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 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :الكلمة اليت افتتح ا سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة احلفل
 .خلقك اهلادي األمنيأمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك وأصلي على خري 

 األساتذة األكارم
 :السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

يطيب يل أن أرحب بامسكم مجيعاً بسعادة األخ الدكتور حمي الدين الالذقاين الكاتب والشاعر               
وليمنحنا فرصة هذا     املعروف لدى اجلميع الذي تفضل مشكوراً بتكرمينا باالستجابة لدعوة االثنينية          

 .اء الذي تطلعنا إليه بشوق كبرياللق
ضيفنا أيها األحبة شاعر وكاتب وقبل ذلك مثقف نعتز مبشاركته وتفاعله مع مهوم أمته عرب                 

يف "  طواحني الكالم "ولعلَّ أهم النوافذ اليت يطل ا علينا زاويته         ..  مؤلفاته الشعرية وكتاباته الصحفية   
لعمود اليومي، فهو خماض وأي خماض ال يعرفه إال          جريدة الشرق األوسط يومياً، وما أدراك ما هو ا         

ذوي العلم، إن خيمة الوطن اليت يستظل ضيفنا يف حله وترحاله جعلت قلمه يرتبط ارتباطاً وثيقاً                   
هذه األمة، وبالرغم من تواصل إقامته يف لندن لسنوات طوال إال أنه بقي على                 بتراث وآمال وآالم  

ليخرج    الواسعة أبواا على مصارعها    فتحت ثقافته   عريب الكبري، ممتزجاً بتراب ومهوم وطنه ال    العهد  
منها حنو العامل الفسيح ال جير أثقاالً وال أوتاداً، كما حرضته على الكتابة يف كل موضوع تطرق إليه                    
بسالسة فائقة فلم يقف قلمه على ختصص تضيق به نفسه اليت ال تطيق األغالل، أو كتابات مستهلكة                  

 .ا كل من ليس له مهة تؤهله الرتياد آفاق اجلديد املثرييقبع حتت مظلته
إن العامل يعج بآالف الصور واملشاكل واألفكار واخلواطر اليت تستدعي الكتابة حوهلا وخماطبة              
عقل املتلقي واملسامهة يف معاجلة كثري من املنغصات بإدراك منفتح وروح مرحة، جترح وال تدمي، تشري                

ء، تتوخى النقد البناء وتعف عن اهلدم واملهاترات، إن معرفيت بضيفنا             بطرف خفي وال ختدش احليا    
الكرمي رمبا مثل كثري من األساتذة احلضور جاءت من خالل كتاباته الناضجة يف جريدة الشرق األوسط                

  السياسية والرياضية اليت قتلها    الواسعة واملتنوعة وعدم حرصه على الكتابة يف الشؤون        وشدين إليه بثقافته    



من كل حبر    يتناول   فما كان منه إال أن أحبر حبرية تامة بني مئات املواضيع الثقافية           ..  حبثاً وتغطية ونقداً  ريه  غ
 .قطرة، ومن كل بستان زهرة، فيتحف قراءه، مبا يعود عليهم باملتعة والفائدة

رمه وهو  ضيفنا أيها األحبة من الذين قد نتفق معهم أو خنتلف، ولكنك ال متلك إال أن حتبه وحتت                 
يتعمد أن يعطي القارئ مساحة واسعة لالتفاق أو االختالف، فال يثقل كاهله باملواعظ وال يكبله مبا                  
جيب وما ال جيب، وما جيوز وما ال جيوز، وغريها من العبارات اليت تؤطر بعض الكتابات، فيجد املتلقي                  

حلديدية فيكون املسكني أمام أمرين     نفسه رهينة كاتب ال يترك له جماالً للتفكري أو اهلروب من قبضته ا             
أحالمها مر إما أن يرضخ لتلك األفكار ويبتلعها مرغماً، أو يطوي الصحيفة دوء وخيتلف مع الكاتب                

دام متسك الكاتب بآرائه قطع أواصر الود ونقاط التالقي بني الطرفني، ويا هلا            سراً أو جهراً، ال يهم، ما     
 .من معادلة صعبة

 ضيفنا يدرك أا ليست جادة متاماً كلها، وبعضها قد ال يعنيه كثرياً ولكن                 واملتتبع ملقاالت 
شطرها األكرب يلمس أوتاراً مرهفة يف جسد األمة العربية واإلسالمية ومن أمهها موضوع املرأة ونظرة                

ت  غري ذا  وهي ال تفهم    يعرف غري لغة املتعة   العامل الغريب هلا كجارية يف بالط الرجل الشرقي الذي ال           
واملغلوطة واملخالفة لكل الوقائع املعاصرة ما زالت تعيش يف            اللغة، بكل أسف هذه الصورة الباهتة     

أذهان بعض النساء والرجال يف العامل اإلسالمي فضالً عن العامل الغريب الذي يكرسها وحيافظ عليها،                
 متخصصة وميزانيات   واخلروج من هذا املأزق يتطلب بالتأكيد جهوداً حثيثة مدعومة مبراكز ثقافية            

سخية لضخ مزيد من املطبوعات والنشرات واألفالم ووسائل اإلعالم التربوي واجلماهريي لتخطي              
هذه العتبة اليت جتاوزها الزمن فعالً، ولكن البعض ما زال يستمرئ ظالهلا القامتة وحياول أن يعيد                   

اإلسالمية يف معاجلة هذه املشكلة ذات      التاريخ إىل الوراء وال شك أن هناك تفاوتاً بني الدول العربية و           
األمهية البالغة ألا متس نصف اتمع ورمبا أكثر ألن املرأة غالباً ما تكون صاحبة القرار الفعلي يف                   
معظم األحيان وترك الرجل يثرثر حول مشكلة الشرق األوسط وسبل إحالل السالم يف نيكاراغوا                

 .ل ممازحاًوجزر الفلبني كما حيلو للبعض منا أن يقو
ويف تصوري أن ضيفنا الكبري له ما يقوله اليوم جتاه كثري من القضايا االجتماعية والثقافية وله                  
رؤيته الثاقبة وروحه املرحة اليت تؤهله لالستحواذ على أفكار وانتباه حمبيه، ومن ناحية أخرى فإنين                 

ضيفنا وقد يكون التقصري مين أو      أعترف بأن مكتبيت قبل دقائق كانت ال تضم عمالً واحداً من أعمال             
من القنوات املسؤولة عن توزيع الكتاب يف الوطن العريب وما أكثرها، وهذه واحدة من القضايا امللحة                

قلت قبل دقائق أن مكتبيت ال تضم أي كتاب من مكتبة           ...  واليت حتتاج إىل وقفة جادة لوجود منفذ هلا       
لفاته فكأن له الفضل ويل الشرف بأن تضم مكتبيت          األستاذ ألنه تفضل مشكوراً ومحل إيل بعض مؤ        

 .كتب ضيفنا الكرمي هذه األمسية



ضيفنا من الكرم ألنين متأكد سيتحفنا هذه الليلة بنماذج مما يف جعبته شعراً ونثراً ويفتح لنا كوة                 
 .نطل من خالهلا على عامله السحري اجلميل

شعر األدب والنقد متطلعاً إىل لقاء يتجدد       أطيب أمنيايت لكم بأمسية ماتعة يف رحاب الثقافة وال        
 وسهالً ومرحباً   إن شاء اهللا األسبوع القادم مع األستاذ الشاعر اإلسالمي الكبري مصطفى عكرمة، فأهالً            

 .بكم لالحتفاء به وبصحبه الكرام، وطابت أمسيتكم
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))الكريم السرية الذاتية لضيف االثنينية(( 
 .م١١/٤/١٩٥١ - سوريا -مواليد قرية سرمدا  -
 .شاعر وناقد وكاتب مسرحي -
 .دكتوراه يف اآلداب -
 .يعمل كاتباً متفرغاً يف الصحافة، وأستاذاً زائراً يف بعض اجلامعات العربية والعاملية أحياناً -
ة يف بلدان خمتلفة،    عمل حمرراً ومديراً للتحرير وكاتب زاوية ثقافية يف عدة صحف وجمالت عربي              -

 .١٩٨١واستقر يف لندن منذ عام 
 .قام بتأسيس املركز الدويل للمخطوطات العربية يف العاصمة الربيطانية -
) طواحني الكالم (يرأس حالياً القسم الثقايف يف جريدة الشرق األوسط الدولية، ويكتب فيها زاويته               -

 .اليت تنقلت بني عدة صحف يف الوطن العريب واملهجر
 .شارك يف عشرات املؤمترات اإلعالمية والثقافية يف خمتلف دول العامل -
 .م١٩٩٥م ومبيدالية األليكسمو الذهبية للشعر عام ١٩٩٤فاز جبائزة أفضل كاتب مقال عام  -
 .ترمجت بعض أعماله إىل اإلجنليزية واإلسبانية والفرنسية، واإليطالية -
 

 :األعمال الشعرية واملسرحية
 .أيوبانتحار  -
 .أغنية خارج السرب -
 .من كان حزيناً فليتبعين -
 ).مسرحية. (احلمام ال حيب الفودكا -

 

 :الدراسات النقدية واإلعالمية
 .دراسة يف أدب القرامطة/ ثالثية احللم القرمطي -



 .مشاغبات ثقافية معاصرة/ عكس التيار -
 .الصورة واخليال يف الشعر العريب احلديث -
 .بوياإلعالم التر -
 ".اجلاحظ واحلالج والتوحيدي" :مدخل إىل عوامل/ آباء احلداثة العربية -

 

 :حتت الطبع
 .الشعر وروح املكان -
 ".النظام الثقايف العريب " -
 ). خمتارات شعرية باللغة اإلجنليزية(ومضة فرح  -

 

  ))كلمة لسعادة األديب والطبيب الدكتور عصام خوقري(( 
يف احلقيقة ما عندي ليس     ..  ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته مجيعاً       بسم اهللا الرمحن الرحيم   

كلمة مبعناها ومبا هو متعارف عليه يف هذه املواقف، أخشى أن تكون مقولة كلمة ال تفي مبا عندي إذ مل                    
أكن قد هيأت لذلك شيئاً ولكن حينما عرفت أن ضيفنا هو سيادة الدكتور وجدت نفسي ال إرادياً                   

 من عنه تلقيت كثرياً من املعرفة، هذه ليست مداهنة له ولكن أعتقد أنه تشريف يل أن                   أسعى ألرى 
..  نبع صايف  كانت هذه من    أي مصدر من مصادر العلم واملعرفة خاصة إذا       أتزود معرفة وعلم من     

أال    إن احلب ال يأيت انتقائياً، وال ينبع من فراغ ورمبا كان تقصريي             -كما يقولون -أقول    أردت أن 
فعلته عن أمري،     االعتذار بأين ما    ولكن أقدم   عن عمد مين     وما كان ذلك   يف نتاجه   ابع الضيف أت

غري أن متابعيت ملا جاء يف طواحني الكالم أمسكين أن أضل إىل الطاحونة احلمراء، ففتحت يل طواحني                  
اداً من ثقافات   الكالم نوافذ وأبواباً، ألتلقى منها ثقافات ومعلومات وال أظن أنه يعيبين أن أتلقى ز               

 وحني تأيت هذه الزيادة من ريادة        ،رب ِزدِني ِعلْماً  ومعلومات وإمنا ذلك تطبيق لإلرشاد الكرمي        
كريادة ضيفنا الكرمي فهي مناء للعقل وللمشاعر، ال أملك إال أن أطلب من اهللا سبحانه وتعاىل أن ميد يف                   

 .ومعذرة إن مل أطل أو إن أطلت..  وضيفنا الكبريالعمر للجميع لرتداد من العلم واملعرفة من رائدنا
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا

  ))كلمة لسعادة اإلعالمي املعروف الدكتور حممد أمحد صبيحي(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدي وحبييب حممد                 

رمحة اهللا وبركاته وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري، الواقع قد          اهلادي األمني، أيها األخوة السالم عليكم و      



تكون شهاديت جمروحة حينما أحتدث عن أستاذي وزميلي يف لندن ملدة عشر سنوات الدكتور حممى                 
الدين الالذقاين، حرصنا دائماً أن نستضيفه عندنا يف أمسياتنا يف لندن وكما أمسيتها حينما وصلت إىل                 

ب العثور عليه نظراً لكثرة حمبيه والداعني له، فحينما نتصل به يف يوم من               فيصع"  عكاظ لندن "لندن  
األيام، نستقر على أن نقدم أمسية ثقافية ونتمىن أن يكون هو واحداً من فرساا جنده قد خطبه الكثري                   
وخطفوه منا ولذلك كنا جند صعوبة يف أن حنظى بأستاذنا حىت متكنا يف يوم وبعد ألي أن نستضيفه يف                    

وكانت ..  أمسية من أمسياتنا اليت يرعاها الشاعر واألديب معايل الدكتور غازي عبد الرمحن القصييب             
" بلند احليدري " الشاعر الراحل    يف لندن كانت عن   آخر أمسية قدمها مع عدد من زمالئه وإخوانه،          

نا وذكرنا مبا قدمه    هذا العلم، يف الثقافة، يف األدب، يف الشعر، فأبكا          وكان أستاذنا كعادته موسوعة يف    
شاعرنا األستاذ بلند احليدري، رمحه اهللا، وكانت أمسية من أمجل األمسيات اليت قضيناها يف لندن أو يف                 
عكاظ لندن، والواقع مل أكن مهيأ للتحدث عن أستاذي الدكتور حمي الدين ولكن طُلب إيل أن أحتدث                 

جوه اخلرية ولكن عندما يقال حتدث عن       وأنا بطبيعيت خجل من أن أحتدث أمام هذا اجلمع وهذه الو           
أستاذك وحتدث عن عالّمة من هؤالء الفطاحل فإنين مل ولن أستطيع أن أتردد فليعذرين إخواين وزمالئي                
وأنا لست من القادرين على أن يعطي أستاذنا الكرمي حقه من التقدير والوصف وما جيب أن يكون له،                  

أستاذنا وحبيبنا الدكتور حمي الدين دائماً مكان النفس        فمعذرة إن قصرت وأرجو املعذرة ولكن يظل        
ومكان القلب ومكان التقدير واالحترام ويكفي ما قدمه يف هذه األمسية أستاذنا الفاضل ومضيفنا                

 .دائماً األستاذ عبد املقصود خوجة، جزاه اهللا عنا خري اجلزاء
 . والسالم عليكم.. شكراً ألستاذنا ومرحباً بضيفنا

  ))شعريةقصيدة (( 
 :وكعادة الشاعر الشيخ ضياء الدين الصابوين يتحفنا هذه الليلة بقصيدة فليتفضل

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد                
 :للشاعر املوهوب حميي الدين أزجي إليه حتييت وسالمي.. إمام املتقني وقائد الغر احملجلني

ـــالمـي ــيـيت وس ــيه حت ــي إل أزج
. 

ــديـن   ــىي ال ــوب حم ــاعر املوهـ للش
. 

مــن معشــر بــيـض الوجــوه كـــرام
. 

ــإـم    ـــيوف ف ــب بالض أين أرحـ
. 

ــام ـــاندين عظـ ـــادة متس ــن س م
. 

ــي   ـــني أويل النهـ ــوم خملص ــالً بق أه
. 

ــرام   ـــل واإلك ــل الفض ــت أه وألن
. 

ـــرة   ــوب مس ــك للقلـ ــود أن مقص
. 

قــد نلــت بالتكـــرمي خيـــر وســام
. 

ــى  ــراً بالعلـ ــالً جديـ ــرمتم رج ك
. 

ــيام   ــرحـة وه ــي ف ــنـا فـ وقلوب
. 

ــرة   ــف ث ـــارك والعواطـ ــنا نش جئ
. 



ــام  ــن الش ــرمي الب ــة التكـ يف حفلـ
. 

ــاركاً   ــون مش ــر أن أك ــي ألفخـ إنـ
. 

ــالم ـــالـة األق ــاد رس ــن اجلهـ وم
. 

ـ    ةإن احلــياة أمـانـــة ورســـال
. 

ــام  ــلـيـل واأله ــى التض ــمو عل تس
. 

ن الصــحافـة مهــنـة ورســـالة  إ 
. 

ــام  ــدة اإلهل ــنـا وقــ ــثـري فيـ لت
. 

إن الصــحافة يف مجـــال مســـوها   
. 

ــيـام   ــاإلخـالص أي ه ــيم بـ وأه
. 

 وجهـــدهمإين أحـــب املخلصــــني 
. 

ــزميـة الضـــرغـام   ــة وعـ يف مه
. 

ــرأة    ــة وبـجـ ــاملـني بـهمـ الع
. 

ـــالم  ــى اإلس ـــن محـ ــدين ع الذائ
. 

ــزة   ــي عـ ــيـاتـهم فـ ــبني ح الواه
. 

ـــالم  ــة اإلس ــرف رايـ ــىت ترفـ وم
. 

فمــىت يفــيق اــد مـــن غفـالنـــه 
. 

ــامو ــدل اهللا فـــي األحكـ ــود ع يس
. 

ومـىت يعـود احلــق أبلــج واضــحـاً    
. 

مــن كــل صــعلوك ومـــن صـــدام
. 

ــنـائه  أحيـــارب اإلســـالم مـــن أب
. 

ـــالم  ـــرعـة الع ــون لش اهلـادمـ
. 

ــى الســالم زعـانـــف  ــدون عل احلاق
. 

ــة احلك  ـــن طغمـ ــدها م ــاموأش ـ
. 

ــيبـة   ــة ومص ــوم آفـ ــل قـ ولكـ
. 

ــزام  ـــرار واألقـ ــن األش ــنت م طع
. 

حســرتاه علـــى املـــروءة أـــا وا 
. 

ـــام  ــرة وخص ــدون جري ــرحت ب ج
. 

ــا وا  ــيلـة أـ ــتاه علـــى الفض دمع
. 

مــن كــل دجـــال ومـــن هـــدام
. 

ــودوا إىل ا  ــنكم ع ــوا دي ــالم وامح إلس
. 

ــام   ــيـعـة األرحـ ــنـاء قط إن الف
. 

رحــامكـم وتــوحدوا أال تقطعــوا  
. 

فنعــيش فـــي أمــن وجـــو ســـالم
. 

هـل عـودة ترجــى لـمـاٍض مزهرٍ         
. 

ــنـاً حبمـــام ـــم الســـالم مبط باس
. 

ــيت   ـــي أم ـــم تقـاس ــرب ك اهللا اكـ
. 

ــيفوز بالنعمـــى مـــدى األعـــوام ل
. 

فأنــر طــريق الشـــعب وابعــث جمــده 
. 

ـــالم  ــة اإلس ــا أمـ ــي يـ فتحركـ
. 

ــوفهـم  النصــر لإلســـالم رغـــم أن
. 

 

 ".ثورة الغضب"هذه مقدمة للقصيدة وعنواا 
ــب  ــيب الـغض ــنـا هلـ ــرت في فج

. 

ــ  ــك مأس ــريبتل ــود العـ اة الـوجـ
. 

قــد هــدى العـــامل عـــرب احلـقــب
. 

ــذي   ـــالمـي الـ ــنت بـإس ــا آم أن
. 

وأباهــــي بـانتســــابـي للـــنيب
. 

ــراً   ــه مفتـخ ــز بــ ــا أعـتـ أنـ
. 

ــرب   ـــرق أو للمغـ ـــن للش مل تل
. 

ــنـا قـــ   ـــالم ك ـــن بـاإلس وةحن
. 

ــب  ــج القض ــرب وه ــا يف الـح دو
. 

ــة   ـــدنـا دولـ ــرآن ش ــن بالقـ حن
. 



ــوق هـــام الشـــهب ــد مشــينا ف ق
. 

ــنـا    ــزنـا إميـانـ ــوم عـ ــن ق حن
. 

فحكمــنـاه بـــخري الكـــتـب  
. 

حنــن مــن قــد خضــع الكــون لــنـا 
. 

خــري نـيب  قـد قبسـنا الـنور عـن         
. 

ــد   ــتـاب خالـ ــق ك ــنـا احلـ دين
. 

هــل رأيــتم مــثـل فــتـح العـــرب
. 

ــا   ـــن أجمـادنـ ــتاريخ ع ــلوا ال فس
. 

ــا مـــن نســـل كـــرام جنـــب أن
. 

ــة    ــايل دوحـ ــتـين للمعـ قـدمـ
. 

ــنـوب  ـــم ال ــر رغ ــتحدى الكفـ ت
. 

ــنـ  ــد أقم ـــاخمـةقـ ــة ش ا دولـ
. 

ــتعـب ــوىن والـ ــزئنـا بالــ هــ
. 

ومألنـــا األرض عــــدالً وســــىن 
. 

ــذب  ــيص الك ــق رخ ـــح الـح فض
. 

ــد   ـــاؤون فقـ ــا يش ــيقولـوا مـ فل
. 

ــرب  ـــب خـ ــر ض ــنا جحـ ودخل
. 

ــيـوم   ــنـا ال ــدنـامـال أضــعنـا جم
. 

ــرب  ــاغ مغـ ــل بـ ــنـا كـ واتبع
. 

ــه   ــل بـ ــديـن مل حنفـ ــرنا ال وهج
. 

ــرب  ــوم غــ ـــني قـ ــيـم ب كاليت
. 

ــه   ــرآن يف أحكـامــ ــإذا القـ فـ
. 

قـد عـال السـيـل فقــاع احلبـب        
. 

وإذا حنـــن غـــثــاء تـافـــه   
. 

نعــاين مــن جحــيـم الكـــربكــم 
. 

ــعبهـا    ــا أص ــروح ومـ ــربة ال غـ
. 

قطعــوا مـــا بينــنـا مـــن ســبـب
. 

ــنـا   ـــن دين ــا ع ــوا إبعـادن حاولـ
. 

ــنـوب ــتـدام الـ ــند اح ــعتها ع قص
. 

ــى    ــي علـ ــم البـغـ ــداعت أم وت
. 

كــل حــزب مــن صـــنيع الـــدبب
. 

ــزقـاً   ــل مـ ــرقـاً بـ ـــمونا ف قس
. 

ــتـدب  ــيد االج ــالم ك ــى اإلس ورع
. 

ــبـة   ـــن نك ــنـا م ــت ب ــم حل ولك
. 

ــرب  ـــمري العـ ــات ض ــد مـ فلقـ
. 

ــنـا    ـــي حول ــبـايل بـاملـآس ال ن
. 

وأنـســـنـا باخلـــنـا واللعــــب
. 

ـــامـق    ــز س ــد عـ ــونا بعـ وغف
. 

ــب   ـــود داء الكلـ ــدهـا األس حق
. 

حكمتـــنـا حفــنـة حـاقـــدة   
. 

ــثعلـب  ــر ال ــذل ومكـ ــة الـ رايـ
. 

ــ  ــنـادوغـ ــى رايـات ــو عل ت تعلـ
. 

ــب   ــيـاب العجـ ــتـهـادى يف ث ي
. 

ــدا    ــاداً وغـ ــاث يف األرض فس عـ
. 

دومنــــا خـلــــٍق وروح األدب 
. 

ـــقوإذا حنـــن ثـــيـاب خـلَ  
. 

ـــيب  ــد وغ ــل وغـ ــنـا كـ وأتبع
. 

ــرمـة   ــنـا ح ــديـن في ــد لل مل تعـ
. 

ــب  ـــن ذهـ ــبودهـم م ــدا مع وغ
. 

ــروا  ــومـاً كفـ ــدي اهللا ق ــيف يه ك
. 

ربومـــالذ اخلـائـــف املضــط  
. 

يــا بــين اإلســالم يــا حصــن العـــال 
. 



ــرتـب  ــى ال ــبلـغ أمسـ ــبـهـا ن ف
. 

هــل لكــم مـــن عـــودة صـــادقة 
. 

ــب  ــل احلـط ــوف حبمـ ــو موص فه
. 

كــل مــن شــكك يف ـــج اهلـــدى 
. 

ويـعـــز اهللا ديــــن العـــرب  
. 

ـــر   ـــرى بنص ــم البش ــللك  عاجـ
. 

 .. كانت تلكم أيها األخوة مسك اخلتام للكلمات املشاركة يف االحتفاء بسعادة ضيفنا الكرمي
 

 كلمة سعادة الضيف الكريم الشاعر الكبري(( 
  ))الدكتور حميى الدين الالذقا�ي

لمة قبيلة  كتشف فجأة أن للك   أبسم اهللا الرمحن الرحيم، بني النخيل واملاء وهذه القلوب احملبة            
على  القارات وجيمع القلوبوأن لك إخوة مل تلدهم أمك وأن ذلك احلرف يسافر عرب األصقاع ويعرب              

ال يفسد للود قضية لكنه يعمق فينا الوعي            احملبة والوئام مع ذلك القبول باالختالف الذي        كثري من 
ن يعتقد أنه وصل إىل اجلواب      ويدفعنا للمزيد من تأمل ذواتنا فما حنن مع الكتابة إال رحلة سؤال كل م             

فوراً يعود إىل بدارة الدائرة ليعيد السؤال من جديد، حني خاطبين أخي الشيخ عبد املقصود خوجة                  
بشأن لقاء هذه الوجوه الطيبة أحببت الفكرة منذ البداية وأثنيت على وجود فئة ما تزال تعتقد أن                   

 يف أوقات يأس وأوقات تفاؤل، يف أوقات اليأس          للكلمة دورها يف هذه احلياة، تعرفون مجيعاً أننا منر         
نقول كل هذا الكالم يذهب هباء، ويف أوقات التفاؤل ومع أمثال هذه املبادرات والرسائل الكثرية                 

يراودين اإلحساس بأن هذه    ..  اليت أتلقاها من صحب كرام تعرفت على وجوههم هذه الليلة فقط            
اً لوجه، أن تتحاور وحتاول أن تبلور وجهة نظر ما ميكن            القبيلة اليت تتشكل حتتاج إىل أن تلتقي وجه       

االتفاق حوهلا ولكننا ورغم هذه املسافات حناول أن نزيح حاجزاً بعد آخر فتنبت مئات احلواجز وهذه                
احلواجز ال يقيمها اآلخرون لكننا نقيمها حنن، جمرد أن ختف الرغبة يف اللقاء ويف تبادل األفكار واحلوار                 

ر صغرية وينتهي ذلك العامل الفسيح من احملبة، فليأذن يل أخي الشيخ عبد املقصود                ننعزل داخل جز  
خوجة، أن ال أثين من األعماق فقط على ترتيب هذه اللقاءات ولكن أؤكد بأا ضرورة للقارئ                   
والكاتب معاً، ضرورة للمتلقي واملرسل، وضرورة د الكلمة، فمن ال يعرف القارئ الذي يتوجه إليه               

 كلمة يف صحراء، وحينما يلتقي ذا القارئ وجهاً لوجه تنبت مئات األسئلة وعشرات األجوبة                يلقي
ومتتلك البوصلة أن تتجه للوجهة الصحيحة بدل ذلك التوهان واإلخوة النحاة يفضلون التيه ولكن                

جام يف  اآلن بدأنا نترخص ونتبسط كثرياً يف ذلك فاملعذرة، كانوا سابقاً يقولون من عاشر بعض األع               
ت لسانه العجمة، حنن اآلن نعيش مع األعجام ومع الروم والفرجنة ومع خليط              طبغداد والبصرة، خال  

من لغات وأشكال وحناول قدر اإلمكان أن حنافظ على هذا اللسان العريب وهذا التراث العريب وهذه                 



 نتجه إىل هذه    لبالد،إىل هذه ا    كل هذه احملاوالت نتجه   وحنن دائماً يف    .  الفصاحة والبيان العربيني  
املكان، والولع باملكان قادين إىل مشروع كتاب امسه الشعر وروح              األمكنة، كان عندي ولع ذا    

املكان، أثناء البحث والتقصي أردت أن أعرف ماذا تبقى من أزمنة شعراء كثر يف اجلاهلية واإلسالم،                 
، ذهبت إىل وادي فاطمة، وأنا أتقصى       أتيت إىل هذه البالد، ذهبت إىل الطائف، ذهبت إىل وادي نعمان          

أثر عمر بن أيب ربيعة، أتقصى ما تبقى من العرجي، أتقصى ما تبقى من ذلك الشعر اجلميل، الذي                    
حفظناه صغاراً، وماذا بقي من روح تلك األمكنة اليت عاش فيها أولئك الشعراء الكبار، هذه الرحلة                 

عتمد بن عباد، ماذا بقي من والدة وابن زيدون،           محلتين أيضاً إىل األندلس ألرى ماذا بقي من امل          
وباحلدس املباشر حاولت أن أحدد عندما كنت يف قرطبة، قلت هذا البيت لعل والدة كانت تعيش فيه،                 
وبعد مراجعة جمموعة من الوثائق تبني يل فعالً أن آل اخلليفة األموي كانوا يقيمون يف الشارع نفسه يف                  

ا احلادث بالذات، وهذا الكتاب بالذات، أن أشري إىل أننا دائماً نتبع            ذلك املكان، قصدت من ذكر هذ     
تلك البوصلة الروحية اليت دينا يف كافة خطواتنا، بعض األمور ال جتد وثائقها لكن احلدس يكفي،                  
واحلدس يف أغلب املواقع بالنسبة للكاتب هو الشيء األساسي لبلورة أي فكرة، رمبا البعض يعلم إين                 

 ضاعوا بني الصحافة والعامل األكادميي، أقصد إىل مجع األكادمييني فيقولون هذا صحايف أصابه              من الذين 
التسطح، أعود إىل مجاعة الصحافة يقولون هذا أكادميي متقعر، وأنا بني عمق األكادمييني وبني بساطة                

ببتها، ألنك لو نظرت    الصحافة ورشاقة أسلوا أعجبتين هذه املفارقة، كنت أستاء منها يف البداية مث أح            
إىل كل ما جيمع اآلن يف النقد األديب مثالً ستجد أنه مل ينضج ومل يوزع جيداً ومل ينتشر بني القراء ألنه                      

افتقد إىل رشاقة األسلوب الصحايف وافتقد إىل تعمق األكادمييني ونظرم           :  افتقد إىل هذين العنصرين   
عله مفهوماً وحمبوباً عند قاعدة عريضة من القراء، إذا         العميقة اليت حتدد كل شيء وتقننه وحتاول أن جت        

آن أليب حنيفة   "كان يل جتربة وكان املطلوب أن أحتدث عن هذه التجربة فآمل أال يقول البعض يف سره                 
املراحل اليت    ألين سأتبع ما أحببت، سأطرح األسئلة على نفسي أوالً، وأشارك معكم أهم           "  أن ميد رجله  

فأنا حىت اآلن أمام نفسي     .  اً حقيقياً وكبرياً وجعلتين من أنا إن كنت شيئاً حىت اآلن          اعتقد أثرت يب تأثر   
أصحو على عشرات املشاريع واألحالم اهضة وأنام على عشرات املشاريع اليت مل تنفذ، وأفتح                 
 أدراجي على عشرات الكتب اليت مل تكتمل ويب كل ما بكم من قلق وحرية، وحماولة للفهم لكن أحياناً                 
تصيبين نوبات من اإلحساس بالذات، حسناً أيها الفىت لقد أجنزت كذا وكذا وكذا، مث أنظر إىل ما مل                   

 .ينجز فأجد أين مل أجنز إال القليل وهذا ما يضعين يف ورطة دائمة
من األسئلة الكربى يف حيايت هذا السؤال االغترايب الذي يواجهين يف كل مكان، مرة كنت يف                 

ألقيت حماضرة يف جامعة تيزيوز وهذا قبل األحداث طبعاً، يف بداية التسعينات، أتى يل              اجلزائر وبعد أن    
مذيع من التلفزيون متحمس لتسجيل على اهلواء ليذاع الربنامج مباشرة، أتاين بسؤال واآلن أيها                 



الشاعر املغترب مىت تعود إىل أرض الوطن؟ أنا نظرت يف املذيع ورأيت محاس الشباب، وكان يتوقع                  
جواباً واحداً أن أقول له إين مللت من الغربة ومن برودة االغتراب وإين أتطلع إىل يوم قريب أعود فيه                   
إىل الوطن، لكنين مل أقل ذلك، ألن هذه القناعة مل تعد تتوفر داخلي، ولقد تعودت أن أقول ما أحس أنه                    

اإلجنليزي هو شديد   ال أعتقد أن الطقس إن كنت تعتقد أن الطقس           :  الصدق، قلت ببساطة آنذاك   
الربودة، فالربودة عادة تكون يف القلوب، وال أظن أن االغتراب مسألة هلا اية، هناك نوع من البشر                  
كالبدو أنا أعتقد أننا أصحاب الصحافة هذه األيام مثل البدو املعاصرين، عندنا توق للرحلة، عندنا توق                

 مكان ولكن ليس اجلواب هنا، اجلواب        لالكتشاف، عندنا توق للبحث، وال نستطيع أن نستقر يف         
األكرب أن داخلي اآلن يتشكل موضوع كائن كوين، ال أستطيع اآلن أن أقول إين أحب هذا املكان                   
بالذات، يعين مثالً أنا مسقط رأسي سرمدا من األماكن اليت أتعلق ا حىت الولع، لكنين أستطيع أن                   

ويحن   هلا أرواح حتب وتناغى وتشتهي    دن كالبشر   أتعصب إىل مدن كثرية حضرت ا وأحببتها، فامل       
أستطيع أن أقول إين أحب مكاناً وأحداً، أنا اآلن فعالً             اللحظات أين ال   حلظة من   اكتشفت يف   إليها،

 ال أريد أن    -أحب أكثر من مكان، يعين إذا كانت سوريا هي األم اليت ولدت، فإن النضج احلقيقي يل                 
هجر وحتديداً يف املهجر الربيطاين، وال أجد غضاضة اآلن من القول            قد حصل يف امل    -أقول بكل أسف    

أن هناك أم أرضعت وأن هناك أم ربت وأستطيع اآلن أن أحب أكثر من مكان، إذا طلبت مين التوازن                   
أيهما أكثر؟ ال أستطيع اإلجابة ألين أعتقد يف حلظة من اللحظات حينما نكون لوحدنا أمام مرايانا فإن                  

ن الصراحة حنتاجها أن نقول هل هذا اإلنسان الذي توصل إىل جواب ومل يعد يفرق بني                 أكرب نسبة م  
وطن ومنفى يستحق االحترام؟ إذا قلت لنفسك نعم هذا الرجل يستحق االحترام معىن ذلك أنه سؤال                

 .جديل وحقيقي وإنساين وكوين ويستحق أن تواصل البحث لنوع من هذه األسئلة
 فعالً كان يف املهجر الربيطاين كما قلت، وهناك تبدأ بالتعرف على             االنصهار احلقيقي لتجربيت  

 تكتشف أن أيام رينان     -عامل جديد تكتشف إن جمموعة املستشرقني الذين كان هلم ذلك النفوذ              
 االستشراق كان هو الذي حيرك اجليوش، والثقافة كانت هي اليت حترك السياسة،             -ودوساس ودوزى   

 جمموعة من املستشرقني املساكني، مل يعد ذلك الشرق الذي يدور باألذهان هو             لكن اآلن يف تلك البالد    
ما يدور يف أذهام، ومل تعد السياسة خاضعة للثقافة كما كان األمر يف القرن الثامن عشر، ومل يعد                    

تواجه هلؤالء تلك االهتمامات األكادميية الفقهية اللغوية املوسعة، جتد أن الصور قد اختلفت كلياً وأنك               
عاملاً جديداً فيه نقيض ما كنت تتصور عن تلك العوامل، وأنا أتعصب لعبارة لقرامشي يقول فيها إن                   

 .نقطة اإلتقان النقدي تبدأ بالتطور حني يعي اإلنسان حجمه احلقيقي ومسؤولياته عن العامل احمليط
تشف أن أكثر   أمام هذه األجوبة اليت ال يقدمها لك الغرب اجلديد تكتشف صورة جديدة وتك             

 تكتشف  جديد،  إىل فهم   حيتاج منك من غرب وأكثر من شرق هناك وأن هذا الشرق وهذا الغرب             



يتوقع ذات يوم أن يلتحم جناحا اإلنسانية يف رواية           مثالً الذي كان    أن كبلنج خيتفي ويظهر فلوبري    
كنا نظن أن الغرب    شهرية له هي بيفارو بيكوشيه، تكتشف أيضاً أن ذلك العامل الومهي الساحر الذي               

 الصدمات  - دعوين أقول    -أقامه عن شرقنا مل يكن يقصد به الشرق العريب بالتحديد، فمجموعة هذه             
جتعلك أمام سؤال أخطر من السؤال الذي سبقه وهو هل حنن باجتاه مرحلة جديدة تذوب فيها الفوارق                 

نعتقد أا موجودة يف مكان ما؟      فعالً بني الثقافات وتذوب فيها كل هذه احلدود واألسوار اليت كنا             
أيضاً هذا من األسئلة اليت تشغل البال وال أعتقد أن اإلجابة عنها بسيطة، فمن السهل أن تقول حنن                    
أمام ثقافة كونية، لكن هذه الثقافة الكونية هل ستزيد من كثافة اهلوية احمللية أم ستلغيها؟ بعضنا يتسرع                 

غي اهلوية احمللية، ولكين أعتقد أا ستزيد، عفواً لكلمة أنا، أنا من            يف اجلواب ويقول الثقافة الكونية ستل     
الذين يعتقدون أن الثقافة الكونية ستزيد من الشعور باهلوية احمللية وسيكون لكل الثقافات اإلقليمية                

 ..انتعاشة أخرى يف ظل ثقافة إنسانية تستطيع أن توحد وأن تقبل ألا تضع التعددية يف قمة األولويات                
حينما يكون هناك تعددية، حينما يكون هناك اعتراف باآلخر لن يكون هناك خطر من اإللغاء، لن                  
يكون هناك خطر من احملو، لن يكون هناك خطر من قوة غامشة تقول لك أنت لست موجوداً، حينما                   

 .يكون هناك مناخ تعددية تعرف أن كل شيء ميكن أن يبقى
ة النوازع البشرية، جمموعة الطبائع، كل شيء ميكن أن يكون          الثقافة، األقليات، العقائد، جمموع   

حممياً وبصورة فعلية يف إطار تعددي، إمنا اإلطار الواحدي هو الذي يرعب، لذلك دائماً واحدية يف                  
السماء وتعددية على األرض هو من األجوبة اليت بدأت تقنعين إىل حد كبري، ألنك مع اكتشاف                   

رب، مع املعايشة، تتعلم عادات جديدة، حتس أن كل ما نشأت عليه من             اآلخر، مع التعرف عليه من ق     
عادات فيها تسلط وفيها فردية وفيها نزعة عنيفة ختتفي بالتدريج وتبدأ تدرك أن هذا اآلخر الذي                  

لن   خيتلف معي هو يف الواقع يزيد من رصيدي ويعرفين بنفسي بشكل أفضل، إذا بدأنا باامالت                
كن مبجرد أن يبدأ النقد سوف أكتشف اآلخر بشكل أفضل وسوف أكتشف             نتوقف حىت الصباح ول   
 .نفسي بشكل أفضل أيضاً

يف بالدنا دائماً     ..من األسئلة اليت وردت يف طريقي يف هذه التجارب سؤال املثقف والسلطة            
آلة جتارب مهملة مثالً، أمهلنا فكرة املثقف املستقل، منذ ابن خلدون وإىل اآلن املثقف آلة السلطة و                 

السلطان حسب تعبري ابن خلدون، لكننا أمهلنا قبل ابن خلدون جتربة رائعة مثل جتربة اجلاحظ، اجلاحظ                
أتى به كما تدرون مجيعاً ومجيعكم أساتذة يف التراث، أتى به املأمون إىل الديوان، سلمه ديوان الكتاب،                 

شروعه الفكري املستقل، حيتفظ    مكث يف ذلك الديوان ثالثة أيام فقط مث غادر إىل غري رجعة ليؤسس م             
مبساحة بينه وبني املأمون، بينه وبني الدولة، هناك مواقف للمعارضة وهناك مواقف للموافقة، مل يستسلم               
بالكامل ومل يعارض بالكامل وهذا املشروع الفكري العريب املستقل نستطيع أن نستوحي منه الكثري فلم               



ق تطور الفكر العريب ويف إطار تطور الفكر النقدي لكننا          تكن هذه التجربة من فراغ إمنا أتت يف سيا        
دائماً مل الرجوع إىل هذه القضايا ونقفز إىل االسترياد لعلي داخلي منذ زمن كنت أتعامل خارج                  

جمرد أن لوح لك    ..  إطار كل معريف سياسي ألين من الذين يعتقدون استقالل الثقافة استقاللية كاملة            
 يف رأسك األفكار، يفقد احلياد املعريف ذلك        ط عليك األمور، ختتل   ط املعز ختتل  أحد بسيف املعز أو بذهب    

الزخم الذي جيعل منك كاتباً متألقاً حيلق يف آفاق أخرى، هذه االستقاللية بدأت كما نقول أعض عليها                 
دود، بالنواجذ، أعرف متاماً أنك ال تستطيع أن حتصل عليها كاملة يف عامل عريب معقد الظروف معقد احل                

أعرف أنك صحيح تكتب يف منطقة بعيدة عن الوطن العريب لكن ال تستطيع أن ترضي كل األذواق                  
وال كل الرقباء، إمنا بقدر اإلمكان ومع مرور الوقت تبدأ بإنتاج خطاب معريف يداعب هؤالء الرقباء،                 

كل مباشر   يكتب بش  وتكتشف أن الذي  يقفز من فوق هؤالء الرقباء، حىت األسلوب يبدأ بالتغري،           
يكتب بطريقة رمزية، بطريقة متقنة، بطريقة جتيد زرع           الوهج كذاك الذي    ليس له ذلك    وصريح

األفكار وجتيد اللمح ولكنها ال توغل يف الكثري من التوضيح وتترك املساحة للقارئ، بكل أسف                  
قدم إليه  الصحافة العربية يف فترة من الفترات تعاملت مع القارئ العريب وكأن كل شيء جيب أن ي                 

جاهزاً، وكأنه ينتظر احلل لتقول له هذه املشكلة وهذا احلل وما عليك إال التنفيذ، هذه عقلية خترب                  
الكتابة، خترب التلقي، خترب الود الذي أصالً ينشأ بني قارئ وكاتب وحيتاج بني فترة وأخرى إىل من                  

ئمة جيب أن يوجد من يوقظها ومن       خيرج تلك النار اليت هي حتت الرماد، ألن كل أسئلة تنام هي نار نا             
 .حيركها ومن يدفعها يف مسارات صحيحة

آباء "من األسئلة أيضاً اليت أرقتين سؤال احلداثة، هذا السؤال والذي خصصت له كتايب األخري               
أغاظين كثرياً، كنت بالغرب وعلى إطالع على التيارات الفكرية بالغرب وأدري أن             "  احلداثة العربية 

 للحداثة ال يتعلق بالشعر وحده، هو كاملشروع احلداثي العريب الذي حتقق أثناء الدولة              املشروع الغريب 
العباسية، أثناء أيام املأمون، وإىل القرن السادس اهلجري، هو حداثة جمتمع، حداثة تطور فكري،                 
ا مؤسسة كاملة تتحرك على كافة األصعدة، لكننا كنا نقصرها على الشعر فقط، ومن ذلك املوقع إذ                

كنت تراقب وترى وتشهد جناية حقيقية حتتاج إىل من يصححها، حتتاج إىل من يبلور حمتواها اجلديد                 
حتتاج إىل من يقول إنه ما من نظرية نقدية ميكن أن تولد خارج الرحم التراثي، حتتاج أن تقول إنه ما من                    

يف أيام حممد عبده واألفغاين     حداثة أدبية ميكن أن تولد بعيداً عن حداثة اجتماعية، هذه األسئلة طرحت             
وطه حسني لكن حداثة اتمع يف ذلك الوقت مل تكن كحداثة أيامنا فضاعت أسئلة كثرية وأجوبة                  

م كنت أرمي باحلقيقة إىل غرض ال خيفى على          ١٩٩٨ إصدار هذا الكتاب عام       تأكثر، وحني وقَّ  
 وبعد انقضاء نصف قرن على ذلك       م، اآلن ١٩٤٧اللبيب، أول بيان للحداثة العربية انطلق يف بريوت         

العباسي، لذا أردت إن    البيان جند أنفسنا أن فهمنا للحداثة يقل كثرياً عما كان يفهمه اآلباء يف العصر               



خمتلف وباجتاه خمتلف ويريد أن يعيد هلذه          األمور من منظور   اجلديد يفهم   أن اجليل العريب    أقول ببساطة 
عالً هم أسسوها وغرسوها إىل أن أينعت، أعدا إىل اجلاحظ، أعدا           احلداثة العربية آباء التراث الذين ف     

إىل أيب حيان التوحيدي، أعدا إىل احلالج، وإىل جمموعة من كبار الذين أسهموا يف وضع بنية حقيقية                  
فكرية متطورة أمهلنا االستفادة منها لذا وصل حالنا إىل ما وصل إليه، وإن شاء اهللا هذا املشروع سوف                  

 مبقاربة أسطورية للشعر اجلاهلي تقدم له قراءة خمتلفة من خالل الفهم األسطوري للمنطقة وما                يكمل
 .كان فيها من أساطري

ال أريد أن أطيل عليكم فاألسئلة كثرية، واألجوبة أقل، إمنا خالل هذه الرحلة الطويلة واملتشعبة               
 إىل البالد العربية، إىل مصر       بني السياسة والصحافة واألدب تذكرت ذات مرة أن اليابان أرسلت          

حتديداً، يف القرن الثامن عشر، أرسلت وفداً لتستفيد من التنوير العريب الذي كان موجوداً آنذاك، عاد                
 !الوفد وعادت البعثة اليابانية وأخذت ما استطاعت أن تأخذه، وانظروا أين هي اليابان اآلن وأين حنن؟               

إمنا نفتقر إليه هو التراكم، دائماً احلضارات ال تبىن بطوب           هذه املقارنة أردت من خالهلا أن أقول         
جاهز، هناك حالة من التراكم، جيل يبين وجيل آخر يكمل البناء، حنن كلما جاءت أمة لعنت األمة                   

يكتمل عندنا أي كتاب وال يكتمل      اليت سبقتها وبدأت من جديد لذا ال يكتمل عندنا أي مشروع وال              
..  فكرة من هنا، كلمة من هناك، قضية من ذلك االجتاه           جمموعة من التهابيش،   عندنا أي تيار فكري، جند    

فال يقوم ذلك البنيان احلضاري، وال يخلق ذلك التراكم الذي ال ميكن أن تقوم حضارة بدونه على                   
 .اإلطالق

.. يبقى السؤال الذي يطرح علي دائماً وأنا أحياناً أريد أن أستبق األمور وأطرحه على نفسي                
لك الضياع بني الشعر والنثر، الكتابة يف الصحافة والكتابة اليومية حتديداً والكتابة لفترات طويلة                ذ

جتعل الناثر يطغى على الشاعر، الشعر عزيز وقليل الزيارات ويأيت يف العام مرة واحدة، ومرات ال يأيت،                 
ا أقول عن نفسي أحياناً     كثرياً، إذا كان زهري صاحب حوليات فرمب      أنا فعالً من املقلني، ال أكتب       

كل أربع سنوات أصدر جمموعة أو أقل من جمموعة وبقصائد قليلة، فعالً              ..  كبيسيات  أنا صاحب 
تطغى شخصية الناثر على شخصية الشاعر لكن ال أستطيع أن أقل بأن هذا الوضع يزعجين لكين أرى                 

عصر القادم سوف يترسخ من خالهلا      أيضاً أمهية النثر، أرى زهو اجلملة النثرية وأرى أيضاً أن فنون ال            
فن العمود الصحفي كواحد من أبرز الفنون، الناس لن يكون عندها وقت للكتب الكبرية وال                   
للموسوعات وال هلذه الروايات املطولة، ومن هذا املنطلق حاولت بقدر اإلمكان أن أجعل من كتابة                 

، أحياناً قراءة ثالثة أشهر ترتهلا يف ثالث        العمود الصحفي فناً يتعب أحياناً لكنه ممتع يف كل األحوال          
مجل، عملية صعبة، إمنا ملن اعتاد عليها وملن اعتاد التعامل ذه الطريقة يعرف أن هناك قارئاً يستحق                  
اجلهد وأن هناك عقالً جيب أن حتترمه وأن هناك جمموعة من اخلواطر واألحاسيس املرهفة اليت حتتاج                  



لينا حالياً خصوصاً يف بريطانيا وفرنسا، تيار أدب املهجر اجلديد،           منك إىل جهد مضاعف، يطلقون ع     
وأنا أسأل نفسي فعالً هل هناك اآلن تيار أدب مهجر، هل هناك أدب مهجري جديد يذكر جبربان                   

ألن هذا األدب الذي يكتب حالياً      ..  وباملهاجرين األوائل إىل أمريكا الشمالية واجلنوبية؟ وغالباً أقول ال        
تلف كثرياً عما يكتب يف الوطن العريب إال من حيث مساحة احلرية اليت ميارسها من يقيم                  هناك ال خي  

هناك، هذه الفواصل مل تعد موجودة، معاناة جربان وميخائيل نعيمة قبل العودة إىل الوطن ال جندها حنن،                 
عنا يف حجر نومنا،    حنن يف قلب الوطن العريب، نأيت إىل الوطن العريب كثرياً الفضائيات العربية تسهر م              

تذهب إىل اجوان رود فتحاول البحث عن إجنليزي وليس عن عريب ألم كلهم عرب، هذه األجواء ال                 
جتعل من فكرة احلديث عن أدب مهجري جديد فكرة جادة إىل حد كبري، فهو أدب جيب أن يصنف يف                   

ما يكتب هنا ويقال هنا     إطار األدب العريب دون حاجة إىل هذه التسميات اجلديدة ألنه ال خيتلف ع             
 .فعالً

امسحوا يل أن أختم بالشكر اجلزيل ملن أتاح يل هذه الفرصة آليت إىل هذه األرض الطيبة                    
 وأكثر  أذهانكم أكثر وأصارحكم مبا يدور يف ذهين من أسئلة ال أجد جواباً هلا، وأعتقد أن ما يدور يف                 

تالميذ على دروب املعرفة، وشكراً       نامريدين، كل   وال يوجد   ال يوجد أساتذة    وعلى دروب املعرفة  
ألخي الشيخ عبد املقصود خوجة، الذي جعلنا نشارك هذا النسيم العليل الذي يهب بيننا اليوم حممالً                 
مبحبة سأقدرها كثرياً وأمحلها معي وحني أحتاج يف ديار االغتراب إىل دفء ويأيت من يسألين عن برودة                 

 .  فشكراً لكم هذا املساء، وكل مساء..االغتراب سأجد هذا الدفء بني ضلوعي
 
 

  ))الكريم األسئلة املوجهة لضيف االثنينية(( 
ملاذا هذا الصمت املطبق من بعض       :  سؤال من األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول         -

 مليار  ٨٥٠القيادات إزاء هروب وهجرة العقول املبدعة واخلرية والصحافة واألحوال الكارثية           
 لإلسالم والعرب والعمالة - وال زالت - الدول اليت كانت معادية وحاقدة دوالر االصطياف إىل

الفلسطينية واألردنية واللبنانية اليت تعمل يف إسرائيل يف البناء واخلدمات وتنمية الصناعة               
والزراعة على ممتلكام اليت اغتصبها منهم أعداؤهم اليهود، هذه احلالة الغريبة هل تعترب خيانة               

 لعربية ؟ هل من عالج هلا وكيف ؟لألوطان ا
 

هجرة العقول العربية ال أستطيع أن أعتربها حالة كارثية، هناك أمور حتمية وأغلب هذه                  
الكفاءات حسب علمي وحسب معرفيت وحسب احتكاكي عندها رغبة يف العودة عندما يتوفر املناخ،              



ضعوا قنبلة يف جامع لندن، يف جامع       مىت يتوفر ذلك املناخ هذه علمها عند ريب، مرة صار هناك عندما و            
رجين، كنت أكتب لة تصدر يف اليونان فطلبوا مين أن أسأل ماذا حدث هناك ؟ فذهبت وسألت إمام                  
جامع رجين عمن وضع القنبلة، قال علمها عند ريب، فعالً حالة مىت يتوفر مناخ لعودة األدمغة املهاجرة                  

ؤسسات اخلاصة على حد سواء، قليل من املعرفة يدفعنا إىل          حيتاج إىل جهد مجاعي من احلكومات ومن امل       
االعتقاد أن كل هذه العقول املهاجرة كان ميكن أن تكون هنا وكان ميكن أن تفيد هذه البالد وأكثر                   

ب وال ذراع الترحيب فاضطرت إىل أن تكون هناك إىل          ـدار الترحي ـمن قطر عريب لكن مل يفتح هلا ج       
 .حني

 

ة هذا سؤال أنا شخصياً ال أعرف جوابه، ال أفهم بإدارة األعمال وال بترتيب              فيما يتعلق بالعمال  
األعمال ولكين أدرك أن الوطن العريب حيتاج إىل حالة من التكامل وهذا التكامل ختربه السياسات، إذا                
وجدت نوايا للتقريب بني هذا القطر أو ذاك فيمكن أن حتل مشاكل العمالة يف مصر ويف فلسطني ويف                   

السؤال ليس مىت حتل مشاكل العمالة ؟ لكن مىت ينشأ املناخ العريب احلقيقي الذي               ...  ردن وسوريا األ
يساعد على حل مجيع هذه املشاكل ؟ أنا ال أحب ألفاظ اخليانات، العماالت وهذه األمور، أظن أننا                  

لة املوجودة حالياً ختلق    جتاوزنا املرحلة الشعارية يف السياسة العربية، ليس باإلمكان أفضل مما كان، احلا           
 ميكن أن حتل بعض هذه      - وهو على األبواب     -كوة من األمل إىل أن املناخ القادم يف القرن القادم رمبا            

املشاكل، ال حيل أي مشكلة أن تتهم فالناً باخليانة أو العمالة أو تعطيه هذه األلقاب، قبل القفز إىل                    
هل كنا فعالً نقوم بواجباتنا كما جيب، يف املنطقة العربية          إطالق هذه األلقاب للنظر إىل أنفسنا ونقول        

نشأت حالة من االتكالية دائماً نتوقع كل شيء من الدولة وكل شيء من اجلهات الرمسية وكل شيء،                  
القطاع اخلاص كان يستطيع أن يفعل الكثري ألزمة العمالة الفلسطينية لكنه بفترة من الفترات أيضاً هو                

 صار مشبع بكل ما جد عليه من ظروف جديدة مل يكن مستعداً هلا، فهذا سؤال                 صار مشبع مبشاكله،  
ال تستطيع أن جتيب عليه ندوة أدبية وال أعتقد أن هذه األمسية من فلسفتها أن توجد حلوالً ألزمات                   

 كما فهمت إطار خنبة فكرية حتاول أن تبلور جمموعة من احللول النظرية أما               العمالة العربية، االثنينية  
 . التنفيذ فهو ليس بيدي وال بيد الشيخ عبد املقصود إمنا نتركه للزمن وللوقت

 

  ))تعقيب وإضافة من صاحب االثنينية (( 
ندوة أدبية ال دخل هلا إطالقاً ال يف          أضيف إىل ما تفضلتم به أن االثنينية      :  عبد املقصود خوجة    •

 إذا كانت أدبية فهي للطرح وهي للنقاش        -مناقشة األمور السياسية وال بوضع حلوهلا وال األزمات         
 .وكلٌ ميسر ملا خلق له وما عدا ذلك ليست من مسؤولية االثنينية

 



 األخ سليم حممد احلاِج يقول من هم شعراء العربية الذين تأثرت م قدمياً وحديثاً؟ -
ديد لنقول   نبدأ من طرفة، إىل عروة بن الورد، إىل املعري، وإذا كان ال بد من حت                 ..العشرات

تأثرت بأصحاب االجتاه الكوين، األدب الكوين عند مجيع األمم اإلنساين موجود لكن يف العربية قليل،                
عندنا أدب دم، أدب عنف، أدب فقر، أدب مديح، أنا كان يلفت نظري األديب اإلنساين، توقفت                  

توقفتم مجيعاً عند هذه    عند كونية طرفة، توقفت عند هذا الزخم اإلنساين يف شعر املعري، توقفت كما              
القدرة على احلب عند عمرو بن أيب ربيعة، إذا كان ال بد من ذكر شعراء عالمات فهم هؤالء، لكن                    
من اجلدد ال أستطيع أن أذكر أكثر من نزار قباين فهو فعالً أستاذ اجليل الذي تفتحت مراهقتنا على                    

 اللغة، ليست تلك املرأة اليت يتغزل ا،         قصائده الغزلية والذي قلدناه كثرياً، وحاولنا أن حنب تلك         
ولكن تلك اللغة األنيقة املوحية اليت تقول الكثري يف إحياءات وإمياءات ظريفة، هذا عن الشعر احلديث،                
أما الشعر العاملي وال أعتقد أن السؤال قد سأله لكن تربع من عندي، فقد كان األقرب إىل نفسي                    

 .ومن الذين قرأم بود عميق أيضاً ازرابونت" كفايف"كندرية الشاعر اليوناين الذي عاش يف اإلس
هل تفهمون أشعار أدونيس اليت تنشرها له الصحف         :  األخ خالد حممد علي يقول      -

 واالت ؟
أنا احلقيقة سألت الشيخ عبد املقصود ألين كنت أحاول إراحتكم، يعين األسئلة كثرية وال أحب               

 اإلمكان أن أختصر، آباء احلداثة العربية كما أعتقد أن آباء احلداثة            أن أطيل ولكنها مجيلة وأحاول قدر     
النثرية اجلاحظ والتوحيدي واحلالب، آباء احلداثة الشعرية هم يف الشعر اجلاهلي وحتديداً طرفة وامرؤ              

ستسيغه، أنا من   أالقيس وعروة بن الورد، ال تسألين عن بقية أصحاب املعلقات ألن الكثري منها ال                 
 مل يستطيعوا حىت اآلن أن يستسيغوا قصيدة احلارث بن حلزة بعض آباء احلداثة الشعرية أيضاً                  الذين

ميكن العثور عليهم يف أواخر القرن األول وأوائل القرن الثاين اهلجري، مع فطاحل األخطل وجرير                 
آلن أن نعيدها إىل    هؤالء ميكن أن يكونوا هم اآلباء احلقيقيني للحداثة العربية اليت حناول ا           ...  والفرزدق

 .جذورها التراثية
 ...آذنتنا ببينها أمساء

لقد سطر التاريخ جرائم القرامطة يف      :  األخ عبد احلفيظ حممد أمني تركستاين يقول         -
 أين األدب يف تاريخ القرامطة ؟... صفحات سوداء

 سنوات من عمري يف دراسة أدب القرامطة،        ١٠هذا السؤال كان صاحبه يدري أين صرفت        
من الكتب اليت عملت عليها مبتعة، يف سنوات الشباب، بعض           "  ثالثية احللم القرمطي  "ذا الكتاب   ه

البشر يتعجلون احلصول على شهادة علمية، وبعض البشر يستمتعون بالبحث، فأنا كنت أستمتع                
د بالبحث عن تلك الوثائق اخلفية، هذا البحث محلين إىل اهلند والسند والبحرين وكمربيدج واكسفور              



حبثاً عن كلمة أو شيء من هذه الوثائق اليت حميت بكل أسف، مشكلة القرامطة يف التاريخ العريب أم                   
فرقة من الشيعة الغالية، لكن ما قاموا به جعل فئة كبرية خترجهم عن اإلسالم كلية، وبالتايل فكافة ما                   

 بعشرات  الرابع اهلجري تعج  كتبوه وما قالوه مت حموه، وليسوا هم وحدهم فقد كانت بغداد يف القرن              
احلركات السرية، حركة الشلمغاين، حركة نصر الطائر، جمموعة احلركات اليت نشأت حول احلالج يف              
سجن اخلليفة املقتدر، عالقة احلالج بأم اخلليفة املقتدر، يعين دور يشبه فعالً دور راسبوتني يف بالط                  

، تكتشف تارخياً عربياً آخر، تكتشف تراثاً        القياصرة، هذه احلركات اليت للبحث خلفها جانب مثري        
 .آخر، تكتشف أن أهم شعراء العربية مثالً املتنيب واحلالج كانوا من هذه الفئة

املعروف للجميع أن أغلب ما قاله من يقول أن املتنيب سجن الدعائه النبوة قصة ليست صحيحة                
 أيضاً سجن بتهمة أنه أحد دعام،       واألصح ألنه انتمى لقرامطة محص يف فترة من الفترات، احلالج          

وعندما يكون يف العربية هذه األمساء الكبرية اليت تورطت ذات يوم مع حركات سرية فأنت جيب أن                  
تقيس الزمن على زمنه، ال تنظر إليه مبنظور هذه األيام، ولكن يف تلك األيام ستدرك أا كانت حركة                   

.. تفتح اال أمام كافة التيارات اجلديدة لتنضوي حتتها       هلا وزا السياسي الكبري وكانت حركة جريئة        
ما حصل بعد ذلك قلب كل تلك األمور، بدأ التشويه وبدأ اجلانب اإلجيايب أو جانب العدالة                    
االجتماعية الذي طرحته تلك احلركات يضيع وظهر وجه آخر لتلك احلركات عندما حتاول اكتشافه               

ثر من ذلك جتد أنك أمام جمموعة من القطع املشوهة، وأنا يف             بعد سبعة قرون من ذلك التاريخ أو أك       
هذا الكتاب قلت أحياناً كتابة تاريخ هؤالء اجلماعة مثل الباحث يف اآلثار جيد لوحة كاملة ولكنه ال                  
يستطيع أن يؤلفها كاملة فهناك بعض النواقص اليت حياول إكماهلا باخليال، ألن املتوفر من الوثائق ال                 

لكن السؤال عن أدب هؤالء كان مؤثر ال أظن ذلك ألن انتماء املتنيب إليهم كان                .  لكيساعد على ذ  
لفترة قصرية مث انقلب عليهم وقصته معروفة ال أحب أن أطيل فيها، ومل يكن هناك شعراء كبار غريه                   

معقولة وغري احلالج داخل هذه احلركة، األبيات القليلة اليت بقيت مما قاله بعض شعرائهم تدل على أا                 
ر تاريخ األدب العريبولكنها مل تشكل تياراً أدبياً مهما يستحق أن نقول أنه غي. 

 األخ حممود حسني ما رأيكم يف الدعوة اليت ينادي ا الكتاب العرب            السؤال التايل من    -
 ويدعونا ا إىل التطبيع مع اليهود يف فلسطني ؟

الثقايف، إسرائيل تريد التطبيع االقتصادي، لكننا      دعوة مشبوهة ومدانة، إسرائيل ال تريد التطبيع        
دائماً نطرح قضايا غري واردة عند اآلخرين، إسرائيل غري معنية إطالقاً بالتطبيع الثقايف وال أظن أا                  
طرحته، حنن نطرحه ونتناقش حوله وخنتلف حوله وتظهر بيننا تيارات حتاول أن تلتف على الكثري من                 

التطبيع مع اإلسرائيليني خيدم أي هدف سياسي وال أعتقد أم يريدونه أصالً،            خالله، لكن ال أعتقد أن      
وأعتقد أن هذا السؤال مضيعة للوقت، فالبالد العربية والتيارات األدبية يف الوطن العريب وكما شاهدا               



 ال  وعرفتها من احتكاك مباشر ترفض هذا االجتاه كلياً ألن هذا الصحيح وهذا هو االجتاه اإلنساين،                
ميكن ألي بشر أن يقبل الظلم ويشاهد أرضه حمتلة وأن يشاهد أشقاء له يذحبون، مث جيلس يف طاولة                    
واحدة مع مغتصبيهم، هذه مسألة ال جتوز يف العرف اإلنساين، والعرف األديب، والعرف األديب هو                 

 .عرف إنساين عميق بالدرجة األوىل
 

تتار يف العامل عندما ألقى املغول الكتب يف        ما مدى تأثري حركة ال    :  األخ علي صاحل يقول     -
 ر دجلة، وهل للشعب التتري املسلم كتب إسالمية يف عامل الثقافة اإلسالمية؟

 

اهتمامي باملخطوطات قادين إىل بعض املناطق يف مجهوريات االحتاد السوفييت القدمية، هناك بعض             
 إىل هذا الشعب املسلم وإبداعاته ولكن        وفيها إشارات "  باكو"املخطوطات فعالً وحتديداً خمطوطات     

بكل أسف أنا اآلن يف مرحلة انتقالية، ومل يتسن يل الوقت لالطالع ذه املخطوطات كاملة ولكين أعد                 
ن شاء اهللا عندما تتوفر يل فرصة باالطالع على معظمها أن أعلن ذلك وأن يكون ذلك مكتوباً ليكون                  إ

 .اجلواب متوفراً للجميع
 

حنن نرى أن دعوة الغرب إىل التعددية الفكرية وتنوع          :   السيد سامل يقول   األخ أمين   -
الثقافات شعارات جوفاء، فهم ال يقبلون سوى بفرض سيطرم الثقافية على اآلخرين من منطلق              
الرسالة السامية للرجل األبيض لتمدين العامل، بصفتكم مثقف عريب تعيشون يف الغرب ما مدى               

 ه الشعارات؟استشعاركم ملصداقية هذ
 

 كما سبق أن قلت عن املستشرقني أم مساكني          -أنا أعتقد عكس السؤال متاماً، اال اآلن         
 هم حالياً يبحثون عنا ويتقربون منا ويقولون تعالوا نعقد أمسيات عربية أيضاً، أدب               -فعالً مساكني   

لثقافة اهلندية وهناك هيئات تقدم     األقليات يف أكثر من مكان يعطى اهتماماً متنامياً وهناك هيئات تنمي ا           
الثقافة الصينية، أعتقد أين قد أوافق السائل على شيء واحد وهو أننا أسرفنا يف االعتماد على الثقافات                 
الغربية وعلينا أن ننتبه إىل الثقافات الشرقية القريبة منا والغنية حتديداً وأقصد ا الثقافة اهلندية والثقافة                

قافتان غنيتان فعالً، وحىت املستقبل السياسي اآلن يف تلك املناطق يشكل حموراً هاماً             الصينية، فهاتان الث  
جيب أن نقترب منه، الشعارات الغربية ليست جوفاء كلها، ولكن االعتماد عليها سيجعلنا حنن أيضاً                

 تشجع  نقدم أنفسنا بشكل أجوف، املظلة الغربية فعالً تقبل بعض التعددية وتقبل أكثر من أدب وفعالً               
أكثر من تيار وال حتكم على األمور من كل هذا البعد ولو كنت يف قلب الصورة رمبا كان رأيك خمتلفاً                    

 .متاماً



لقد دخل الشعر العريب احلديث رحلة أفرغت الشعر كما         :  سؤال من معن مرعي يقول      -
ان لوقفة حامسة   نعرفه من خالل تارخيه ايد عرب العصور من مضامينه شكالً ومعىن، أما آن األو             

 تصون التراث وتنطلق منه للتجديد احلقيقي ليبقى الشعر ديوان العرب؟
عندما نذكر مأساة   الشعر يعيش تراجعاً يف كافة أحناء العامل وليس يف العامل العريب وحده، دائماً               

سرح، علم غريه، اآلن زامحه امل       أمة مل يعد عندها    ديوان أمة أو علم     أن الشعر مل يعد     الشعر ننسى 
زامحته الرواية، زامحته القصة القصرية، مث جاء التلفزيون وكل هذه الفنون أخذت مساحات كانت                
متروكة للشعر، وحينما نقيم الشعر جيب أن ننظر إىل هذه املساحات اليت سرقت منه أيضاً، أنا ال أعتقد                  

 حفالت عامة، الشعر    أن الشعر يف كل دهوره كان شعر منصات وال كان شعراً خطابياً، وال كان شعر              
دائماً إنساين ومحيم وهو مكتوب لنخبة خاصة إلنسان حيتاج إىل بعض الدفء، كتاب صغري حتمله معك                
إىل غرفة نومك تغازل به من حتب، تطرح فيه قضية كونية أما هذا الشعر الذي نسميه باجلماهريي                   

 .فليفقد شعبيته، فلن خيسر الشعر شيئاً إمنا اليت ستخسر السياسة
نسمع ونقرأ دائماً عن أزمة الفكر وأزمة الثقافة وأزمة السينما : األخ سعد سليمان يقول    -

حىت صرنا نصحو ونغفو على هذه األزمات، فهل األمر كذلك من           ...  وأزمة النص املسرحي إخل   
 واقع رؤيتكم الثقافية أم أا صور تشاؤمية أكثر من الالزم؟

يب اآلن حلد ما لك أن تعده حسب موقعك يف حالة مقبولة،            الرواية العربية مزدهرة، الشعر العر    
اآلن جمموعة تيارات وكافة النوافذ مفتوحة، سوف تصل يف مرحلة من املراحل حينما تقبل بالذائقة                 
اجلديدة وبالشعر اجلديد ستكون القضية قد حسمت، أنا أعتقد دائماً الذائقة العربية هي ذائقة                  

اجلديد حتتاج إىل وقت، الذائقة مثل اجليش املهزوم يتراجع عن خط            كالسيكية حىت تتحول إىل قبول      
الدفاع األول إىل خط الدفاع الثاين قبل أن يرفع راية االستسالم وتسود ذائقة جديدة، هذه أمور جتري                 
ببطء وحتتانية وتأخذ فترة طويلة من الزمن، فال نستبق األمور، الذائقة اجلديدة قادمة وهذه الذائقة                 

لكثري من األمور لصاحل شعر حيوي وحي وتتواجد فيه كافة التيارات، التفعيلة والقصيدة               ستحسم ا 
املسرح حيتاج ملناخ سياسي حر       أما املسرح فهو بأزمة حقيقية ألن     ..  احلرة والقصيدة الفراهيدية أيضاً   

 .وحقيقي وهذا املناخ غري متوفر يف الكثري من أقطار الوطن العريب
ما بني عبد القاهر اجلرجاين الناقد العريب اخلالد وكتاباته          :  يقولالدكتور حممد حمسن      -

النقدية السباقة لعصره واملواكبة للحداثة وما بني الكتاب احملدثني وعلى سبيل املثال جون كوين              
الناقد الفرنسي والعامل الشهري صاحب كتاب بناء لغة الشعر هل ترون فروقاً واضحة رغم الزمن               

 بني الناقدين؟الطويل الذي يفصل 



أنا ال أرى هذه الفروق وقد سبق يل ودعوت إىل إحياء هذا التيار وإىل نشوء نظرية نقدية عربية                  
من خالل املنجز العريب النقدي ومن خالل البالغة العربية وقلت حتديداً وهذا الكالم مكتوب وميكن                

يشكل أرضية صاحلة لنظرية نقدية     أن ما أجنزه عبد القاهر وما أكمله القرطاجين حازم           ...  العودة إليه 
ودائماً نترجم النظريات الغربية بعد انتهاء      "  اهلبش"لكننا بكل أسف كما قلت قبل قليل حنب         ..  عربية

صالحيتها، ال نستورد فقط معلبات منتهية الصالحية إمنا نستورد نظريات منتهية الصالحية، نسعى               
ب، هذا ما خرب كل نقدنا احلديث، نعم نقدنا القدمي          وراء التفكيكية والبنيوية بعد أن انتهت يف الغر       

 .يصلح كأرضية لتطوير نظرية عربية
لقد طحنتنا األحداث املفجعة، النكبة مع      :  فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين يسأل قائالً        -

إسرائيل اليت يسموا الصلح مع إسرائيل فهل ترون أننا سنخرج من الطاحونة ساملني دون أن                
رائيل بوعودها الكاذبة يف الرغبة يف الصلح مع علمنا أن اليهود ليس هلم وعود هل                تطحننا إس 

 أنتم متفائلون أم متشائمون مع السلم املوعود؟
حنن دائماً نستعجل األمور، هذا صراع أجيال، صراع قرون،         )  املتشائم(أنا مع مبدأ أميل حبيب      

 ظلوا  نتذكر نتيجتها نتذكر أم أيضاً    كن حينما   التجربة الصليبية يف الوطن العريب معروفة نتيجتها، ل       
باجتاه صحيح، هذا الصراع ال ميكن حسمه بني ليلة           عدة قرون يف هذه البالد إىل أن حسمت األمور        

وضحاها، وال رمبا يف حياة جيلنا وال اجليل الذي يأيت بعده، لكن كل جيل حياول أن يبقي اجلذوة                     
، حياول أن يعطي اجليل الذي يأيت بعده جمموعة مؤشرات للحياة            مشتعلة، حياول أن يبقي اجلمر موقداً     

وللرفض ملواصلة مسرية التحدي، والسؤال هو هل حنن نعطي اجليل الذي أتى بعدنا أو الذي سيأيت                  
بعدنا القدوة احلسنة ليواصل مسرية الرفض هذه أم أننا حنبطه وخنربه وندفعه دفعاً إىل اليأس؟ أنا يف هذه                  

ت من الذين يتشاءمون وال أعتقد بأننا نعطي القدوة احلسنة وضياع القضية لن يكون                النقطة بالذا 
باستيالء اليهود علينا ولكن بتخريب اجليل الذي يأيت بعدنا وانتهاك قيم احلرية والكرامة والكربياء اليت               

 .متتهن اآلن يف أكثر من مكان وبأيدي عربية أكثر مما هي بأيٍد أجنبية
 الصحافة يف بالد املهجر إىل أين وصلت؟ :  يقولاألخ ميان صايف -

 )...ضحك(وصلت إىل مدغشقر 
الصحافة يف بالد املهجر ضرورية حيوية أثبتت األيام ألا فعالً تقوم بدور جيد، لكن عندنا                 
مشكلة صغرية فيها اآلن، عندنا مشكلة اآلن يف الرقابات اليت جتدها يف الوطن العريب، يعين يف بعض                  

تفتح على الفضائيات العربية فتجد النهد نفسه، موش         "  د"جند من الصعب نكتب كلمة       البالد  
اآلن صراع الصحافة العربية املهاجرة هو مع الفضائيات وكيف يستطيع           )  ضحك(مكتوب، موجود   

الكاتب اجلديد أن يأخذ أكرب مساحة من احلرية ال أقول توازي ما تأخذه مذيعة الفضائية الفالنية لكن                  



 ويريد كاتباً متوثباً لكنه يعرف أحياناً       حيافظ على ذلك اخلط واخليط مع قارئ يريد كاتباً جريئاً          كي  
بعجز هذا الكاتب عن اجتياز جمموعة من احلدود فإذا اجتازت صحافة املهجر هذا احلاجز واستطاعت               

 .أن تروض الرقيب العريب فمستقبلها خبري إن شاء اهللا
-      بني احلالج واجلاحظ والتوحيدي ما هي القواسم       :  يد يقول األخ عبد احلميد عبد ا

املشتركة بني هذه األمساء أو ما هي نظرتكم إىل هؤالء من خالل كتابكم الذي مل نطلع عليه وهو                  
 ؟"مدخل إىل عوامل احلالج"

والذي جيمع بني هؤالء هو األصوات احلرة احلقيقية يف الثقافة          "  آباء احلداثة العربية  "الكتاب هو   
العربية وال جيمع بينهم فقط املوقف السياسي لكن أيضاً حداثة النص، يعين احلداثة ال ترتبط بالزمن،                 
احلداثة ترتبط بقدرة النص على احلياة، جيمع بني هؤالء مجيعاً أن النص اجلاحظي النص التوحيدي                  

لموا، قصيدة  د الذين ظُ  والنص احلالجي من النصوص القابلة للحياة إىل أبد اآلبدين واحلالج حتديداً أح           
النثر العربية اليت حياولون إعادا إىل فرنسا وإىل الشعر الفرنسي جتدها عن احلالج يف الطواسني، جتدها                
عند جمموعة من الشعراء العرب الذين عاصروه، لكن بكل أسف وكما قلت يف هذه السهرة أكثر من                 

 سهل وعادي نستورده حىت نستر بعض        مرة حنن مل ذلك اجلانب اجلميل ونقفز فوراً إىل شيء           
 .عوراتنا

أعجبين واستوقفين من الدكتور الشاعر ارتباطه وعشقه       :  األخ عبد ايد الزهراء يقول      -
للمكان، أال ترون أن اإلنسان العريب حباجة اليوم للرجوع إىل تلك األماكن التارخيية القدمية                

 الستنشاق عبريها واستكشافها من جديد؟
ة، كل العصور مرت عليها، هي      ثيعة عن املكان، أنا من قرية فيها آثار رومانية وحِ         يف قصة سري  

على احلدود السورية التركية يف الشمال، قريبة من جبل أرارات املوقع الذي هبط فيه قارب نوح عليه                 
م السالم، اآلثار نعيش بينها وننام عليها، بعض بيوتنا مغارات رومانية، ذهبت إىل بريطانيا وجد                

 عام فيسورونه وجيعلون له نافذة فبدأت أحكي مع جرياين قلت هلم مثالً حنن              ١٠٠يكتشفون أثراً عمره    
هلا    حط Wall paper يف مغارة رومانية فيها رسوم ومل تعجبه الرسوم فاشترى            كان يعيش عندنا جار   

 فحكاية املكان   ..ولكنها قصة واقعية، فعالً أين الدولة وأين الناس        ..  فلم يصدقوا )  ضحك  (!ورق
ليست ذلك العبق، حكاية املكان هي قدرة ذلك املكان على العيش يف الروح العربية، أنا أحببت هذه                  
األمكنة، أحببت جند واحلجاز من الشعر العريب أحببتها حينما كنت طالباً باالبتدائية يف قرية نائية يف                  

اآلن ال أريد أن أكرر زيارا ثانية، ال أريد         آخر حدود العامل، لكن أعرب على كثري من األمكنة العربية           
أن أراها مرة أخرى، فاملخزون الروحي للمكان إن مل نعرف كيف حنافظ عليه فسوف يضيع هذا                   



ايت عن عبق املكان ال خيدم املكان كثرياً، إمنا روح املكان احلقيقية مبا ينهض فيه               راملكان، احلديث الشعا  
افظ على اإلبداعات احلرة هلذه األمكنة فستظل حمبوبة إن شاء اهللا إىل            من إبداع حر، فإذا استطعنا أن حن      

 .أبد اآلبدين
بعض أفراد األمة أغراهم تذوق الشعر الشعيب         :  األخ علي حممد الشهري يقول       -

وممارسته، ما هي من وجهة نظركم الوسائل املناسبة لعودة األمة إىل الفصحى وآداا؟ وهل تعتقد               
  أصابت الثقافة الساكسونية والفرانكفونية؟أن مثل هذه العدوى

بالنسبة للفصحى قادرة على العيش إذا      ..  أنا واهللا العظيم بدأت أشفق عليكم من الربد واجلوع        
عرفنا كيف جندد هذه الفصحى، الشعر الشعيب أنا أتعامل معه كما أتعامل مع الشعر املترجم، أحياناً                 

 كل إنسان حر يرتاح أو ال       -ناً ال يعجبين، لكن يثري غيظي       بعض أنواع الشعر املترجم يعجبين، وأحيا     
 هذا الكم اهلائل من الشعر الذي يكتب يف مواقع األعشى ومواقع زهري ومواقع عمر               -يرتاح لظاهرة   

بن أيب ربيعة ومواقع العرجي، من هذه األمكنة خرجت عيون الشعر العريب واآلن املنطقة اليت خرج                  
 منها ريا حينما يأتيين شعرها بطريقة أخرى ال أفهمه أحس بغربة حقيقية،             منها الصم القشريي وخرجت   

كذا، خالص انتهى املوضوع، فكأنه     أحبث عن مترجم، الدكتور صبيحي يقول يل هذه الكلمة تعين            
الناس ال أقول حيتاج إىل فقط فهم، لكن حيتاج إىل              الشعر مع  طبيعي بالنسبة يل، تواصل     صار شعر 

لوعي املشترك رمبا كان باإلطار احمللي اإلقليمي متواجد مع الشعر الشعيب، لكن مع             وعي مشترك، هذا ا   
 .الذين ال يفهمون هذه اللغة هذا الوعي املشترك غري متواجد بكل أسف

بعت ذكرت فيما سبق أنك أصبحت حتن إىل أكثر من مكان مث ات: األخ أمحد راشد يقول -
ك، البيئة الغربية، وكونك مفكر وأديب صريح تؤمن         ذلك أنك تأثرت كثرياً بالبيئة اليت حول       

بأمهية النقد، أال تظن أنك من خالل ابتعادك عن الوطن أصبحت متيل بشدة إىل الغرب وتكتب                
بأسلوب املستشرقني، ال بأسلوب عريب قح، وهل كان هلذا التغرب أي تأثري يف مبادئك وقناعاتك  

 اليت تربيت عليها؟
 أنا أحياناً حىت شكلي ذه اللحية الضخمة صار زي شكل               املالحظة فيها وجهة نظر،    

 Do You speakاملستشرقني، نزلت عند إخواننا يف مصر رفضوا حيكو معي بالعريب، دائماً أول كلمتني             

English                  خالص حتكي معه باإلجنليزي ترتاح، العيش يف الغرب ال يعين أنك فعالً ملزم بقبول منظومة
ت عندك الشجاعة ألن تقول ما بداخلك ستكتشف أنك ستختنق إذا عشت             الغرب الفكرية، إذا كان   

يف الوطن العريب ألن ما تستطيع التصريح به ال يعادل ربع ما يدور يف ذهنك، فأحياناً خيارك ليس                    
الوطن أو املنفى لكن بني احلرية والعبودية وتقول لعله يف فترة ما يف حلظة ما هذا الوطن سيكون مثل                    



ن وستكون احلرية مزدهرة يف أكثر من مكان تستطيع أن جتد فيه تلك التسهيالت املعرفية               أوطان اآلخري 
بالغرب ضرورة، اآلن ال أعتقد أن الصحفي يستطيع أن يعيش يف رأس            اليت جتدها يف الغرب، مث أن اإلقامة        

املهنية تياجاته   حاجة إىل مدينة فيها وسائل معلومات، فيها ربط فيها مصادر فيها ما يليب اح               اخليمة، يف 
 أنا كل هذه اإلقامة يف      بالدرجة األوىل، أما إىل من تنتمي، أكثر فهذا سؤال يؤرقك أنت وحدك، وطاملا             

يقيمون يف الوطن العريب فمعىن ذلك أنين مل        الغرب واشتغل على التراث العريب أكثر من كثريين من الذين           
 .أغترب متاماً وإمنا الذين يقيمون هم الذين اغتربوا

ما هي األشياء احملببة للنفس واليت ترغب اإلنسان بالقراءة          :  األخ هادي صاحل يقول     -
 وهل هناك قواعد للقراءة وأوقات خمصصة؟

العملية عملية تربية، مثالً ابنيت صغرية يف مدرسة بريطانية، منذ أن كانت يف السنة الرابعة                  
ذا الكتاب قد ال تقرؤه قد ال تفتحه قد ال تدري           يلزموا يومياً أن تذهب إىل املكتبة وتستعري كتاباً، ه        

ما فيه لكنهم يعودوا على أن يصبح الكتاب حاجة يومية، اآلن ابنيت الصغرية تقرأ أكثر مين، حنن                   
مجاعة الصحافة أحياناً نقرأ بالتهابيش، سطرين، سطر بالوسط، كلمة الغالف األخري، ما يف وقت ألكثر               

ىل تربية ومران، وحبذا لو نظامنا التربوي يهتم ذا اجلانب ويغرس            من ذلك، صحبة الكتاب حتتاج إ     
حب الكتاب يف نفوس الناشئة ألن الكتاب فعالً يف خطر وأنا من الذين خيافون على مستقبل هذا                    

 .الكتاب، ليس من التكنولوجيا فقط، ولكن من الفضائيات
  اجلواهري رمحه اهللا؟ماذا تقول يف الشاعر الراحل: األخ عبد اهللا السعدين يقول -

ال أريد أن أقول كما يقال يف كالم اإلنشاء آخر العمالقة، فالعمالقة يولدون يف كل العصور                  
لكين أتعامل معه كما أتعامل مع الشعراء اجلاهليني، أنا تقديري أن اجلواهري شاعر جاهلي، وهناك                 

دم طلبوا مين أن ألقي كلمة عنه فقالوا        ندوة يف معهد العامل العريب ستقام يف آخر شهر أبريل نيسان القا           
ماذا سيكون عنوان كلمتك ؟ فقلت هلم سأتكلم عن أصداء الشهوانية اجلاهلية يف قصائد اجلواهري                

 .الغزلية، فأنا أرى اجلواهري من شعراء اجلاهلية
ذكرت يف إطار سردك التعددية، أود أن أسأل        :  الفنان التشكيلي عبد اهللا العقيلي يقول       -

تقصد بالتعددية؟ هل هي تعددية األوطان أم التعددية الثقافية أم التعددية احلزبية كما يقال               ماذا  
 يف الغرب؟ وهل تؤمن بأن الثقافة ليست وحدة واحدة؟

التعددية كما أفهما تشمل كل شيء، تشمل الفكر، السياسة، الثقافة، تشمل ذلك اإلحساس              
ك تقبل مببدأ احملو، وذلك يعين أن يسود الصوت الواحد،          باآلخر، حينما ال تقبل التعددية معىن ذلك أن       

أن يسود التيار الواحد والسيف الواحد وهذه أخطر حالة على اتمعات أن يسود فيها صوت وحيد                 



فقط مهما كان الصوت اجلميل ميأل اآلذان، لذلك الدرس احلقيقي لإلنسان هو درس الطبيعة ويف                  
األلوان وكثري من الروائح ودون هذه التعددية لن تعجبنا الطبيعة لو           الطبيعة كثري من الطعوم وكثري من       
 .كانت بلون واحد ورائحة واحدة

 ما هو املراد بكتابكم انتحار أيوب؟ ومن هذه الشخصية؟: األخ سعيد عبد اهللا يقول -
هذا ديوان شعري وأردت أن أشري من خالله إىل نفاد الصرب العريب، حينما يصل أيوب نفسه                  

تحار يعين ذلك أنه مل يبق هناك ذرة واحدة، نشر الديوان يف الثمانينات ومنذ ذلك الوقت يبدو أن                  لالن
 .صربنا ازداد يف الوطن العريب، كنت يف ذلك الوقت متحمساً أكثر

اتضح يل من خالل حديثكم أن للغربة أثراً يف تغري أو            :  األخ عجالن الشهري يقول     -
أن جتوالكم يف العامل أدى إىل معرفتكم الواضحة حبقيقة ما هو عليه تبدل قناعاتكم حنو اآلخر مبعىن 

 اإلنسان على أي أرض كان، ترى ما هي حقيقة مشاعر اإلنسان يف الغرب حنو إنسان العروبة؟
العنصرية موجودة، الظلم موجود، هناك عبارة ملؤلف سويسري كتب كتاب امسه أسالفنا العرب             

 عام آخر لتنظر حبياد إىل مسألة الوجود العريب يف أوروبا، يعين إىل              يقول فيه أن أوروبا حتتاج أللف     
وجودهم يف إسبانيا وجنوب إيطاليا وجنوب فرنسا، ال أريد أن أنفي عنهم مسات التعصب لكنهم                  

حتكمنا األهواء، وأعتقد أم يتفوقون علينا ألم حياولون           تعودوا أن يروضوا أهواءهم، وتعودنا أن     
واء فلو حاولنا أن نروض أهواءنا أيضاً وأن نقلل من العنصرية داخل ذواتنا لكان               ترويض تلك األه  

 .العامل أمجل لنا وهلم بالتأكيد
احلقيقة األسئلة كثرية ولكن كما أشار سعادة ضيفنا الربد واجلوع جيعالنا خنتصر األسئلة         -

وجهتم نقداً شديداً   "  واءطواحني اهل "يف  :  بالسؤال األخري من األستاذ غياب عبد الباقي يقول فيه        
الحتاد األدباء العرب ولرئيسه الدكتور علي عقال عرسان رغم مواقفهم الطيبة ضد التطبيع               
الثقايف مع أعداء أمة العرب اليهود، بل وجدنا منكم دفاعاً عن أحد هؤالء السائرين بالتطبيع مع                

 العدو وهو أدونيس، فهل حتدثونا عن وجهة نظركم حنو ذلك؟
ط موقفي من احتاد الكتاب بقضية التطبيع، أنا ضد أي احتاد بأي شكل باستثناء ذلك                 ال أرب 

االحتاد الذي يقوم بأهداف مهنية حبتة، فأنا إىل اآلن لست عضواً يف احتاد الصحفيني وال عضواً يف احتاد                  
ال معىن هلا، إذا    الكتاب وال عضواً يف احتاد الشعراء وال عضواً يف احتاد املسرحيني، أعتقد أا جتمعات               

قام احتاد ليخدم أهداف أعضائه املهنية، يزيد من مساحة التعبري، ينظر خلف أمورهم املعيشية، حياول أن                
يدافع عن حقوقهم أمام الغري، هذه أهداف ميكن الدفاع عنها، لكن كل هذه املؤسسات تعينها                   

 طلب من مجيع الكتاب أن       ويف قصة قصرية حلنا مينا، حني      -احلكومات وتصرف عليها احلكومات     



 أنا ال أعتقد أنه يوجد      -يقدموا شهادة حسن سلوك لالنتساب لالحتاد مجيعاً قدموا شهادة حسن سلوك            
كاتب بدون زلة، بدون جنحة، بدون حماولة للرفض، بدون مخسة أيام سجن، بدون شجار مع شرطي،                

هؤالء اموعة عملوا احتاد الكتاب     ..  إذا كنت كاتباً فيجب أن تكون حياتك مليئة بشيء من احليوية          
بدأوا يتوارثون امتيازاته دون أن حيققوا للكاتب العريب حىت اآلن أي مردود، لو زادت مساحة حرية                 

الرقيب   التعبري نقول هلم شكراً، لو زاد نشر الكتاب العريب نقول هلم شكراً، لو فتحت احلدود وألغي                
 ماذا يفعلون منذ نصف قرن؟ تأيت اآلن لتقول يل شجعين           إذاًمن أمام الكتاب العريب نقول هلم شكراً،        

ألين أقاوم التطبيع، كل الناس تقاوم التطبيع، ال أحد مع التطبيع الثقايف وال أحد يريد هذا التطبيع                   
 .الثقايف

الدفاع عن أدونيس ليس ألنه قال بالتطبيع الثقايف، هو مل يقل به أصالً، الدفاع عنه ألنه فُصل                  
تماع إىل رأيه، اليوم مسعت أن أدونيس عضو يف االحتاد سقط من عيين، كنت فاكر الشغلة                 دون االس 

أكرب من االحتاد، إمنا يف فترة من الفترات يبدو كان يعيش يف سوريا أو كان يريد أن يستفيد من شقة أو                     
 .شيء فأصبح عضواً يف هذا االحتاد وانتهت القضية

تهت املشكلة، لو قالوا له تعال ودافع عن رأيك ملا أثرنا           يوم يعطيك احلق أن تدافع عن رأيك ان       
املشكلة من أساسها لكن أن يفصل غيابياً دون أن يسمع رأيه هذا كالم يكون يف أنظمة تعسفية ويف                   

األدب ال يقوم إال على احلرية، احلرية اليت تؤمن ا          ..  مؤسسات استبدادية وال يكون بني أهل األدب      
 تؤمن ا لآلخر، إن مل تفعل ومل تدفع األمور جتاه ترسيخ هذه احلريات فأنت ال                  لذاتك واحلرية اليت  

 . تفعل شيئاً وال تستحق نعمة االنتماء إىل هذا الكون النبيل الذي نسميه الكون األديب
 .ننا ببعض ما جادت به قرحيتكاذآليتنا نشنف  :عريف احلفل

  ))قصائد شعرية(( 
 ).ضحك(دة األستاذ الصابوين تكون مصيبة أمسعكم شعر تفعيلة بعد قصي -
 .بالعكس، هذا الصوت اآلخر: عبد املقصود خوجة -
 .إمياناً بتدعيم التعددية، معي قصيدة واحدة -
 حرمه تسمع الندوة    آسف اضطريت أقول يف غري الزوجية ألن السيدة       )  مقاطعاً(عبد املقصود خوجة      -

 .كون كلنا برة، فحبيت أحفظ له خط الرجعة سيكون يف النتيجة هو وزوجته ونكلها فطبعاً
 ":يف كوكب املسرة"القصيدة بعنوان .. مع مالحظة أين أسرفت يف التعددية -

 لبهجة عينيك مجيع النجوم تضيء
 وكل الطيور تغين



 تطلني عاماً جديداً وعاما قدمياً وعاماً سيأيت
 متسكني الزمان بأجنحته

 واملكان من أي وال
 باأللفةترشني الكون 

 وتغرسني أشجار الغبطة يف ممالك عمري
 يا سيدة حبور الشعر
 ومليكة النثر وحميطاته

 حبك حيرر روحي ومجالك يلجم لساين
 بوحي فرح البحريات

 وحبك سرب جبع أبيض
 رحيله شوق األرض للشمس

 وشدوه موسقة األفالك
 حبك سرب ميام حنون

 يوصل الغيمات الصغريات ألمهاا
 عود نشوان اجلناحوي

 ويعابث أمواج حبوري.. يرعى حشائش هلفيت
 أدعو زمنك عهدي السعيد
 وحببك أتيه على األباطرة

 وحلن املتآلف واملزدهي... معك أكون املنتهى
 وذروة ألق التكوين... معك ضمري الكون أكون

 حمارة يف قاع حميط
 قصيدة يف دفتر شعر
 فضة يف وشاح بدوية

 يف ربيعغابة لوز 
 عوداً يف حضن زرياب
 ومرحاً يف عيين سنجاب

 معك أصري خدين السعادات
 وتصري األرض ملكي



 والغبطة تلد نفسها... احلب ينافس ذاته
 وما يشبهك إال حيب

 ملرآك عذوبة اغتسال ليل يف فجر
 وعصفور يف ر

رة يف ملكوت املسرةوصداح قُب 
 تقبلني والدنيا يف ركابك تأيت

 فيغوص خنجر يف الروح.. وترفعني للوداع يداً
 وتلف أقواس قزحها حتت إبطها ومتضي.. وتكتئب البحار

 يف غيابك تضيق األرض
 تنكر خطوي الدروب وختاصمين األقداح واملرايا

 وحني حتاصرين اخليبات
 وأطلب اللجوء إىل عينيك.. أغلق بايب علينا

 ياتوفتيت مسك الذكر.. ومع عبقك وخبورك
 أمتدد بأمان شاسع الفتنة بني رسائلك وموسيقاك

 مهدهداً ذعر موجة حاصرها اليباس
 فأجفلت الجئة إىل حضن أبيها

 ومسراك سهل أُقحوان.. مرقاك قافلة أنوثة
 وغبوقاً صاخباً فوق سغيب.. تشرقني حنطة ونبيذاً

 تطلني عاماً جديداً وعاماً قدمياً وعاماً سيأيت
  باالنتظارتنعشني مضرجاً

 ومسجياً بفراديس احملبة
 ختلع مرارا األيام.. تطلني فتذوب اهلموم

 وتصاحلين الساعات والثواين
 والدهر يسترد كدره.. الليايل ختلع حلكتها

 أخلي الناس أليامها.. لعينيك أحمو إمث التقاومي
 مسيك جمرة املسراتأُ

 وبعشقك أبدأ زمين



  ))قصود خوجةتعقيب لألستاذ عبد امل(( 
سأترك اخلتام كالعادة للزميل األستاذ كتوعه ولكن قبل ذلك، الليلة لدينا مفاجأة سارة،                 -

يعرف الكثريون منكم األستاذ طه صاحل صبان، تعرفونه كفنان تشكيلي كبري، أحب أن أقدمه لكم هذه                
ينة جدة وغريها من خالل     األمسية كإنسان، وكإنسان كبري، تعاملت معه، وتعامل معه كثري من فناين مد           

بيت الفنانني التشكيليني، عرفناه سنوات امتداد لظل حمبة وأخوة وعطاء، دعيت يف إحدى أمسيات                
رمضان الكرمي املاضي ألتشرف الفتتاح معرض مل أكن أعرف أنه سيكرم من خالله األستاذ الصبان                 

داياها تعبرياً عن شكرها لأليام     وقد عز علي ذلك، فرأيت امتدت األيدي نئه وتصافحه وتقدم ه            
الطيبة اليت قضاها معهم وقضوها معه وكنت خايل الوفاض إال من كلمات عربت ا عن مكنون نفسي                 

 ومن  ومن بعض الفنانني    اهلدايا من بني التشكيليني   وما أمحله له من تقدير واعتزاز وإعزاز رأيت          
ثال مؤسسة اخلطوط السعودية، البنك     أذكر منها على سبيل امل      مؤسسات من خارج الوسط الفين    

ذكرى وتكرمياً لأليام الطبية اليت       األهلي التجاري، فوعدت يف تلك األمسية أن أقدم له لوحة االثنينية          
 خالل دفئها اجلميل    عمل من خالهلا يف بيت التشكيليني الفنيني فأعطى وأكرم وكرم، فهذه األمسية من             

 أقدم اللوحة التذكارية لضيفنا الدكتور الالذقاين أن أقدم          وعلى شاطئ أمسيتنا هذه يسعدين بعد أن       
 . لألستاذ الصبان وهي بامسي وبامسكم مجيعاً لوحة االثنينية

  ))ختام احلفل(( 
القادم مبشيئة اهللا     وقبل اخلتام أيها األخوة أود أن نذكركم بأن ضيف االثنينية         :   عريف احلفل  -

 .فى عكرمةهو الشاعر اإلسالمي الكبري األستاذ مصط
هذا األسبوع الدكتور حميي الدين الالذقايت واآلن يقوم           لسعادة ضيفنا فارس االثنينية     شكراً

كما يقدم الفنان التشكيلي طه صبان لوحة       ..  لسعادته  الشيخ عبد املقصود خوجة، بتقدمي لوحة االثنينية      
 .تذكارية هدية منه لسعادة ضيفنا الكرمي
 . لسعادة الشيخ عبد املقصود خوجةوهدية أخرى من الفنان طه صبان

للفنان التشكيلي األستاذ طه صبان، اآلن يقدم سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة قبلها                شكراً
ويقدم الشيخ عبد   ..  لوحة للفنان خالد خضر مقدمة للدكتور حميي الدين الالذقاين هدية تذكارية            

الفنان خالد  .  هدية تذكارية   حة االثنينية املقصود خوجة أيضاً للفنان التشكيلي األستاذ طه صبان لو         
 .خضر كذلك يهدي لألستاذ طه صبان هدية تذكارية



نلقاكم إن شاء      لكم على هذا احلضور، شكراً هلذه الوجوه الطيبة، إىل أن          أيها األخوة شكراً  
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. اهللا يف إثنينية األسبوع القادم أستودعكم اهللا
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