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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :افتتح األستاذ حسان كتوعة عريف احلفل األمسية قائال
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا وكفى، والصالة والسالم على احلبيب املصطفى وعلى آله                

 ..وصحبه ومن سار على دربه واقتفى
 ..والسعادة.. واملعايل.. أصحاب الفضيلة
  ..االخوة احلضور

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري، يسرين أن أرحب بكم يف مستهل هذه األمسية الطيبة، ويف ليلة                 
من ليايل التكرمي وحنن حنتفي مجيعاً بشاعر وأديب مكي معروف، طاملا أمتعنا ببوحه الصادق، وكالمه                

 فصار ألحب بالد اهللا إىل اهللا عاشق، إنه األستاذ            الدافق، ولد يف مكة املكرمة، وترىب على ثراها        
مصطفى بن عبد الواحد زقزوق، فأهالً وسهالً به فارساً يف اثنينية هذا األسبوع، ومرحباً بأفراد أسرته                 
وصحبه الكرام، وبكم أنتم أيها السادة احلضور، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيمعنا دائماً على احلب                

دار العامرة، وعلى بركة اهللا نبدأ هذا اللقاء املبارك بتالوة آٍي من الذكر احلكيم،               والوفاء يف هذه ال   
 .يتلوها القارئ الشيخ مصطفى الرهوان

 

  ))السرية الذاتية(( 
 .أيها السادة إىل حضراتكم نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية لفارس اثنينية هذا األسبوع

سوق "هـ حبارة   ١٣٥٥ مواليد مكة املكرمة، عام       األستاذ مصطفى بن عبد الواحد زقزوق من       -
 ".الليل

 .هـ١٣٦٧الفصل السادس االبتدائي باملدرسة الرمحانية عام :  املؤهل العلمي-
 

 :الوظائف احلكومية
 .هـ إرثاً يف وظيفة والده١٣٧٠ خادماً باملسجد احلرام عام -



ذاعة الشيخ حممد سرور     عمل ناسخ آلة كاتبة مبكتب معايل املشرف العام على احلج واإل             -
 .هـ١/٢/١٣٧٣ يف -رمحه اهللا-الصبان 

١ انتقلت خدماته لوزارة الداخلية مث إىل إمارة مكة املكرمة وطلب اإلحالة إىل التقاعد املبكر يف                 -
 .بعد ذلك تفرغ لبعض أعماله احلرة. هـ٢/١٣٩٦/

 

 :أعماله األدبية
 .، ديوان شعر"مرابع األنس "-
 .، ديوان شعر"رنقش على وجه القم "-
 .، ديوان شعر حتت الطبع"حبيبيت مكة "-
 .، طُبع مبصر"أهل الوفاء وأهل اجلفاء" كتاب نثري عنوانه -
 .، طُبع مبصر"األدب والفن التجاري يف الوطن العريب "-

 

مرة أخرى نرحب بفارس اثنينية هذا األسبوع وبصحبه الكرام، وبكم أنتم أيها السادة احلضور              
حيل القط الصوت إىل سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه ليلقي كلمته                ويسرين أن أ  

 .الترحيبية
 

  ))كلمة سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا محداً كثرياً كما أمر، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد                

، )٤  :، اآلية القلم  (يٍمِظٍق ع ى خلُ لَع لَ نكِإو:   املبني بقوله  تابهخري البشر، من أثىن عليه رب العاملني يف ك        
 .وعلى آل بيته الكرام الطاهرين، وصحابته الغر امليامني

 ..األخوة األكارم.. األساتذة األفاضل
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ا األخ الشاعر املكي الرقيق     مند القلوب قبل األكف يف هذا اللقاء مرحبني بضيف أمسيتنا وفارسه          
حمتفني به ومبسريته الطويلة يف دنيا الكلمة املموسقة، واجلملة          ..  األستاذ مصطفى عبد الواحد زقزوق    

الشعرية الباذخة، واأللق النثري اجلميل، لقد عرفناه من خالل كتاباته الصحفية املنتظمة حيناً واملنقطعة              
هل ترى عجباً لذلك    ..  سكب فيهما عصارة مشاعره املرهفة    أحياناً، ومن خالل ديواين شعره اللذين       

الفىت الذي التصق وهو يف اخلامسة عشرة من عمره بالعمل يف احلرم املكي الشريف؟ أين وجد                    
الشجاعة على جماة احلياة وهو يف سن الطفولة النضرة؟ كيف رسم لنفسه طريقاً وسط أمواج البشر يف                 

غرياً وناء به كبرياً؟ وستظل األسئلة تتناسل كلما أطلقنا هلا العنان،             البلد احلرام؟ ملاذا محل اهلم ص      



واإلجابات تقود إىل أسئلة أخرى ألن تركيبة اتمع املكي تفرض نفسها على كافة التفاصيل اليت نتطلع              
 .إليها

ىل هذا  فإذا كان ضيفنا الكرمي يقتعد الليلة مقعد التكرمي واإلعزاز، فإن اتمع املكي الذي محله إ              
مل يكن  ..  املوقع يتربع بكل إعزاز يف إهابه، وعن ميينه ومشاله، حماطاً بشمائل التبجيل والتوقري واالحترام             

لقد هب القوم   ..  اليتيم الذي عرف طريق العمل طفالً ببعيد عن حلمة جمتمع متآزر متضافر متكافل              
لذي لقي مصري كل حي، تغمده اهللا        بتلقائية حمببة ودون أن يعلق هلم أحد جرساً ألداء دور األب ا            

برمحته، وضت األم بواجباا على الوجه األكمل الذي أنيط ا كما هو شأن كل األمهات الصابرات                
محلت األمانة، وأدت الرسالة، سالحها الدعاء الصادق الذي ميتزج بدمع سخي            ..  العابدات القانتات 

لم بفطرا السليمة أن احلق سبحانه وتعاىل        يف هجعة الليل، ويتصاعد مع نسمات السحر، فهي تع         
وادى القارب حتفه عناية الرمحن وعلى متنه األسرة        ..  يكألها بعينه اليت ال تنام، وركنه الذي ال يضام        

الصغرية بعددها، الكبرية مبجتمعها، فكان أن قدمت لنا هذا العصامي الذي نسعد اليوم بتغريده على                
 . من نورها وهجاً، ومن دفئها ما حييل الصقيع ربيعاً دائماًفنن سقته أشعة الشمس فاقتبس 

.. لقد امتاز شاعرنا الرقيق بنفَس خاص يشعر به القارئ متسلالً إىل أعماقه يف هدوء وتؤدة                
وتزدان قصائده بصور طبيعية خالبة تأخذ مبجامع القلوب، كما خيتار كلماته وتعابريه بعناية فائقة، فلم               

 نابياً، أو كلمة سوقية، بل تستهويه انحات اليت يطري ا إىل أمجل ألوان الطيف                 أقرأ له قط تعبرياً   
لقد عرف احلب كعاطفة إنسانية     ..  لينسج منها ما ميتع القارئ ويواسيه يف دروب احلياة بكل متناقضاا          

 وأي نفس تلك اليت مل تعرف احلب؟.. تسمو بالنفوس فوق كل األشواك واألنواء
يفنا الكبري يف هذا اال خصبة وغنية وإن جعلته يتجرع صبابات اهلوى،               وكانت جتربة ض  

بيد أنه ظل قوياً يصارع األمواج بصرب وجلد نادرين، وقد منحته           ..  وغصص األسى، يف أكثر من موقع     
هذه املواقف قدرة فائقة جتعله من كبار من ومسوا باخلروج علينا ببيت الفجاءة الذي ختتتم به بعض                   

فيرتع القارئ من اإلطار الذي سارت عليه القصيدة من أوهلا لينعطف به فجأة إىل قرار                  القصائد،  
 .يفجره الشاعر يف آخر القصيدة، مما مينحها بعداً ال ينسى، وسراً من أسرار البالغة الرفيعة

.. ويف الوقت الذي استقر فيه شاعرنا املكي الرقيق يف وجداننا، إال أنه ظل مقالً يف إبداعاته                 
يح أنه ينسج كلماته من نياط قلبه، وأحسب أنه يسوق مزن أبياته من جتربة حية يف وجدانه، غري                   صح

أن املتلقي الذي تستهويه هذه القراءات يود أن يستمر تواصله مع الشاعر الذي أحب نتاجه، واإلقالل                
وإنين ..  طقيةيف مثل هذه احلالة ال يرضي طموح الكثريين، وإن كان للشاعر أسبابه اليت يراها من                 

 ليس كجهنم والعياذ باهللا، بل كجنة بربوة أصاا وابل فآتت أكلها ضعفني             -هل من مزيد؟    :  ألتساءل
 . فاملزيد املزيد أيها احلبيب، وعلى أمل مضاعفة العطاء من نبع الصفاء الذي أكرمكم به اهللا-



 فقد استحوذت عليه    ولفارس أمسيتنا من اخلصال احلميدة ما يشرح الصدور، وتقر به األعني،           
شهامة املكي األصيل، وطبع بنبل رجاالت النخوة وأرحييتهم، تراه يتهلل بشراً عندما يقدم أية خدمة                
يستطيعها لكل من يلتمس منه معروفاً، فهو كرمي مباله وإن كان ممن أدركتهم حرفة األدب، باذلٌ                   

 حمتسباً الثواب عند اهللا سبحانه وتعاىل، وفوق        لشفاعته احلسنة بغري من وال أذى، ميشي يف حاجة إخوانه         
ميحض أصدقاءه احلب والود    ..  هذا وذاك فهو العفيف النظيف املترفع عن الصغائر ودنس الدنيا           

واإلخاء والصفاء حىت يتعب من عاصره وعرف طبائعه، كما جتيش يوجدانه الكثري من العواطف                 
.. نسياب، تكاد ترسم خطي عربة وضىن على وجنتيه       السامية، وحاشيته الرقيقة جتعل دمعته سريعة اال      

وتتسابق كلمات الدعاء اليت ينثرها درراً بني شفتيه إذا حتدثت معه عرب اهلاتف أو لقيته يف مناسبة من                   
املناسبات اليت قليالً ما يرتادها، وكل ذلك جزء ال يتجزأ من أصالة تربيته وكرمي منبته، وصالح                   

 .ها عودهوخصوبة البيئة اليت منا في
سائالً اهللا سبحانه وتعاىل أن ميتعه بالصحة والعافية، ويعينه على مواصلة مسريته اخلرية وإسهامه               

 .. املشكور يف خدمة الثقافة واألدب، متمنياً لكم أمسية ماتعة مع إبداعاته الشعرية والنثرية
حافة، فقد انتقدين   ولدي كلمة جتول يف خاطري ال بد أن أقوهلا إذ أن البعض كتب عنها يف الص               

البعض ملاذا جاء تكرمي فالن متأخراً، وكأنين أكيل مبعيارين، فواهللا الذي ال إله إال هو أنين اقتعد مقعدي                  
بينكم كأي أحد منكم وليس يل سواه يف هذه االثنينية، فهي كما أسلفت كثرياً منكم وبكم ولكم                   

وهلا أسباا اليت نتعامل معها بطرحها الذي هو بني         ومنكم، ولكنها عجلة احلياة تدور دورا ولنا أسبابنا         
مد وجذر، فالقضية ليست قضية أولويات وإمنا قضية توفيق وظروف، فكل من شرفنا بالتكرمي امنت                 
علينا بفضل، وهناك من رحل عن عاملنا وهو يستحق التكرمي، كعالمتنا محد اجلاسر الذي كان يسعدنا                 

تحجب هذا التقدير حىت اختاره اهللا سبحانه وتعاىل إىل جواره،           بالقبول ولكن كانت تقف األعذار ل     
العفيف األستاذ الذي خترج من     ..  وكذلك األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار القامة الشاخمة أستاذ األجيال          

مقتنعة ال تريد أن    ..  قابلة..  صابرة..  صامتة..  حتت يده أساتذة كبار، فهو شخصية موصولة صادقة        
ء،لقد سعيت إليه كثرياً وسعى إليه إخوان كثريون وأساتذة أجالء ولكن للرجل             تسلط عليها األضوا  

موقف، فهو يعتقد أن ما يقدمه هو خدمة لوطنه ال يريد جزاء وال شكورا وال يريد أبداً أن تقال له                      
كلمة شكراً، هذا موقف، ال حتسبوا أنين بعيد عن هذه القامات السامقة ولكن هذا قدري، ومن                   

م أن يقدم لنا من هذه النماذج القيمة والقامة فليتفضل فهذه اثنينيتكم لكم ومنكم، فأنا                يستطيع منك 
لن أكون فقط شاكراً وإمنا ممتناً ومعتزاً، وإنين ألسعى يف أي درب مهما كان شائكاً ألصل إىل تكرمي                   

ن أثْروا وأثَّروا   صديق للوالد ومن الرواد األوائل الذي     ..  أستاذنا الراحل حممد سعيد العامودي    .  القمم  
يف حياتنا األدبية، هل كانت يل يد يف عدم تكرميهم؟ واهللا لقد جثوت عند قدميه ويشرفين أن أقول                    



ذلك، ولكن هناك أناس هلم مواقف وهذا ال يعين أن الذين قبلوا التكرمي تنسحب عليهم كلمة حب                  
امقة ودرجته عالية إال واقتعد مقعد      األضواء، من يكَرم يكرم بعمله وبعطائه فكل من كانت قامته س           

 . التكرمي واالحتفاء إن شاء اهللا بقولة حق وبعمل صادق قدمه ألمته وما أنا إال سبب
فأرجو أن يكون ما قلت هو شفيعاً يل لديكم وقبوالً بكلمة صدق، رأيت أن إن شاء اهللا أقوهلا                   

 قبل كثريين؛ ولكن عجلة احلياة      لكم، فأخي وحبييب وصديقي األستاذ مصطفى زقزوق يستحق التكرمي        
تسري يف ناحية، وهو يسري أحياناً يف ناحية، وأنا أسري أحياناً يف ناحية، إىل أن سعدنا هذه الليلة بتكرميه،                   
ليس ألنه ال يستحق التكرمي إال بعد ثالثة وعشرين سنة، فلم نعش يف االثنينية إال كعائلة واحدة وأرجو                  

وأنا أستشري وأستخري، وأرجو أن تعلموا أن هذا العمل ليس عمل           ..  تبعتهاأن تكون هذه املعايري اليت ا     
ولكن عندما    عبد املقصود وحده، عبد املقصود واحد من جمموعة حىت أنين نشرت لكم ذلك،               

استطعت أن أتأكد أن هذا املوقف أصبح بإمكانه أن يأخذ طريقه للتنفيذ، أعلنتها مؤسسة وإن شاء اهللا                 
را واحداً من ضمن عدد يتفق عليه بني من خيتاره مجعكم الكرمي، وعندما أجد               سأكون يف جملس إدا   

أنين ال أستطيع تقدمي أكثر مما قدمت فيومها سأترجل وال أقول عن صهويت ولكن يف طريقي الذي هو                   
 وفهماً، وعلماً، وأنا  ..  طريق كل بداية هلا اية، وحيل حملي غريي من الدماء اجلديدة واألفضل مسلكاً             

أردت ذا أن تتالقح األفكار وهي وهللا احلمد تالقحت، اآلن تدار من وراء ستار فإا إن شاء اهللا يف                    
 .. لوموا اجلمع.. الغد القريب ستدار أمامكم على املسرح ومبعرفتكم وعندها لن تلوموا عبد املقصود

عطيكم مثالً ضيف   شاكراً لكم صربكم على ما أردت أن أبثكم إياه كعائلة واحدة، وأحب أن أ             
األمسية القادمة أستاذ أجيال، األستاذ عبد اهللا بغدادي مرٍب فاضل، واكب مسرية التعليم يف بالدنا                
منذ بداياته وبذل فيه عصارة جهده وشبابه، عمل مديراً للتعليم مبكة املكرمة أو مبنطقة مكة املكرمة،                 

فمستشاراً يف الس   ..  ت، وعميداً للكلية  وعمل باملعهد العلمي على ما أعتقد، وعمل يف دار البعثا          
األعلى للتعليم يف جامعة أم القرى، هل كان تقصريا؟ الرجل مر بظروف نفسية ومر بظروف مرضية،                 
ولكٍل عذره، رمبا قصرنا ولكن إن شاء اهللا يقبلونا حبسن نياتنا واللهم اجعل هذا العمل خالصاً                    

رين وال مكيالني، فأرجو أنه إن شاء اهللا سيكون بيننا حنتفي به،            لوجهك، فأنا إن شاء اهللا ال أستعمل معيا       
وأرجو أن ختربوا تالمذته الذين أصبحوا أساتذة وقامات، األستاذ مصطفى عطار جبانيب اآلن ما أراه إال                

ال بد أن يأيت إن شاء اهللا اليوم القريب         ..  وأجد أنه أستاذ أجيال، هل حجبت عنه الضوء؟ إذاً أقدار          
قتعداً مقعده، فهؤالء إضاءات مجيلة يف حياتنا، قدموا عصارة جهدهم، وعصارة تفكريهم، فلهم             ونراه م 

علينا أفضال، أفضال على اتمع وبالذات عندما نتكلم عن العلم، هؤالء كان الواحد منهم يعمل                 
 أن أقول هذه    كمقاول، األستاذ يف املاضي مل يكن أستاذاً فقط، عشنا ذه الطريقة وأنا دائماً حيلو يل               

الكلمة، كان األستاذ مقاوال يف املدرسة، ويف الطريق، ويف اجلامع، وكان الشقي منا عندما يقوم بأي                 



مل نشك ألهلنا، كنا نشكى لألستاذ وكنا خنشى األستاذ،         "  شيطنة الولدنة "حركات مؤذية طبعاً أقصد     
ه، وعلمونا األدب، أنا ال أنسى قضية       وكنا إذا رأينا األستاذ نتجنب املشي يف الطريق الذي يسري في           

 كنت أدرس يف حصاوى     -:  حدثت يل وأختتم ا هذه الكلمة، وآسف أنا أخذت من وقتكم الكثري            
 -مد العريب التباين كان أستاذ األساتيذ يف الفالح، تالمذته          حماحلرم املكي الشريف على األستاذ السيد       

يد علوي عباس املالكي والد فضيلة زميلنا وعالمتنا          فضيلة شيخنا اجلليل الس     -رمحهم اهللا مجيعاً    
القامة الكبرية السيد حممد أمني كتيب، الشيخ       :  الدكتور السيد حممد علوي عباس املالكي، من تالمذته       

         نوأترك م نكان األستاذ وكانوا هم تالمذته يدرسون      !!  حممد نور سيف، الشيخ حسن مشاط، أذكر م
رم املكي وجنول حبصاويه وبني أعمدته وأروقته ونرى أصوات كل منهم،           كل منهم علم، نذهب إىل احل     

مد العريب التباين يدرسنا يف حصوة باب العمرة، والسيد حممد أمني كتيب، يف درس السيد               حمكان السيد   
مد العريب ويف ذلك الوقت كانت مشس حرارة مكة          حمحممد أمني كتيب وهو تلميذ أستاذنا األستاذ         

كان يبتسم هكذا وبعد      "جننب ميني جننب كذا   "  أدمغتنا، نطلب منه  "  تسيح" اهللا كانت    املكرمة كرمها 
ذلك عرفنا أنه ال يود أن يكون أمام أستاذه، وحيب أن يكون خلف أستاذه، أي أدٍب هذا؟ أي خلٍق                    

 علي  ولكن أردد قولة  ..  هذا؟ هذه مساحة العلم وهؤالء الرجال لن يعيدهم التاريخ، ال يعين أنين متشائم            
ونتعامل مع أبنائنا اآلن بغري الطريقة اليت كنا نعامل ا،          "  إم خلقوا لزمان غري زماننا    "رضي اهللا عنه    

أسأل اهللا هلم وألستاذنا الفاضل      ..  وأساتذتنا غري أساتذة اليوم، ولكٍل طريقته ولكل زمان رجال          
 العيش ويف صحة ماتعة وسعادة      مصطفى زقزوق الذي أسعدنا يف هذه األمسية أن نراه دائماً يف رغد            

تامة، فهو من عالماتنا املضيئة اليت تتصف بالطهر، واهللا أقوهلا صادقاً وأسأل اهللا لكم سبحانه وتعاىل كل                 
وعلى أمل أن نلتقي األسبوع القادم لتكرمي أستاذنا الكبري واملريب الفاضل الشيخ عبد اهللا                .  التوفيق

التعليم يف بالدنا منذ بداياته، وال يزال حىت اآلن يشارك بقلمه           بغدادي الذي واكب كثرياً من مسريات       
يف الصحافة، وتقاعد اختيارياً بناًء على رغبته، ورغم أن األمسية القادمة ستكون يف متاٍس مع اختبار                 
الفصل الدراسي األول إال أا ستكون خامتة هذه الفترة من نشاط االثنينية اليت إن شاء اهللا نعاود                   

 .يتها بعد احلج ولكم إن شاء اهللا ولكم كل التقدير واالحتراماستمرار
 …والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

كما تعلمون درجت االثنينية بدايةً أن حتيل القط الصوت إىل أصحاب السعادة             :  عريف احلفل 
وار بينكم وبني   املتحدثني يف حضرة فارس االثنينية بعد ذلك مث تعطى الكلمة لفارس االثنينية وسيفتح احل             

 .سعادته لذا نستقبل أسئلتكم وليكن سؤاال واحدا حىت نستطيع أن نرد على كثري من األسئلة



أحيل امليكروفون اآلن إىل سعادة األستاذ الشاعر الكبري املعروف الرقيق األستاذ أمحد سامل                
 .باعطب

يف هذه األمسية، يبدو    قطعنا من زمن طويل ومل نسمع له صوتاً إال          :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
 .أن حمبة األستاذ زقزوق أعادته إىل املنصة اليوم

 

  ))كلمة سعادة األستاذ أمحد سامل باعطب(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت األنبياء               

 ..واملرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني
 ..أيها السادة األفاضل

 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :أما بعد فهذه رسالة من مهد القرآن

ومـن مغـرز اإلميـان شـع ومـن ِحرا          
                                                            . 

ى أم القرى  ـد القرآن إل  ـن مه ـة م ـرسال 
. 

تــسري نــسائمها تعطــر خيــربا
                                                            . 

ومــن املــروج اخلــضر مــن وادي قــبا 
. 

تــسقيهم بــدر العظــيمة كوثــرا
                                                            . 

ومــن الــرمال البــيض بامســة الــضحى 
. 

ــذرى  ــاً وروى ال ــسهول تألق ــر ال غم
                                .                             

والنــصر باإلميــان فــاض ثــناؤه    
. 

باحلـــزم والنـــصر املـــبني مـــؤزرا
                                                            . 

يـا ابـن الـذي أرسـى دعـائم حكمه           
. 

ــسمات ــربورة الق ــسرىم ــشرقة ال  م
                                                            . 

ــا    ــرمات أكفه ــيك املك ــسطت إل ب
. 

ــرا   ــنجاح مظف ــك ال ــزف ل ــٍد ي لغ
                                                            . 

ومــضت تقــبل راحتــيك تطلعــاً    
. 

ــزرا ــد املئ ــا وش ــرداء هل ــسج ال ن
                .                                             

ماك صروحنا ـى س ـذي أعل ـن ال ـيا اب  
. 

ــشرا ــشموخ مب ــه ال ــوف ب ــوراً يط ن
                                                            . 

ــذ   ــت ال ــنا أن ــدى إىل خلجات ي أه
. 

 

 ..والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أما هذه األبيات الشعرية اليت صاغت كلماا موهبة متفتحة رمستها ريشة فنان مبدع عشق                

عر هذه األبيات   موطنه عشقاُ مجاً وقرأه سرية ذاتية تفيض باحلب وجنماً وضاءاً، ولنقرأ لضيفنا الشا              
لنلمس فيها ما يهز الشعور وحيرك الوجدان، ويقول فيه الشاعر مصطفى بن عبد الواحد زقزوق يف                  

 :، يقول"أمنيات" حتت كلمة ٦٨ديوانه املوسوم مبرابع األنس يف صفحة 
ــالِم ــديث امل ــرفت يف ح ــني أس ح

                        .                                     

ــصام    ــول اخل ــتكي بط ــيف ال أش ك
. 



ــسالم ــنع الــ ــذرتين مبــ مث أنــ
                                                            . 

ــويل  ــر طـ ــادرتين جـ أنـــت بـ
. 

ــيام ــنف اهل ــوى وع ــيب اهل ــن هل م
                                                            . 

ــي    ــراين غرام ــد ب ــايل وق ــيف ح ك
. 

بدمـــوع تفـــيض مـــثل الغمـــام
                                                            . 

أشـــتكي تـــارة إلـــيك وأبكـــي 
. 

وطـــأةٌ خلـــتها كحـــد احلـــسام
                            .                                 

ــيه  ــتجين وف ــن ال ــربي م ــاع ص ض
. 

ــسهام ــزاع ال ــى انت ــوى عل ــست أق ل
                                                            . 

ــسهٍم  ــين ب ــؤاد م ــيت الف ــد رم ق
. 

حـــسبك اهللا يـــا رقـــيق القـــوام
                                                            . 

ــصٍي  ــيب ع ــن حب ــك اهللا م ــا ل ي
. 

ــالم ــي الكـ ــنا عيـ ــأين هـ فكـ
                                                            . 

ــساين  ــصام ل ــدة اخل ــسكت ح أم
. 

ــوئام ــل بالــ ــان مكلــ وزمــ
                             .                                

ــيس     ــاٍض أن ــل م ــيين ك ــني ع ب
. 

 

 -:ويقول يف مقطوعة أخرى
أرحيــي الــصفات عــف اللــسان   

                                                            . 

ــندى وا  ــجاال  وال ــري س ــوفاء جي ل
. 

ــيان ــيق البـ ــوى رقـ ــاح اهلـ وأبـ
                                                            . 

ــايب  ــرحيل ركـ ــنادت إىل الـ وتـ
. 

ــني  ــاينب ــو األم ــنوى وهل ــرط ال ف
                                                            . 

ــجوين   ــي وشـ ــتجابت مدامعـ واسـ
. 

دائــب اخلفــق ممــسك يف عــناين
 .                                                            

وجتاســــرت للــــوداع وقلــــيب 
. 

وانتهـــى احللـــم كلـــه يف ثـــواِين
                                                            . 

ــ  ــتالفٍ  ك ــد ائ ــراق بع يف يل بالف
. 

 

هذه املقطوعة اليت كتبها شاعرنا املبدع مصطفى ابن عبد الواحد زقزوق وهو من الشعراء                 
القالئل الذين يولون أعماهلم الشعرية عناية خاصة فال يغوصون يف الغموض وال يعمدون إىل التكلف                

خدام سقط القول مما يأباه الذوق السليم، وقبل كل شيء أريد أن أسرد قصيدة                وال مييلون إىل است   
 :أختم ا هذه األمسية اخلاصة به، وسأرد عليها بكلمات أو بأبيات أخرى فأقول

مــبدع يف املــسري أنــت وشــاعر
                                                .             

ــشاعر  ــبض امل ــى ون ــيب النه ــا لب ي
. 

تـــتغىن ـــا الـــرؤى واخلواطـــر
                                                            . 

ــشدٍو  ــول بـ ــر العقـ ــبل يأسـ بلـ
. 

أنــت مــن أجــل حــبه العمــر ســاهر
                                                            . 

روضـــك األفـــق بالفـــتون غنـــياً 
. 

ــر  ــطياد اجلواه ــوص الص ــسن الغ حت
                                                            . 

يف حبـــور اخللـــيل أنـــت خـــبري 
. 

ــافر ــشاء وسـ ــا تـ ــنقل كمـ فتـ
                                      .                       

ــصطفاةً  ــنة مـ ــك األرض جـ ولـ
. 

وجتـــاوزت مـــا تكـــن الـــضمائر
                                                            . 

يــا صــديقي إذا أطلــت التنائــي 
. 

وتــساميت عــن بــريد احلناجــر
                                                            . 

وتــربأت مــن رضــاب التالقــي 
. 

إن تكــن قــادراً فلــست بقــادر
                                                            . 

ــطباراً   ــنا اصـ ــيق عـ ــرانا نطـ أتـ
. 



يف اخلتام أهنئ الشاعر املكي يف ليلة عرسه، فهو عروس هذه االثنينية، وأشكر احملتفي سعادة                 
ضل عبد املقصود خوجه الذي يقدم لنا كل اثنني روضة من رياض العلم واألدب مثقلة                 الشيخ الفا 

بينعها وروضة من رياض العلم جنين من مثارها ما ينفعنا يف دنيانا وأخرانا إن شاء اهللا، وشكراً ندياً                     
م عليكم  باحلب واالعتذار للسادة احلضور على حتملهم مشقة االستماع هلذه الثرثرة واالعتذار، والسال           

 .ورمحة اهللا وبركاته
 

إذاً ننقل القط الصوت إىل فضيلة الشيخ األستاذ، املعروف لدينا بعلمه وفضله             :  عريف احلفل 
 .فضيلة الشيخ حممد بدر الدين

 

  ))كلمة سعادة الشيخ حممد بدر الدين(( 
الشعر وصلة  قد يقال شاعر حييي شاعراً، ولكن إذا مل يكن          ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    

بني أهل الرؤى الرقيقة اليت جتمع املتباعدين فتصوغهما سحراً وشعراً فبني من يكون التواصل والتداين؟               
 :بني يدي أبيات أحييه ا، أقدم له أبياتاً تتكلم عن الشاعر أوجهها إليه حتية يف هذه الليلة الكرمية

وســابق الــنجم يف آفاقهــا تــيها
                                                            . 

يف روضــة الــشعر حــوم خالــداً فــيها 
. 

ــيها  ــواق داع ــب األش ــا أهل ــوالك م ل
                                        .                     

ــالً   ــا مث ــسن يف أعطافه ـــظ احل وأيق
. 

وال أحـــست مجـــاالً يف مغانـــيهـا
                                                            . 

ــئدة  ــروض أف ــردت لل ــا غ ــوالك م ل
. 

ــيهـا ــشعره حيي ــضى ب ــشاعر فم ل
                                                            . 

ــنحت  ــضة س ــني إال وم ــنة الع ــا فت م
. 

ــ  ــروح إال م ــبحة ال ــا س ــيهام ن جمال
                                                            . 

ــشاعـره  ــب إال مب ــوعة احلـ ــا ل م
. 

ــيهـا ــاق خاف ــن اآلف ــشف م ويست
         .                                                    

والــشاعر احلــق إحــساس يــضيء لــه 
. 

ــيها ــم يف قواف ــوب ونغ ــى القل موت
                                                            . 

زف حلــونك مــزهواً واحيــي ــافاعــ 
. 

شــوائب الغــرب لــن تفــِسد خوابــيها
                                                            . 

ــرأةً  ــرفاً مبـ ـــاً ص ــبها أكؤس وص
. 

ــرويهـا   ــيل ي ــةً والن ــا دجلـ حيفُّه
                                                            . 

ــرمتها  ِصــرفاً كمــا نبــتت يف البــيد كَ
. 

 

 : هذه األمسيةوأحييه باألبيات اليت كتبتها يف 
ــشــوق ــب يـ ــي لـــ ووعــ

                                                            . 

 رقـــيــق هـمــــس الـــشعـر
. 

ووشـــــي قـــــوٍل أنـــيــق
                                                            . 

وملـحــــة مـــــن بـهـــــاٍء 
. 

ــيــق ــا ال يلـ ـــام مــ إن شـ
                                                .             

 أبــــــــي ودمـــــدمــات
. 

ــروق ــنـه الفـ ــف ع ـــم ختـ ل
                                                            . 

 لـطـــيــف وفــــيـه ِحــــس
. 



ــروق ــرايــا تـــ ــه مــ لــ
                                                            . 

والـــشـعـر فــــن نـبــــيـلٌ 
. 

ــيـق ــوص عمــ ــيـه غـــ وفـ
                                                            . 

يكــــسـو احلـــيـاة جـمــــاالً 
. 

صـــــــدوق وعـبـقـــــري
                                           .                  

وصـــاحـب الـــشـعـِر فـــــذٌ 
. 

ــيـق ــسـب رقــ ــولٌ ونــ قــ
                                                            . 

احلـــسـن فــــي أصـــغـريــه 
. 

واألرض عـــــنـه تـــــضيــق
                                                            . 

ــراه  ــيــه تــ ــبـأس فــ والــ
. 

والـــشهـد مــــنـه رحــــيـق
                                                            . 

ـِـــراً  كالـــنـحـل يلـــسـع غـ
. 

يـــــذوق يــــرومـه مـــــن
                                           .                  

 وذوق ـــم ــزم وحـلـــ حــــ
. 

 ــزوق ــصـطـفـى الـزقـــ املـ
                                                            . 

وهـكـــذا يــــا صــحـابـي   
. 

 

يا أستاذنا أنت أتعبتنا وأتعبت نفسك كثرياً، حمبتك كبرية يف            :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
 وأنت تعرفون   -نفوسنا وحنن ال نستطيع قول ما قلت، األستاذ حممد بدر الدين جلس األسبوع الفائت               

اهللا كما حيب وأخيه     بني األستاذ الشيخ حممد على الصابوين املفسر وخادم كتاب            -لطف املصريني   
كيف حالك يا   :  ، فقلت له  "طيبة"األكرب الشيخ حممد ضياء الدين الذي حيب أن يدعى دائماً بشاعر             

 !!..يا أفندم" صابونة"تضعين بني اثنني أصحاب ) سأتزحلق(أستاذ؟ فقال يل أنا 
 

 .ننتقل إىل سعادة األستاذ الكاتب والصحفي فاروق باسالمة: عريف احلفل
 

  )) سعادة األستاذ فاروق باسالمةكلمة(( 
وصالة وسالم على النيب املصطفى، السالم عليكم       ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا وكفى      

ورمحة اهللا وبركاته، يف هذه األمسية اجلميلة الشاعرة أحيي الشاعر املكرم األستاذ مصطفى زقزوق                
ستاذ الكرمي عبد املقصود حممد سعيد خوجه، وأحييكم        شاعرنا املكي وكاتبنا الثري، وأحيي املكَرم األ      

 .إخواين األكارم مجيعاً
وإنسان ..  وشاعر فاعل ..  إن األستاذ مصطفى زقزوق وهو من أبناء مكة املكرمة أديب فاضلٌ           

كبري بتواضعه وعظيم بأدبه، ميتاز بالعفوية املبسطة يف نثره، وبالرقة والعنفوانية يف شعره، لقد أمتعنا                 
ري من الشعر والعظيم من النثر وكان حقاً قول املكرم األستاذ عبد املقصود خوجه مهما تأخر                  بالكث

تكرميه لكنه يبقى يف القلب حمبوبا لدينا مجيعاً، وهو الذي أعطى قراء مكة واملدينة والرياض ومجيع مدن                 
الوقت القصري، ولكن   اجلزيرة العربية أعطى وقراءه خاصة أشياء كثرية ال تعد وال تحصى يف هذا                



، قد جاء بتكرميه كما أرى يف الوقت املناسب، وكما          - حفظه اهللا    -حسبنا أن األستاذ عبد املقصود      
 ).٨ : اآلية،الرعد (اٍردقِْم ِبهند ِعٍءي شلُّكُو: ورد يف قوله تعاىل

تفي ذه  احلقيقة الكالم يطول عن الشاعر ال ألنه شاعر فحسب، بل إنه ناثر أيضاً، وأك                 
الكُليمات لعلها تشفع عنده من قارئ لشعره ونثره، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه                  

 ..والتابعني والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 كلمة سعادة الدكتور زهري حممد مجيل كتيب(( 
 ))يلقيها �يابة عنه الشيخ عبد املقصود خوجه 

 :رسل لنا رسالة فاكسية أقرأها عليكمالدكتور زهري حممد مجيل كتيب أ
السالم عليكم ورمحة اهللا    ..  األستاذ مصطفى زقزوق  ..  والشاعر املكي احلساس  ..  أخي الكبري 

 ..أما قبل.. وبركاته
أدام القادر عليكم الصحة الدائمة والعافية السليمة ورفع شأنكم لألرقى، لقد علمت خبرب             :  أخي

به الرجل اإلنسان األستاذ عبد املقصود خوجه رعاه املوىل، ولوال          تكرميكم لدى صالون االثنينية لصاح    
أنين على سفر عاجل جداً حلضرت هذا الصالون ألقول كلمة كبرية تليق بأخي الكبري األستاذ مصطفى                

 .زقزوق
يذهب ظن الكثري أن خاليف الفكري والثقايف معك يعين اية العالقات االجتماعية               :  أخي

ول لكم وهلم مجيعاً مهالً يا مجاعة اإلسالم وهذا اخلالف الفكري دليل على رقينا،              واألخالقية، ولكن أق  
وإننا جمتمع ليس مبالئكي، حنن يف مكة احملمية تعلمنا من آبائنا وأجدادنا أن خالفنا واختالفاتنا جيب أن                  

 . ال تتجاوز جدار منازلنا
واالحترام الصايف، والتقدير   إنين كزهري كتيب أكن لك الكثري من احلب النقي            :  أخي األجل 

النبيل، ألنك مكي ومن عائلة مكية عريقة نكن لك وهلا االحترام الالئق، وأقول لكم مقولة الرئيس                  
 ". ال أمحل ضغينة على أحد: "األمريكي أبرا هام لنكولن

هذه كلمة سريعة وخمتصرة أردت عربها وا أن أعرب لك شخصياً أنه لن حيول بيننا أي خالف                  
 .ي أو ثقايف مهما بلغت حدة كلمايت وقسوة نقدي فاحترامي لك هو واجب عليفكر

بل إنين يف مثل هذه املناسبات اجلميلة أستدعي كل الكلمات الراقية واحلضارية ألعرب عن خمزوين               
 .حملبة كل إنسان أختلف معه يف الفكرة والرأي، وال تظنون أنين أقاطع من أختلف معه



 طبعاً قبل   -:  عبد املقصود خوجه    "   التكرمي الالئق بك قبل ثالثني عاماً،        كنت أمتىن أن يتم هذا    
فالكلمة )  هذه إضافة من عندي   (فأنت جدير بالتقدير من ذلك احلني، ومن قبلها أيضاً          "  مولد االثنينية 

تلعب يف ساحة ملعبك الوجداين، واحلرف يرقص يف بيتك الشعري، وحني يكتب تارخينا فسيكون لك               
 . تارخينا أيها الكبري، وستكون قصائدك الشعرية اجلميلة كأا مثرة الروتانا العذبةتاريخ يف

أرجو أن يتسع صدرك لكل كلمات احلب والتقدير والوفاء اليت ستقال عنك              :  أيها الصديق 
الليلة، حفظ القادر اجلميع، ومحانا من كل عدو يريد أن يغلب الشيطان علينا، ودمتم إلقامة هذه                   

 ..  الراقية واجلميلة يف حياتنااملناسبات
 زهري حممد مجيل كتيب: حمبكم الصادق اإلنسان الدكتور

 

انتهت كلمات أصحاب السعادة املتحدثني بقي أن نستمع مجيعاً إىل فارس اثنينية            :  عريف احلفل 
 .هذا األسبوع األستاذ الشاعر الكبري مصطفى عبد الواحد زقزوق فليتفضل

 

  )) سعادة األستاذ مصطفى زقزوقكلمة فارس االثنينية(( 
وقد تغطيت بفضل أخي احلبيب الرجل النبيل الشهم األستاذ عبد املقصود خوجه بكلماته             :  أوالً

الرائعة اليت جعلتين أتضاءل يف ذايت فأستشعر ذه الكلمات أنين اقتربت منه ومنكم أكثر فأكثر ألخرج                
 الطيبة وأمتلى بالرؤية الغالية وأتوقف عن السفر         من عزليت يف العوايل مبكة املكرمةإىل هذه الوجوه        

واالرحتال بعد أن وهن العظم مين واشتعل الرأس شيباً، وال أقول إال كل خري ألحبايب الذين تكلموا                  
عين جزاهم اهللا خرياً، ويبارك لنا يف أستاذنا اجلليل وفيكم مجيعاً وحيفظكم من كل مكروه حبرمة البيت                  

ا أيها األعزاء بلسان احلب أخاطبكم معرباً لكم مجيعاً عن شكري على               العتيق، ويل كلمة أقوهل    
حضوركم هذه األمسية العاطرة بكم، وأتقدم بصادق العرفان واالمتنان لسعادة أخي الكرمي الوجيه               
الشيخ عبد املقصود خوجه على ترحيبٍة بدأت معي منذ زمن طويل وتعامله النقي ليكتب ا على جدار                 

كل خري، فيخاطبه الوجدان اعتزازاً بنبله وارتفاعه مبثالية جتد يف وسامتها ذلك التعريف              الزمن سباقه ل  
بقيمة الشهامة وحماسن األخالق وانطالقة النفس إىل حيث حتب وختلصها من أثر اهلموم ورواسب                
األسف مينحها الفرصة للتجدد مع آماهلا وعالقتها باجلوانب اإلنسانية ومسراا كصوت شعر منغم               

فال يستغرقين التأمل لقراءة تلك النماذج اليت تكاد أن تصبح           .  وأرٍج أكتب به عنواناً مضيئاً للكرم     
 .نادرة يف حاضرنا وقد كتبها صاحبها بإرادة واعية يف خزائن األدب

واستعراض قراءة أصالة شجريت الترابية إمنا هي خالصة لتأريٍخ عزيز على نفسي أحاكي به                
 . مي ودمعي يف سجالت شرف احلياة، وإا مرياثيجتاريب وقد سطرا بد



، وقد جاءت هذه    "حرمة البيت العتيق  "وأستأذنكم باالنتقال إىل شواطئ الشعر ولنبدأ بقصيدة        
 :القصيدة معارضة لقصيدة

ــزما  ــصد زم ــاد يق حــج احلجــيج وع
                                        .                     

ــزال حمــرماً  ــرى الغ قــف بالطــواف ت
. 

 

 .فما فيها من اقتباسات ال تعجبنا حنن أهل مكة لكون فيها خروج عن الوقار اإلنساين
 :فأقول

ــسلماً  ــعاً مست ــربك خاش ــضع ل واخ
             .                                                

ــاً  ــئة نادم قــف بالطــواف علــى اخلطي
. 

ــنمـاً ــسالمـةَ مغ ــنايةَ وال ــد الع جت
                                                            . 

ــتأدباًوأ  ــن م ــيِت ك ــذا الب ــام ه م
. 

ــسماَ ــِع بل ــزم للمواج ــا زالَ زم م
                                                            . 

ــافيـاً  ــاًء ش ــداِء م ــرب دواء ال واش
. 

ــسترمحا   ــا م ــِب الرض ــح يف طل ويل
                                                            . 

ــةَ خــشيـةً ومهابـــةً  ــاَء مك ــن ج م
. 

ــاً ــو دائمـ ــي ويعف ــبحانه يعط س
                                                            . 

فــاهللا ذو فــضٍل وصــاحب ِمــنٍة 
. 

ــاش احلــياة مكــرماً ومــنعمـاً ع
                .                                             

ــه  ــاض يف آالِئـ ــاه وخـ ــن اتق فم
. 

ــلمـا ــن أس ــه م ــسىن ل ــوز باحلُ ويف
                                                            . 

ــلِّ  ــٍةولك ــي رمحـ ــه فـ ــصٍم ب  معت
. 

ــلمـا ــيه وس ــلى عل ــن ص ــداِد م ِتع
                                                            . 

ــِه  ــي وآلـ ــى النبـ ــصالةُ علـ مث ال
. 

 

وكأا ترسم مالمح حلياة أهل مكة شرفها اهللا ملا يزيد عن           "  حياة وذكريات "هذه قصيدة بعنوان    
 .ستني عاماً

ــيـة ـــت باق ــت وعاش ــنها زالـ أي
                                                            . 

ــي    ــا حنينـ ــيـةي ــيـوِت البال للب
. 

وحـــديثُ الذكـــريـاِت الغالـــيـة
                                                            . 

ــي  ـــورةٌ ال تنتهــ ــيايل صـ يف خـ
. 

ــيـة ــنـوِم العاف ــاٌء ل ــيـه إحيـ ف
                                                            . 

ــيلُ مـــن أولـــِه  كــيف كـــان الل
. 

وانطــــالٍق لـــشـؤون ســـاميـة
                                                            . 

مث نــصحو يف بكــــوٍر ضـــاِحـٍك 
. 

وقــناعات نـفـــوٍس راضـــيـة
                                        .                     

 ـهــون ــا ل ــِشنـا م ــلْ عـــن عي ال تقُ
. 

وثـــبـاٍت لظــــروٍف قاســــيـة
                                                            . 

ــٍر  ــوٍح جائـ ــن طمـ ــصام م واعت
. 

ــيـة ــاٍح عات ـــن ريـ ــفات م عاص
                                                            . 

ــِرفُنـا  ـــم جت ــومـاً ول ــن ي ُ مل
. 

ــن ــتعذنـا م ــيـةواس ــوٍم واه  مهـ
                                                            . 

ــنـا  ــصبـر يف آماِل ــنا ال ــم غلب ك
. 

ــيـة ــوٍل واِع ــوى يف عقـ ــي أق ه
                                                            . 

ــنـا  ــا بين ــي مـ ــسماحات التـ وال
. 

وتــوحدنـا نـــوايـا صــافـيـة
                                                       .      

وتـــشكلنـا كـــيـانـاً طيــــبـاً 
. 

فكتبـــنـاه ســـطـوراً زاهــــيـة
                                                            . 

ــنـا  ـــن حاِل ــاهد ع ــصر ش ذاك ع
. 



ــيـة ــوٍب طاغ ــن قل ــاٍء م أو جفـ
                                                            . 

ــستكـٍرب  ــن م ــيالَء م ــيثُ ال خ ح
. 

ــيـة ــيـٍل كاف ـــن قل ــنـات م ممك
                                                            . 

ــنـا  ــت ل ــد كان ــاالٍة وقـ أو معـ
. 

ــيـة ــيـاٍة فان ــي ح ــانٌ فـ وأمـ
                      .                                       

فاألمانــــات شـــعـار للتـقــــى 
. 

ينتهــــي أصـــحابهـا للهاويــــة
                                                            . 

ـ   لــوك ســيـئٌواخلــيانـات سـ
. 

يف ســـجالِت العقــــوِد املاضـــيـة
                                                            . 

 ــوت ــت مث انطـ ــام خلـ ــك أي تل
. 

لـــسجايـا تـــربيـاٍت وافــــيـة
                                                            . 

مـــنـذراٍت شـــرهـا أو خريهــــا 
. 

ــيـة ــوِب الباك ــي للقلـ ــا حلُزِن ي
                                                            . 

 ــرهـق ــر م ـــر أمـ ــا احلاض إمنـ
. 

 

 "فلسطني"نعرج على قضية قومية هي قضية إخواننا الفلسطينيني، قد كتبت هذه القصيدة بعنوان              
 . تتكلم بلسان واقعهم اليوممنذ عهد طويل، وكأا

ــتـوانا ــنـا فاح ــزنُ قبل ــد احلُـ ولُ
                                                            . 

ــقانـا  ــنا أو ش ــن دموِع ــسلْ ع ال ت
. 

ــِبٍض مــ  ــلَّ ن ــوانـاك ستيقـٍظ يف قُ
                                                            . 

وهــو نــزف مــن املواجـــِع يدِمـــي 
. 

ــا ـــي خطانـ ــستهِدف املآس ــيه ت ف
                                                            . 

ـَوٍم.. إنْ ضـــحكنا  وإن بكيـــنا بـــي
. 

ــا ــكـوى رؤانـ ــرياح ش ــستفز ال ت
                                     .                        

ــيـٍم  ـــن رم ــتارنـا م ــنا أس أو أقم
. 

ــنانـا ــي م ــاِم يبكـ ــبِني األي يف ج
                                                            . 

 مِخـــيـفوشـــقاُء األحــــالِم داٌء 
. 

ــرانـا ــِصيبنـا يف ع ـــٍم ي ــري رج غ
                                                            . 

وى سالمٍ ـا اِجلراح دع  ــا األسى م  ــم 
. 

ــيانـا ــيانـاً ب ــنـا ع ــاري ِب ويمـ
                                                            . 

ــيـداً  ــدواً عن ــحى ع ــلُّ روٍع أض ك
. 

ــتهانـا ــده من ــشـك بعـ ــزم ال يه
                                                            . 

ـــىت  ــدِر ح ــوفـاُء بالغـ ــوت ال ومي
. 

مــاذا دهانـــا.. يــا جــنونَ األحــزاِن
                  .                                           

ــيـلٌ   ــم كل ــجاِن زع ــديثُ األش وح
. 

ــا  ــشى ِلقانـ ــيف خي ــسكونُ العف وال
                                                            . 

ــرب  ــلُّ ال ــاوحيـ ــاً فعامـ يـع عامـ
. 

ــوانـا ــن ِس ــى م ــفقَت عل ــا أش ربم
                                                            . 

واملــودات أصــبحـت يف مــسـاٍر 
. 

ــا ــي دجانـ ــيطُ يذْك ــسؤالُ املُح وال
                                                            . 

ــؤٍم  ــشرفـات ِبلُـ ــي مست والليالـ
. 

ــزانـا ــي ج ــوتـه يوفـ ــال ص والِق
                                                            . 

  ــخيـم ــوت س ــاِص ص ــز الرص وأزي
. 

ــا ــيمـن بكانـ ــبكني ف ــي ي والبواك
              .                                               

  ــام ــيـاِة ِرجـ ــسـِة احل ــن يف ِغل حن
. 

ــدانـا ــنجـوى ه ــنـا ل ــئـين ِب فاطم
                                                            . 

ــاِم  ــا طــيوف األي ــسي.. ي ودعــت أم
. 

ــي  ــتـانـا.. لألمانـ ــوايـةً وافت غ
                                                            . 

مل نكـــن حنمـــد اللجاجـــةَ ذُالً 
. 

قــد سـقانـا بغيـِرِه مــن سقانـا
                                                            . 

هلْــف قلــيب علـــى معـــٍني قـــراٍح 
. 



ــس  ــع ِخل ــذرف الدم ــيانـاي ـةً ال ع
                                                            . 

لـيت مـن كـانَ مغـرقـاً يف سبـاتٍ          
. 

ــوانـا  ــري ع ــوب جتـ ــامد واخلُطُ ص
                                                            . 

 جــسـور ــرجـاِل شــهـم ــف ال فأع
. 

فلـــن تــنـالَ ثــرانـا.. نلــت ِمــنا 
                                             .                

يــا ســالح الــيهوِد مهـــالً فمهمـــا 
. 

 

 نعرج على الغزل العفيف

  ))يقظة الروح(( 
ــيـاِب ــِر الث ــوى وعط ــياِل اهل واخت

                                                      .       

ــشبـاِب  ــِو ال ــصبا وزه ــتوِن ال يف ف
. 

أو هــو الغــيثُ بعــد طــول احــتجاِب
                                                            . 

ــدٍي  ــبـاٍح نـ ــيِد يف ص ــاد كالع ع
. 

ــاِب ــاِء املُهـ ــروح للقـ ــا الـ ودع
                                                            . 

ــسـعى  ــبل ي ــب حــني أق ســكن القل
. 

واصـــطباري ولـــوعيت واكتـــئـايب
                                                            . 

واســتجابت مدامعــي وشــجونـي 
. 

ــيـاِب ــواِن الغ ـــن هـ ــباكني م وت
                      .                                       

ــوقـاً  ــيـه ش ــني ِعطف ــضاحكن ب فت
. 

ــطرايب   ــنوح اض ــشك يف ج وذَرى ال
                                                            . 

ــدا   ــفاً ي ــى آس ــيفانته عـب دمعـ
. 

ذاِبـوِف الع ـن صن ـم..  ا فيهِ ـيه م ـف
                                                            . 

ــال يل  ـــالءٍ .. ق ــض ب ــراق حم والف
. 

ــآِب ــفو املـ ــيـه ص ــستعـاد وف م
                                                            . 

هـا أنـا الـيوم بـني عينـيـك حـظٌ           
. 

كالــسراِب.. كــيف ضــاعت تبخــرت
                                                            . 

ــاحمته    ــيف س ــسي.. ك ــزان أم وأح
. 

ــسحـاِب ــتوِن ال ــى م ــيٍم عل ــن نع م
                                      .                       

ــداٍر  ــنـا يف مــ ــنـا كأنـ وانطلقـ
. 

ــصايب ــنوِن الت ــِني يف ج ــبض روح ن
                                                            . 

اًوابتــسامـاتنـا تعانـــق ِكــــرب   
. 

ــاِب ــضاِء الِعق ــن ق ــو ع ــوجب العف ي
                                                            . 

 ــرض ــبـةُ فـ ــنفِس واحمل ــىن ال ــا م ي
. 

ــتـاِبيو ــسن الِع ح ــوفـاق ــيد ال ع
                                                            . 

ـــالالً   ــيِب ِخ ــسـن للحب ــستر احل ي
. 

 

  ))زمـن اجلفـاء(( 
ـــمِ  ــاٍء محك ــن جف ــزق م ــي مت حرفَّ

                                                            . 

ــوجد صـــب مغـــرٍم  ــو تعلمــني ب ل
. 

أرهقــتـه ذُالً لـــوعـٍد مــرِغـِم
    .                                                         

ـــين  ــذكـاُء وإن ــذلُين ال ــن وخي فط
. 

ـــِم ــيٍل مظْل ــحراُء ل ــا ص أزرت ِبه
                                                    .         

ــشاعـرٍ   ــق م ــناِن خفْ ــالوةُ التح وح
. 

ــتوهـِم ــٍق م ــِة عاش ــطعت مبهج س
                                                            . 

تلــك الــسها أم تلــك ومــض غمامــٍة 
. 

ــبهـِم ــسـاٍء م ــن م ــوٍم م يف ذات ي
                                                            . 

ــصنوعـٍة  ــيلـٍة م ــتـه حب ــد تيم قـ
. 



ــسنٍ  ــحِر ح ــتوا يف س ـــِموف  ملِْه
                                                            . 

ــبابهـا  ــاِة ش ــعِف األن ــراه يف ض أغ
. 

ــسـِم ــٍف متب ــيض مبعطـ ــىت يف ح
 .                                                            

ــوهلـا  ـــن ح ــبريه م ــستتب ع ال ي
. 

ــسـم ــٍق متب ـــري خباِفـ ــهـم يغ س
                                                     .        

ــه    ــوي كأنـ ــرف الغ ــسارةُ الط وج
. 

ــتـأزِم ـــٍر م ــيـم حباض ــسيب أق ح
                                                            . 

حــر الغلــيِل يقــيـه بـــرد لقائهـــا 
. 

ــؤلـِم ــيه اهلمــوِم علــى نقــيـض م ف
                                                            . 

ــناه وأوغلــت  ــزمان لــدى م شــاب ال
. 

ــنـاٍد   ــيـداً يف ع ــى بع ــربِمولـ مـ
                                                            . 

ــا زار اخلــيـال مــسلّمـاً  أوكلمـ
. 

ـــِم ـــم يعل ــثُه ل ــم اهلــوى وحدي ظُل
                                                            . 

ــشتكي    ــعيف ي ــبض ض ــي ن يف خافق
. 

ــتفهـِم ـــادٍق م ـــن ص ــلِّ ظ يف ك
                                                    .         

ــوى  ــن اجل ــيِك م ــريرته إل ــضي س تف
. 

ــسترحـِم ــٍف م ــديِك بعاص ــي ل يبك
                                                            . 

ال يـــستحيـلُ علـــيِك رد ثـــباِتـِه 
. 

ــدِم ــا معـ ــيـد يف بقايـ ــاِك ع رؤي
                                                            . 

يــا مهــسةَ األمــِل الكــبـري لعاتـــٍب 
. 

ــزهـو  ــوارهـا ت ـــِمأن ــب مفع ِبح
                                                            . 

ــسجـٍد  ــدائن ع ــي م ــبأت أفراح خ
. 

ــِرِم ــبـاح ـ ــلٌ ي ــا ِحـ أو ِظلُهـ
                                                            . 

ــادٍر  ــشيمِة غـ ــسقى ل ــا ي ال ماؤه
. 

ـــِم ــروق ملُكل ــس ي ــساؤهـا أن وم
                                               .              

ــالـٍم  ــيب حل ــر يط ــباحها طُهـ وص
. 

ــرنـِم ــٍر مت ــوى طائـ ــداُء جنـ أص
                                                            . 

غــيثُ الــسحاِب إذا أصــاب حــدودها 
. 

ــِشـِم ــٍق متع ــرحلِة واث ــأى ل ظمـ
                                                            . 

يــا موســم األمــِل الــرقيِق مباهجـــي 
. 

ــيهــانَ احلــديثُ فمــا ــي معظِم ت ِمِن
                                                            . 

ــي   ــستريـح رواحلـ ـــىت أراِك وت فم
. 

 

  ))حيـاة ومتضـي(( 
ــي ــستدنيات ِحمامـ ــندوبها مـ فـ

                                                            . 

ــي    ــيل مقام ــن تط ــيا ل ــلوت دن وس
. 

ونــصبت للِغــيِد اِملــالِح خياِمــي
                                 .                            

يــا كــم وقفــت ِبهــا ِبأبــواِب اهلــوى 
. 

ــي ــضيت مالم ــيها وارت ــابرت ف ص
                                                            . 

كــيت وكَــمولكــم ضــِحكت وكَــم ب 
. 

وحبـــزينَ املأســـور يف تهياِمـــي
                                                            . 

ــرِح عمــِريوكــم   حــىت ســخرت ِبف
. 

ــي  وو ــِري ِزمام ــسطِر األخ ــبت لل ه
                                                            . 

ــادقاً     ــبدايِة ص ــنوانَ ال ــبت ع فكت
. 

وِلمـــن أبـــوح ِبـــسطوِة األيـــاِم
                                                            . 

ــبابيت  ــاِن ص ــن زم ــدثُ ع ــاذا أُح م
. 

وحكــاييت نــصلٌ وألــف ِســهامِ   
                                              .               

ــويلةٌ  ــصولُ ط ــدثُ والف ــاذا أُح م
. 

ــي  ــسكوت جلام ــرز وال ــصمت ِح فال
                                                            . 

ــاً  ــالِم تأدب ــِن الك ــمت ع وإذا ص
. 



ــي   ــبات أمامـ ــق واثـ وإذا احلقائـ
                                                            . 

حاكــيت آالِمــي بفطــنِة عاقــٍل 
. 

ــري يف اإلح   ــونَ اخل ــىت يك ــاِمح ج
                                                            . 

عجــباً تؤرقــنا الظــروف بعــنِفها 
. 

حـــىت الـــصباح لطاعـــِة اإلهلـــام
          .                                                   

هـــزلت أمـــاينَّ الـــيت ســـامرتها 
. 

وحكــاييت نــصل وألــف ســهامِ   
                                                            . 

ــد   ــاذا أح ــويلةم ــصول ط ث والف
. 

 

 .آخر قصيدة أستأذنكم يف إلقائها

  ))مـداولـة(( 
فاســـتنطقوا اآله يف شـــىت خفايانـــا

                                                            . 

  ــب ــاد احل ــكي فع ــزقت ش ــام  إميان
. 

ــرانا  ــسلوى وِذك ــشد ال ــي ين وخافق
                                                            . 

ت مغترباً ـد كن ـهوى ق ـعلى ِضفاِف ال   
. 

ــدانا ــوقاً وِوج ــباِدلين ش ــاءت ت ج
                                                            . 

ــةٍ   ــرى ِبعابق ــذي أغ ــي ال ــا ِلحظ وي
. 

هــل يــستعيد زمــاين بعــض مــا كانــا
                                                            . 

ــسألُين     ــات ت ــيوم واآله ــيش لل أع
. 

ا الصدي؟ م    ـمكان من ان أشقانا ـن ك ـن
                          .                                   

ــرمحٍة  ــِري م ــبين يف غَ ــن يعاِت ــا م ي
. 

ــا   ــيا بقايان ــذي أح ــراِم ال ــني الغ ب
                                                            . 

 ــرى حلَّــةَ العــشاِق زاهــيةً  أال ت
. 

ــكاوانا  ــن ش ــوى ِم ــب أق ــنما احل لك
                                                            . 

ــدٍ   ــدي إىل أح ــتكي وج ــيت ال أش آل
. 

ــنجوانا   ــلْ ب ــم حيِف ــياِل فل ــم اخل ظُل
                                                            . 

ــدين  ــي وعان ــستجب طرِف ــهرت ملْ ي س
. 

ولّــى وعــاد هــروباً يف حـــنايانا
                                                            . 

أكلمــا الح بــوح مــن تــساؤِلنا 
. 

ــيانا   ــمِت لُق ــرنا يف ص ــسن يأِس واحل
                 .                                            

ــشِق"  ــنةَ الع ــا ج ــدةٌ"ي ــيا مكاب  والدن
. 

وفاؤهــا جيعــلُ التحــنانَ إنــسانا
                                                            . 

خــذي بــرِبِك ِعرفاِنــي لــصادقٍة 
. 

قلـــباً يقـــيمِك لألفـــراِح عـــنوانا
                                                            . 

ــٍف  ــن كِل ــنأين ع ــاَءلتِك اَهللا ال ت س
. 

ــا ــتلَ اآلنـ ــدتِك اهللا أالَّ يقـ ناشـ
                                                            . 

وإنـــه آخـــر اآلمـــاِل يف جـــسٍد 
. 
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  .صاحب الدار

 .اهللا يدميك ويسلمك: األستاذ مصطفى زقزوق



مداخلة من األستاذ حممود      -هذه بدايةً مداخلة بعد ذلك سأقرأ األسئلة          :  عريف احلفل 
 :يقول/ عنقاوي

 

  ))مداخلة من األستاذ حممود عنقاوي يلقيها عنه عريف احلفل(( 
أمحد اهللا على حضوري هذا التكرمي يف هذه األمسية، ال أقول صديقي وحبييب األستاذ مصطفى                

بآالف األميال،  عبد الواحد زقزوق، بل أقول ويشهد اهللا بأنه أخ وحبيب، وإنين اسكن بعيداً عنه                 
ولكن ال مير أسبوع أو اثنان إال وأراه يف املنام، وحىت أبنائي يريدون احلضور للسعودية ليشاهدوا من                  
هو مصطفى الزقزوق؟ وفقكم اهللا، وإنين أكرر عن والدته بأا كانت كرمية وأم حبيبة ومن النساء                  

 .الفاضالت واهللا يشهد بذلك
 

  ))احلوار مع احملتفى به(( 
 :هذا سؤال من األستاذ عدنان حممد حسن فقي، حمامي ومستشار قانوين، يقول: ف احلفلعري

ورد لنا من حمبكم أن شاعر مكة لديه خمزون شعري مل يستطع نشره هل لنا أن نعرف سبب 
ذلك وهل نرى املخزون يف القريب العاجل حىت تعم الفائدة للجميع؟ كما يطلب السماع إىل                

 .قصيدة يف حب آل البيت
أما إطالق لقب شاعر مكة قد أُطلق على شاعرنا الكبري من اهللا عليه             :  األستاذ مصطفى زقزوق  

ومتعه بالصحة والعافية شاعرنا الكبري األستاذ حممد حسن فقي، وما أنا إال واحد من أبنائه وإذا أُطلق                  
فضل أستاذي الكرمي   علي لقب الشاعر املكي فهذا يكفي، أما أنين أخفي كثرياً من قصائدي فكما ت               

 فنحن نعيش يف    -األستاذ عبد املقصود خوجه بأن هذه ممكنات كلما أستدعي الوقت ألكتب شعرا              
 فال يتفرغ اإلنسان فيه ملعانقة عواطفه يف كثري من األحيان، ولكن إن شاء اهللا                 -زمن عصيب جدا    

 .دنانأحاول مللمة ما تبعثر مين ألضيفه ألعمايل السابقة، وشكراً لألستاذ ع
 أنا يل مداخلة صغرية إذا يأذن يل ضيفنا، يا أيها املكي النبيل              -:  الشيخ عبد املقصود خوجه   

أنت تعرف أكثر ما أعرفه عن مكة يف قدميها، وقد شدتين قصيدتك العصماء إىل قبل ستني عاماً وكأنين                  
ولو قُدر يل    ،األزقةوتلك  ..  طفت اليوم حبواري وأزقة مكة املكرمة، وكأين أستنشق رائحة تلك األرض          

أن أكون رساماً لرمست مكة زقاقاً زقاقاً وحارةً حارة وشارعاً شارع وبيتاً بيتاً، وإين أعرفهم وأتصورهم                
يف خميليت عتبة عتبة ودكاناً دكاناً، واهللا لقد طفت يب يف تلك الثواين عرب ذكريات ورؤى تبدو كالشعاع                  

فإن عشرات الصور أحياناً متر باإلنسان يف ثوان، أهل           نعرف الذي يقطع آالف األميال يف ثوان، وكما      



مكة املكرمة كما تعرف يا سيدي الكرمي أكثر مما اعرف أم أهل صناعة وصناعتهم الطوافة والسقاية                 
: والرفادة فإذا أتاهم أي إنسان من أي مدينة جتد أكثر أمسائهم أحيانا تكون مبا ميتهنونه من حرف                   

، فنحن يا   ..البغدادي اخل ..  التونسي:  وهكذا، أو يسموم ببلدام     ..  مدرس..  كتيب..  جزار..  خياط
سيدي ننسج على هذا املنوال فأنت مكي فشاعر مكي، وال شك أننا نعترف بأستاذية شاعر مكة                   

 التجلة  - كما تعودنا    -املكرمة أستاذنا حممد حسن فقي، وحنن دائماً نكن ألعالمنا وزمالئنا ورموزنا             
ل والتقدير، وهذا ال ينقص من قدرهم شيئاً وال يقل من شأم شيئاً، فدائماً كانوا يقدروننا                  والتبجي

كنت مدرساً حقيقة، وعندما نقول أم كانوا أُناس كالثريات مضيئني          :  ويفتخرون بنا، وأنا دائماً أقول    
الثقة بأنفسنا   عطائنا ألننا حلقنا خملفات التتريك فتشجيعاً لنا وإل        ي والترجن يوكان ما يسمى بالربجن   

ولدفعنا لألمام كانوا يسمحون لنا بأن ندرس من هم أقل منا صفاً؛ ليخلقوا فينا الرجولة منذ صغرنا،                  
عندما أقول األستاذ مدرس واهللا قد نِعمت ونعم زمالئي مثل معايل الدكتور حممد عبده مياين وزميلنا                  

الدراسة، والسيد عقيل أمني عطاس مع       ئي يف الفاضل الشيخ السيد حممد علوي مالكي وهو من زمال        
وكانوا يفتخرون  .  ، ويا سيدي هم أكرب قدراً وأنا أكرب سناً         !اختالف السن طبعاً ألنه كان أكرب مين      

بكبارنا وبرموزنا وأنا متأكد بأن األستاذ حممد حسن فقي يسعده كثرياً أن نسميه شاعر مكة؛ ألنً                  
 ونَرِثؤيو:  م وقيمة غريهم، وهم من الذين يصح فيهم قوله تعاىل         هؤالء الناس دائما واثقون من قيمته     

ى أَ لَعِسفُنهم لَ وِه بِ انَ كَ وم خ صةٌاص)  ويعترفون بشاعرية الغري، ويقبلون اخلالف      )٩  :، اآلية احلشر ،
واالتفاق، هذه هي اإلضاءات اجلميلة اليت عشناها، فال بأس أن تكون شاعر مكة عن حق، وهذا                   

 األستاذ حممد حسن فقي، أطال اهللا يف عمره، أقوهلا          - فهو رضع مع عميت      -رضي أستاذي وعمي    ي
 .بالنيابة عنه وأطلب من األستاذ عدنان أن ينقلها لوالده فهذا يرضيه وال يغضبه

أمتىن أن أرد على أخي احلبيب السيد حممود بن صاحل بن عقيل              :  األستاذ مصطفى زقزوق  
حممود لقد نشأنا أطفاالً يف زقاق احلكم على أدمي مكة وكان أبوكم الرجل               عنقاوي، وأقول يا أخ     

الصاحل الطيب الطاهر يؤثرنا بشرب حليب الغنم قبلكم، وأسأل اهللا يف هذه الساعة املباركة أن يتغمده                
 .مع موتى أمة سيدنا حممد بفضله وواسع مغفرته

  :لسؤال من األستاذ عبد احلميد الدرهلي، يقو: عريف احلفل
ملاذا مل تواصلوا الدراسة بعد االبتدائية؟ وكيف وصلتم لإلبداع يف الكتابة ويف تأليف               
األشعار الرائعة؟ هل هي موهبة أم ماذا؟ هل لقي شعركم النقد مثلما نال االستحسان من الذكور        

  واإلناث؟



من الصبح  أمحد اهللا أنين كنت أدرس وكانت الدراسة يف حياتنا تبدأ           :  األستاذ مصطفى زقزوق  
إىل الظهر ومن بعد الظهر إىل املغرب، وكان أهم ما اكتسبته من ذخرية علمية هي حفظ كتاب اهللا                    

 وذلك بتشجيع من أمي بعدما سرقت مصحفاً من املسجد احلرام وجدته يف سجادة ألنه مكتوب عليه               

 والبحث حىت إذا    وقف هللا تعاىل، حني مل يكن عندي قيمة مصحف أشتريه، وتطورت بالقراءة واإلطالع            
وجدت قُصيصة مرمية يف الشارع أتلهف على اقتنائها ألقرأ حمتواها، وقضية اإلهلام فذلك فضل من اهللا                
مين به على من يشاء من عباده، فقد متتعت حبسن اخلط ومنحين اهللا حسن األدب، وعرفت حبكم                    

البن زهري كتيب أنين اختلفت     التربية الصحيحة كيف حنترم الكبري ونرحم الصغري واختالف مزعوم من ا          
معه أو اختلف معي يف قضية فكرية أو أدبية مل يكن هذا،لقد اختلفت يف رأٍي مل أوجهه إليه صراحة                     

رأياً خاصاً به إمنا بعد هذه       على ضرورة التزامنا باحترام الكبري وإعطائه مكانته وحقه حىت وإن قال           
بادله حبا حبب، وأؤكد له بأنين ال أمحل ضغينة على           الرسالة أشكر ألخي زهري كتيب حتيته املباركة وأ        

أحد ولو كنت من أصحاا ألصبت بالسكر وارتفاع يف ضغط الدم وتصلب يف الشرايني، ولكن                  
واحلمد هللا بالرغم من أنين أعيش بنصف معدة وكلية واحدة بعدما أجريت عملية قبل أربعة وعشرين                 

 .ضل من اهللا، احلمد هللا والشكر هللاعاماً بلندن فإين أمتتع بصحة جيدة وذلك بف
هل لقي شعركم نقد مثلما نال االستحسان من         ،  الشق الثاين من السؤال   :  عريف احلفل 
  الذكور واإلناث؟

 شعري وصل إىل ما وصل إليه وانتشر يف بالدي فلم أجد كلمة              -:األستاذ مصطفى زقزوق  
ث مل جيعلين أمتطي صهوة الغرور ألقول       جترحه أو جترحين وجدت استحساناً وإعجاباً من كل مكان، حي         

  .أنا الشاعر األول يف هذا الوطن، وال زلت أؤكد أنين تلميذ يف مدرسة العمالقة من الشعراء
هذا :  أما من اإلناث فكم مسعت من اتصاالت حترجين مع أم عبد الواحد، قالت بعضهن يقلن               

مل أرِك وال أعرفِك هل تريدين أن       !!!  اللالشعر كنت أمتىن أن تقصدين أنا، قلت أقصدك إيه يا بنت احل           
يف مصيبة، خواطر تأيت ومتر على اإلنسان يكتب فيها مشاعره واحلمد هللا أم عبد              "  توديين"أو  "  متتحنني"

الواحد متالكت أعصاا فما عادت تستغرب مفاجأة مثل هذه أو اتصال من أي فتاة، وتعترب أن كالم                  
 .، أنا أمامها كاألسري ال أحيد مييناً وال مشاالًأي فتاة ال يتجاوز مساعة التليفون

احلقيقة أود أن أقرب األسئلة رمبا بصورة أفضل، فالدكتور األديب والطبيب            :  عريف احلفل 
  :املعروف األستاذ عصام خوقري، يقول

كانت قصيدتك يف الغزل العفيف، وقد جعلتين أسأل هل ألن الشعراء يقولون ما ال                 
   حقاً؟ أم أن هناك قول وهناك فعل؟يفعلون؟ أم أنت عذري



يا دكتور عصام أنت أحد أقربائي فإىل أين تريدين أن أذهب هذه             :  األستاذ مصطفى زقزوق  
الليلة؟ أنا واهللا العظيم مل أكتب حرفاً واحداً من الشعر وأقسم كما أقسم عمر بن أيب ربيعة أنين مل                     

 . فهو مباح، وهذا عذري منكأقترب إىل احلب الدينء، أما العذرية، اهلوى العذري
لعلكم تعرفون األستاذ أمني جاوي فهو صاحب        ..  كلمة فصل :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
من ال خياف من امرأته فليس برجل وأنا رجل، فكلنا من نفس              :  نكته لطيفة وله عبارة مجيلة يقول     

 .الصنف يا أستاذ
  :يقولسؤال أيضاً من األستاذ منصور السيد أكرم، : عريف احلفل

ما هي القصيدة اليت هزتك عن مكة؟ وملن من الشعراء؟ وما هي األغنية اليت هزتك عن                 
مكة؟ ومن هو قائلها؟ وما رأيكم يف األغنية اليت ترددها الفنانة فريوز عن مكة اليت مطلعها                   

  ؟"غنيت مكة"
د أغنية  ال شك هزتين قبل االستماع إىل قصيدة فريوز، من زمن بعي          :  األستاذ مصطفى زقزوق  

 :للفنان طارق عبد احلكيم، من شعر الشاعر الراحل األستاذ طاهر زخمشري وقد قال فيها
املطــــاِف وباملــــروتني وعــــند

                                                            . 

ــرابية  ــيم بروحـــي علـــى الـ أهـ
. 

 

وكان الشعر بليغاً مؤثراً يالمس الوجدان، وهلذه الفنانة اللبنانية فريوز قصيدة كما تفضلت               
غنيت مكة أهلها صيدا والذي كتب هذه القصيدة رجل متعلق قلبه حبب البيت العتيق واألراضي                  

  .املقدسة
  :األستاذ عثمان حممد مليباري، يقول: عريف احلفل
  لقصيدة الشعرية يف نفسك؟ وكيف تتكامل عندك؟كيف تولد ا

القصيدة الشعرية ليس هلا ميعاد عندي، لقد تنتابين كما تعودت منذ           :  األستاذ مصطفى زقزوق  
طفوليت موجات من احلزن أو من احلَزن فأدخل إىل صومعة متواضعة يف بييت ويستشعر من فيه بأنين يف                   

 وأغلق الباب علي، وأبدأ يف خيارات أو واقع أو أطري            )ثريمس شاي وماء  (خماٍض عجيب، يهيئون يل     
بروحي وأفاجأ بأين كتبت قصيدة قد يكون ذلك بعد ساعة بعد عشرة بعد عشرين وأنا يف مكاين ال                    
أغادره، حىت إذا انتهيت منها وقرأا أسأل نفسي هل أنا الذي كتب هذه القصيدة؟ سبحان اهللا                   

  .العظيم، وتلك أيضاً من نعم اهللا
  :األستاذ عبد الوهاب أبو زنادة، يقول: عريف احلفل



يا فارس هذه الليلة املتابع ملا تنشرون من شعر جيد فيه جزالة جزلة، ورقة رقيقة، وعاطفة                 
وال أدفأ موسيقى وال أروع، حىت أنه خييل للبعض أنكم تغمسون ريشتكم يف حمربة شاعرنا العظيم  

؟ أم أنه ال يعدو أن يكون إعجاب قامتكم الشعرية          حممد حسن فقي، ترى هل يصدق هذا احلدث       
 .السامقة به

إنين أقرأ لكل شعرائنا الرواد وتعلمت على معطيام الثرة           ..  ال:  األستاذ مصطفى زقزوق  
  .اجلميلة، وأولئك هلم خصوصيتهم وأنا تابع لتلك اخلصوصية حىت وإن متيزت بالعاطفة قليالً

  ،املنقريسؤال من األستاذ علي : عريف احلفل
هل سعادتكم مع فكرة حترير األديب من قيود الوظيفة الرمسية لكي يبدع يف أدبه               :  يقول
 ويتألق؟

نعم هو صادق يف هذه الفكرة، أنا كنت موظفا يف إدارة اجلنايات             :  األستاذ مصطفى زقزوق  
عد يل أطلب اإلحالة للتقا   "  صنفت"هـ  ١/٢/١٣٩٦والسجون بأمارة منطقة مكة املكرمة يف يوم         

املبكر وقلت رزقي على اهللا، وتفرغت للقراءة بشكل أكرب يف زمٍن كنت فيه موظفاً يف وزارة الداخلية                 
الذي تصدره الكويت،   "  العريب"أشتري بالدين من رجل يأتيين باجلرائد أسبوعياً، جمالت، كتب، مثل            

راتب يشهد اهللا،   وكتب أدبية حيضرها يل بالدين وآخر الشهر أعطيه نصف ال           "  األهرام"  "املصور"
 .والباقي يكفينا

  :األخ فيصل مجيل فهمي يقول: عريف احلفل
السؤاالن متشاان السائل سلمان العقيل واألخ مجيل فهمي هل ترى أن هناك إقباالً على              

يف :  قراءة كتب األدب والشعر يف زمن طغيان خمتلف األجهزة اإلعالمية؟ واألخ سلمان يقول             
 ائيات وتعدد ملهيات احلياة هل ما زال الشعر ديوان العرب؟ظل تسابق احملمول والفض

قول حممد  :  واهللا سئلت بالتلفزيون املصري عن الشعر فقلت هلم        :  األستاذ مصطفى زقزوق  
لقد :  ، فقلت هلم  "ال تدع العرب الشعر حىت تدع اإلبل األنني        :  "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

وزنني؟  فسألوين ماذا تعين كلمتا أنني    )  باللهجة املكية ( والزنني،   ودعت اإلبل األنني وحنن يف زمن احلنني      
هي لغة عامية نرددها يف مكة ونقصد ا صوت         :  األنني هو صوت الثكاىل واملوجوعني، والزنني     :  قلت

الدبور فهو يزن، وبعدهاجاءت كلمة أزيز الصواريخ، والطائرات وال أدري ماذا أيضاً و يف هذا العصر                
 سبحانه وتعاىل من هذه املصائب اليت تتعرض هلا أمتنا العربية واإلسالمية، وتستهدفها يف               نستجري باهللا 

 .صميمها ولكن األمر موكول لصاحبه
  :املريب األستاذ مصطفى عطار يقول: عريف احلفل



حنيي الشاعر مصطفى مث نسأل عن بداية رحلته مع معايل الشيخ حممد سرور الصبان رمحه               
  العمل يف مكتبه كمشرف عمل إذاعي أو شؤون احلج؟اهللا، إىل أن قبلت

وذكر الفضل ألهله ال     ..  هذا سؤال طيب يا أستاذ مصطفى      :  األستاذ مصطفى زقزوق  
يستغرب، لقد ذكرتين والديت وعميت شقيقة والدي وتلك املرأة معرضة عن الزواج بشكل قطعي                 

يا ولدي أبوك كان    :   قالت يل  -هما اهللا    يرمح -وأعتربها مدرسة جبانب املدرسة اليت خصتين ا والديت         
صديقاً للشيخ حممد سرور الصبان وكانوا يف يوم العيد يفطرون يف مرتل والدي هو والشيخ عبد اهللا                  
والشيخ عوض جمموعة من أصدقاء الوالد الذين ال أعرفهم بالضبط ألن والدي توىف وعمري ثالث                 

 ه، فرتلت إىل جدة ونزولنا إىل جدة كان يستغرق يف         أكتب له رسالة قد يعينك يف مكتب      :  سنوات، قالت 

الطريق أربع إىل مخس ساعات كأين ذاهب إىل لندن، كتبت له الرسالة بأين ابن صديقك فالن الفالين                  
: وأنك تعلم أنت حبال األسرة كما أخربتين والديت وعميت، وتركت الرسالة عند حارس الباب، قلت له               

 الئقة أن أقابل معايل الشيخ يف ذاك الزمن كنت عبارة عن ولد               ألين كنت يف هيئة غري     -من فضلك   
فأخذ الرجل مين الرسالة    )  األزرار والزينة والكبك  (فقري غلبان واضع مشبك يف الثوب بدالً عن          

 اهللا  - وأفاجأ بسكرتريه حممد سامل غالم يف يوم مخيس           - اهللا يرمحه    -وسلمها للشيخ حممد سرور     
 يأيت ويسأل يف حارتنا عن زقاق احلكم طبعاً حسب وصف الشيخ            -وكرمي عفوه   يتغمدهم مجيعاً برمحته    

أين والدتك؟  .  نعم أنا مصطفى زقزوق   :  أنت مصطفى زقزوق؟ قلت   :  حممد سرور الصبان له فقال يل     
أنا مرسل من الشيخ حممد سرور الصبان ألبلغها أنك ترتل           :  والديت موجودة خري إن شاء اهللا، قال       

هـ، ويوم السبت   ١٣٧٣سنة   بيت الذي به شركة الكهرباء، وهذا الكالم كان يف        تباشر عملك يف ال   
قلت يا أمي فُرجت، احلمد هللا، ذهبت واشترت يل ثوباً وسرواالً            :  إن شاء اهللا باشر عملك فقلت      

نزلت يف هيئة طيبة وقابلت األستاذ حممد سامل غالم،          )  اجلنط(وغترة مشجرة وعقال مثل     )  فالينه(و
 هنا اآلن سيأيت الشيخ، جاء الشيخ حممد سرور الصبان، قلت أسلم عليه دخلت سلمت                انتظر:  وقال

واهللا كلهم خبري وعافية اهللا يسلمك، اآلن انظر        :  عليه، كيف حالك؟ كيف فالن؟ كيف الوالدة؟ قلت       
اليت تناسبك وجعلت لك غرفة بقصر      "  املاصة"أنا عينتك هنا يف مكتيب ووصيت األخ حممد يعطيك           

 اخلاصة حبسن بكر، وكانت خلف مؤسسة النقل العريب القدمية، بشارع امللك عبد العزيز                 الضيافة
ملدة ثالث ساعات أو أربع ساعات، وبعد ذلك يقطعون الكهرباء،          "  أبو زنادة "والنور فيها يأيت من عند      

اهللا وأمنت لك املعيشة هناك وأيضاً خصصت راتباً لألسرة تستلمه من جوهر يف مكة وصلهم للبيت،                 
 باشرت عملي، وعندما جئت     ١/٢/١٣٧٣تعينت يف    يبارك فيك وجيزيك اخلري إن شاء اهللا، املهم        

على ماذا أنا يل    :  قلت.  وقِّع:  ما هذا؟ قال  ..  ثاين جدول ..  أستلم الرواتب الرجل أعطاين أول جدول     
يف، يف زمن   يا عمي اهللا خيليك حنن يف زمن خم       :  قلت.  راتب واحد، كيف راتب واحد؟ وقِّع على هذا       



خيوفونا فيه بأن كل من يعثر ويرفع صرة فيها نقود يقطعون له إصبعه، والذي يدفها برجله يقطعون له                   
يف مصيبة أنا أخاف على يدي وعلى رجلي أنا ما يل غري            "  توديين"يا عمي اهللا خيليك ال      :  رجله، قلت 

داول وأعطاين مبلغاً كان الراتب      املهم وقعنا على ثالثة ج     - ال حول وال قوة إال باهللا        -شهر واحد،   
ثالمثائة ومخسة وعشرين رياالً، وبالعالوة صار ثالمثائة ومخس وسبعني ريال، فثالث رواتب تعادل ألف              
ومائة ومخس وعشرين أو مائة ال أدري قد أستعني هنا حبازم ولدي فهو يعمل يف البنك ويقدر حيصيها                   

 أربع مرات، أعدت سنتني، والسبب عملية حسابية يف         يل، ألين رسبت يف االبتدائية يف مادة احلساب       
 ٤٠ قرش و  ١٢اشترى فالن قنطاراً من القطن بسعر القنطار جنيه ذهب مث باع األقة بريال و             :  االمتحان

يا ولدي خذ الورقة بال مكسبه بال خسارته،        :   بارة فما مقدار مكسبه من خسارته؟ قلت       ٦٠هللة و 
هللة، وال أعرف شكل الريال، وال اجلنيه والبارة أيضاً غري            واهللا إين مفلس ما يف جييب        :  وقلت

موجودة، وأي قطن؟ وأي قضية؟ حنن ال جند ما نأكله، وتقول يل قطن وقنطار قطن، أعطيت ااملدرس                  
واهللا ما أنقل منك    :  انقل مين، قلت له   :  الورقة بيضاء وكان زميلي السيد حممود عنقاوي يقول يل         

 يصححين إذا كنت أخطأت، فأعدت امللحق أيضاً رسبت يف احلساب،           واألستاذ عنقاوي حاضر ميكن   
بس :  يف سنة ثانية رجعت أعدا، أيضاً رسبت يف احلساب يف الدور األول ويف الدور الثاين، قلت                 

خالص مل أعد أرغب يف الدراسة وهذا يكفي، أريد أن أتوىل مسؤولية مع أمي وأخوايت وعمايت، وهذه                  
  .عب لذيذ إذا كان جبد وصدق وإخالصرحلة احلياة، ولكن الت

ولكن يل موقف ال أنساه أو ألحد ما أنساه بعد أن عين الشيخ حممد سرور الصبان وزيراً للمالية                  
تعاىل انظر كيف أن الليلة حظك جاءتين ترقية،        :  ومستشاراً للديوان امللكي واستبشر يوم أن عيين، قال       

ومدير مكتبه رجل    ..لم املكتب لرجل امسه عبد اهللا السعد      اهللا يزيدك من واسع فضله، فترك العمل وس       
امسه حممد العقيل السليمان، فأصبحت بعد أن أخرجوين من غرفة الضيافة أطلع وأنزل بالتاكسي                 

الشيخ عبد  :  إىل أن جاءين مدير املكتب وقال يل      ..  ثلث ساعة ..  ربع ساعة ..  ولذلك أتأخر نصف ساعة   
واهللا يا شيخ إال الكرامة، هذه هي االستقالة اهللا         :  توكل على اهللا، قلت   اهللا يقول لك قدم استقالتك و     

 اهللا  -يدميك وأنا مع السالمة، ألن ربنا ما خلق إنسانا ويقطعه، وكتبت عريضة للشيخ حممد حافظ                 
 كان يوقع عن وزير الداخلية بأمره ودخلت عليه وهو واضع النظارات ذا الشكل قدمت له                -يرمحه  

عند الشيخ حممد   :  أين كنت تعمل؟ قلت له    :  ال يل أهالً وسهالً وشرح املعروض وقال يل       املعروض، فق 
سرور الصبان، كتب يل على املعروض يعين باملرتبة الثامنة، وأنا كنت يف التاسعة، املرتبة الثامنة مرتبها                 

 االهتمام  ستمائة ومخسة عشر رياالً، فعينوين هناك وبسرعة صدر القرار ووقعوا وجلست، ما كان              
 . - اهللا يرمحهم -بالوظيفة كبريا جداً 
  :سؤال من األخ عجالن بن أمحد الشهري يقول: عريف احلفل



ممن من الشعراء كان له تأثري يف خطك الشعري ومن من الشعراء املعاصرين تقدر له                  
 شاعريته وملاذا؟

ن له، استوقفتين   تأثرت بشعر امرئ القيس عندما اقتنيت أول ديوا       :  األستاذ مصطفى زقزوق  
 :قصيدتة تقول

حمــل قــدمي العهــد مالــت بــه الطــيل
                                                            . 

ــبـل    ــة واجل ــني اجلدي ــلٌ ب ــن طل مل
. 

ــمحل   ــر واض ــاٍم تنك ــنخفض ط وم
                                                            . 

ــسرحبٍ   ــر ك ــرتاٍد وم ــري م ــا غ عف
. 

حلـن ارت ـن سك ـى غري سكان وم   ـعل
                       .                                      

تـه فأصبح ـر عن ـوزالت صروف الده   
. 

 

 :حىت يقول 
ــلْ   ــي واحلُلَ ــباج واحلُل ــنعم يف الدي ت

                                                            . 

ــربيةً    ــة عـ ــيب طفلـ ــق قلـ تعلـ
. 

 

 :حىت حتدث فيها بالشعر الفارسي يقول كالماً مثل كالم اجلن.. هلا مقلة 
لـع املق ـى يزين م  ـيب سلم ـى حاج ـعل

                                                   .          

لـل عشنص ـم شنص ـوشنصل وشنصل ث   
. 

ــل    ــة مل أم ــيايف واملهام ــت الف قطع
                                                            . 

مـم ك ـفكم كم وكم كم مث كم كم وك        
. 

 

هذه الكلمات حتتاج إىل قاموس يفسرها، حبكم الزمن الذي كنت أقرأ فيه، هذا أول              !!!  ما هذا 
وبالشعر الوطين عندنا يف السعودية أقول تأثرت بكل الشعراء حىت ال أظلم منهم أحداً كان هلم                 ،  تأثر

أستار كعبتها   ء هذه البقعة اليت علِّقت على      العطاء الصادق، واملشاعر الفياضة واجلياشة ألم أبنا       
 . املعلقات كما قيل

  ومن من الشعراء املعاصرين تقدر له شاعريته وملاذا؟الشق الثاين : عريف احلفل
واهللا من الشعراء اجلدد إن كانوا على األسلوب الغامض والرمزي           :  األستاذ مصطفى زقزوق  

 صرحياً واضحاً ال لبس فيه وال       اًرآن، ألن القرآن جاء بيان    فأعتقد أن أسلوم هذا اعتداء على لغة الق       
يعلنون  غموض، وإذا كانت هذه الغاية ختدم أغراضا خاصة وبعدا عن قاموس اللغة العربية، فهم ذا               

 .الضعف هلذا األسلوب الذي ينتهجونه
 يل سؤال وسنختم به إن شاء اهللا،: عريف احلفل

حدهم سن السبعني يقول أنا ابن مخسني ودائماً الشعراء الشعراء دائماً يقولون عندما يصل أ
  ما يكتبون يف زوجام شعراً فلماذا؟



الزوجة رمبا تكون امللهمة، فهي اليت تدفعك، فكيف ال أكتب فيها            :  األستاذ مصطفى زقزوق  
 ..فتلك مصيبة.. شعراً هل أحتاج إىل واحدة أخرى لتلهمين من أجل أن أكتب 

 !!، هذا الكالم يسجل وسيصل أهل البيت قبلك: وجهالشيخ عبد املقصود خ
 .الشاعر دائماً يصل للسبعني ولكنه يقول أنا ابن مخسني.. وبالنسبة للسن: عريف احلفل

واهللا أنا أعترف أين على درجة السبعني من العمر أو جتاوزا قليالً             :  األستاذ مصطفى زقزوق  
ف ال أنام وقليب ملئ مبثقال ذرة من حقد أو ضغينة أو             ولكنين أمحد اهللا وأشكره أنين أمتتع بقلب نظي       

 .غضب على أحد
سؤال موجه لسعادة الشيخ عبد املقصود من األستاذ        .  العمر الطويل إن شاء اهللا    :  عريف احلفل 

  :املذيع مجيل فهمي صحفي ومذيع يقول
لقد طرحتم يا سعادة الشيخ أنكم بصدد جعل االثنينية مؤسسة والسؤال الذي يطرح               

فسه منذ مىت فكرمت يف هذا القرار؟ ويف حال صدوره من ِقبِلكم هل سيكون هلذه املؤسسة نظام                 ن
 معلن؟ وهل ميكن أن يزيد العطاء يف املستقبل؟

احلقيقة هذا أمر راودين كثرياً، وترددت فيه كثرياً، ألن العمل           :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
عمل مؤسسايت، وحنن يف عصر املؤسسات، وحنن جزء من         اجلماعي حنن نعيشه اليوم فالعامل اليوم يعيش        

فقد كنت   هذا العامل، والقضية اآلن تدور وتبقى قضية اجلمع، وباعتبار أن هذا العمل ال خيصين فقط               
منذ البدء أفكر يف كيفية االستمرارية، ومع األسف فقد شكك كثري من األخوان يف مصداقية هذا                  

 إن شاء اهللا ربنا يقدر      -يف نفسي شيئاً، ألين أتصور أن هذا العمل         العمل، وهذا شأن عام ما كان يؤثر        
كل من سار على الدرب       فهو امتداد ملسرية والدي وجدي قبل ذلك، فاحلمد اهللا          -يل أن أسري فيه     

وصل، اآلن شعرت أن هذه الشجرة اليت أينعت وحان قطافها، وشعرت كما قلت لكم حنن جزء من                  
عصر املؤسسات والفرد يزول وتبقى اجلماعة كقول الرسول الكرمي صلى اهللا           هذا العامل والعامل يعيش     

، فوجدت كما قال أخي وحبييب وعريسنا الليلة أن العمر يتقدم بنا             "يد اهللا مع اجلماعة   "عليه وسلم   
 سنة منذ أن بدأنا هذه االثنينية معكم يف هذه املسرية، ومن ال              ٢٢واأليام متر عندما أرى نفسي أمام       

ف بالعمر يصبغ شعره كل مرة، واالخوة يف جريدة اجلزيرة يرتلوا كل مرة صورة وأنا بشنب                  يعتر
، فيا سيدي وجدت أنه ال بد أن        !!!!الذي حدث  أبيض، قلت هلم يا مجاعة غلطنا مرة وصبغناه أبيض ما         

 .أخرج هذا األمر من ذميت ألن هذا ليس حقي، فهي أمانة وجيب أن تكون يف يد اجلمع
لف ميل نبدأ خبطوة ولكن ال أقول أننا بدأنا باخلطوة األوىل فالطريق طويل، عندما آيت               ورحلة األ 

اآلن وأمامي حمصلة صغرية أرى أن سلسلة وكتب االثنينية فتح رباين، باعتبار أن هذا املوضوع خيصكم                



يقة هو صاحب   مجيعاً وال خيصين مبفردي، ألن كل من شرفنا كرمنا، وكل من شرفنا بالتكرمي يف احلق               
حنن إال أسباب، كل من له مداخلة، كل من له كلمة، كل من شارك فهو صاحب فضل،                  ما  الفضل،  

وأنا خلفي إخوان ساندوين وعاضدوين وأحب أن أخصهم بالذكر منهم الزميل سعد سليمان، ساعدنا               
خ أمحد بشري،   منذ سبعة عشر عاماً، واألستاذ حممد احلسن، وورائهما فريق مكون من األخ طارق واأل             

وهناك مجع كبري يعمل لتنفيذ هذا العمل الذي حيدث أمامكم، وهو شيء يفرحكم بالتأكيد، كأبناء هلذه                
األرض الطاهرة، والتاريخ حافل بكثري من االس األدبية كمجلس السيدة سكينة بنت احلسني، وهناك              

 يف كتب التاريخ واألدب هنا      ولكن كلها ذهبت كقصص متناثرة    ..  جمالس أدبية على امتداد التاريخ    
وهناك، والعمل هذا ال يعطينا غري صور ليست واضحة، ويف عصرنا هذا عالمتنا وأستاذنا أستاذ                  

 رمحة اهللا عليه رمحة األبرار      -الصوالني األدبية األستاذ عبد العزيز الرفاعي، وله الريادة يف هذا اال،            
يف مصر تعقد اجللسات كما تعرفون، وقد شرفت يف          وجيب أن نعترف له بالفضل والريادة، وكانت         -

يوم من األيام وحضرت جملس طه حسني والعالمة الكبري عباس حممود العقاد، وطبعاً كلكم تعرفون                 
 ..صالون مي زيادة، وغريها من الصوالني األدبية

 يف التاريخ ويف    إذ ألول مرة    "اقرأ"اهللا سبحانه وتعاىل أراد لنا يف هذه البلد اليت نزلت فيها كلمة             
العامل كله أن يسجل حصيلة منتدى أديب بالصوت والصورة والكلمة يف هذه البلد اليت بدأت منها                  
الكلمة، ألمر أراده اهللا بنا وخصنا به، لقد صورنا منذ البدء حفالت هذا املنتدى صورة وصوتاً،                   

ستة سنني بعدما رأيت    ..  مخسة.  .اإلنسان يريد طرح الذي أمامه من تقدم وأتت الفكرة بعد ثالثة سنني           
أن األمور استقرت وبدأنا وكانت أمنييت أن تصدر من مكة مثالً، أستاذنا املرحوم األستاذ صاحل مجال،                

طلبه أبناؤه الربرة وأن أساهم بكلمة عندما        له فضل علي كبري يف ثقافيت العصرية، وأنا كتبتها يف كتاب          
 أنين تأثرت يف ثقافيت     - هناك كلمة ارجعوا هلا فهي موثقة        -ا  بلغت مكتبة الثقافة مخسني عاماً من حيا      

إذا كانت لدي ثقافة، مبكتبة الشيخ أمحد السناري وكان صاحب أكرب مكتبة فيما يسمى يف القدمي                  
ال يزال  "  سوق املسكية "حول اجلوامع، يف الشام اآلن مثالً جتد           ، كانت دائماً  "بسوق الوراقني "

 احلميدية أمام املسجد األموي، يف مكة كان عندنا باب السالم الكبري، أكرب              موجوداً، يف آخر سوق   
 وكنت أذهب عنده ليعطيين كتاباً وأنا ابن مثاين سنني،          - رمحة اهللا عليه     -دكان لشيخنا أمحد السناري     

ه فلوس، والقصة قلتها عدة مرات، وأقوهلا الليلة ألن احلديث جير بعضه البعض، مرة جئت              ومل تكن معي  
ما )  أنت عارف يا واد   :  (وأنا ما أجتاوز عشرة سنوات نظر يفّ قال       "  األغاين"ال أدري أين مسعت كتاب      

، "الكتاب بطولك هذا "يا واد   :  هو كتاب األغاين؟ فطبعاً أنا فكرت أن كتاب األغاين غناء وكذا،، قال           
كتاب مليء باملعلومات،   ،  "تودد اجلارية "قام اهللا يرمحه بسماحة الناس أيامها ودخل أحضر يل كتاب            

كم صفحة بالقرآن؟ كم سورة؟ كم عدد جنوم السماء؟ قصص ذكاء، تركيبة طبعاً وابتدأت اقرأ وهو                 



امسع الورق كان األزرق عند شيخنا مرزا يف أول باب السالم، على             :  كلما أحضر له كتاباً يقول يل     
ورق ألنه مثل الكتاب الذي أعطانا      يدك اليمني تغلفه وتستعمل واحدة من ريش احلمام حىت ال تكسر ال           

أرجع أحافظ على   :  قلت"  أخبار مكة " عن   - رمحة اهللا    -له اليوم وأفضل علينا به األستاذ ماجد         
منت )  حريقة(يف البيت    ويف مرة وضعت الفانوس وخفت أن تصري مصيبة           الكتاب وأعطيه إياه،  

.. ت فيما بعد عن كتب توفيق احلكيم      مث مسع "  أكلت علقة "فسال الغاز وقامت أمي وليلتها      ..  وانقلبت
محار "ذهبت إليها أريد أن أشتري أتذكر كتاب         "  الثقافة"ومسعنا بافتتاح مكتبة    ..  العقاد..  طه حسني 
أمحد مالئكة واألستاذ صاحل مجال،      أستاذ جالس سيدي  :  آسف قام قلت له   ===="  اية  "  "احلكيم

يه أخو األستاذ شيخنا عبد الرمحن فقيه الكبري وشلة         واألستاذ عبد الرزاق بليلة، وحممد عبد القادر فق       
يبدو أنه رأى االنكسار على     ..!!  قلت مخسة رياالت  ..سعره مخسة رياالت  :  جالسني يف املكتبة قال يل    

خذ هذا  :  قف، أدخل هكذا يف الدرجة اليت كانوا يعملوا لغفوة القيلولة وأيضاً قال يل            :  وجهي، قال يل  
وهذه متعود عليها من    "  الشغلة"أعرف  :   كما هو، ونفس النغمة غلفه، قلت له       الكتاب واقرأه وأعده يل   

قبل، مث أعيد الكتاب وأخذ آخر وهكذا، فنرجع لقضية االثنينية أنا أدين بالكثري من العرفان                    
 -الشيخني صاحل وأمحد حممد مجال، وكان الشيخ عبد اهللا باخلري            ..  وأعين ما الفاضلني  "  للجمالني"

هذان من أهل بدر، ويعين مغفور هلما ما        :   دائماً أستاذي ومعلمي وموجهي يقول يل      - عليه   رمحة اهللا 
تقدم من ذنبهما وما تأخر، ألن كانت الصحافة اجتهاد، وطبعاً تأيت دائماً توجيهات أن هؤالء ما                   

بنا يا أستاذ قال يل هذه فكرة جيدة، وعانينا وعانوا ور          ).  فشوفوا السماحة (إال عن خري،     يصدران
 وأتاين مبن يطبع    - رمحة اهللا عليه     -سبحانه وتعاىل أكرمنا باألستاذ عبد العزيز الرفاعي وساعدنا كثرياً          

له الكتب وهكذا، وأخرياً يأتيين احلاج حممد علي دولة واتفقنا معه على طباعة االثنينية كما رأيتموها                 
زء آخر من الفعاليات اجلديدة حىت      وكنا نلهث على أساس طباعة جزء واحد من الفعاليات السابقة وج          

 صرنا نطبع فعاليات كل سنة بسنتها        - احلمد هللا    -وصلنا إىل املعادلة التوافقية، واآلن كما ترون         
وأمامي اآلن اجلزء العشرين، وهكذا نستمر، اهللا سبحانه وتعاىل خص هذه البلد بالربكة، يأتيها رزقها                

نه وتعاىل يف موئل اقرأ أن يسجل التاريخ أول منتدى شئتم           رغداً من كل مكان، يعين يريد املوىل سبحا       
 أليس هذا فتح رباين؟، اآلن على اإلنترنت أمامي معلومات تقول أن االثنينية اآلن              -أم أبيتم واحلمد هللا     

يف عشرين جزًء يف واحد وعشرين جمدا مرصودة على االنترنت، وطبعاً توقفت االثنينية سنة العدوان                
األعداء يطرقون بابنا فليس من املناسب أن نستمر يف حفالت التكرمي مع             ..   وقفنا على الكويت حنن  

 -  ١٤٢٠هذه احلرب، وما عملنا شيء، ولكن الباقي احلمد هللا يف واحد وعشرين جملد ألن يف سنة                  
هـ طبعت االثنينية يف جملدين وعلى فكرة مل تعد لدينا طبعة رخيصة وطبعة غالية هنالك طبعة                 ١٤٢١
بشكلة اجلميل الذي ترونه أمامكم ألننا نؤمن بأن كتابنا جيب أن يكون بشكل مجيل، والشيخ                واحدة  



املوجان أيضاً يؤمن بنفس الفكرة وله اآلن كتاب يصرف عليه وما له سيارة جديدة، وسيصدر كتابا إن                 
ب اهللا سيهزكم، فاآلن الشيء الذي حتت يدنا واحد وعشرين جملدا يف عشرة آالف صفحة، كت                شاء

 جملدا، هذه الفكرة أتتنا فيما بعد،        ٣٩ عنوانا يف    ٢٦"  على ضفاف االثنينية  "االثنينية اليت هي    
واألساتذة هلم شيء رائع وهم ليسوا قادرين على طبعه وهم ما كانوا يعرفون طريق التجارة، هؤالء                  

هلم وأشياء هلا   امتهنوا حرفة األدب وكانوا يف حمراب األدب يف حمراب العلم فأصبحنا جند بعض أعما              
باألدب "إضاءات، مثالً زكي قنصل تتلمذنا على يديه وهو ميثل آخر شعراء مرحلة ما يسمى                   

هذه قصة من قبل ال نريد      "  أديب"، عرفنا عليه أيضاً أستاذنا األديب ألبري أديب صاحب جملة           "املهجري
لى تلك وخير يف    أن نقول اآلن من قبل كم سنة حىت ال تفضحونا وبعضكم جيمع هذه السنوات ع                

النهاية بعمرنا ويقول عمركم مثانني سنة، أحس أقول من زمن سحيق كنا نقرأ له قصائده مث األستاذ                   
 كان دائماً خيصين بقصيدة هذا زمان خال وشوية دواوين وكنا نظن الشاعر             - اهللا يرمحه    -عبد العزيز   

هللا وأنا ال أعرف أنه رجل      زكي قنصل مسلماً، وهذا الرجل على فكرة له قصائد يف مدح رسول ا              
عندي شيء كثري، وطلبنا منه إرساهلا فأرسلها عن طريق         :  مسيحي وإذ الرجل له قصائد ودواوين، قال      

وزارة اخلارجية، اتصلوا بنا بأن هنا لكم طرداً من األرجنتني، الرجل دعيناه إىل هنا مع زوجته،                    
زيز الرفاعي، وإذا أجد أن للرجل ثالثة أجزاء        واحتفلنا به حنن والشيخ أمحد زكي مياين والشيخ عبد الع         

وتطلع ..  وإمنا على ورق تالف، قلت لو ضاع كل هذا التراث أي سنذهب؟؟ واهللا مع األسف انكبينا                
ثالثة جملدات، وطبعاً حاولنا وسددنا وهذا حصيلة وجودكم والناس الذين كرمونا، هذه الكتب تسعة              

مبا يف ذلك بالتعاون مع جملة املنهل عما قيل شعرا يف غزو            وعشرون جملداً، يف اثين عشر ألف صفحة،        
وهنالك "  أحاسيس اللظي "الكويت تعاونت اثنينيتكم مع املنهل يف إصدار ثالثة أجزاء حتت عنوان              

عبارة عن جزأين وهو كتاب أكادميي طبعته       "  احلضارة يف األندلس  "وكتاب  "  التفسري الواضح املفسر  "
ها العالمة الدكتورة الباحثة سلمى اجليوسي وهي اآلن يف التسعينات،           مؤسسة بروتا اليت تشرف علي    

طبعتها على نفقة اآلغا خان وترمجناه حنن للغة العربية، والسيدة من عقلها وذكاء اآلغا خان قال هلا أنا                  
أترجم الكتاب وأموله لكن بشرط كل جزء منه تسنديه إىل أستاذ متخصص ويكون من العامل الغريب يف                 

ا، كما تعلموا الكتاب بني أيديكم ونفذت طبعته األوىل والثانية، وفهمت فيما بعد مع األسف                أمريك
الشديد من ناحية اإلضاءة أن الكتاب تقريباً يكاد يكون متكامالً من حيث االختصاص يف النواحي                 

مرموقني املوسيقية مل تترك باباً إال وطرقته، وكلهم أساتذة            ..  التربوية..  النفسية..  االجتماعية
ومتخصصني، اآلغا خان أرسل إىل أمريكا طبعاً مائة داعية يقدمونه للطلبة يف اجلامعات بقراءة حرة                 

 - أن اآلغا خان أتى بامللك خوان كارلوس ومجع عظيم           - وجتدوها يف املقدمة     -وبعد ذلك بصداقاته    
ضاً من مائة ألف     أنه دخل ملة اإلمساعيلية ومعه كتب ما يقرب أي          -ومن غري علمها كما فهمت       



امساعيلي، حنن طبعناه وفيها إضاءات، وأبشركم أنه صار لنا موقع يف اإلنترنت احلمد هللا حيتوي على                 
 ألف صفحة وألف وثالمثائة صورة، هذا غري مشروعنا اآلن الذي نشتغل عليه كل مرة ونعيد يف                  ٢٢

ثقافة اإلسالمية ووجدنا أن كتاب     كل اثنينية وبعضكم مسع أن لنا مشروع مبناسبة اختيار مكة عاصمة لل           
الوالد مع زميله معايل الشيخ عبد اهللا باخلري، حيتوي على الرواد الذين مل يتمكن بعضهم من نشر                    

زقزوق أن لديه بعض أوراقه، ووجدنا       أعماله، مثل األستاذ حممد عمر عرب ويقول يل األستاذ مصطفى         
م، كتاب  ٢٠٠٥ة ولكن ستظل حبيسة حىت عام       مثالً أن حلسني باشا سراج عشرة أجزاء، وهي مطبوع        

، ولألستاذ عبد احلميد عنرب أول      - رمحة اهللا    -الذي أهدانا له األستاذ ماجد سعيد       "  أخبار مكة "الوالد  
كتاب سينشر له، واألستاذ عبد احلق نقشبندي سننشر أيضا أعماله الكاملة، وهو أول حمامي خترج                 

 العريب  حممدرئاسة القضاء آنذاك، وهناك كتب أخرى للسيد        بشهادة وضعناها يف الكتاب كوثيقة من       
واألستاذ أمحد قنديل، وورثة األستاذ عزيز ضياء جزاهم اهللا خرياً وخاصة األستاذة دالل ضياء وهذه                

تنشر من قبل وسوف نطبع اموعة الكاملة له، األستاذ حممد حسني زيدان             بنيت، أعطتنا أشياء مل   امبثابة  
كلمة قاهلا يف حفالت تكرمي االثنينية، ووجدنا أن نضم كل كلماته يف جزء منفصل،              له مخس وسبعون    

وأيضا أستاذنا حممد إمساعيل اجلوهرجي نعتربه أيضاً من شعراء مكة اجليدين، وجدنا له أربعة أجزاء،                
أبشركم وإذا األستاذ ما شاء اهللا ألف جزءاً جديداً يف باب العروض أيضا ضميناه ملا سبق، واحلمد هللا                   

 جملداً تقريباً حتت    ١٨مد العريب املريب الكبري أيضاً أعماله الكاملة حتت الطبع عندنا اآلن             حمأن السيد   
الطبع، يعين هذه حصيلة كبرية ما يف شك، يعين مهما عملنا يف حق مكة املكرمة فهو قليل، وهذه                    

دى أديب يف التاريخ سجل     ، باعتبارنا أول منت   "جينيس"بشرى وإن شاء اهللا حنن نقدر ندخل كتاب          
بالصوت والصورة والفيديو، ولوال األساتذة الكبار الذين كرمونا وشرفونا وأعطونا الفرص لتكرميهم             
ومداخالتكم وأسئلتكم وتطورت االثنينية ومن هنا بدأنا الفكرة، هنالك استبيان حول حتويل االثنينية              

د أعضاء الس ؟ ونريد أن نكون دميقراطيني        إىل مؤسسة سوف سيصلكم قريبا، من ترشحون؟ كم عد        
يف اختاذ القرار وميكنكم االتفاق على فالن باألكثرية وحنن سنكون مشرفني ونعمل متازج بني اجليل                 
القدمي واجليل اجلديد حىت تتالقح األفكار وإن شاء اهللا عندها سوف أنسحب وما عاد يل مكان، هم                  

كذا؟ فهذا شيء خيصهم، أنا أعتقد أم سيكونون املسئولني         كم  ..  ينتخبون بعضهم البعض كم العدد    
عن النظام وكيفية إدارته وتنظيمه وطريقته، وهكذا ستكون القضية فيها كل احلرية، وأنا سأكون أحد                
أعضاء الس ألن األمانة ما تنتهي هكذا، األمانة هلا تكملة وبكل تواضع أقول لكم إنين إن شاء اهللا                   

م عليها مبىن، وأنا يل عادة إذا مل أجد الشيء أمامي ال أتكلم حىت يرى النور، إن                  سأشتري أرضا ونقي  
 إال ونوجد هلا وقفية تستطيع أن تستمر        - إذا ربنا أكرمنا     -شاء اهللا اخلطوة األخرى ال نريد أن نسري         



تتحقق فإن شاء اهللا بأنفاسكم الطاهرة ودعائكم معنا      foundation وهذا ما يسمى يف الغرب فونديشن     
  .اآلمال، وربنا على ذلك قدير

وأنا أقول لكم، نشرت إعالن يف اجلرائد، اتصلت بالصحف، اتصلت باإلخوان أحدهم األخ              
األستاذ مصطفى زقزوق كان مالزماً لألستاذ حسني سرحان، ورجل بذل كل جهده ما استطاع، واهللا               

اذ أسامة أنت أخ وعمنا السباعي      يؤازرنا ويساعدنا، الذي نستطيع حنصل عليه هو لكم ومنكم، أست          
كان جيرنا من أذننا كما جيرك من أذنك، وكان صديقا للوالد منذ الصغر فنحن نبذل اجلهود ونعمل                  
جهودنا، وكان هو من املشجعني الكبار لنا، واحلمد هللا ربنا كلل هذه األمور بالتوفيق والنجاح، وإن                 

  .شاء اهللا يتكلل الباقي
 سنة كنا جنري وراء الورثة حىت        ١٢اذنا وشاعرنا الكبري الغزاوي،     وأنا أقول لكم قصة أست    

مجعناهم وقد أعطوا األوراق يف عهد األخ صديقنا وزميلنا الدكتور راشد الراجح وكان فضل الدكتور               
سهيل قاضي كبرياً، وشكل جلنة مث قلنا أعطنا األوراق يا رجل وعندما جاءتنا وضعت يدي على رأسي،                 

ويف أوراقه وجدنا أنفسنا أمام مفترق      ..   أمحد غزاوي على فكرة كان أنيقاً يف ملبسه        وشاعرنا األستاذ 
طرق غريب وهنالك رسالة دكتوراه لألستاذ العطوي قدم جهده وجزاه اهللا خرياً، عملنا مسح                  
ببلوغرايف كامل للصحف اليت قدرنا عليها ووجدنا أمامنا هذه األوراق والقصائد املنشورة يف الصحف              

الة سا بني ما هو موجود للعطوي واثبتناه له يف اهلامش وبني الكم الكبري الذي مل نعثر عليه بني ر                   وقارن
الدكتور العطوي ناقصة ألن الشاعر يأيت يف آخر حلظة خيفي قصيدة أو بيتاً حنن ال نعرف ملاذا أخفاه؟                   

عيف كان يل   وجدنا أنه جيب أن نضع القصائد كما هي، ووضحنا يف احلواشي، وأنا الشخص الض               
شرف حتقيق هذا الكتاب فقد أجربت على هذا، وجدت لألستاذ الغزاوي قاموساً حجازياً أعطي                 
معلومات لإلخوان وكثرياً ما كنت أصحح للجنة األمساء املسميات اليت ال يعرفها إال أبناء األرض                 

 يف مجع أعماله، وهو     الذين عاشوا تلك الفترة والبيئة عاش أستاذنا حسني سراج ما لقينا صعوبة أبداً             
احلمد هللا أمامكم عشرة أجزاء والبقية تأيت إن شاء اهللا، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل لنا ولكم التوفيق                   
وجيعله هذا خالص لوجهه اهللا وإن شاء اهللا يكون عمالً مربوراً، ولكم كل الفضل، وكل من يشاركنا                  

ائماً وندعو اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل األمر        ويشرفنا يكرمنا، فنحن ليست لدينا رقاع دعوة ونكرر د        
هذا لوجهه، وأنا سعيد ملا أرى وجه من الوجوه وحيضر يل شخص معه وحيضر للتكرمي هنا ويشارك،                  
ألنه هذه الليلة لكل رجال الكلمة، حىت كانت القنصل األمريكي هنا جاءتنا يف احلفلة قبل السابقة                  

دولة، سيكون موقعك على املنصة الرئيسية، وجاءت وجلست        طلبت حتضر قلنا هلا تفضلي أنت قنصل        
وقالت أريد من يترجم يل، قلت هلا احضري معك مترمجك وحنن منفتحون، والسالم عليكم ورمحة اهللا                

 ..وبركاته وأترك الفرصة لعريف احلفل



  ))ختام األمسية(( 
ادة املريب الكبري األستاذ    أذكر حضراتكم بفارس االثنينية القادمة إن شاء اهللا سع        :  عريف احلفل 

وتبقت اآلن لوحة االثنينية هدية لفارس اثنينية هذا األسبوع الشاعر الكبري األستاذ             .  عبد اهللا بغدادي  
مصطفى عبد الواحد زقزوق، يسلم اآلن سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه هذه اهلدية وعناق أخوي                

  .حار ذه املناسبة
مصطفى زقزوق، شكراً لكم أنتم أيها السادة احلضور، إىل أن           شكراً لشاعرنا الكبري األستاذ     

  .نلتقي جمدداً يف األسبوع القادم إن شاء اهللا نترككم برعاية اهللا وحفظه
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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