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 كؾؿة احتاد الؽّتاب العرب

  عمعةسـنيألؼاها األستاذ الدكتور ح

 

 متى يؽون العظقم عظقاًم؟!

 سـىإىل سؾقامن العق 

 

ا  إذا كان مالؽً هؾ يؽقن ظظقاًم ؟  يتساءل كثر مـ الـاس: متك يؽقن العظقؿ ظظقاًم 

ــة... وكــره الغــش والـػــاق والؽــذب  ــزاءة والصــدق وادحب لصــػة الـؼــاء والصــػاء وال

وابتعد ظـ احلؼد والؽراهقة وإ ارة الشحـاء والبغضاء،وصعر بـإمل مــ الـذيـ  ...والرياء

 تشبعقا بإكاكقة وحب الذات؟  

وإخـالص ظـذ  ة احلـرة و ـابر بجـد   إذا امتؾـؽ اإلرادة الػقٓذيـهؾ يؽـقن ظظـقاًم  

 إذا التـؿقة ادعرفقة، وشار ظذ ضريؼ إفذاذ مـ إجداد وأحرار العامل؟ هؾ يؽقن ظظـقاًم 

ادة شــقيتف العربقة، وحافظ ظذ حريتفـا وكرامـة أبـائفـا وقِ  بقهج آكتامء إػ وضـف وهُ حتّذ 

س الدفاع ظـفا؟   تراهبا، وَقدَّ

ا بؼدرة أمتـف لألجقال الؼادمة درب ادستؼبؾ القاظد وا ؼً  هؾ يؽقن ظظقاًم إذا اختط

 ظذ  طل الـؽبات وادصائب: ودماوز التػرقة والتجزئة؟ 

 إذا زرع ذم كؾ قارئ إلبداظف ومقاقػف حؾؿ العروبة السامل ادعطَّر هؾ يؽقن ظظقاًم 

 بلريج الزهر الـدي وقد امتص كؾ أضقاف أصعة الشؿس؟.

واتصـػ بـف: وجعؾـف خبـزه الـذي حيقـا فقـف وقربـف إػ  كعؿ إن كـؾ مــ آمــ بـذلؽ

إجقال  بؾغة حؾقة تػقض بالشحـ الدافئ يؽقن كذلؽ: وذلؽ ما كان مـ صاظر العربقة 

 ذم حمراب هباء ذكراه. –الققم  –الذي كؼػ  سـكاحلديث شؾقامن العق صـرإكز ذم الع
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العربقة... يـا ابــ العروبـة شؽـدروكة... يا ابـ شقرية إفقا ابـ الـعرية: وأكطاكقة و

ة والصػاء... يا صاحب الروح العذبـة قَّ ُخ وصاظرها... يا صديؼ إصدقاء، وشـدياكة إُ 

والؼؾب ادـدى ببقاض الثؾج: والعؿؾ ادجبقل باإلبداع والعطاء...يا فارس الؽؾؿـة التـل 

سبقيـة الؼقمقـة: ا بادجد واإلباء، وأكت صـاحب الرشـالة الا ظبؼً دً شـقتتغؾغؾ ذم وجداكـا ك

 ذم حقاتـا. واضحةً  التل دمؾت بصامٍت 

ماذا كؼقل فقؽ الققم وقد غـاب صخصـؽ ظــا ذم أوقـات كحتـاج فقفـا إلقـؽ 

 وإػ أمثالؽ؟ 

ذم خؾجـات احلــغ والؾفػـة إػ كسـغ العروبـة التـل  ضــرهؾ كؼقل فقؽ: إكـؽ حا

اج، ولَ  ض احلل الصادق وجعؾتفا فا بروح القفاء: ومـحتفا الـبتَ كْ قَّ اشتظؾت بحؾؿؽ القهَّ

ا لؾــتخؾص مـــ أردان التجزئــة والتػرقــة والعبــث؟  وكقــػ تؼــرأ إجقــال ا شــاضعً مـفًجـ

رغبتؽ إصؾقة ذم التقجف إػ ادفـد الـذي كشـل فقـف قحطـان، أم إػ لبــان والعـراق ولقبقـا 

ة ودفاظــًا ظـــ الؼــقؿ القضـقــ وتــقكس واجلزائــر التــل تللؼــت بعبــؼ احلريــة والؽرامــة اكــتامءً 

 والؼقمقة الراققة؟ . 

دك القضـقــة التــل تػــقض بعبــؼ التــاريخ الـضــايل الــقضـل: صـــقمــاذا كؼــقل ذم أكا

وصػاء الؼقؿ اخلالدة: أو ذم أغـقاتؽ ٕضػال العروبـة بقصـػفؿ ادـادة إكؼـك وإضفـر 

 وأكت الؼائؾ:

 ٕجؾ الـاس مـ حقيل

 ٕجؾ الـاس غـقت

 ػصـقلقضحؽ بقدر ذم ال

 ؟  ػ صّؾقتصـقضقل ال

 ذم أرواحـا وحقاتـا   ضـرأهيا احلا
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يا مـ أبحرت ذم جلـج اإلبـداع فؽــت الربـان ادـاهر الـذي يؼـقد شـػقـة الشـعر إػ  

ــقد شـــقمرا ــقار ادـاضــؾغ: واجلـ ــرأة والث ــؾ واد ــت لؾطػ ــد كتب ــة... فؼ ــة والبفق فا ادطؿئـ

ـ والعــراق... ادقــامغ... ولؾػــالح والعامــؾ... كتبــت لثــقرة إحــرار ذم اجلزائــر والــقؿ

فلدركت ما مل يدركف أخرون... قطعت ادسافات وإمقال لتشؽؾ ذم وجـداكـا وظؼقلــا 

 ذم ضريؼ إجداد واحلػاظ ظـذ قـقؿ احلـب واخلـر واجلامل...جعؾـت سـرأمجؾ ادعاين لؾ

ا تضـج باحلققيـة والتجـدد.. فؽــت القضـ أكشقدة زاهقة بالعطاء وإلقان، وأردتف روًحـ

دة ومققـػ صـقت ادـارة لألجقال يسسجعقن ظـد كؾ قصـرٕرض واهلقية... فالطػؾ وا

جدائؾ مجقؾة لؾقجـقد العـر  احلـر الـذي َضـَػَرْتُف يـداك وصـاغتف ظبؼريتـؽ ادؿـدودة إػ 

الطفارة بحبؾ متغ... ظرفقك الزاهد العازف ظام يرغـب فقـف أخـرون ويتفـافتقن ظؾقـف 

ـ –ت  افت الػراش ظذ الـار... لؼد خض ف ببطقلـة احلـرف الـذي شــرمعـارك ال –ا حؼًّ

ــقرً  ف شـــرا حيــرق العبــث وآكحــراف والؽــذب وآدظــاء، خضــت معــارك الترشــؾف ك

كؼة اهلزيؿة التل ظصػت هبا مـذ صـرؾ الذي حيرر إمة مـ صـقبتجؾقات الشعر العر  إ

قا ـا: م(.. فتجاوزت الؾحظات احلرجة ذم ح4967م( وتعؿؼت ذم كؽسة )4918كؽبة )

وضػؼت  تػ ذم ذاكرة إجقال: أن شّجؾقا ذم دفاتركؿ ووجـداكؽؿ وظؼـقلؽؿ أن إمـة 

ــوخالــدً  التــل أكجبــت ظؿــرَ  ــاة،  ا وضــارَق ا وظؾقًّ ــاد.. لـــ تغقــب ظـفــا صــؿس احلق بـــ زي

 وشتخقض معركتفا بروح اإلباء دعاكؼة ادجد والػخار...

ا ا، مبـدظً  ومربّقـا، معؾـاًم ا واحتـادً فؽـرً  ا وظروبـة:ا: بعثً فقـا أبدً  ضـرأهيا احلا ،أبا معـ

ا وشتظؾ تعزز ذم كػس كؾ واحد مـا الثؼة بالذات وإمؾ بالغد الؼادم، وتزرع فقفا وهاديً 

حس ادبادرة والطؿقح: وحتثفا ظذ التحع بالقظل واإلرادة والصـز... كــت الؼـدوة لــا 

ؽ احتـاد الؽتـاب العـرب ذم ت ظذ درب إوفقاء وأشست مع أقراكـشـرققًٓ وفعاًل يقم 

ــف التح1/2/4969) ــادئ ضـــر( بعــد أن صــاركت ذم جلـت ــة مـــ ادب ية: ظــذ أشــس راقق
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ا ذم ت ظضقً صـرالقضـقة والؼقمقة: ووّفرت لؽؾ أديب وكاتب مـاخ اإلبداع احلؼ مـذ أن 

 أول مؽتب تـػقذي لف...

ء مسـتؼبؾ وها كحـ الققم كعاهدك ظذ صقن إماكة...وكحؿؾ حؾؿؽ إهبك لبـا

 إمة العربقة، مـ دون أن تستػزكا كقبات الثؼافة العارضة: والـاشخة: والتابعة...

ؾ ظطاءاتؽ بالرضا يتؼبَّ وكرجق اهلل أن يـزل صآبقب رمحتف ظذ جسدك الطاهر: وأن 

 . والسؾقانزوالؼبقل... وأن يؾفؿ ذويؽ الص

 

     
 
 


