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 حفل التكريم
 ))كلمة  االفتتاح (( 

 :األمسية قائالً سان كتوعةحفتتح عريف احلفل األستاذ ا
هللا الذي توحد باحلمد لنفسه، والصالة والسالم على خري خلقه            دسم اهللا الرمحن الرحيم، احلم    ب

 . وخامت رسله سيدنا ونبينا وحبيبنا حممد وعلى آله أمجعني وصحبه
حميب االثنينية، األخوة احلضور، السالم عليكم ورمحة اهللا        ..  صحاب الفضيلة، واملعايل، والسعادة   أ
كلمة واألدب يف اثنينية احلب والوفاء، حيث جنتمع        لاوأهالً ومرحباً بكم إىل حديقة الفكر و      .  وبركاته

معاً يف هذه الليلة املباركة لنكرم علماً من أعالمنا العرب واملعروفني على الساحة، وهو غين عن                   
 .التعريف، إنه سعادة األستاذ وديع فلسطني حبشي

املعتاد بتالوة آٍي   ك  بامسكم مجيعاً نرحب بسعادته وصحبه الكرام، وعلى بركة اهللا نبدأ اثنينيتنا           ف
  .من الذكر احلكيم للشيخ القارئ عبد اهللا قمر

  ))الوة مباركةت(( 
 

أستميحكم عذراً قبل الربنامج الذي تعودنا أن نتبعه يف االثنينية،          :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
ائد من  ألمر حدث هذا اليوم وهو أمر جلل، فقد رِزئَت الساحة الثقافية بوفاة علم من أعالمها، ور                 

 فالفقيد الغايل كما تعلمون هو أول وزير         -رمحه اهللا -اتذا الكبار، معايل الشيخ حسني عرب        سأ
للحج، وله مواقف مشرفة يف النهوض مبسؤولياته اجلسيمة وكان مثاالً يحتذى يف عفة اليد واللسان،                

احة األدبية، على نطاق    لسإثراء ا  من الشعراء األفذاذ الذين سامهوا جبهد مقدر يف          -رمحه اهللا -فمعاليه  
-الوطن العريب، وأعماله الشعرية الكاملة شاهد على عطائه الثر، ولغته الرصينة، وديباجته الناصعة               

 وأسكنه فسيح جناته مع الصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً،           -رمحه اهللا رمحة األبرار   
 . وإنا إليه راجعون وإنا هللاوأهلمنا مجيعاً مع ذويه الصرب وحسن العزاء،

إذاً نواصل برنامج هذه الليلة، إذا مسحتم يل سوف أسرد على حضراتكم نبذة              :  ريف احلفل ع
 .خمتصرة عن السرية الذاتية لسعادة ضيفنا فارس اثنينية هذا األسبوع األستاذ وديع فلسطني حبشي



  ))لسرية الذاتية لألستاذ وديع فلسطنيا(( 
- ِرفوديع فلسطني: لى نطاق واسع باسمسعادته ع ع. 
 .م١٩٢٣ عام -التابعة ملديرية جرجا " أمخيم"يف بلدة  صرمولد بصعيد  -
 .م١٩٤٢عام  لقاهرةاحصل على بكالوريوس الصحافة يف اجلامعة األمريكية ب -
 .م١٩٤٥ - ١٩٤٢ملدة ثالث سنوات خالل الفترة من " األهرام"عمل يف صحيفة  -
 ".املقتطف"م، كما كتب مبجلة ٢٨/٢/١٩٤٥اعتباراً من " املقطم"يفة مل يف صحعانتقل لل -
 .م١٩٥٧ - ١٩٤٨خالل الفترة من  لقاهرةاعمل مدرساً للصحافة يف اجلامعة األمريكية ب -
كتب عشرات املقاالت يف األدب والثقافة والترمجة والنقد يف عدد كبري من الصحف واالت مثل                 -

 ".منرب الشرق"و  ورياساليت تصدر يف " اليقظة العربية"و " علومال"و " بااآلد"و " األديب"
 .م، ألسباب سياسية، مث أُفِرج عنه١٩٥٢اعتقل عام  -
 .م١٩٥٢اليت كانت حتتضر إىل أن أُقفلت ائياً عام " املقطم"ظل يكافح يف صحيفة  -
 .مث عزف عن احلياة االجتماعية... توقف عن الكتابة السياسية -
ملا وراء البحار، مث مستشاراً موعة شركات        "  أرامكو"راً للعالقات العامة لشركة      عمل مدي   -

 .م١٩٦٨ - ١٩٥٥يف الفترة من " أرامكو"
 -  ١٩٦٨خالل الفترة     رابلس الغرب طالليبية يف   "  أوزايس أويل "عمل مترمجاً قانونياً يف شركة        -

 .م١٩٧٠
 .لقاهرةاب يرانإ تب سفراءام عمل مديراً ملك١٩٨٢ - ١٩٧١بني عامي  -
كما ميارس هوايته   ..  م١٩٨٢تفرغ لكتبه ودراساته، والكتابة الصحفية احلرة، والترمجة، منذ عام             -

 . احملببة إىل نفسه، العزف على البيانو، والتأليف املوسيقي
 

جعتها األستاذ وديع فلسطني العديد من املؤلفات اخلاصة والكتب اليت قام بترمجتها وحتقيقها ومر            ل
 :منهاو
 .م١٩٤٥ ترمجت سنة -لألديب السويدي أوجست سترندبرج " األب"مسرحية  -١
 .م١٩٥٤ترجم سنة " إنشاء وإدارة حمل إلصالح السيارات "-٢
 .م١٩٥٧ترجم سنة " تطور صناعة الزيت يف الشرق األوسط "-٣
 .م١٩٥٩من تأليفه سنة " قضايا الفكر يف األدب املعاصر "-٤
 .م١٩٥٩ترجم سنة " فنالعامة  العالقات "-٥
 .م١٩٦٠ترجم سنة " صناعة اخلرب: استقاء األنباء فن "-٦



 .م١٩٦٥ ترجم سنة -عن حياة مارتن لوثر كنج " على درب احلرية "-٧
 .م١٩٦٦ترجم سنة " أوليفر وندل هوملز القاضي الشاعر األمريكي "-٨
 .م١٩٧٠ ترجم سنة –هلنري كنت–" يف ضوء احلق والعدل لسطنيف "-٩
 . ترمجة–للدكتور توماس هامبل–" جعفر اخلليلي والقصة العراقية احلديثة "-١٠
 .ألمحد زكي أيب شادي" اإلنسان اجلديد"حتقيق ديوان  -١١
 ".اإلمام جعفر الصادق كما عرفه علماء الغرب"مراجعة كتاب  -١٢
 ".حياته، وأمجل أشعاره: ناجي "-١٣
 ".حياا، وصالوا األديب: مي "-١٤
 ".قدمة إىل وسائل االتصالم "-١٥
 ".املوسوعة العربية امليسرة"اشترك سعادته يف إعداد  -١٦
 . ترمجة-للشيخ حافظ وهبة " جزيرة العرب يف القرن العشرين "-١٧
 ".خمتارات من الشعر العريب املعاصر وكالم يف الشعر "-١٨

 

آلن أن أترك القط الصوت     يسرين ا وهالً وسهالً بضيف اثنينيتنا هذا األسبوع وصحبه الكرام،         أ
 .لسعادة الشيخ عبد املقصود خوجه ليلقي كلمته الترحيبية

 

  ))بد املقصود خوجهعلمة سعادة الشيخ ك(( 
سم اهللا الرمحن الرحيم، أمحدك اللهم محداً يليق جبالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم              ب

 .عنيحممد وعلى آله وصحبه أمج على خري خلقك، حبيبك وصفيك، سيدنا
 :ألساتذة األكارما
 :ألخوان األفاضلا
 : لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتها
بل البدء يف كلميت، األستاذ اجلليل املاثل أمامكم العالمة األستاذ وديع فلسطني احلبشي، عود               ق

ت عها، فأنا منذ عشر سنوا    اعلى بدء بالنسبة لألمسية املاضية ممن أغلقت أقفاله على مفاتيحي بكل أنو           
يف مد وجزر ألتشرف أن يكون على هذا املقعد ولتلتقوا بشخصه الكرمي، هذا مثلٌ ليكمل ما بدأت                  
وما قلت يف األسبوع املاضي، هال اتضحت لكم الصورة اليت يعاين منها الفقري لنحظى ؤالء األعالم                 

بةً بيين وبينه    وال أمل وهي مسجلة كتا      بإعطائنا شرف تكرميهم؟ نعم، نعم عشر سنوات، ال أَِكلُّ         
وتوسطاً واستجداًء، يشرفين أن أقول ذلك موسطاً كبار العلماء وكبار األصدقاء ليكون بينكم ولنحظى              



فأهالً وسهالً ومرحباً، ليست    .  بتكرمي شخصية كشخصية وديع فلسطني احلبشي، هذا غيض من فيض         
يف هذه األمسية فأهالً وسهالً     ليك حبواً لتكون بيننا      إ بالكثري عليك يا أستاذ وديع فلسطني أن أسعى       

 .ومرحباً بك
سعد اليوم بلقائكم جمدداً، لنلتف مجيعاً حول علم من أعالم الصحافة، ترك خلوته وصومعة كتبه               أ

 الكبري،..  يف أرض الكنانة، ليشرفنا ذا اللقاء الذي طاملا تقنا إليه، فأهالً وسهالً ومرحباً بضيفنا الكرمي                
 .حلبشياألستاذ وديع فلسطني ا

 أخال مثقفاً أو متعامالً مع الكلمة جيهل اسم ضيفنا الكبري الذي امتزج بالصحافة منذ ستني                 ال
سنة تقريباً، حنت خالهلا الصخر بأظافره، وذاق مرارة األمل وعصارة الفرح، وكافح طويالً ليكتب امسه               

 ".الصحافة" اجلاللة ةبأحرف من نور يف سجل التأريخ املهين ببالط صاحب
ظل مصدر    لعلَماغم الشهرة واد اللذين حققهما أستاذنا فارس هذه األمسية، إال أن امسه              ر

تساؤل لعديد من زمالء احلرف، وشداة األدب، فبعضهم يظنه اسم شهرة، وبعضهم يرجعه إىل أصول               
 نشأ يف كنف أسرة عريقة    و بينما الواقع خالف ذلك، فقد ولد ضيفنا الكرمي           ،لسطنيفتربطه بأرض   

تيمناً ببعض األمساء اليت وردت يف الكتاب املقدس         )  فلسطني( وجاءت تسمية والده     ،صرمبصعيد  
 .، وتلك من التقاليد واملمارسات الشائعة حىت وقتنا احلايل"اإلجنيل"

إذا كان لكل من امسه نصيب كما يقولون، فإن أستاذنا الكبري قد حتقق له بعض ذلك من اسم                   و
اليت ظلت حتمي مقدسات أمة كاملة        لسطنيف والسماحة والنبل والشرف،     البطولة  لسطنيف  ،لسطنيف

حبجارة أطفاهلا، ودماء شهدائها، ووقوفها الصلب يف وجه أعىت آالت احلرب والدمار واملذابح الرببرية              
م العزيز على   ساليت هزت ضمري العامل احلي على امتداد التاريخ، ويشرف ضيفنا الكرمي حبمل هذا اال              

 .وإن أصابه شيء من احلزن، واملعاناة ومضاضة الظلم عندما تنطلق مريشةً من ذوي القرىبقلوبنا، 
قد نبض حب الكلمة يف عروق ضيفنا الكرمي منذ دراسته اجلامعية، وشق طريقه وسط عمالقة                ل

ديع فلسطني  و كان أتراب الشاب     ،صرماألدب والصحافة يف عصر التنوير الكبري الذي انطلق من           
ام العادية كأي جمموعة شبابية يف العشرينات من أعمارهم، ميرحون بني احلدائق وضفاف             ميارسون حي 

النيل، ويقضون بعض أمسيام يف دور السينما واملسرح، وغريها يف أماكن اللهو الربيء، إال أن ضيفنا                
ليل مطران،  تور فارس منر باشا، وخ    دكوجد نفسه منجذباً حنو جمالس عباقرة طعنوا يف السن، أمثال ال          

قمم يف العطاء ومدارس    ..  وسالمة موسى، ونقوال حداد، وطه حسني، والعقاد، واملازين، قائمة طويلة          
 صرميف األدب، أسسها هؤالء الرجال فسار على درم أجيال من محلة مشاعل األدب داخل                   

وأحب أحاديثهم  الء األساتذة الكبار،    ؤوخارجها، وكم استمرأ ضيفنا وهو يف غضارة الشباب جمالس ه         
ومساجالم ومسامرام وحوارام اليت ال تنتهي، فكان هؤالء قومه وأساتذته وغابة العطاء اليت                



استظل ا، وعيون اإلبداع اليت ل منها، وله احلق أن يفخر بتلك البدايات القوية اليت أثرت جتربته                  
فرداً منذ أن شب عن الطوق وحىت يومنا هذا،         مميزاً، وقلماً مت    األدبية والصحافية منه، وجعلت منه أديباً     

 .متعه اهللا بالصحة والعافية
قبل ذلك كانت مكتبة والده مرتعاً خصباً وزاداً طيباً يف مشواره الطويل على درب الكلمة،                و

روراً مبختلف  موهذه مناسبة أحرص على اغتنامها ألذكر بأمهية املكتبة يف كل بيت، بدءاً من الوالدين،               
ر األبناء والبنات، وتركيزاً على ركن الطفل، ملا له من أثر ال ينمحي يف غرس حب القراءة                    أعما

 .وتعويده عليها، لينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه
قد تشعبت الطرق بأستاذنا الكبري، وامتألت حياته بالكثري من احملطات واملواقف الصعبة، غري              ل
وقف عليها باستمرار كانت متده بعناصر النصر مرة بعد أخرى، فلم ينهزم من             رضية الصلبة اليت    أن األ 

الداخل قط جتاه العثرات اليت اعترضت سبيله، فمضى إىل األمام واثقاً من نفسه، مدركاً طبيعة الصراع                
صحفية، حيث انتظم   الالذي يكتنف خمتلف املراحل اليت مر ا، فقد سدت أمامه الطرق يف بداية حياته               

" األهرام"جبريدة  "  حيث انتظم يف سلك التوزيع    "يف سلك التوزيع، وأكرر وألفت النظر إىل هذه اجلملة          
وباءت حماوالته لالنتقال إىل التحرير بالفشل، غري أنه مل يستسلم لصروف األيام، وظل يدرب قلمه                 

ولكن أي  "..  املقتطف"و  "  ماملقط"اً جبريديت   ررعلى الكتابة اليومية إىل أن يأت له الظروف لالنتقال حم         
موجة عاتية أدت إىل إغالقها يف أواخر نوفمرب عام          "  املقطم"الناس تصفو مشاربه؟ فدامهت صحيفة      

م، لظروف سياسية واختناقات مالية، فما كان من أستاذنا الكبري إال التوجه حنو الكتابة احلرة                ١٩٥٢
خري جليس يف الزمان    (، ليؤكد لنا عملياً أن      على كتبه ومؤلفاته  ف  حيناً والترمجة حيناً آخر، مث عك     

، وإذا كان الزمن قد جار على ضيفنا الكرمي وأرخى الليل سدوله يف بعض دروب العطاء اليت                  )كتاب
شقها بتعب األيام وسهر الليايل، فإن جذوة األدب الوقادة وروح املثابرة اليت واكبته يف بواكري شبابه مل                 

 السهل املمتنع، وتسلسل أفكاره، ورقّة عباراته، وقد ساعدته ثقافته            فظل يكتب بأسلوبه   ط،تنطفئا ق 
املوسوعية على اإلحبار بيسر وسهولة يف كل ااالت اليت طرقها، فعندما يتحدث عن األدب الصرف                

لبساطة وال   ا فهو أملعي ال يشق له غبار، وإذا التفت حنو املقال الصحفي دبجه بلغة يسرية، ال تغرق يف                 
 التقعر، وله يف التاريخ كتابات موثوقة، فقد ظل شأنه اإلجادة يف كل فن كتب فيه، حىت حيسبه                  تغلو يف 

القارئ خمتصاً يف بابه دون سواه، وتلك من شيم الثقات الكبار الذين فاضت ينابيع عطائهم، فغمرت                 
 .الشواطئ وتدفقت لتروي من يرتادها بكل أرحيية ومساحة

 وقامة يف دنيا الثقافة واألدب، قد ختتلف أو تتفق معه، ولكنك ال             لكبري مثل أي قمة   ان ضيفنا   إ
 فيه من يركن    لَّقَمتلك إال أن حتترمه، ألنه حيترم عقل القارئ، وحتترم فيه العيش من شق القلم يف زمن                 

 أن وظَّف   الإىل قلمه كأديب، وكم رأينا من اسم المع احترف األدب فشق عليه األمر، فما كان منه إ                



يف موقع ما، ليقتات األديب الذي يف إهابه من جهد العمل اآلخر، وهذا لألسف حال األدب                  نفسه  
وال حول وال قوة إال     (الذي انزوى مع األيام لتحتل األقدام واألرداف مكان الصدارة إعالمياً ومادياً            

، وال يغري اهللا ما بقوم       زمناً ليس بالقصري   يل، ولتبِك أُمةٌ هذا موقعها يف خارطة اإلبداع تارخيها الطو         )باهللا
 .حىت يغريوا ما بأنفسهم

إذا بارت جتارة بعض الكتب، فقد ازدهر بعضها ومنها كتابة املذكرات وال سيما املذكرات                و
الشريفة العفيفة اليت متثل جانباً من التاريخ الذي عاصره الكاتب، فلها نصيب وافر يف الرواج، وقد                 

ن الرواد الكبار، وإن كان أصغر سناً منهم بكثري، إال أن احتكاكه             صفوة املبدعني م   ريعاصر ضيفنا الكب  
م وشغفه مبجالسهم، باإلضافة إىل عمله الصحفي املبكر ومعايشته لكثري من األحداث اجلسام اليت                

 ت كل هذه العوامل أتاحت له ثروة من اخلطابات واملذكرا          ،صرسامهت يف تشكيل التاريخ املعاصر مل     
اب كل من يود كتابة مذكراته وبيعها ككتاب، مث سيناريو تلفزيوين أو سينمائي،               اليت يسيل هلا لع   

لتحقيق ثروة طائلة جبهد يسري نسبياً، غري أن إباء الشرفاء، ووفاء األصفياء، وعزة النفس، وكرامة                 
من جيل جعل   و  املنبت تضافرت لتصون تلك األسرار يف شهامة غري مستغربة عن ضيفنا الكرمي، فه             

أدب نفس قبل أن يكون أدب درس، ومناط عطاء قبل أن يكون مصدر أخذ، إنه جيل الرواد                  األدب  
الكبار يف كل مكان، زامحت رايام اآلفاق، وانتشر عطر فضلهم دليالً على جنان غرسوها بالعلم                 

د ي جعلهم شامة يف خ    لذواملثابرة ورووها بالعرفان، واإلخالص، والوفاء، فهنيئاً هلم بذلك اإلشراق ا          
الزمان، وهنيئاً لألجيال القادمة م، رموزاً للبذل والعطاء واخللق النبيل، وال يعين هذا اتفاقي مع وجهة                
نظره بشأن عدم نشر املذكرات النظيفة العفيفة الشريفة، ولكنه على كل حال تقديري الشخصي ملوقفه               

نسان احلق فيما يراه، ويبقى     ون كبرياً، فلكل إ   يككمبدأ يتمسك به، وضحى يف سبيله بعائد مادي قد          
احترام وجهات النظر املختلفة رائدنا، وتبادل اآلراء واألفكار هدفنا، وتقدير املبادئ من أمسى ما نتطلع               

 .إليه
 :خواين األكارمإ
ذا اختزل العطار بستان ورد يف قارورة عطر، وأعمل النحات إزميله ليبقي حملات اجلمال يف أسر                إ
ى يل بكلمات ختتصر مسرية حوايل ستني عاماً يف عجالة كهذه؟ اعذروين فال              تشكيلي باهر، فأن    عمل

 .أملك إال أن أكتفي من القالدة مبا حييط العنق
القادمة "  االثنينية"أهالً وسهالً ومرحباً جمدداً بضيفنا الكبري الكرمي، متطلعاً إىل لقائكم يف               ف

 مدينة السالم، سيشرفنا من     ،لقدساحياً يف شؤون    لذي يعترب مرجعاً    النحتفي مبعايل املهندس رائف جنم،      
لنسعد بلقائه، وسنكون سعداء بااللتفاف حوله لتكرميه واالحتفاء به، كفاء ما قدم ألمته،                 ألردنا



أرحب مرة أخرى بضيفنا الكرمي      .  وتاريخ املدينة املقدسة أوىل القبلتني وثالث احلرمني الشريفني         
 .وجبمعكم مجيعاً

 .محة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورو
 أيها السادة، كما تعلمون ودرج عليه برنامج االثنينية، فبعد حلظات سأترك القط             :ريف احلفل ع

الصوت إىل أصحاب السعادة املتحدثني يف حضرة ضيفنا، بعد ذلك تعطى الكلمة لفارس االثنينية،                
م اليت تودون أن نقرأها على      ئلتكم واستفساراتك سوريثما نستمع إىل هذه الكلمات بودنا أن توافونا بأ        

 .ضيفنا حىت يفتح باب احلوار إن شاء اهللا عقب أن نستمع إليه يف اية كلمات املتحدثني
قبل ذلك امسحوا يل بكلمة قصرية، تعودمت أن تروا دائماً بينكم            :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

ملفكر اإلسالمي، وهو دائم العطاء     اإلعالم األسبق وا    معايل األخ الكبري الدكتور حممد عبده مياين وزير       
بنفسه وحبضوره تكرمياً ألشخاص من حنتفي م، وقد غاب عنكم ألكثر من اثنينية، لقد كان الرجل                 

 وبعد ذلك طرحه املرض، ولكن أبشركم حبمد من اهللا سبحانه             ،ندنلمسافراً ليلقي حماضرات يف      
 بوده أن حيضر هذه األمسية ليشارككم االحتفاء        ور نقاهة، وقد كان   دوتعاىل، عاد إلينا ساملاً ولكنه يف       

اتصل مدير مكتب معايل الشيخ حممد عبده مياين معتذراً، عن            ...  -:بأستاذنا الكبري، وقد تلقيت ما يلي     
هل لنا من   .  -رمحة اهللا عليه  -عدم متكن معاليه بسبب العزاء يف أستاذنا املرحوم األستاذ حسني عرب            

 .تفضل يا سيدي. اًجزاكم اهللا خري... لهفاحتة 
 كما أسلفت، سوف أترك امليكروفون اآلن ألصحاب السعادة املتحدثني، ولكن           :ريف احلفل ع

أمامي البيان وكتب   .  مع رجائنا بعدم اإلطالة، حىت نتمتع ونشنف آذاننا باالستماع إىل فارس االثنينية            
 .راضي صدوق، فليتفضل والشاعر األستاذ بفيه أربعة متحدثني نبدأ بسعادة اإلعالمي واألدي

إىل هنا وال يعرف      لرياضاوقد تفضل باحلضور خصيصاً من       :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
 .الفضل إال أهله، فشكراً لك يا أستاذ راضي وأثابك اهللا عنا مجيعاً

 

  ))اضي صدوقرلمة سعادة األستاذ ك(( 
اهللا وبركاته، أحيي صاحب هذه     رمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة      لكراً يا سيدي، بسم اهللا ا     ش

الدارة العامرة على سعة الصدر وسعة النفس وسعة اخللق قبل سعة املكان، حضرت إىل هنا ألشرف                 
بلقائكم، ولقاء أديب كبري جتمعين به الصداقة منذ أكثر من أربعني عاماً، األستاذ وديع فلسطني رجل                 

مريه وال يف قيمه، رغم تقلب الدهر وصروفه،        حد، مل يتلون ال يف قلمه وال يف ض        وامن ذوي اللون ال   
عرفته رجالً صادقاً حمباً للناس يلتزم بقيم احلق والفضيلة واجلمال، وكان من أكثر الناس حرصاً على                 



النقاد يف   و الوفاء ألولئك املنسيني املظلومني املغمورين من أدباء احلق واحلقيقة، ممن جتاهلهم الدارسون            
 .بالدنا العربية

ذ وديع فلسطني كما تفضل سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه، له من امسه نصيب، فهو                ألستاا
وديع القلم وديع اخللق حبق وحقيق فيما عرفت عنه رغم الشدائد اليت مر ا واليت عرفها، من خالل                   

الذي كان  "  األديب"حب ومنشئ جملة    اأصدقائنا املشتركني ويف مقدمتهم األستاذ الرائد ألبري أديب ص        
يكن حمبة خاصة وحيتفظ مبكانة خاصة لألستاذ وديع فلسطني، وكلما كنت أزوره يف دارته أو يف                   

 كان حيدثين عن قلة قليلة من أصحاب القلم والقيم، ودائماً كان يف املقدمة              ،ريوتبصومعته يف أطراف    
يعقوب "ثم  البدوي املل ..  كذلك صديقنا املشترك    ".وديع فلسطني "األديب الكبري   ..  صديقنا العزيز 

، كان من الذين يتعشقون األستاذ وديع فلسطني وكان دائم احلديث عنه وعن مناقبه ومكارم               "العودات
 .أخالقه
ألستاذ وديع فلسطني من الذين اتصلوا يف أدباء املهجر وخباصة أولئك املنسيني منهم، وقد كتب               ا

ا الدكتور األستاذ جورج صيدح،      املهجري ورموزه ممن جتاهلهم صديقن     بعن عدد كبري من أعالم األد     
وأيضاً األستاذ عيسى الناعوري وبعض املتخصصني يف األدب املهجري، وأيضاً البدوي امللثم يف كتابه               

، األستاذ وديع فلسطني كتب عن عدد من الرموز واألعالم كتابات           "الناطقون بالضاد يف األمريكيتني   "
رب يف القرن العشرين اجتهت إىل التوثيق ألدباء         رجعاً ويف خالل توثيقي للشعراء الع       م شاملة تعد 

املهجر، وقرأت كل ما كتب يف هذا الباب من أطروحات جامعية ودراسات أكادميية وغري ذلك، فلم                 
صة أن  خاأجد أكثر دقة ومشوالً وتوازناً وإنصافاً مما كتبه األستاذ وديع فلسطني، وأنا لست مغالياً هنا                 

 .ب من أصدقائي احلميمنيبعض الذين كتبوا عن هذا األد
نت أحبث عن ترمجة للشاعر وديع رشيد اخلوري وهو ليس أخاً أو شقيقاً للشاعر القروي               ك

 الشاعر املدين شكوكو قيصر وإمنا االسم يلتقي، هذا الشاعر مل يكتب عنه أحد رغم أنه شاعر كبري،                  أو
 أسوق هذا   ،ندنل صحيفة تصدر يف      ضاٍف كتبه األستاذ وديع فلسطني يف      لومل أجد له ترمجة إال يف مقا      

مل جينح إىل ميني أو يسار، عاش مستقالً صاحب لون واحد           ..  املثل للتدليل على ذلك، األستاذ مل يتحيز      
 .يف عامل ما أكثر الذين سقطوا يف سباقه من األدباء والصحفيني وأصحاب القلم، وأنتم أدرى مين بذلك

خوجه على أنه يتيح لنا مجيعاً وخباصة يل بني فترة           سعادة األستاذ الشيخ عبد املقصود      لكراً  ش
وأخرى لنلتقي برموز وأعالم فعالً من الرموز احلقيقيني لألدب العريب يف مسريته عرب هذا القرن، وأشعر                

عاماً األستاذ    بالشرف الكبري أن أكون بينكم، وأشعر بالشرف أيضاً أللتقي بصديقي القدمي منذ أربعني            
 اهللا بشيخنا األستاذ الشيخ عبد املقصود خوجه وبكم مجيعاً، وآسف إذا كنت قد              وديع فلسطني، وبارك  
 .أطلت، شكراً لكم



 وأنقل امليكروفون إىل سعادة الدكتور غازي زين عوض اهللا، رئيس قسم اإلعالم             :ريف احلفل ع
 ".أخبار اجلامعة"واملشرف العام على جريدة 

 

  ))ازي زين عوض اغلمة الدكتور ك(( 
اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله               سم  ب

 .وصحبه أمجعني
قد كرمت االثنينية كوكبة من رواد الفكر واألدب والثقافة والعلم واإلعالم، وكان صاحبها              ل

كرمهم وجيلهم  شيخ عبد املقصود خوجه يسعى وال يزال جيعلها ملتقى للرواد، ي           لاألديب واملثقف ا  
ويعظمهم من خالل تفعيل دورهم الريادي والثقايف والفكري، ومن خالل نتاجهم العلمي الذي أثروا               
به حركة النهضة الفكرية التنويرية اليت عمت العامل العريب واإلسالمي؛ والتكرمي لتلك الكوكبة يف حد                

نه قيمة إبداعية جديدة متيزت ا االثنينية       ه ذا الشكل الالئق معلَم من معامل التاريخ واحلضارة، بل إ          اتذ
يف تكرميها ويف شخص صاحبها، ويكفي فخراً واعتزازاً هلذا املنتدى الفكري أن يتجمع فيه هذه                  

تفي باملكرم، حيث يدور    حملالكوكبة من رجال العلم والفكر واألدب والثقافة واإلعالم، املكرم منهم وا          
االحترام املتبادل وااللتزام بأدبية احلوار ويتحول اخلطاب        احلوار بينهم بشكل موضوعي ويف إطار        

الفكري إىل ر مستمر يف جريانه، وال ينعزل عن حركة احلياة جبوانبها املتعددة، بل يكون له مساحة                  
 .جديرة به يف حياتنا

 تكرمي املفكر واألديب والباحث اإلعالمي الصحفي األستاذ وديع       بيف هذا اليوم الذي حنتفي فيه       و
فلسطني، جدير بنا أن نقف عند خطوط عريضة يف مسرية فكرية سجلها التاريخ بأحرف من نور،                  
كيف ال وفارسنا هذه الليلة أحد رواد حركة النضال الفكري العريب الذي ساهم بفكره وعقله وقلمه                 

اد ن حرية اإلنسان والعدالة واملساواة، وأن يناضل من أجل استرد           ع وكل حواسه من أجل أن يدافع     
حقوق اإلنسان وكرامته، وأن يرسم لنفسه خطاً متوازياً يف كل األهداف اليت يسعى من أجل حتقيقها                 

 .واالرتقاء مبستوى الوطن والعروبة
ه العواصف  ذقد قاده فكره احلر ودفاعه املستميت عن احلق إىل الزج به يف السجون، ولكن ه               ل

ومل جتعله خيضع أو يركع ألغراضها وأهدافها اليت تريد أن          اهلوجاء زادته إمياناً بعروبته وبانتمائه الوطين       
والقارئ لكل نصوصه السياسية    .  تنال من كل إنسان شريف يقول كلمة احلق وال خيشى عواقبها            

" ياسر عرفات "رئيس  الوالصحفية يالحظ مدى قوة هذا املفكر الذي وقف صامداً على حد قول               
 .ليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم ع". يا جبل ما يهزك ريح"املناضل 



من   سكتلنداا احلقيقة ورد إىل إدارة االثنينية فاكسان، الفاكس األول وردنا من             :ريف احلفل ع
األديب املعروف والشاعر واألستاذ اجلامعي الدكتور يوسف عز الدين، أرسل بفاكس من ست                

 :دأه برسالة إىل الشيخ عبد املقصود يقول فيهابصفحات، 
 

  ))يلقيها بالنيابة عنه عريف احلفل وسف عز الدينيتور لمة الدكك(( 
شهد أنك رجل صبور تصل إىل اهلدف الكرمي مبواصلة اللطف واإلحلاح باحلب، فقد جنحت يف               أ

ت طرفاً فيها، هلذا زاد إعجايب بالوفاء        نتكرمي الصديق األستاذ وديع فلسطني بعد ألي ومشقة، وك         
وعسى أن يتخذك بعض الناس قدوة وقليل منهم أن جياريك يف           وتقديري لألعمال اخلرية، فبورك فيك      

 .سجاياك العالية
 طبعاً الكالم كثري والشيخ عبد املقصود خوجه ال يريدين أن أقوله ملا فيه من روح                :ريف احلفل ع

 تصديقاً لكالم الشيخ بأنه حاول مراراً أن يستضيف سعادة فارس            وثناء على شخصه أن أقول فعالً     
 .االثنينية
 .هذه شهادة أعتز ا: لشيخ عبد املقصود خوجها
 : يقول األستاذ الدكتور يوسف عز الدين:ريف احلفلع
 . ديع فلسطني األديب املوسوعي والصديق الويفو
 :  حممد أشرف األنبياء واملرسلني وبعداسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنب
لشيخ عبد املقصود خوجه على قدرته الفائقة على         سعدين أن أهنئ األخ الصديق األديب ا       ي

اإلقناع، فقد جنح يف جلب األستاذ وديع إىل بستان االثنينية النضر وإىل ندوة احلب واخلري والوفاء                  
ين بلطفه حوايل السنتني، حىت سعدت باحلضور       موالتقدير، وقد سهل صعوبات مجة وال عجب، فقد أكر        

عايته الكرمية، وهكذا الكرام يواصلون العطاء حىت ملن يهربون من          بني أهل الفكر واألدب واإلخاء بر     
عطائه وأُخوِته ولطفه، فتحيات عاطرات له وجلميع من يسعد يف حضور االثنينية، ويبلُ صدى الشوق                

 . يت يدعوها يف مهرجانه الفكري وندوة التكرميالالعارم للقاء الصفوة الكرمية 
الرواد فحسب، وال من كبار الصحفيني، إمنا هو موسوعة واسعة          ديع فلسطني ليس مثل األدباء      و

املدى عميقة الغور، فقد صحب قادة النهضة احلديثة وزامل ربابنة الفكر وأساطني السياسة والنقد                
ليل مطران، وبشر فارس، واملازين، والعقاد، وعبد الرمحن        خ:  واألدب والعلوم والفنون املتعددة، مثل    

عاش للصحافة ولكنه كان    .  كي مبارك، ومصطفى الشهايب، وفؤاد صروف     شكري، وأيب شادي، وز   
" املقطم" كـ   األديب الصحايف والصحايف األديب، كان قلمه يساهم يف أكرب االت والصحف           



رو، ولياقت خان، والْدوس هكسلي، وويل       :  ثل م ، وقابل كبار الساسة واملفكرين     "املقتطف"و  
وأمني احلسيين، وعشرات من القادة والزعماء الرواد، وبناة النهضة         ديورانت، وعبد الكرمي اخلطايب،     

 .احلديثة يف الفكر والسياسة
نه من القلة القليلة الذين هلم صالت واسعة ومعارف يف كل مكان من أرض املعمورة، واسع                 إ

ان يحصي  والتراسل، حيبه الكثري، ويعجب به من عرفه وراسله وكتب إليه، ال يكاد اإلنس              األفق واحلب 
أمساء الذين يعرفهم والذين يكتب هلم، فهو سيال القرحية حني يكتب، تحس باحلالوة والعذوبة،                 

؟ تنيوأعجب من الرسائل الطويلة اليت يرسلها، كيف يقدر على تسطري رسالة واحدة يف صفحتني كبري              
 .كيف يبدأ وكيف ينتهي حىت آخر مكان يف الصفحة يف دقة عجيبة وحساب دقيق؟

 :ديع فلسطني له خلق مجيل ورقة يف الطبع، فقال فيه الشاعر حممود أبو الوفاءو
ــ ــع؟ف ــا ودي ــل يل ي ــون؟ ق أين تك

. 

ــعو  ــن ودي ــى م ــرت أمس ــع ص دي
. 

ــربيعو ــيها ال ــد يـحاك ـــكن ق لـ
٣ 

فاتك ال حياكـــيــها صـــفاتصـــ 
. 

بامســـك أيـــنع اخللـــق الـــرفيعو
. 

ــر األدب  ــفك يزهـ ــفىبوصـ  املصـ
. 

 

ايب، وعجاج نويهض،   تب عن قادة القلم ورواد األدب ودهاقنة الفكر، كاألمري مصطفى الشه          ك
وعبد العزيز الرفاعي، وحممد سعيد العامودي، وأمحد زكي أبو شادي، وسالمة موسى، وحممد عبد                

ر خليل صابات، وعيسى الناعوري،     واملنعم خفاجي، وأنور اجلندي، وحممد عبد الغين حسن، والدكت         
و الوفا، والشيخ حممود    ونقوال يوسف، وأبو القاسم حممد كرو، وعبد السالم هاشم حافظ، وحممود أب           

أبو رية، وغريهم كثري، وكنت أمتىن أن تجمع هذه الدراسات وهذه الكلمات يف كتاب ليطلع اجليل                 
ة يف عامل الفكر بعد أن انغمسوا يف األدوات احلديثة          ئداجلديد على مآثر األديب، وليعرفوا مكانته الرا      

 .خلية واملشاعر احلساسةووسائل اإلعالم املتطورة اليت تداعب العواطف الدا
 ميكن يف هذه العجالة أن أويف الصديق العزيز حقه، ويكفي أن أشرف بلقائكم والتحدث عن                ال

 .بل تعدى األرض العربية إىل بقاع العامل إنسان كبري القدر واسع اإلخاء والود يف العامل العريب،
يصور يل يف كل رسالة حياة      ندما تأيت رسائله أشعر بفيض من اآلراء وخمتلف األفكار، فهو            ع

الفكر واألدب والشعر، وما حيدث يف العامل العريب، فأستفيد علماً ومعرفة وكأين أعيش يف عامل الفكر                 
 .واألدب العريب الواسع

ه عذب، تنساب فيه مهسات الود وأريج اخللق الرضي والعلم الواسع              نسلوبه مجيل، وبيا  أ
اآلداب والصحافة، وحبالوة أسلوبه ورقّة معانيه وتركيز املعارف        والتركيز احملبوب يف العلوم واملعارف و     

عندما حاورتين يف الشهر املاضي يف صوت العرب، عندما           "  أمينة صربي "كلها، أدهشتين السيدة    



ين يف العدد اخلاص الذي أصدره األديب البارع وديع العبريي من جملته اليت تصدر يف                ع اختارت مقالته 
ت مقالته عين وقدمتين ا يف حوارها الطويل، فقد اختارته من بني أكثر من أربعني                عندما اختار  ،لنمساا

 ).يوسف عز الدين يف مرايا اآلخرين(من الباحثني الذين تفضلوا وكتبوا عين يف 
قال كتب عدداً من الكتب وترجم بعضها        ..  احلقيقة األستاذ عز الدين كتب    :  ريف احلفل ع

ب وردت يف السرية الذاتية لسعادة ضيفنا حىت خنتصر الوقت، وخيتتم            وقدم األخرى، طبعاً هذه الكت    
 : رسالته بقوله

به است بصدد اإلطالة، فقد استوىف الدكتور حسني علي حممد اجلوانب الكثرية عن حياته يف كت              ل
، الذي تفضل املؤلف بإرسال نسخة يل وقد طُبع عام مثانية وتسعني              "سفري األدباء وديع فلسطني   "

ولكن أريد أن أسعد باملسامهة يف الكتابة، وإن مل أسعد باحلضور وأرِو الغلة              .  ة وألف للميالد  وتسعمائ
ي يف هذه الندوة،    رميمن لقاء رواد هذا الس العامر ومن أخي عبد املقصود الذي كان له فضل تك               

 . الغالية، وألخي خوجه عاطر التحيات ولكم مثلها دةفشكراً جل
 .هللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحة او

 

أما األستاذ سليم نصار فقد هاتفين باألمس ومل جيدين وهاتفته اليوم           :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
 .فتفضل. رجل الفاضللوقد وجدت بني يدي فاكساً يِصر على أن يقرأ تكرمياً هلذا ا

 :يقول ندنلفاكس األستاذ سليم نصار من .. يف هذا الفاكس.. يف بدايته: ريف احلفلع
 

  ))يلقيها بالنيابة عنه عريف احلفل ليم �صارسلمة األستاذ ك(( 
 عألخ احلبيب الشيخ عبد املقصود، قرأت يف احلياة اليوم أن االثنينية تستضيف األستاذ ودي               ا

 -:فلسطني وسررت هلذا النبأ ألن وديع جدير بالتكرمي، أرسل لك بعض انطباعايت السريعة
ناقضة ألخالق حامليها وسلوكهم، عكس األديب الكبري        ثرياً ما تكون أمساء األشخاص م      ك

، الذي يتحلى بوداعة الطباع، وهدوء التفكري، ورجاحة العقل، ورزانة اخللق، ورقة             "وديع فلسطني "
 . أُطلق عليه بعد جناحه يف امتحان الوداعة والطيبة واألصالة" وديع" حىت لتخال أن اسم ،اإلحساس
هذا الكاتب واألستاذ الذي يرفض األضواء ويبتعد عن         "  نيةاالثني"سرين جداً أن تستضيف     ي

لكنه يف كل مراحل حياته بقي أميناً على التراث، وفياً ملصداقية           .  أجواء الصخب والضجيج اإلعالمي   
لكلمة، حريصاً على تصحيح معلومات السير الذاتية جلميع الذين تعرضوا للتشويه، ووجد يف جملة                ا
منرباً يطل منه مطلع كل شهر ليتحف القراء بقطع أدبية رائعة              بنانل يف   اليت كانت تصدر  "  األديب"



 إال أن إنتاجه    ،صرموفريدة، ومع أنه مل جيعل من األدب صناعة ومهنة كما فعل كثريون من أصدقائه يف                
 .بقي ميثل جمموعة من اآلثار املتميزة جبمال الشكل والصياغة املعربة عن أفكار ذات قيمة باقية

 ،لقاهرةاخر بأن وديع فلسطني كان أحد أبرز أساتذة الصحافة يف اجلامعة األمريكية يف               نا أفت أ
ج منه إال وهو يتأبط كتاباً،      رحيث درست، وأذكر جيداً أنه ما من مرة رأيته يدخل حرم اجلامعة أو خي             

ئرة املعارف  بدا(، وهلذا كنا نلقبه حنن طالبه       "هذا هو خري رفيق وأنيس وأمتع جليس      :  "كان يقول دائماً  
 .الكرام" االثنينية"ألف حتيه له ولضيوف ). اليت متشي على قدمني

االثنينية بأبيات    فضيلة الشيخ بدر الدين دائماً جتود قرحيته يف       ..  األستاذ الشيخ :  ريف احلفل ع
 .شعرية يود أن يشارك فيها، فلنستمع إىل عطر هذه الليلة من عبقه

 

  ))ينمد بدر الدحملمة فضيلة الشيخ ك(( 
لسالم عليكم ورمحة اهللا، بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا                ا

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
من الثلثني األخريين من القرن املاضي، وكنا يف        ..   ميأل األمساع والقلوب   نديع فلسطني، اسم كا   و

كره م وقد رحلوا عن هذه الدنيا،       أيام الشباب الباكر نقرأ ونسمع، وكانت من حوله كوكبة كنت أذ          
–وال أظن يعين بقي من هذه الكوكبة إال آحاد، وجمموعة شعراء العروبة مل يبق منهم إال حممد التهامي                   

وغريه والناقد أخونا احلبيب، الدكتور السوافريي وكان صديقاً له وصديقاً          ..   وغريه –ل اهللا عمره  طاأ
ورابطة األدب احلديث     لقاهرةاكر ما يكتب، نلتقي يف نوادي       يل، وعشنا أياماً عجيبة كنا نذكره ونذ      

 :على عجل وغريها، فلما التقيت به الليلة هاجت تلك الذكريات وأحببت أن أسجلها حميياً له
إن يــــك يف وداعــــته منــــيعاو

. 

ــاًع  ــثاً وديع ــِره لي ــبت ألمـ جــ
. 

ــه ــطوعا اب ــن أدٍب س ــفحات م لص
. 

ــزهوو  ــالم ت ــبة األع ــارس حــل ف
. 

ــ ــرفيعاتـ ــوقعه الـ ــيه مـ بوأَ فـ
. 

مـــن قـــدمي" املقطـــم"تـــاج يف و 
. 

ــ ــوعاجتــ ــرابعها مجــ ده يف مــ
. 

ــاو  ــثقافة يف اه ــنه ال ــــل ع س
. 

ــدي   و ــاً ب ــرها طاق ــنظم زهــ اعي
ــوراًي   . ــهداً طه ــيقها ش ـــوغ رح ص

. 

واكب كــل مــن رادوا مجــيعايــ
. 

ــه  و  ــبك أنـ ــحسـ ــريق ذٌفـ عـ
. 

هـــرول يف صـــحائفه مطـــيعاي
. 

ــاهي  ــا دعـ ــراعه إمـ ــاد يـ كـ
. 

ــي ــني تقـ ــدك حـ ــريعاشـ رأه سـ
. 

ــداًي  ــوغ نق ــا ويص ــا يش ــرجم م ت
. 

داد ســطورها كــان النجــيعامــ
. 

ــودأ  ــرى عهـ ــئه ذكـ ــار جميـ ثـ
. 



عاىب رغـــــم الـــنوازل أن يضـــيأ
. 

ــاًءف  ــيــايت وف ــه حت ــغــت ل ص
. 

نستميح ضيفنا عذراً، هذه ألستاذنا علي أبو العال قصيدة يف            :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
 .أبو العالفأستميحكم عذراً أن أقرأها نيابة عن الشاعر علي " حسني عرب"فقيدنا الغايل 

 

  ))صيدة األستاذ الشاعر علي أبو العالق(( 

ــوايلو ــنا رب املــ ــأل ربــ أســ
. 

ــايلأ  ــت غ ــيك وأن ــعر ف ــزى الش ع
. 

ت مــن حــور اجلمــاِلايف اجلــنو
. 

ات خـــرياًأن جيـــزيك بالـــرمحبـــ 
. 

تســــعى للــــوفاء وال تــــبايلو
. 

كــنت الشــاعر املــرموق فيــناف 
. 

ــيب اخلصــاِلو ــبعك دائمــاً ط ط
. 

مـــاًتـــبذل للصـــديق الـــود دوو 
. 

ــ ــآِلمل ــِن امل ــن حس ــت م ــد نل ا ق
. 

ــون  ــنا وندع ــيك أنفس ــزي ف عــ
. 

لــــى بالــــرجاحة والفعــــاِلحت
. 

ســـني أنـــت واحلســـىن بطـــبعح 
. 

دمــع الغــوايللســيناً تــذرف ا ح
. 

ــ  ــىب ــي ثكل ــي وه ــعر تبك نات الش
. 

ــايلن ــت غ ــيك فأن ــزي الصــحب ف ع
. 

ــاف  ــري أن ــق غ ــوت ح ــإن امل ــ
. 

 

رمحة اهللا  –مرة أخرى نعتذر لفارس االثنينية، ولكن احلقيقة أنتم تعلمون الشاعر           :  ريف احلفل ع
 . حسني عرب، كم هو غاٍل على أبناء هذه البالد–عليه

ا تشتاقون لكي تستمعوا إىل     نذاً أكيد أنتم مثلي ومثل الشيخ عبد املقصود والذين جيلسون ه           إ
 .فليتفضل.. رس اثنينية هذا األسبوع األستاذ وديع فلسطني حبشيفا
 

  ))ديع فلسطني حبشيولمة األستاذ ك(( 
كراً على كل هذا الكالم الطيب الذي ال أظن أنين أستحق شيئاً منه، حاولت أن أستخلص                 ش

غتم يف  عن ذلك، ألنكم احلقيقة بالغتم يف تقديري وبال         صوريت الشخصية من كل هذا الكالم فعجزت      
 .وصفي مما يعييين أن أشكر أفضالكم علي

لسالم عليكم أيها احلفل الكرمي، ما زلت متهيباً من مواجهة هذا احلشد احلاشد الذي لىب دعوة                ا
اجهيت، رمبا  واألرحيي النبيل الشيخ عبد املقصود خوجه، يف االثنينية البالغة الفضل لالجتماع يب وم              

 يف قبول ما عرضه علي الشيخ اجلليل عبد املقصود خوجه، من             بامتحان عسري، وهلذا ترددت كثرياً    
اعتزامه تكرميي يف ندوته األسبوعية اليت دخلت تاريخ األدب والفكر من أوسع أبوابه، ورجوته أن                 



لقاء رواد ندوته من فضالء      ب يعترب زياريت جمرد ساحنة للتعارف أقضيها يف صحبته اجلميلة وأشرف فيها          
 .الثقافة يف هذه األرض الطاهرةأهل العلم والفكر و

ليس من قبيل التواضع الكاذب ريب من أي حفاوة، فواقع األمر أنين عشت كل حيايت                  و
كالتلميذ الذي ال يغادر فصول الدرس، صحيح أنين عاقرت القلم على مدى ستني عاماً، إال أن واقع                  

عات على مدى السنوات العشرين     زمين حدودي اليت ال أجاوزها، حىت جفوت اتم        لاحلياة الغليظ أ  
األخرية، وإن كنت مل أختلّ عن قلمي مسهماً به يف خدمة األدب وإنصاف األعالم الذين نعمت                    

م حمضوين أستاذيتهم اآلمرة دون منم، واألهم من ذلك أمبودا. 
 فقد زرا عدة مرات، وإن كانت       ،بية السعودية رلمملكة الع لليست هذه هي زياريت األوىل      و

وجهيت الدائمة هي املنطقة الشرقية، ذلك أنين عندما أوصدت يف وجهي أبواب الصحافة العملية، لبيت               
وما يتامخها من     لظهرانا وذه الصفة ترددت على      ،لقاهرةاللعمل يف مكتبها يف     "  أرامكو"دعوة شركة   

نشطة، فقد حتولت    باستبحار العمران وبالتوسع يف مجيع ألوان األ        رمناطق، وكنت يف كل زيارة أنبه     
الصحراء إىل مروج خضر، وانتشرت املتاجر اليت حتاكي املتاجر األوروبية واألمريكية، وتفوقت               

 .الصناعات احمللية على مثيالا يف اخلارج
 أقالم الكُتاب،   تبثمرا"  قافلة الزيت "مسؤوالً عن إحتاف جملة     "  أرامكو"كنت حبكم عملي يف     و

ة أعالم الفكر يف تلك الفترة، كعباس حممود العقاد، وعزيز أباظة، وحممود            وأسعدين أن أستكتب يف ال    
تيمور، وحممد مندور، ومنصور فهمي، وحممد صربي السوربوين، وعلي أدهم، وحممد عبد الغين حسن،              

 .سكاكيين وعشرات غريهمد وفؤاد صروف، واألمري مصطفى الشهايب، وزكي احملاسين، وودا
محد اجلاسر، وعبد   :  عدداً غري قليل من األعالم السعوديني، أذكر منهم       قد أكرمين ريب فعرفت     و

القدوس األنصاري، وعبد العزيز الرفاعي، وحممد حسن عواد، وطاهر زخمشري، وأمحد عبد الغفور               
ؤاد شاكر، وأمني مدين،    ف، و )وإن يكن مصري األصل   (عطار، وحممد بن علي السنوسي، وحافظ وهبه        

، وهاشم فاليل، وحممد سعيد     )وإن يكن فلسطيين األصل   (، وشكيب األموي    وعبد السالم هاشم حافظ   
، كما عرفت عبد اهللا بلخري، وعبد اهللا عبد اجلبار، وأمحد املانع، وعبد              -رمحهم اهللا مجيعاً  -العامودي  

، فلست إذاً غريباً عن     –طال اهللا بقاءهم  أ–العزيز الربيعي، وأمحد الضبيب، وحسن عبد اهللا القرشي          
 .لبلد األمني الذي فتح ذراعيه لكثريين من املضطهدين يف بالدهم فأنزهلم مرتلة املواطنني الشرفاءهذا ا

أعرف أن حظوظي املتواضعة من الشهرة أو احليثية األدبية جتعلين جمهوالً من كثريين منكم،                و
لت من   وهو حبمد اهللا تعريف موجز، ألن حيايت كلها خ          ،فاعذروين إن اجتهدت يف التعريف بنفسي     

جالئل األعمال أو كُربيات اإلجنازات، فقد اخترت الصحافة ميداناً لعملي، فتخصصت فيها طالباً               
جامعياً، وعملت ا سنوات غري قليلة، كما قمت بتدريس علوم الصحافة يف اجلامعة األمريكية                  



منا كانت  الصحافة ووسائل االتصال، ولكن الصحافة يف أيا         ونشرت ثالثة كتب عن فنون     ،لقاهرةاب
مستقلة ميلكها أفراد هم الذين يقررون سياستها ويديرون شؤوا، فلما آلت الصحافة إىل ملكية                 
الدولة، صارت الدولة هي اليت تقرر مصائر الصحفيني، فتقرب منهم من تشاء وتبعد منهم من ال ترتاح                 

سب إىل جريدة بعينها،     الثالثني من العمر صحفياً غري حمترف، ال ينت         ونإليه، فألفيت نفسي وأنا د    
وإذا كانت السياسة كثرية    .  وآثرت أن أهاجر بقلمي إىل الصحف واالت الصادرة يف البلدان العربية          

املزالق، فقد هجرت موضوعاا يف بادئ األمر إىل االقتصاد، فلما خضع االقتصاد للتوجيهات، تركته               
 .ة، فاألدب هو األبقى وهو اآلمن من متاعب املهندبإىل األ

اليت عملت فيها يف باكورة حيايت الصحفية بعد ثالث سنوات           "  املقتطف واملقطم "نا يف دار    ك
، كنا نقيم ندوة أسبوعية يف الدار، كان يؤمها كثريون من           "األهرام"قضيتها يف األقسام اإلدارية جلريدة      

الم األدب، وكنا نلقاهم    أ يل أن أسعد السوانح للتعرف بكثريين من أع        يالكتاب املصريني والعرب، مما ه    
الشاعر عزيز أباظة   :  يف جو ودي ذابت فيه الرتب واأللقاب الفخام، فمن الباشاوات الذين زارونا             

خليل مطران بك، وحممود تيمور بك، والدكتور       :  باشا، والدكتور منصور فهمي باشا، ومن البكوات      
ستقبلنا من أعالم العرب األمري     ين بك، والشاعر الدكتور إبراهيم ناجي بك، وا       بوحممد صربي السور  

األسبق سامي الصلح، والزعيم املغريب عالل الفاسي، ورفائيل          بنانلمصطفى الشهايب، ورئيس وزراء     
بطي، ونزار قباين، وعبد اهللا بلخري، وخليل السكاكيين، وقدري حافظ طوقان، وإبراهيم العريض،               

الواسعي، والشيخ عبد القادر املغريب، ونازك       رازق حمي الدين، واملؤرخ اليمين عبد الواسع         لوعبد ا 
واحلقيقة .  (املالئكة، والشاعر اللبناين إلياس خليل زخريا، وحممد علي احلوماين، وغري هؤالء كثريون            

). ذه األمساء  ه كل اسم من هذه األمساء رمبا احتاج إىل تعريف ألن اجليل اجلديد قد ال يعرف أصحاب               
وبة اخلالصة اليت تستند إىل اللغة والثقافة واألدب والفكر، وأرفض           فصرت من ريق العمر أؤمن بالعر     

 .دعوة القومية العربية اليت جعلت العروبة مذهباً سياسياً ال تجمع عليه أمة العرب
مجيلة ينشدها    حببت الشعر منذ عهد الدراسة، ألن أستاذ األدب العريب كان خيتار لنا مناذج              أ

، إلعداد كتاب يضم خمتارات شعرية      "األهرام"، وهلذا رحبت بدعوة     أمامنا، وحفظت كثرياً من الشعر    
منتقاة من الوطن العريب، فانتقيت مناذج متثل زبدة ما جادت به قرائح الشعراء وحرصت على أن تتفق                 

ه من مسميات شعرية فشت يف      داهذه املختارات مع الشعر األصيل املوزون املقفى، رافضاً كل ما ع           
دت ديوان العرب، بل أفسدت الذوق العام الذي مل يعد يستطيب الشعر اخلليلي              يومنا احلاضر وأفس  

وال غرو بعد ذلك أن يتضاءل حظ الكتاب يف أسواق التوزيع، ألن اجلمهور انصرف               .  ويصدف عنه 
ائي حىت تعالت األصوات القائلة بأن      رومتاماً عن الشعر بل عن األدب، وإن أقبل نوعاً ما على األدب ال            

فلست عضواً يف   –ال الشعر هي ديوان العرب، ولئن ختطّتين مجيع التشكيالت األدبية يف جمتمعي             الرواية  



 فقد التمست اخلروج من هذه الدائرة الضيقة بتوسيع نطاق اتصااليت بأدباء األمة             -أي جلنة أو أي هيئة    
سجلت فيها  "  ستطردحديث م "سلسلةُ املقاالت اليت نشرا بعنوان      ك  العربية واملهاجر، تشهد على ذل    

 ولئن  –ولست منهم –ما كان بيين وبني هؤالء األعالم، وكأنين ترمجت لنفسي من خالل أعالم العصر              
صادفت هذه الفصول ترحيباً من عدد غري قليل من القراء، فقد جتهم هلا القابضون على أسباب النشر                  

 كامالً من أعالم العصر، وأبرزت      وحسيب جزاًء أنين أنصفت جيالً    .  ف عن كتابتها  لكمما حدا يب على ا    
 .صور كثريين كادت تطمسها األيام

 

وجممع اللغة العربية األردين اختاراين       مشقدمن قبيل التحدث بنعمة اهللا أن جممع اللغة العربية ب         و
 أظفر بالنصاب القانوين عندما     ملعضواً منتسباً إليهما دون أي مسعى من جانيب، وال يزعجين أنين              

 .لقاهرةاام املاضي يف انتخابات جممع رشحت يف الع
 

نا يف يومنا نعترف ألساتذتنا الكبار باألولوية والسبق، فال خيطر لنا ببال أن ننكر فضلهم أو أن                 ك
ن من  وننتقص من أقدارهم، ولكن الدنيا تغريت واملعايري انقلبت، فصار املخضرمون من أمثالنا ال يلق              

ثرياً ما يفضلون عليه ناشئة من شبيبة األدب على ضعف أدوام،            اجليل الطالع اعترافاً مبا قدموه، وك     
حىت مسعت بأذين شكاوى من أدباء كبار مثل حممد عبد الغين حسن، وعلي أدهم وحسن كامل                   

حلس األديب   ا الصرييف بأم عاجزون عن نشر كتبهم ومقاالم، ألن املتصدرين للنشر افتقروا إىل             
بدوري مبثل هذه التجربة، فآثرت أال أطرق باب النشر حىت ال             وال أكتمكم أنين مررت     .  األصيل

 .يصدمين شاب بعبارة رافضة
 

معذرة يا ساديت األجالء إذا كنت قد أضعت وقتكم وأمللتكم ذا احلديث عن شخصي، ولوال               و
اج شهرزاد اليت كانت تتوقف عن الكالم       هسعة صدر شيخنا الكبري عبد املقصود خوجه الستوصيت مبن        

 .باح كلما أدركها الصباحامل
 

إذا كنت أجزل لكم شكري العميق على تشريفكم إياي باحلضور يف هذه األمسية، فإنين                 و
ألعتذر لكم عما قد تكونون تكبدمتوه من عناء وصادفتموه من مشاق يف سبيل املشاركة يف االثنينية،                 

 :السعادة والتوفيقاية ما ترجونه من آالء الصحة والعافية وغوأمتىن لكم مجيعاً حتقيق 
ــ ــيي ــتم بإكرام ــناس، بالغ ــرم ال ا أك

. 

ــوارفكمأ  ــكراين ع ــياين وش ــيت ب ع
. 

 

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو



ادة فارس  عإذاً ننتقل إىل األسئلة واالستفسارات ونفتح باب احلوار مع س           :  ريف احلفل ع
 : االثنينية، هذا سؤال من األخ غياث عبد الباقي الشريفي يقول

يف   صرمقفتم أنتم والعالمة أنور اجلندي واألستاذ عبد اهللا السمان وآخرون من رجاالت             و
، الدعوة إىل   )قضايا الفكر يف األدب املعاصر    (وجه دعاة العامية واليت قلتم عنها يف كتابكم القيم          

يف التفكري ال تصدر إال عن قوم عاجزين، وهي امتهان للغة العربية وهي دعوة إىل  العامية هي ردة 
اخلراب ومذهب من املذاهب اهلدامة، واليوم كما نرى تطل هذه الدعوة الباطلة يف بعض                 
الفضائيات العربية ونقرأها يف جمالت عديدة ونسمعها يف إذاعات أخرى ويدعو هلا ولألسف               

 فكيف السبيل إليقاف تلك الردة محاية للفصحى لغة العرب ولغة             ك،بعض األدباء هنا وهنا   
 .القرآن الكرمي؟

أعتقد أن احلل اجلذري هلذه املشكلة يبدأ يف املدرسة، فلو أن            :  ألستاذ وديع فلسطني حبشي   ا
الطالب يف املدرسة يسمع أستاذه يتكلم باللغة العربية الفصحى، لنشأ بعد ذلك دون أن خيطئ يف اللغة                 

، يعين ولكن املدرسة اآلن حتولت إىل املدرس يتكلم باللغة العامية بل حىت يف اجلامعات مع األسف،                 أبداً
أساتذة اجلامعات يتكلمون باللهجة العامية، أنا أمسيها اللهجة وليس اللغة، اللهجة العامية يتكلمون ا،              

أن يصده بقرارات     لقاهرةا يف   يةفكيف نستطيع أن نصد هذا التيار؟ هذا التيار حاول جممع اللغة العرب           
أصدرها ولكنها مع األسف مل تنفذ، احلل كما قلت يبدأ من املدرسة حيث يبدأ الطالب يتعلم اللغة                   
تعلماً صحيحاً وعندئذ يستطيع أن يشق طريقه يف احلياة وهو ال جيد إال هذه اللغة سبيالً إىل التعبري عن                   

 .آرائه
لمجالت يا أستاذ، االت ما تكتب االت وكذا         لتكملة السؤال بالنسبة    :  ريف احلفل ع

 أشعار عامية ما رأيكم؟
يعين مشكلة االت األدبية إذا كانت تكتب باللهجة العامية         :  ألستاذ وديع فلسطني حبشي   ا

هذه مشكلة ال حل هلا، املفروض أن االت األدبية جمالت أدب وليست جمالت هلو، ولكن إذا احنطت                 
 . اللهجة العامية فاحلل الوحيد أن ننصرف عنهايف أساليبها إىل

 : األستاذ عبد احلميد الدرهلي يسأل قائالً: ريف احلفلع
ل يدرك العرب عمق االرتباط بني العلم واملستقبل؟ بني أشكال التغري السريع يف آفاق               ه

 املعرفة ومستقبل اإلنسان العريب يف مهب العوملة؟
يدرك العرب أن للعلم أمهية قصوى يف حياة        )  يا ليت )  (تييا ل :  (ألستاذ وديع فلسطني حبشي   ا

أخرياً،   لقاهرةاأنا حضرت اجللسة االفتتاحية مع اللغة العربية يف          ..  اتمعات املعاصرة مع األسف   



إن األمة العربية كانت يف القرنني املاضيني تقدم شيئاً للعامل، أما اآلن            :  وقال  ألردناوتكلم رئيس جممع    
 .يئاً إطالقاً، العلم سبقنا واحلضارة سبقتنا وكل شيء سبقنا وحنن ختلفنا، ملاذا؟ اهللا أعلمشفلم تقدم 
 : األستاذ حممد علي دولة يقول: ريف احلفلع
هر يف النصف األول وما بعده من القرن العشرين جيل من عمالقة الفكر واألدب ال                 ظ

ما هي  :   حمزن ومؤسف، سؤايل هو    روقد نضب يف هذا الزمان هذا اجليل وهذا أم        .  صرمسيما يف   
 . األسباب اليت تضافرت إلجياد ذلك اجليل يف تلك احلقبة الزمنية؟

أعتقد أن البيئة اليت كانت موجودة يف ذلك العصر هي اليت            :  ألستاذ وديع فلسطني حبشي   ا
كر، مل تكن   فأوجدت هؤالء الناس، هؤالء الناس كانوا منصرفني متاماً إىل األدب أو إىل العلم أو إىل ال                

هناك إذاعة ومل يكن هناك تلفزيون ومل تكن هناك صحف رخيصة، وكان هؤالء الناس ينفقون كل                  
التلفزيونية، فقد  )  بالشخلعات(، أما وقد انتشرت هذه األشياء وما أمسيه         ...أوقام يف البحث واألدب   

واإلذاعة وغريها تكتب عن    ة  انصرف الناس عن االجتهاد يف ميادينه، مث إننا مع األسف جند أن الصحاف            
الذين يستخدمون أقدامهم، أي الذين يلعبون الكرة، والذين يستخدمون أجسامهم، املمثالت               

، تكتب عن هؤالء الناس أكثر مما تكتب عن رجال العلم ورجال األدب              "بعرف إيه "والراقصات وما   
 !.، كيف نعاجل هذا؟ ال أدري...ورجال االقتصاد

 : لرمحن األنصاري، يقولااألخ عبد : ريف احلفلع
ن خالل املسرية احلياتية لألستاذ وديع، جند أنه قد تقلب يف عدة أعمال من شأا أن توثق                م

صلته بالناس، ومن أكثر تلك األعمال إنتاجه الفكري الذي جيمع بني التأليف والترمجة، ولكن               
 .غياب عن الساحة؟لفما هي يا تري أسباب ذلك االنزواء، أو ا.. يبدو أنه آثر االنزواء

لست أريد أن أقول اجلحود، ولكن      ...  أسباب هذا االنزواء هو   :  ألستاذ وديع فلسطني حبشي   ا
 .ال أكاد أكون معروفاً يف اتمع الذي أقيم فيه... أقول إين
 .إذا إنت غري معروف، من املعروف؟: لشيخ عبد املقصود خوجها
ون يعين منعزالً، وال سيما ألن الوظائف       كولذلك فآثرت أن أ   :  ألستاذ وديع فلسطني حبشي   ا

، حىت يف اتمعات األدبية وحىت      ...اآلن أصبحت تشكل قاعدة هامة يف الشهرة ويف الربوز يف اتمع          
يف اتمعات اجلامعية، كل موظف يف الدولة اآلن إذا كان يعمل يف جهاز من األجهزة الرمسية، فهو جيد                  

يه، أما إذا كان بال وظيفة وبال منصب فتتجاهله مجيع أسباب الشهرة            لعالنجومية وجيد األنوار مسلطة     
 .واحليثية األدبية

 : هذا سؤال من الطبيب والقاص املعروف عصام حممد علي خوقري، يقول: ريف احلفلع



للمرحوم مقولة  )  دار أخبار اليوم  (لمرحوم األستاذ مصطفى أمني صاحب وأحد مؤسسي        ل
الصحافة مساها أهلوها القدامى    :  "فوظايت، هذه املقولة هي   حماحتفظت لنفسي بتسجيلها يف      
، غري أن عوامل التعرية اليت تعرضت       )"الصحافة السلطة الرابعة  (والسابقون، وهذه التسمية هي     

أي التسميتني أجدر   ).  السلطة التابعة (للصحافة كما تعرض هلا الكثري من تراثنا أصبحت أمسيها          
 .بالبقاء؟
رسالة الصحافة يف أساسها يعين هي خدمة احلقيقة، وأن تكون          :  ني حبشي طألستاذ وديع فلس  ا

باستمرار صحافة تنشر األخبار الواقعية واآلراء احلقيقية اليت يكتبها أصحاا، أما إذا سخرت الصحافة              
ألغراض شخصية أو ألغراض حزبية أو ألغراض سياسية، ففي هذه احلالة تفقد الصحافة قيمتها                 

ل تعريف اجلمهور بالواقع الذي حيدث، واحلقيقة أنا أقرأ عدداً كبرياً من الصحف              ئاكوسيلة من وس  
املصرية خصوصاً، أجد أن بعض الصحف تداري األخبار، يف خرب معني تداريه وال تنشره، تنشر جزءاً                 

داراة؟ ملمنه وختفي اجلزء اآلخر، بينما صحيفة مثالً من الصحف املعارضة، تنشر اخلرب كامالً، ملاذا هذه ا               
هذه املداراة ليست إطالقاً من صميم عمل الصحافة، عمل الصحافة هو أن تنشر كل األخبار كما                  

ألن الرأي ينشر يف باب الرأي، أما اخلرب نفسه فال          .  وقعت ودون أن حتقن فيها أي رأي لصاحب اخلرب        
وكنت أعرفه    يصح إطالقاً أن يدخل فيه عنصر الرأي، فالكالم الذي قاله األستاذ مصطفى أمني               

واشتغلت معه فترة، كالم صحيح فصيح، أن الصحافة كانت صاحبة جاللة ألا كانت تعتز باستقالهلا،               
وتعتز بقيمتها، وتعتز حبريتها، وتعتز بأا تقول احلقيقة، أما عندما تسخر الصحافة ألغراض أخرى                

 كل حال مصطفى أمني مرة      ىلفعندئذ تفقد صفة اجلاللة اليت كانت متلكها يف وقت من األوقات، وع            
اآلنسة "أصبحت اآلن   "  صاحبة اجلاللة "بدالً مما كانت    )  اآلنسة(إن صاحبة اجلاللة أصبحت اآلن      :  "قال

 ".، وكان يقصد أن الصحافة فقدت بريقها وفقدت تأثريها"احملترمة
 : األخ أشرف السيد سامل يقول: ريف احلفلع
فقرياً يف ظروفه وإمكانياته      صرم صعيد   نعندما كا :  أتساءل  وهاجسن صعيدي مثلك من     م

وبعيداً عن عوامل النهضة كان منجباً لألفذاذ بدءاً من الطهطاوي ومروراً بالعقاد وطه حسني               
وسيد قطب وعبد الناصر وغريهم الكثريين وحممود إمساعيل، أما اآلن بعد أن طالته يد النهضة                

ء، ومل يبق ذكر للصعايدة إال يف النكات اليت         اواحلضارة والتعمري أصبح فقرياً يف عطائه من النجب       
 !. فما رأيك؟،لقاهرةايتناوهلا أهل 

هؤالء الصعايدة الذين ذكرت أمساؤهم برزوا عندما تركوا         :  ألستاذ وديع فلسطني حبشي   ا
 أما عندما كانوا يف الصعيد فلم يكن أحد يسمع م، يعين العقاد مثالً،               ،لقاهرةاالصعيد وجاءوا إىل    



 ،سيوطأ طه حسني كذلك مولود يف مديرية        ،لقاهرةامل يربز إال عندما جاء إىل         سوانأ مولود يف    دالعقا
برز، أما عندما كان يف الصعيد فلم يربز، فاملسألة ليست مسألة صعيد وال غريه،                لقاهرةاعندما جاء إىل    

 .وعندئذ تسلط عليهم األضواء لقاهرةامسألة أم يأتون إىل 
 : حممد هيثم، يقول األخ: ريف احلفلع
ا زلنا نسمع عن معاناة وآالم األدباء واملبدعني، فلماذا ال يؤسس كيان عريب لدعم األدباء م

ولعل إيقاف وقف وتنميته هلذا الغرض مفيد ويبعد رواد النهضة وأمل املستقبل عن             .  واملبدعني؟
 .تقدمي التنازالت إىل أي كان، غري وجهه الكرمي ومصلحة الوطن

يؤسس شيء من هذا النوع، على كل حال        )  يا ليت ..  يا ليت :  ( وديع فلسطني حبشي   ذألستاا
هناك حماوالت يقوم ا أفراد، منهم أفراد سعوديون وهي رصد جوائز لألدباء، سواء كان يف باب                  

 رالشعر أو يف باب الرواية، أو يف باب النقد األديب، أو يف باب الدراسات األدبية، يعين هذه حماولة بقد                  
) يا ليت (أما أن تقام مؤسسة من هذا النوع        .  املستطاع حتاول تعويض األدباء ما فقدوه يف اتمعات       

 .يسعى إليها األدباء، أو يسعى إليها جمتمع معني من الكتاب أو غريهم
 : األخ جمد مكي يقول: ريف احلفلع
. حممد شاكر   كم صالت واسعة مع كبار أعالم هذا العصر، ويف مقدمتهم األستاذ حممود           ل

أرجو أن حتدثونا عن صلتكم ذا العلَم الكبري، وهل هناك من خيلفه يف محاية التراث، والذود عن              
 .حياض اللغة، والغرية على العربية؟

عرفت حممود حممد شاكر، من أكثر من نصف قرن، عندما           :  ألستاذ وديع فلسطني حبشي   ا
هذه جملة شهرية عاشت سبعة وسبعني عاماً       "  تطفقامل"، جملة   "املقتطف"و  "  املقطم"كنت أعمل يف دار     

أُغلقت يف  "  الرسالة"إىل أن أُغلقت يف عام اثنني ومخسني، مع جمالت أخرى أغلقت يف ذلك الوقت،                
أغلقت يف هذه الفترة، كل هذه االت       "  علم النفس "أُغلقت يف هذه الفترة، جملة      "  الثقافة"هذه الفترة،   

ومخسني، فأنا عرفت حممود شاكر يف ذلك احلني، كان يأيت إىل جملة                 تقريباً أغلقت يف سنة اثنني     
وينشر فيها مقاالته، واحلقيقة أنه عامل عظيم، عيب األستاذ حممود شاكر أنه حاد يف تصرفاته،               "  املقتطف"

أي شيء ال يرضى عنه حيتد إما الدفاع عنه وإما يف احلملة على أصحابه، وهلذا يعين يف حني جتد أن                      
 كثريين يكادون جيلون حممود حممد شاكر ويرفعون مكانته آخرون حياولون احلط من مرتلته، وهو               ساًأُنا

حممود شاكر أنا حضرت مواقف له      .  يف احلقيقة عامل كبري وال سيما إذا توافر على الفن الذي حيسنه            
خ حممد شاكر   شيتدل على هذه العصبية اليت تؤخذ عليه، واحلقيقة أا عصبية موروثة من أبيه، من ال               

الذي كان وكيالً لألزهر، لكن إذا اصطفى أحداً من الناس فهو يوده إىل أبعد حد، أنا كنت أزوره يف                    



بيته، وبيته قريب من بييت وال يبعد كثرياً عنه، فيستقبلين باألحضان ويرحب يب، ويستضيفين ويثين                 
بين، أما الذين كان بينه وبينهم شبه       حي، ألنه كان    ..علي، ويقول إنين مل آخذ حقي يف اتمع إىل آخره         

 .عداوة، فكان ال يرمحهم إطالقاً بقلمه أو بلسانه أو بتعليقاته
 : األخ سامل سعيد الشهري، يقول: ريف احلفلع
 سرائيلإبدأ األرض مقابل السالم، هذا املبدأ مت التفاوض على أساسه بني العرب و               م

النفس تساؤالت عديدة خبصوص مفهوم ذلك        وتثور يف .  باإلضافة إىل بعض القرارات األخرى    
" يدعوت أحرنوت "املبدأ، خصوصاً بعدما قرأت يف إحدى الصحف احمللية نقالً عن مقال يف               

أرجو من  .  يدعي صاحبه بأن األرض اليت أعطيت كسلفة للفلسطينيني جيب استعادا بأي وسيلة           
 .سعادة الضيف الفاضل شرح مفهوم ذلك املبدأ

يل الشرف كان يسعدين أن أرد على هذا السؤال لوال أنين            :  طني حبشي سلألستاذ وديع ف  ا
أخذت على نفسي عهداً بأال أتكلم يف السياسة إطالقاً، ال أكتب يف السياسة وال أتكلم فيها، أنا                    
عوقبت يف حيايت ثالث مرات على األقل عوقبت يف رزقي، عوقبت فيها بسبب السياسة، مع أنين مل                   

 أكتب يف الصحف وأعلق على ما هو جاٍر، لكن مل           -صحيح-القاً يف حيايت، كنت     إطأعمل يف السياسة    
أكن سياسياً إطالقاً، ومع ذلك عبد الناصر اعتقلين، والقذايف طردين من بلده يف أربع وعشرين ساعة،                

فجاء اخلميين كذلك وطردين، العتبارات سياسية، فما جدوى          يرانإوبعدها وجدت وظيفة يف سفارة      
سياسة أو الكالم يف ميداا؟ أنا بشتغل يف الصحافة من سنة اثنني وأربعني وعاصرا من ذلك                ل با العمل

 مل حتل   ،لسطنيفخرج اإلجنليز وبدأت مشكلة     ...  احلني، من قبلها من سنة مثاٍن وأربعني يعين حصل فيها         
مة، ومؤمتر  قمتر  ، ومؤ ..، وهذا يتكلم، وهذا خيطب، وهذا     )كالم رايح وكالم جاي   (إىل هذا اليوم،    

حضيض، ومؤمتر ما بعرف إيه وبتاع ومع األسف كل هذا مل يؤد إىل أي نتيجة، وإذا كان املقصود ذا                   
 .صرمالسؤال ألن امسي فلسطني، أنا لست فلسطينياً، وإمنا أنا من صعيد 

 : األستاذ عبد اهللا القرين يقول: ريف احلفلع
 –ما شاء اهللا  –ا العمر يف الصحافة     ذمة وله ه  ون الضيف هو واحداً من محلة أمانة الكل       ك

إىل ماذا حييل ضعف الصحافة العربية يف تشكيل الوعي العريب وانعدام التأثري، وهل يتوقع أن                 
 .يتغري هذا الوضع قريباً؟

يف احلقيقة إن ضعف األقالم اليت حترر الصحف هي املسؤولة           :  ألستاذ وديع فلسطني حبشي   ا
قاالت طويلة عريضة بني فالن وفالن وفالن أقرأ هذه املقاالت إما           مد بعدين   عن هذا، أنا أحضر اجلرائ    

أا متشاة وإما أا يعين جمرد حماولة لسد فراغ، وبالتايل أجد نفسي مذنباً إذا قرأت كل هذا الكالم،                  



د فأضطر أجتاوز عن قراءة املقال الذي كتبه فالن، والذي كتبه فالن، والذي كتبه فالن، ألنين بع                  
ن املرات اليت قرأت فيها هذه املقاالت وجدت أنين أخرج بال شيء، فهذه هي مشكلة                  م عشرات

الصحافة اليوم أنه هناك كتاب ملزمون بأن يكتبوا كل يوم، كل يوم، كل يوم، أو مرة كل شهر عامود                   
مشكلة وهذا من   )  عك(تقرأ كل هذا فتجد كما يقول اللبنانيون         ..  وأحياناً مقال افتتاحي وأحيانا   

 .حافةلصا
" اجلزيرة"األستاذان احلقيقة عثمان مليباري وحسن الشهري طبعاً من جريدة           :  ريف احلفل ع

 : احلقيقة هلما سؤاالن يف موضوع واحد األول يقول
ماذا قدمتم من آراء ومقترحات وأبواب صحفية يف        ...  كم ختصصكم يف الصحافة أسأل    حب

فيما وراء البحار   "  أرامكو"تب شركة   كلكم يف م  أثناء عم "  قافلة الزيت "سبيل تطوير جملة    
كيف تنظرون هلا اليوم هذه الة هل ال زالت حتمل نفس العمق             :   أما اآلخر فيقول   ؟لقاهرةاب

 .والوهج وكيف ترون إقبال املتلقي عليها اآلن؟
 احلقيقة حماولة املقارنة بني الفترة اليت كنت أنا مسؤوالً عن          :  ألستاذ وديع فلسطني حبشي   ا
تأتيين ..  ه الة يف املقاالت اليت يكتبها كبار األدباء ووضع الة يف الوقت احلايل وأنا أطالعها              ذتغذية ه 

مقارنة ظاملة يف اعتقادي، يف أيامنا كان العقاد أطلب منه مقالة ثاين يوم ثالث يوم يبعث املقالة، العقاد                   
على طول يبعث املقال وينشر، طلبنا      ل  ب املقا طلبنا من شيخ األزهر عبد الرمحن تاج، يكت       ..  القمة هذا 

من منصور باشا فهمي يكتب مقال يكتب، األمري مصطفى الشهايب، فؤاد صروف، األمساء اليت ذكرا               
كل هؤالء كانوا يف ذلك احلني أعالماً ومل يكونوا يتأخرون إطالقاً عن كتابة مقاالت لة املفروض أا                 

ل الشركة وموظفيها، اليوم الة اختلفت واختلف وضعها،        ماع على ع  جملة خاصة بالعمال، ألا توز    
أوالً العنصر األديب فيها قلّ جداً، أصبحت غالبية املقاالت اليت تنشر فيها مقاالت علمية مصورة، وهي                
من حيث الطباعة حتسنت جداً جداً جداً، ولكن من حيث املادة اليت فيها أصبحت تركز على                    

عض احلاالت املتخصصة جداً، ال أدري أنا احلقيقة تلقيت أخرياً استفتاء من              ب  يف املوضوعات العلمية 
يسألونين عن رأيي فيها، ومع األسف أين مل أشأ أن أرد ألن ردي قد ال يعجبهم،                 "  قافلة الزيت "جملة  

ذه فالة حالياً تم باملوضوعات العلمية مثالً الكمبيوتر والذرة والعالج باألعشاب وإىل آخر ه               
وضوعات اليت تكتبها، يف حني حنن كنا حناول نرقق ذوق العمال واملوظفني يف هذه الشركة بكتابة                 امل

مقاالت أدبية، وضمن األشياء اليت بدأا يف هذه الة، يصدر كتاب مثالً ألديب مصري أكلف سورياً                
صدر كتاب ألديب    ي نه،بالكتابة عنه يف الة، يصدر كتاب ألديب لبناين أكلف مصرياً بالكتابة ع             

سعودي أكلف عراقياً أن يكتب عنه، كنت أحاول أنشئ من خالل باب الكتب عالقات بني أدباء العامل               



يف الوقت احلاضر وغريوا    "  قافلة الزيت "العريب، مع األسف حىت باب الكتب هذا توقف متاماً يف جملة            
 محلة عليها إطالقاً، إمنا أقارن بني       ذاي ه فقط، وأرجو أن ال يعترب كالم     "  القافلة"امسها فأصبحت جملة    

قافلة "الذي ميلك جمموعة      صرموميكن الوحيد يف    "  قافلة الزيت "وضعني أعرفهما، أنا عندي جمموعة      
 .من أول عدد صدر منها إىل هذا اليوم" الزيت
 ..أرامكو: حد احلضورأ
 .ا يلأرامكو ال أرى أرامكو مل يعودوا يبعثو: ألستاذ وديع فلسطني حبشيا
 : األخ عبد الرازق صاحل الغامدي يقول: ريف احلفلع
رفنا من خالل سريتك الذاتية أنك كنت جتالس رواداً عظاماً أمثال الدكتور طه حسني               ع

والعقاد واملازين وغريهم، وكما نعلم مجيعاً ينتمون إىل مدرستني مدرسة أبولو ومدرسة الديوان،              
 .يل؟ وملاذا؟متستني فمن أي مدرسة أنت؟ وإىل أي من املدر

يف احلقيقة إنين ال أنتمي إىل أي مدرسة، املدرسة اليت أنتمي            :  ألستاذ وديع فلسطني حبشي   ا
إليها أعترف بأنين أنتمي إليها مدرسة املقتطف، ألين عملت يف هذه الة مثاين سنني وكنت أحد                   

قت نفسه، فأنا من هذه     ويف ال املسؤولني عنها، من مجيع النواحي وتأثرت باألسلوب العلمي األديب           
املدرسة، أما كوين جلست مع طه حسني أو جلست مع العقاد أو جلست مع هذا أو ذاك فليس معىن                   
هذا أنين مثله، أو أنين أتأثر به باعتباره أستاذاً يل أو كذا، فتأثري األول كان بفؤاد صروف يف جملة                     

ألستاذان اللذان أُقر هلما بأستاذيتهما      ا  مها هذان"  املقطم"وكذلك خبليل ثابت يف جريدة      "  املقتطف"
علي. 

 : األخ حممد العلمي يقول: ريف احلفلع
 نود أن تصفوا لنا األديب سيد قطب مبيزان          –رمحه اهللا –دثتم عن األديب سيد قطب      حت

 .األدب ولكم جزيل الشكر
 ت وكتب احلقيقة أنا كتبت عن سيد قطب كتبت عنه يف حياته         :  ألستاذ وديع فلسطني حبشي   ا

عن سيد قطب؟ يف هذا     "  احلياة"عنه بعد وفاته، ال أدري هل اطلعتم على املقال الذي نشرته يف جريدة              
املقال اقتصرت على اجلانب األديب فيه، على اعتبار أنه هو اجلانب الذي كان األبرز الذي يهمين أنا                  

" الرسالة" يف جملة    بن يكت  كا ،صرمعلى األقل، سيد قطب كان يف وقت من األوقات الناقد األول يف             
بصفة منتظمة، وكان يكتب يف جمالت أخرى، وكانت مقاالته حمترمة جداً، وكان كل األدباء حياولون                
أن يستكتبوه مقاالت عن الكتب اليت يصدروا، كما كان يتناول موضوعات أخرى، وله أسلوب                

كان يراسلين،    مريكا أ ان يف سلس، وشخصيته أيضاً شخصية ودودة، أنا كتبت عنه هذا، هو عندما ك           



هنا ما يف داعي إطالقاً أن يراسلين ألنه يتصل يب تليفونياً أو أراه وأقابله                صرمألنه طبعاً عندما كان يف      
كان يشكو من اضطهاد ألنه هو مالحمه مالمح زجني           مريكاأهنا وهناك، فأنا عندما كان يراسلين من        

كان االضطهاد هناك للزنوج كان يف ذروته         سكويفرانسان  سيف    مريكاأوكان الفترة اليت قضاها يف      
أنه ملا عاد كتب ثالث مقاالت      فضايقوهم كثرياً، فكان يشكو من هذا، ولعل هذا كان السبب يف            

 .حما فيها احلضارة األمريكية حمواً تاماً" الرسالة" أربع مقاالت يف جملة أو
 : زير يقولولي المعايل املفكر واألديب األستاذ إبراهيم ع: ريف احلفلع
حلقيقة أن املفكر وديع فلسطني ذكر خنبة على مستوى العامل العريب كله وإننا نتمىن على                ا

 .دور النشر واملكتبات أن تعيد كثرياً من هذه املؤلفات، ما رأيكم؟
سلسلة "  احلياة"يعين أنا كتبت يف جريدة      )  يا ليت ..  يا ليت :  (ألستاذ وديع فلسطني حبشي   ا
كتبت عن حوايل ستني أديباً وعاملاً عرفتهم أنا على مدى العمر، مصريني             )  تطردةسديث م أحا(بعنوان  

وعرباً ومهجريني ومستشرقني، كتبت عن هؤالء الناس بإفاضة وركزت على ما اختربته مع كل واحد               
د من هؤالء الناس، هذه السلسلة توقفت كما قلت يف الكلمة اليت قلتها ألن اجلريدة مل ترحب ا بع                  

 رحب بأن ينشر هذه السلسلة يف كتاب مهما تعددت          –أكرمه اهللا – ولكن األخ حممد علي دولة       ك،ذل
أجزاؤها وليتها تصدر، فالكتاب هذا يضم حوايل ستني سرية وإن كنت أنا أضفت إليها أيضاً سرياً                  

ف أخرى كنت نشرا يف جمالت ثانية، عن طه حسني وعن العقاد وعن بشر فارس وعن فؤاد صرو                  
أمني مصطفى الشهايب وعن الشاعر القروي وعن إلياس فرحات وعن زكي قنصل وعن قائمة                ن  وع

طويلة، وهؤالء الناس أنا عرفتهم شخصياً، فأنا كتبت هذه السلسلة عنهم وأرجو أن يصدر هذا                  
 .الكتاب ليحقق رغبة معايل الطالب

يف الطرح، نصل إىل      تشابهاحلقيقة وردتنا أسئلة كثرية، ولكن الكثري منها م        :  ريف احلفل ع
 : السؤال األخري والذي خنتم به هذا اللقاء املبارك وهو من األخ أمحد الشريف ويقول

ا هي الكلمة اليت تقولوا لكل صحايف وباألخص املبتدئ منهم؟ وما هي النصيحة اليت               م
 .تقدموا هلم وشكراً؟

 األخالق يف كل    ئمببادنصيحيت لكل صحايف أن يتمسك       :  ألستاذ وديع فلسطني حبشي   ا
تصرفاته سواء فيما يكتب، أو سواء يف تعامالته مع الناس، فالصحفي جمرب ألنه يتعامل مع رجال                  

فهو جمرب على أن خيضع لنفوذ هذه الفئات         …  السياسة ورجال الفن ورجال اتمع ورجال املال       
استقالله حىت يكون حمترماً    وبقية  وبالتايل خيون رسالته الصحفية، فأنا أنصحه بأن يتمسك بالقيم األخال         

 .أينما ذهب



شكرنا اجلزيل لضيفنا الكبري على ما أمتعنا به يف هذه األمسية، يف            :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
كرمت املشايخ واألدباء واملثقفني يف     :  اخلتام األستاذ فضل عبد اهللا السفياين، يوجه رسالة يل يقول          

كرمك؟ تكرميي أنا بوجوده ووجودكم مجيعاً، هذا التكرمي         ن مىت   وخارجها،  ململكة العربية السعودية  ا
 .الذي أسعى إليه وأمتناه وال أسعى لسواه وأرفض غريه، ولكم الشكر مجيعاً

 

  ))لمة اخلتامك(( 
شكراً، ال منلك يف اية هذه األمسية املباركة إال أن نشكر سعادة ضيفنا الكبري               :  ريف احلفل ع

حبه الكرام ونشكر لكم أنتم هذا احلضور ونذكر حضراتكم بأن ضيف            فلسطني وص   األستاذ وديع 
والذي سيقدم إن شاء      لقدسااالثنينية القادمة إن شاء اهللا هو معايل املهندس رائف جنم اخلبري يف شؤون              

 .ألردنااهللا من 
رة عن  اكراً للجميع، واآلن يقدم سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه هدية االثنينية وهي عب              ش

ة تذكارية لسعادة فارس االثنينية، سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه يقدم لفارس االثنينية اللوحة               لوح
املقصبة اليت تشاهدوا هدية تذكارية لفارس اثنينية هذا األسبوع األستاذ وديع فلسطني شاكراً له                

 .جتشمه الصعاب وحضوره هلذه االثنينية
لد خضر أيضاً هدية تذكارية ذه املناسبة، شكراً         للفنان خا   ما يقدم سعادته لوحة تذكارية    ك

لألستاذ وديع وصحبه الكرام، شكراً لكم إىل أن نلتقي إن شاء اهللا يف األسبوع القادم نستودعكم اهللا،                 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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