                
 ؟العام للمؤمتر العريب للعلوم اإلدارية الَّذي سيكون مديراً للمنظمة اليت أحدثناها، والَّذي اقترح املؤمتر              

ت برقية عاجلة لضمي إىل املؤمتر؛ ذهبنا إىل         ملاذا ال أذهب إىل املؤمتر العريب للعلوم اإلدارية؟ فجاء         
، كان يتكون من شخص واحد هو عبد الرمحن احلارصايل صاحب           ١٩٦٠الوفد اجلزائري عام    .  هنالك

مصطفى هل ميكن أن تنضم إىل الوفد        :  اللسانيات يف املغرب وأكثركم يعرفه؛ فلما عرفين قال         
أنتم أربعة عشر شخصاً، الوفد املصري كان أربعة        اجلزائري؟ قلت نعم؛ قال حنن ما عندنا من يساعدنا و         

هل أنت أمري   :  كيف تنضم وما مقامي أنا هنا؟ فقلت       :  عشر؛ قلت نعم أنضم؛ فقال رئيس الوفد       
 من األعالم، مصر    املؤمنني؟ من أنت؟ فجاء عمر حافظ شريف من أشرف الناس يف مصر، مصر مل ختلُ              

انفصلت، لو استمرت على أيدي جماهدين كبار لو         لو كانت الوحدة قد جرت يف نطاق أعالمها ملا           
 .تركوهم يصدرون اجلرائد، ويقولون كلمة احلق اليت تعودوها، ملا انفصمت الوحدة

 هكذا يا إخويت وجدت نفسي يف املغرب حمشوراً يف الوفد، فأخذونا إىل فاس إىل مقر املوسيقى                 -
 :األندلسية، فتغنوا يف أمسية

ــح الصــب ــدومكم ري ــد بشــرت بق اق
                                                            . 

ــرحباً    ــرين وم ــا زائ ــم ي ــالً بك أه
. 

 : مث وضعوا حلناً آخر فقالوا-
ــل وزد وزد  ــيل طـ ــا لـ ــاهللا يـ بـ

                                                            . 

ــنا   ــيل يف تألقـ ــا لـ ــنت يـ أحسـ
. 

  
ــد    ــب وال تع ــبح ت ــا ص ــاهللا ي ب

                                                    .         

ــرقنا   ــبح يف تفـ ــا صـ ــأت يـ أسـ
. 

 

أستغفرك ريب، إن أطلت    ..   أستغفر اهللا أن أقول للفجر عند القرآن املشهود تب وال تعد             -
 .ساحموين



 صاحب هذا   - أيضاً   - لن أتكلم يف السرية الذاتية وقد تفضل مقدم احلفل، وقد كرمين               -
فيها منعطفات؛ احلياة تبدأ باألمل     ..  في وزيادة أيضاً؛ فأحتدث عن منعطفات السرية الذاتية       القصر مبا يك  

؛ وإذا  وتنتهي باألجل، ومع اقتراب األجل يتذكر اإلنسان املنعطفات، فإذا حتدث عنها فللعربة ليس إالَّ             
 - فيها منفعة فإن هذا       باهللا الغرور، والغرور وإن كان      غرين فأستغفر اهللا إنْ  ..  كان فيها جفاف أو غرور    

 . يكون ثواباً-إن شاء اهللا 
 

م، دمشق تشعر أن الروح ردت إليها إعالن انتخابات نيابية           ١٩٤٣ املنعطف األول عام     -
 هو  -مرتهة عن التدخل األجنيب؛ الصيف قائظ ودمشق حرها شديد، شكري القوتلي اختار بوصفه               

 أعتقد أنه يف    ؟، ما منفعة البيوت الدمشقية القدمية      البيوت الدمشقية القدمية   -صاحب احلملة الوطنية    
جدة يوجد الشمشري، الشمشري ورق صغري يتكاثر فيصبح شجرة وهي قصرية، حبيث أنا القصري                 

 فيظل ينضح املاء نسيماً كأنه مكيف صحراوي        - على الشمشري    -أستطيع أن أعلوها فريش عليه املاء       
م عقب صالة العصر جتري احلفالت، كتب اهللا يل أن أكون           يف الرياض أو يف جدة، يف هذا اجلو كل يو         

مقدماً للخطباء يف احلفالت، واملقدمون للخطباء ليسوا مثل هذا الرجل املتواضع تكلم قليالً، يتكلمون              
أكثر من اخلطباء؛ فعن يل أن أتكلم فأسوق حديثاً عن حفل سابق؛ باحلفل السابق كل واحد يتصدى                  

متة، بكى صاحيب ملا رأى الدرب دونه وهو يتحدث عن االنتداب، وآخر             للكالم وكل واحد له خا    
 :يقول

ــل   ــوادث تفع ــى واحل ــى ونعم ببؤس
                                                            . 

وإن تكــن األيــام فيــنا تــبدلت     
. 

وال ذللتـــنا للـــيت لـــيس جتمـــل
. 

ــليبة     ــناة ص ــنا ق ــدلت في ــا ب فم
. 

 

 الرواسم  -، حفظنا االكليشيهات    قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية       :   وثالث يقول  -
 حيسن به الكالم، فتوليته أثناء تقدميي العرفاء، فامتعض          لكن شخصاً واحداً راح يتشدق مبا ال       -يعين  

وأوشك ينسحب؛ عندئٍذ وجدت شكري القوتلي وكان جبانبه يضع يده على فخذيه، مث يتوىل شكري                
 . شعرت بأين أذوب خجالًإن ما قلته حق؛ يومئٍذ: القوتلي الكالم، فيقول

 

أيت رجل كبري، فيقول إنه على حق،        إا صفعة، شاب يف التاسعة عشرة من عمره يتطاول في           -
 .لكن على طريقته، على طريقة األستاذ الزرقاء قال يتجاوز حدوده؛ كرام الناس حيسنون الكالم

 

..  هذه اللمحة، هذا املنعطف علمين أن أتقي اهللا ما استطعت، فهل استطعت؟ يا رب مغفرتك               -
 انقالب  - وحنن يف الغرب     -الك وقع   مشينا يف هذا الركب الوطين نصفه، فابتعثنا إىل الغرب، هن          

 .حسين الزعيم



 خطري جداً، كتبت إىل من كتبت إليه بدمشق لن أعود إىل سورية، وكتبت يف                هذا منعطف ثانٍ   -
اللحظة اليت وقع فيها االنقالب، كنت قد قدمت األطروحة إىل اجلامعة للمناقشة فأتسلى بالقراءة إىل                

إن الَّذي رأيته من    :   فقلت ؛ تاريخ االنقالبات يف العامل، مصادفة      ماذا قرأت؟  ؛أن حيني موعد املناقشة   
تاريخ االنقالبات، إن هذا سرطان إذا دخل جسماً ال ميكن أن خيرج منه إطالقاً، ستحترق اخلاليا خلية                 

 - وأنا تقريباً دكتور يف احلقوق       - وذهبت إىل شخص ميثل دولة عربية كرمية، فعرضت عليه           ؛بعد خلية 
 .كاتباً حملياً، فرفضين ووىل غريي السبب ال أحب أن أذكرهأن أشتغل 
 منعطف ثالث، جتري األيام، وأدخل مدرساً يف كلية احلقوق، مث أستحق الترفيع إىل مرتبة                 -

 -أخرى أيام الشيشكلي، فيحول الشيشكلي دون أن أظفر باملرحلة الثانية، فيأيت منري العجالين وزيراً               
  هناك أربعة  :  أين األوراق اليت حفظت ومل تتابع؟ قالوا له       :   فيقول -وع املاضي   ه يف األسب  وهذا ما قلت

 جاء  ؛أساتذة يف كلية احلقوق، اد السباعي، جورج عشي، حممد الفاضل، ومصطفى البارودي              
 فأرسل إىل اجلريدة الرمسية قراره بأن نأخذ        ؛جرى الفحص ..  موعدهم للترفيع، قدموا اإلنتاج العلمي    

ين، املنصب الَّذي بعده صرت أستاذاً ذا كرسي، بعد جهود من التأليف، وتكرمياً من                 املنصب الثا 
وقالوا أكثر، ولكن رمبا ساعدوين، يعين يف التماس يف         ..  األساتذة الَّذين إذا درسوا ما ألفته قالوا حسن       

كن ليس   مل ميض على أستاذية كرسي سنتان حىت جاء مرسوم وقعه وزير صديقي، ل             ؛الدنيا، كثر خريهم  
ولن أكون إال   ..  هو بعثي وأنا حمايد، ما كنت يوما من األيام        :   أقول ؛صديقي مبعىن الصداقة، إمنا زميلي    

؛  فوقع مع السادة الَّذين فرضوا عقوبة العزل املدين، والَّذين وقعوا كلهم تشردوا، شذر مذر                ؛حمايداً
 الوزير   فهجم علي  -  من أديب  هذا ليس    -فبعد أن وقع رآين يف الطريق فخشي أن أبصق يف وجهه             

 .وعانقين، فتركته
 منعطف من املنعطفات التارخيية، أن جتد الناس يضحي بعضهم ببعض من غري             - أيضاً   - هذا   -
ألننا انفصاليون؟ حنن انفصلنا عن األخطاء ال عن        ..   هل أعادوا الوحدة ملا جعلونا معزولني مدنياً       ؛سبب

 كلما جاء أناس من السوريني الوحدويني بطائرة من دمشق           الوحدة، ومع ذلك هل أعادوا الوحدة؟     
 ردوهم إىل القاهرة، ما هذا النفاق؟

املغرب، أثناء املؤمتر العريب األول للعلوم اإلدارية، كان سفري املغرب عبد             :   منعطف آخر  -
يلة  أديب وشاعر، من فاس، فاس جل      - واآلن أعتقد أنه مستشار يف الديوان امللكي         -الرمحن الفاسي   

القدر، رحم اهللا عالل الفاسي كان يؤثرين على نفسه بكلية احلقوق بالرباط، أكثر من ذلك باجلدول                 
 أما هنا يف الرياض فلم أقبل أن        ؛فأبيت..  أوشك أن يضع امسي فوق امسه لقدمي أستاذ كرسي أكثر منه          

ف معايل الدكتور    ويعر ؛ أما هناك تركته أن يضع امسه فوق امسي        - آسف   -يضع أحد امسه فوق امسي      



يعلن ..  العجالين أن يف فرنسا هذا حق، واألستاذ الَّذي يضيع له حق يوم واحد يعترض فيبدل اجلدول               
 .بأمساء كبرية

يف املغرب أكرمين كل اإلكرام، لكن الَّذي أهاننا يف املغرب الفرنسة،           )  رمحه اهللا ( عالل الفاسي    -
 تسع سنوات يا سيدي، يعين      ؛ يعين أفترض نفسي مغربياً    ؛ساحموين إىل اليوم نعطل يف املغرب يوم األحد       

 كفى أن يكتب    ؛كفى أن نعطل يوم األحد فلنعطل يوم اجلمعة        :  أعتقد أن من األدب أن نقول هلم       
البارودي للعميد باللغة الفرنسية، أكتب لعميد القسم العريب باللغة الفرنسية ليسمح يل بالعودة، ألن               

وزارة املال، هذه لغتنا وحنن نعرب؛ من أول سنة ظهر يف وجهنا واحد امسه              املعاملة ينبغي أن تذهب إىل      
 مأمون الكزبري، عبد الوهاب حومد، نادر النابلسي، أجمد          ؛أوفقري، فأراد أن يضعنا يف السجن مجيعاً      

أجناين اهللا بشباب من املغرب كانوا إخوة للملك احلسن الثاين، ملا           ..  البارودي، إخل   الطرابلسي، مصطفى 
 باملناسبة ألقيت حماضرة يف دمشق يف أثناء الفترة اليت عدت           -"أوفقري"  :مسعوا أن مصطفى جاءه مجاعة    

فيها من املغرب إىل أن جئت إىل اململكة، حتدثت فيها عن الفارق بني الدولة الكرمية اليت تؤسس تأسيساً                 
 بنيانه على تقوى من اهللا      أفمن أسس :  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم    :   ودولة مباحثية قلت   ؛صحيحاً

ورضوان خري أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فاار به يف نار جهنم، إن اهللا ال حيب القوم                       
 قلت للسامعني هذه دولة املخابرات، دولة        ...الظاملني، ال يزال بنيام الَّذي بنوه ريبة يف قلوم         

 . أكون أخطأت؟ صححوا يلأرجو أالَّ.. الريبة
أوفقري ليعتقلنا، فأجنانا اهللا منه بقدرة وزيرين شابني؛ كانا تلميذين يف كلية احلقوق القسم               جاء   -

الفرنسي مع امللك يف القسم الفرنسي، وابنه اآلن جنح يف القسم الفرنسي األول سيدي حممد، وابنه                 
ه، ملاذا؟ وجدت    جنح يف القسم الفرنسي؛ القسم العريب تكاثر الناس علي         - أيضاً   -الثاين موالي رشيد    

 ثالثة آالف   - على األقل    -أن عندي سبعني طالباً، أنا تعودت يف سوريا يعرف إخواين هنا كان عندنا              
أو على وشك التسريح، كانوا ينتسبون إىل كلية احلقوق، ألنه إذا خرج الضابط               ..  ضابط مسرح 

ي كان كرمياً إىل أقصى حدود      األستاذ عالل الفاس  ..  هذه إشارة ما تفيد شيئاً اآلن     :  ليعمل يقولون له  
 أو الوزراء   -الكرم، فلما علم أن الفرنسيني يريدون أن يعتقلوين وعلم بقية اإلخوان الضباط األساتذة              

 أخرجوين، فكيف أستطيع أن أنتقم من الفرنسيني؟ سبعون طالباً           -الشباب عند امللك احلسن الثاين      
هذا من  )  تعاىل(قي حماضريت فال أمسع مهسة، احلمد هللا        كنت معتاداً على األلوف، ويشهد اهللا أين كنت أل        

 فتسامع طالب القسم الفرنسي     ؛ صرت أدرس نصف املادة بالفرنسي ونصفها بالعريب       فضل اهللا؛ عندئذٍ  
فأراد أن يضع حداً، فمضيت ومضيت       ..   جاء أوفقري  ؛ عندئذٍ باملوضوع فجاؤوا زرافات ووحداناً   
 . هللا وشكراًمحداً.. عدد طاليب يف سنة أوىل ألف ومخسمائة طالب ووعاندت، ما خرجت من املغرب إالَّ



-              أن أقول ملاذا تركت      ملاذا تركت املغرب؟ إن يف كتفي شيئاً من غذاء املغرب، عيب علي 
أن أقول ملاذا فارقت الدكتور التوجيرياملغرب، كما أنه عيب علي . 

 - إىل رمحة اهللا أمحد إسكندر         تويف -ذهب وزير سوري من العهد اجلديد        :   منعطف آخر  -
ذهب إىل املغرب فسمع طاليب هناك القدامى، من حمام، ومن إداري، ومن عامل، ومن وزير، ومن                  

 ألنين  - صاروا كلهم يف مراتب عليا       -، وذهب من بعدما تركت املغرب ببضعة عشر عاماً           ..نائب
 أربعة عشر عاماً، فعاد     م؛ إذن هناك  ١٩٧٨/  ١٩٧٧م، وهو ذهب إىل هناك سنة       ١٩٦٤بدأت سنة   

أريد أن أنقل لك حتية من فالن        :  إىل املغرب يريد أن يرى مصطفى البارودي فلما اجتمعت به قال           
 ؛ال أقول :  ، فلماذا تركت املغرب؟ قلت له     ..ألنك يف املغرب فعلت كذا وكذا     ..  وفالن وفالن، إخل  

 أن  سي، إن مل أعد بنفسي فحرام علي       مث قلت أعيد نفسي بنف     ؛هل تعود إىل املغرب؟ قلت ال أعود      :  قال
 .أقبل من يعيدين

 

تويف )  رمحه اهللا (م أخرجين أمحد من السجن      ١٩٨٠ مارس   ٣٠ عندما أخذوين إىل السجن يف       -
 يدل على أن يف الناس كراماً، وأن يف منعطفات احلياة أناساً اهللا              - أيضاً   -هذا منعطف   ..  فيما بعد 

ب؛ ولكين أنا أخطأت حىت وقعت يف السجن، أخطأت حبق أناس           ييسر على يدهم أن خيفف عنك العذا      
كرام، أخطأت حبق أناس كثريين؛ أليس اهللا بعزيز ذي انتقام؟ أال ينتقم لكرام الناس؟ ذنيب هذا أنا                   

 .جنيت على نفسي
، فتلقاين معهد    أحرقت سياريت فتلقاين أخي حسان، مث مضت األيام وعدت إىل دمشق ثانيةً             -

، مث كانت يد بيضاء للدكتور حممد أمحد الرشيد وللدكتور أمحد عثمان التوجيري،                اإلدارة العامة 
 فوجدتين أستشعر   - إذ ذاك أيضاً     -باستدعائي إىل كلية التربية وتوثقت عالقيت بأخي حممود النفوري          

  أن هذا وطين؛ نعم خرجت من اجلامعة ولكن ظل هذا وطين، بدليل أين من عام               - ال نفاقاً وال رياء      -
 ظللت أتردد سنتني على الرياض، حىت وجدت أنه ال          -م وقد خرجت من جامعة امللك سعود        ١٩٨٩
 ..جيوز

 

 احلمد هللا أنا عندي رزق وفري، ولكن السنوات العجاف يوشكن أن يأكلن السمان،                  -
فوجدت أن اهللا أعطاين ما ميكنين      ..  والسنبالت اليابسات قد تأكل السنبالت اخلضر، فحسبت احلساب       

طبيب عنده رزق وابنيت طبيبة     )  حبمد اهللا ( فإن ولدي    بقية العمر، وإالَّ  )  حبول اهللا تعاىل  ( أعيش معه    أن
لكن ..  وإن كرمين الناس فإن تكرميهم على رأسي ويف عنقي        )  تعاىل( إىل اهللا    عندها رزق، فال أحتاج إالَّ    

وهللا العزة ولرسوله   :  زة؟ أمل يقل  أراد للمؤمنني الع  )  تعاىل(ملاذا أذل؟ أأذل وأخزى وأضل وأشقى، واهللا        
 .وللمؤمنني



.. قد أطلت عليكم فساحموين   :  -   مجيعاً -   من جديد يف جدة عند هذا الشهم أقول لكم          -
واملسامح كرمي، ألن بينكم من أسأت إليه وإىل أقربائه، وهم كانوا أعزة وجماهدين، كان بينهم من عاش                 

قرياً، لكنه خلف شرفاً عظيماً؛ أعتذر لكل من أسأت إليه          ومات ف ..  طول حياته جماهداً وأىب أن يرتزق     
كما زادين من نعمه حني شكرته، فأعادين إىل هذا اجلو الَّذي هو            )  تعاىل(هنا، ويف أي مكان، وأسأل اهللا       

 مث أعيد   - مجيعاً   -وأشكركم  )  تعاىل(أعلى جو يف نظري، ألن جمالس العلم حتفها املالئكة، فأشكر اهللا            
 . الرجل الشهم الغيور؛ والسالم عليكم ورمحة اهللالشكر هلذا 

 

  ))فتح باب احلوار(( 
 :افتتح احلوار بسؤال من الدكتور غازي زين عوض اهللا هو

 أن يوفق بني حريته الفكرية      -مصطفى البارودي   :   الدكتور - كيف يستطيع املفكر السياسي      -
 ة العربية على املفكر أو املبدع العريب؟السياسية اإلبداعية، وبني االلتزامات اليت تفرضها البيئ

 :وأجاب الدكتور البارودي قائالً
:  لكين أجيب  ؛ سامح اهللا صاحب السؤال، ليتين أنا سألته فأجاب، ليته وضع نفسه يف مكاين              -

على الغريب أن يكون أديباً،     :  إن الغريب جيب أن يكون أديباً، هكذا يقولون يف املغرب، وحىت عندكم           
ين مل أكن أحتفظ أبداً، يشهد اهللا، ولكن يا أخي عندما أكون ضيفاً يف وطن وإن كنت أعتز                  واهللا يف وط  

 أدب الغريب يقتضي أن أبقى عند حدودي؛        - أيضاً   - ولكن   - قلتها سابقاً وأعيدها     -بأن هذا وطين    
ل أعود إىل وطين حيث أستطيع أن أتكلم، فال يتعرض أحد من أهلي لألذى، ملا كنت يف آخر اعتقا                   

 بعد الظهر إىل بييت،     - معاً   - على يد فالن، جاء تسعة أشخاص        هو الَّذي فرج علي   )  سبحانه(واهللا  
ماذا :  دخلوا البيت ليأخذوا هذا اإلنسان، تسعة أشخاص، قرعوا الباب، دخلوا، قالت هلم زوجيت              

.. ال:   قالوا ؛فاًهل ميكن أن تنتظروا ساعة سأطلب لكم خرو       (أين الباوردي؟ قالت هلم     :  تريدون؟ قالوا 
 أطلت عن   ؛أعطتهم قهوة، شاياً  ..  حنن نريد البارودي، ذهبت وقالت هلم هو يف الصالة فجلسوا         ..  ال

انظروا هذه املكتبة فيها تفسري سيد قطب الطبعة األوىل         :  أطال، مث أردفت وقالت هلم    :  قالت هلم ..  عمد
ة الشام مجال الدين القامسي يف سبعة عشر         والثانية والثالثة، وفيها تفسري املراغي، وفيها تفسري عالم        

جزءاً، وبقدر ما هنا من تفاسري يف القرآن الكرمي سيجلس على سجادة الصالة حىت ينتهي، وبطريقة                 
 .أدبية بعد نصف ساعة من األتعاب نزلت

 التسعة يريدون أن يلقوا يب إىل سيارة، العامل كلهم جتمعوا وأرادوا أن يلقوا يب، فآتاين اهللا                   -
 جبانب الباب، أحتسبون    ال أجلس وسطكم وال أجلس إالَّ     :  البارودية، فدفعتهم عين، وقلت هلم    )  تعاىل(



أين سأفتح الباب وأنزل؟ ومل أخش املوت بعد أن سال دم أخي على كتفي، وكنت قريباً منه يف ساعة                    
 .االستشهاد

 أو يف نيس    -ما هنا    يا أخي السائل حىت أستطيع أن أكتب كما حتب أعدين إىل وطن متحرر، أ              -
كان :   حدوداً أفرضها على نفسي وتأباها الكرامة؛ وحق لك أن تقول          - ما استطعت    - فإين ألتزم    -

ال   إذا عزوت نفسي للفكر السياسي، أن أكتب بصراحة أكثر وحبرية أكثر، ولكن ما            ..  جيب أن أكون  
 .يدرك كله ال يترك جله

 

 :وسأل األستاذ عدنان حممد حسن فقي قائال
مصطفى البارودي، أيكون حمطة استراحة هلموم      :   ماذا يعين الشعر للمفكر السياسي الدكتور      -

 احلياة، أم هو هروب من معاناة الفكر السياسي، أو موقف من ذكرى حبيب؟
احملتفى به قائالًورد : 

 م،١٩٤٥كنت يف بغداد عام     :  ، يا أخي الكرمي   .. واهللا السائل شاعر فيما أعتقد أو ابن شاعر        -
 : قلت- إحدى وعشرون سنة -  عندئٍذ- كان يل من العمر -: فشهدت منظراً أبكاين فقلت

ــبه    ــيم يواك ــؤاد والنع ــجى ف ويش
. 

ــبه   ــيم يداع ــب النس ــرؤ ه ــي ام أيبك
. 

ــبه  ــزن غال ــبول واحل ــيب املت ــى قل بك
                                                            . 

أبغـــداد يـــا دار العـــروبة إنـــين 
. 

هـري سواكب ـع جت ـعن الدمع سال الدم   
. 

ــا زجــرا  بكــت مهجــيت حــىت إذا م
. 

 

 . شعر ليس باجلديد-
 ملا رأيتين أستعري ما قاله الناس قبلي، انكفأت على نفسي حىت جاء عصر الغزل فمحاه عصر                  -
 بيين وبني من بايعته على الشعر أخي أبا زياد أمحد عثمان            فما أستطيع أن أنبس ببنت شفة، إالَّ      ..  الزواج

شعر سياسي مدهون كما قال أخي السائل قبل قليل احلرية السياسية؛ فما بني الغزل              التوجيري؛ وهناك   
 هناك بيتني مل أستعر فيهما معىن من املعاين، ومل أتطفل على              أنَّ والسياسة مات الشعر شيئاً فشيئاً، إالَّ     

 :شعر سابق
ــاك   ــثم فـ ــاي ألـ ــته فعسـ قبلـ

. 

ــرين الــ   ــل تذك ــتهه ــد جفف ورد ق
. 

أيقـــنت أن مـــرت بـــه شـــفتاك
                                                            . 

ــة    ــي يف رعش ــن مدمع ــحا م ــا ص مل
. 

أستغفر اهللا من قول بال عمل، هذه ورقة الورد         ..  أن يقال لكن أشياء أخرى ال تقال       هذا ميكن    -
فالشعر مدفون وهناك وزارة املستعمرات، حارسة عليه؛ قال يف          ..  ليست غشاء البكارة يا سيدي     

: إحدى جلسات التحكيم الدويل تونسي يتحدث الفرنسية أحسن من العربية، قال بعد انتهاء اجللسة              



فاجأتنا، أنا ال أستطيع    :  م بصفيت رئيس اجللسة، وال أريد أن أحتيز ألحد دون آخر، فقلت له            أنا أدعوك 
ال حنن يف تونس بعد     :  األهل، قال :  ومن وزارة الداخلية؟ قلت له    :  ألن وزارة الداخلية ما أذنت، قال     

ليت نشكو منها   فوزارة االستعمار تفرض الرقابة ا    ..  أن جاوزت املرأة كل حد مسيناها وزارة االستعمار       
مجيعاً، مث السياسة من خيوض فيها يدفع الثمن غالياً من كرامته؛ ومع اقتراب األجل نرفع شيئاً من                    

 .العبء ما أمكن عن أوالدنا وأحفادنا يف البلد الَّذي غادرناه
 

 :مث سأل األستاذ عبد اهللا ترمجان قائالً
املي اجلديد، يف رأي مفكرنا الدكتور       أين موقعنا حنن العرب من خارطة ما يسمى بالنظام الع           -

 .مصطفى البارودي؟ مع الشكر
عليه الدكتور البارودي قائالفرد : 

كمقـــام املســـيح بـــني الـــيهود
                                                            . 

ــة إالَّ   ــأرض خنلـ ــي بـ ــا مقامـ مـ
. 

 

هذا مقامنا وهذا موضعنا، ولكن ال نيأس من روح         ..   فاملسلمون اآلن كمقام املسيح بني اليهود      -
 ينتظر منهم أن يتماسكوا، وأن يتعاونوا، وأن         فاهللا أراد أنْ  ..  اهللا، إن يف هذه األمة رجاالً إذا أرادوا        
أنقياء، وأن يأخذوا   ..  أطهاراً، وأن يكونوا أصفياء   ..  خياراً..  راًيتعاضدوا، وأن يتآخوا، وأن يكونوا أبرا     

باليمني مهمة وضعها اهللا يف أعناقهم، وهي أن يرفعوا راية فيها شرف اِإلسالم واإلميان فيها الكلمات                 
 .ي يف القلوب النخوة دون جتاوز، دون تطرف، ودون تراجع بأي وجه من الوجوهياليت حت

 

أليس الصبح  ب،  ـي اليوم وإن غداً لناظره قري     ـس من روح اهللا، سيأت    ال نيأ :   إنين أقول  -
 وأنزل له    مهما طالت الليايل مهما كانت فيها أوجاع فإن الدواء يأيت، واهللا ما أنزل داء إالَّ                ؟بقريب

ق وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فح         :  دواء؛ أنزل داء االنقالبات ألننا حنن أسأنا      
 جاء التدمري يف أخالقنا، يف كياننا، يف أجيالنا، يف عائالتنا، الطفل الصغري             عليها القول فدمرناها تدمريا   

تحدث عن األفالم   فيرى أفالماً ال جيوز أن ترى؛ وقف خطيب على املنرب يف دمشق يف جامع بدر،                  
 ما كان لك أن ترويها على       ساحمك اهللا :  ملا نزل قلت له   ..  اخلليعة وكيف جتري يف البيوت، وروى قصة      

 . يف املسجد فتياناً مسعوها فقد يطبقوا عن براءة، ومن هنا تأيت الكارثةاملنرب، ألنَّ
 

هذه آفتنا يا أخي، لكن الدرع الواقي هو         ..   أدخل املسجد طاملا هو خطيب       وآليت أالَّ  -
ال معىن، وال تراجع كتراجعه،     اِإلسالم احلقيقي، ال إفراط وال تفريط، ال اندفاع كاندفاع البارودي ب           

حني يضيع كرامة املفكر، وال نيأس من روح اهللا، وإن شاء اهللا إن الصبح قريب، وهذا موعد من عند                    
 .- إن شاء اهللا -اهللا ووعد غري مكذوب 



 :وقُرئت رسالة صغرية بعث ا الدكتور حممود حسن زيين قال فيها
حنتفل بكم الليلة ونعتز بريادتكم، يف عامل         وحنن إذ   :   ضيفنا الكرمي الدكتور البارودي     -

الدراسات القانونية والسياسية، ولقد تركتم بصمات كثرية يف أرجاء العامل العريب واِإلسالمي، مبا متيزت              
واحلقوق؛ فإننا نذكر جهادكم واغترابكم يف سبيل الدفاع        ..  واألدب..  به مؤلفاتكم اجلمة يف القانون    

سالمي، ونعرف أن الغربة، وكثرة الرزايا، وصروف الزمان ال تزيدكم          عن حقوق الشعب العريب واإلِ    
إال ثباتاً وصالبة يف شيمتكم وكأننا بكم متثلون أمامنا ما كان يعرب به عن نفسه القاضي األسواين أحد                   

 :فقهاء وأدباء القرن السادس اهلجري
ــر  ــارم الذك ــالء الص ــر ج ــل يض وه

. 

يـمم هِ تـلَل ج ـدي الرزايا ب  ـجلت ل  
. 

صـرف الـزمان ومـا يـأيت مـن الغـري      
                                                            . 

ــيمته    ــن ش ــن حس ــريه ع ــريي يغ غ
. 

لكــان يشــتبه الــياقوت باحلجــر   
. 

ــرقة   ــياقوت حم ــنار لل ــت ال ــو كان ل
. 

ــذنب يف ذاك  ــى البصــرحمفال مــول عل
. 

فــال تظــن خفــاء الــنجم مــن صــغر 
. 

 

نطلب من معايل الدكتور البارودي ونناشده العودة إلينا        :   ويف اية كلمته يقول الدكتور زيين      -
 . من حمبكم حممود حسن زيين؛من غربته يف فرنسا، فإننا حنبكم يف اهللا

 

الدكتور البارودي على كلمة الدكتور حممود زيين بقولهورد : 
 أنا أتساءل هل ميكن للنحل أن يعاف الزهر؟ هل ميكن            ؛الكرمي هذه الدعوة   أشكر ألخي    -

لألطيار أال تغرد؟ حيث األطيار مقبولة ال مقصوصة اجلناح، هيض جناحي يف غربيت، وأمتىن أن يكون                 
ولكن ما حيليت؟ يشهد اهللا أنين يف مقام هناك، فيه من إنعام اهللا             ..  قريباً من احلرمني؛ ألن األجل قريب     

 ما يشهد به حبر عن مييين وحبر عن مشايل، وأنا يف هضبة تشبه روايب لبنان فوق بريوت، أو حي                      ليع
 على حمرم،   وقد رأيتها، ويل من العمر عشرون عاماً، املقام مجيل لكن ال تقع العني إالَّ             ..  اهلدار فوق حيفا  

 ولكن هذا   - يا أخي    -ود  وأخاف من ريب يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور؛ وإين أمتىن أن أع              
يقتضي كراميت وأن حتفظ، فأنا أفضل أن أموت عزيزاً على أن أذل شعرة واحدة، ويشهد على ذلك                  

 .ريب وكثريون، ولعل أبا زياد أمحد عثمان التوجيري يشهد أيضاً
 

 :وسأل األستاذ عبد ايد الزهراء قائالً
 بأن هناك من ترافع عنكم      - منا سناً     األكرب -كنا نسمع من بعض أهالينا      :   سعادة األستاذ  -

 قليالً، واليت حتدث عنها     مرافعة عاطفية جياشة من أقربائكم، فنرجو أن نسمع عن هذه املرافعة شيئاً            
 ؟أهل دمشق حينئٍذ



 :وأجاب الضيف على سؤال السائل بقوله
 بقرار  علي بالعزل املدين قضي      حني قضي علي   - واحلمد هللا    - مرافعة؟ من ترافع عين؟ أنا       -

 أي  -ترافعوا عين   :   أما إذا قلت   ؛إداري، بقرار اعتباطي، بقرار انقاليب، بقرار عسكري، فلم أحاكم        
 أن الشيشكلي أراد أن يعتقلين؛ رحم اهللا إنساناً طيباً امسه           -   مثالً - فأذكر   -توسطوا لدى كبار القادة     

ارق بينه وبني غريه أنه استطاع أن يعيش،        اب الصحفيني الطيبني؛ لكن الف    تسعيد تالوي؛ وكان من الكُ    
امسع حديث مصطفى قبل أن تعتقله،      :  بينما غريه فضلوا الفقر والفاقة؛ كان الشيشكلي يقدمه فقال له         

فترافعت عن نفسي، وقد مسع احلديث الَّذي دار بيين وبينه مالزم كان يشغل مدير مكتب الشيشكلي،                
واهللا اشتهيت أن   :  أخطاءه؛ وبعد أخذ ورد قال للتالوي     وقد هامجين الشيشكلي وهامجته وبينت له        

 عاماً  -ي؛ لكنهم دبروا يل إيفاداً      فلم يسجن ..  أسجنه لكن ساحمه اهللا؛ كان كرمياً معي فألشهد له بذلك         
م، وهناك تعلمت اإلسبانية؛ اللغة اإلسبانية      ١٩٥٤ إىل إسبانيا عام     -كامالً حرمت فيه من التدريس      

 -أن يوفقنا   )  سبحانه وتعاىل (كثرية، لكن النطق يعود لألصالة العربية؛ وأسأل اهللا         فيها كلمات عربية    
 . إىل ما حيب ويرضى؛ وأعتذر عن اإلطالة-مجيعاً 

 

 : فقال- مدير العالقات العامة بنادي مكة الثقايف األديب -وسأل األستاذ نبيل خياط 
 باً وسلباً؟ إجيا- اآلن - كيف ميكننا تلمس واقع الثقافة العربية -

 

 :وأجاب الدكتور البارودي قائالً
 اليت تصدر يف    - أليس هذا الس يدل على أن الثقافة العربية خبري؟ أليست االت الكثرية               -

 مليئة مبا ينفع الناس وميكث يف األرض، وليست زبداً يذهب جفاء، وإمنا هي               -هذه اململكة وحبرية    
 ..؟نهكلما مضى عليه الزمان ازداد مث.. ذهب

 

أطلعين أخي من جريدة الندوة، وأخي من جريدة املدينة          ..   االت كثرية والصفحة األدبية    -
م           ..رة، واطلعت على صفحات أخرى على زاد كثري        املنوإن يف اململكة أعالماً وأدباء لو تعدهم إ

لوا فعل الشيخ عبد    كنعمة اهللا اليت ال حتصى؛ حنتاج فقط إىل جملس يتكرر، لو أن كل كرام الناس فع                
 .- إن شاء اهللا -املقصود خوجه الزداد األمر وضوحاً، وبياناً، واعتزازاً، 

 

 :وسأل األستاذ حممود السعيد األهدل قائالً
إن من سخرية القدر أن تعودوا إىل فرنسا الدولة         :  - يف تقدميه لكم     - ذكر صاحب االثنينية     -

 لغرب يف احتضان أعالم العرب وسياسييهم يف ذلك؟ والسؤال ما هي سياسة ا؛اليت كانت مستعمرة
 :ورد الضيف على السؤال بقوله



 مبناسبة  - فرنسا تعتز بأا البلد الَّذي يستطيع أن يفد إليه كل مظلوم؛ ولكن أريد هنا                   -
م، كان هناك يف سورية شخص امسه ساطع احلصري،         ١٩٤٦ أن أعرج على عام      -وجودي يف فرنسا    
 استدعاين ورطن معي    ٤٦/  ٤٥ القومية العربية، شهد اهللا أنه ال ينطق العربية؛ عام           يقولون عنه إنه أبو   

أستغفر اهللا أنا خائن ودم أخي      ..  خائن:  أريد أن أذهب إىل فرنسا؛ وقال     :  قلت له ..  مبا يشبه الفلبينية  
ختون أخاك وختون   ..  أخوك مسلم صديقي يف العراك؛ وأنت خائن مرتني        :  الشهيد على كتفي؟ قال   

 ينصحنا أن نطلب العلم يف أي مكان، مث من تعلم           الثقافة ال حدود هلا، والرسول      :  لوطن؛ قلت له  ا
: لغة قوم أمن مكرهم، وأريد أن أتعلم اللغة الفرنسية يف عقر دار الفرنسيني؛ وهنالك أستطيع أن أقول                

 ألخي، واقتبست   إين انتقمت لدم أخي، وكتبت يف أطروحيت ما يؤكد أين انتقمت لدم أخي، وأهديتها             
إنين تتلمذت عليه حىت يف      :  فيها من أطروحة معايل الدكتور العجالين، قلت يف اجللسة املاضية            

 .أطروحيت، مثلما أنا تلميذ حسان احملاسين وتلميذ حممود النفوري، تلميذ األجالء منكم مجيعاً
..  أقول القليل  لسنا هنا يف معرض اإلجابة عن كل سؤال، ولكن حسيب أن          :   فيا أخي الكرمي   -

 .لعل فيما قل ما يدل
 

 :وسأل األستاذ عبد احلميد حممد راضي قائالً
 فكيف بك أنت يف ريعان الشباب؟       - ما شاء اهللا     - هالين محاسك وأنت اآلن يف سن السبعني         -

 وما هي املدارس املعاصرة اليت أثرت فيكم فكراً محاساً؟ 
 :ل السائل بقولهفأجاب احملتفى به الدكتور البارودي على سؤا

تأثر باملدرسة الشيوعية،   أ احلمد هللا أن املدرسة الوجودية مل تستطع أن تؤثر يب، احلمد هللا أين مل                -
 مدرسيت ظلت وستبقى أبد الدهر القرآن الكرمي؛ رحم اهللا أيب وأمي إذ جعالين                ؛املاركسية اللينينية 

وي يف ذكرياته؛ وأساتذيت يف الكاملية للقرآن       أدرس يف الكاملية للقرآن الكرمي، اليت حتدث عنها الطنطا        
الكرمي كانوا جهابذة، إين أحتدى م أساتذة اجلامعات يف كل البالد العربية؛ أستاذي يف اللغة العربية                 

 ). رمحه اهللا(والشيخ صاحل فرفور ) رمحه اهللا(الشيخ عبد اهللا احلمصي 
 

  ))تعليق فضيلة الشيخ الصابو�ي(( 
ى به يف إجابته على السؤال اسم صاحل فرفور، طلب الشيخ حممد علي              عندما ذكر احملتف  
 : فقالهيِطعالصابوين حق الكالم فأُ

 دخلت وأنا   ؛هللا الشيخ صاحل فرفور من كبار العلماء ومن كبار البلغاء، وهو آية من آيات                -
 :اكتب على السبورة: طالب يف املرحلة الثانوية ألكمل التوجيهي فقال يل



ــت ل ــيق  فأن ــيت طل ــا حي ــى م ليل
. 

فــيا شــبه ليلــى قــد أضــر يب اهلــوى 
. 

ســوى أن عظــم الســاق مــنك دقــيق
                                                            . 

ــيدها   ف  ــيدك ج ــناها وج ــناك عي عي
. 

 

هذا متثيل كذا، فعيناك عيناها؟     :   مث قال بني ما فيها من وجوه البالغة، يا شبه ليلى؟ فقلت             -
 ووافقين على ذلك عدد من األساتذة، تشبيه بليغ حذفت منه أداة الشبه ووجه               ؛أنا تشبيه بليغ  :  قلت

ال، هذا ليس تشبيه بليغ هذا تشبيه مقلوب؛ رأى الشاعر غزالة فأراد أن يشبهها              :   به يقول  الشبه، وإذا 
 هذا هو التشبيه املقلوب الَّذي هو أبلغ        ؛فعيناك يا غزالة عيناها   :  إىل أن يقول  ..  يا شبه ليلى  :  حببيبته فقال 

 .من التشبيه البليغ
 :ه يقول من األستاذ عدنان كيفي وفيوكان السؤال األخري موجهاً

 كيف انتقمت ألخيك من الفرنسيني؟:  معايل الدكتور-
 :فأجاب احملتفى به قائالً

أهديت أطروحيت لروح الشهيد، ويف ثنايا األطروحة حتدثت عن مساوئ فرنسا، فقالت            :   أوال -
لو كان يف   :   أمل تر يف االنتداب إال املساوئ؟ قلت هلم        - اليت ظلت مخس ساعات تناقشين       -يل اللجنة   

النتداب حماسن ملا ذكرنا املساوئ، إن احلرية ال مثن هلا، فليحسن االنتداب ما شاء أن حيسن؛ ومن                   ا
 كأناسي وكبشر   -إحسانه أين أتكلم الفرنسية بينكم ولكن ألحدثكم عن عيوبكم، فإن كنتم صادقني             

 والسالم  ؛قعكم فاجعلوا هذه العيوب تصحح النظام الدويل أبد اآلبدين، وإال ظللتم يف غلوائكم ووا             -
 . عليكم

  ))كلمة اخلتام(( 
 :مث اختتم األمسية األستاذ حسان كتوعة بالكلمة التالية

 بأن ضيف االثنينية القادم هو      - وحنن يف اية احلفل      -نوجه عنايتكم   :   أيها السادة الكرام   -
عم حبوار أكرب مع    سيد فهمي كرمي، نرجو التفضل باحلضور مبكراً لنن       :  سعادة الدكتور املهندس املعروف   

ثنينية دعوة عامة، حيث يسعد االثنينية أن يشرفها كل من          ضيفنا الكرمي؛ وحنب أن نذكر بأن الدعوة لال       
يتعامل مع الكلمة ويف خدمتها، ويسعدها كذلك أن تشكر كل من تفضل من روادها بدعوة املهتمني                 

 .، وشكراً للجميع..حبضورها
تذكارية لضيف االثنينية معايل الدكتور مصطفى البارودي،        مث قدم صاحب االثنينية اللوحة ال      -

 .وبعد ذلك انصرف اجلميع لتناول طعام العشاء

• • • 
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