


1 
 

 
 

 

 
 (والطفولة األبوة) نشيد صاحب المصري الشاعر ضحا الحميد عبد

 والجزائري الفلسطيني المنهجين في المقرر

 
 
 
 
 

 أجرى الحوار: فريد البيدق
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 حرف مع األديب والشاعر عبد احلميد ضحا. ل  ليس حريف هنا أو  

 كيف؟

)عصفوران بني الشر والغرب( نشر يف عن روايته  يف مرحلة كتابايت النقدية األدبية كتبت مقالا 
 م3102 ضحا عصفور بينم بعنوان )9/2/2102شبكة حميط، مث يف األلوكة بتاريخ 

 .(المغزوة وأوروبا الغازية أوروبا. .م0321 الحكيم وعصفور

، دينو ا، وما زال ذلك يراووددت أن أكتب عن روايته )عندما يطغى النساء( اليت أمتعتين كثيا 
 سارعت إىل إجراء هذا احلوار ومل أرجئه.خالفت ذلك و لكنين ، م  ت  لكنه مل ي  

 ؟همل

 الثاين الصف يف العام هذا الفلسطيين املنهاج يف نفسها فرضت الشاعرة حروفه رأيت ألنين
 ،يستحق فهو آخر؛ منهج يف يكون وقد الثالث، الصف اجلزائري   املنهاج يف وكذلك ،البتدائي  

 !ةالمنهاج المصري؛ فهو يحمل قيمة تربوية وأدبيوما أحراه أن ينشر في 

 ماذا يقول فيه؟
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    يقول يف حوار بني أب وولده: 

 )قصيدة لألطفال( نشيد األبوة والطفولة

نْ ي ا  -0  و نُور  اْلق ْلب  و اْلع نْي   =ح ب يِب  ب  ْهج ة  الدُّ

ني  ت  ْلق اين    -2  م ل ْكُت الس ْعد  يف  اْلك ْون   =ك أ ين  ح 

♦ ♦ ♦ 

ب  ه ا ع ل ى ق  ْلِب   =أ ِب  ي ا أ ْْج ل  اْلك ل م ا  -3  ت  أ ْعذ 

نْ ي ا  -2 ن ُة الدُّ  ب ق ْلب ك  م ْنب ُع احلُْب   =ِب  ْضن ك  ج 

♦ ♦ ♦ 

 ف إ ن ك  ُعْمر ي  الث اين   =ح ب يِب  أ ْنت  ُبْشر اي   -5

 ب ذ ْكر ي أ ْنت  ُعن ْو اين   =و ل د ي  س أ ْحي ا ف يك  ي ا -6

♦ ♦ ♦ 

 حمُ ب  اهلل  و الن اس   = أ ِب  ع ل ْمت ين  أ ْحي ا -7

ي ْراا -8 ْر ي ا أ ِب  خ  ي = ف أ ْبش   ف ُحبُّ اْْل ْي  ن ب ْر اس 

♦ ♦ ♦ 

 قرير  اْلع نْي  ُمْرت اح ا = ب ين   ب و ْسط ُكْم أ ْحي ا -9

ُب ُكُم و ْج ْع   -01 ُي اْْل مُّ أ ف ْر اح ا = ُكمُ ِب   ي ص 

♦ ♦ ♦ 
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 ع ل ى اأْل ي ام  ك ْي أ ْكب  رْ  = أ ِب  أُْمن ي يت  أ ْعُدو -00

ْي  -02   ت  أ ْغُدو ع ْون ك  اأْل ْجد رْ  = ف أ حْمُو ع ْنك  م ا ق اس 

♦ ♦ ♦ 

ي يت  ُكونُوا -03  ل ُكل  الن اس  أ ْعو ان ا = ب ين   و ص 

ق يُكمْ  ف  ي ْدُعو -02  ل م ْن ر َّب  و م ْن ص ان ا = م ْن ُيَل 
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(3) 

وها أقول: بعد أن علمت بنبأ ذلك النشيد أعددت احلوار، وأرسلته إليه، وبعد زمن رد اجلواب. 
هو الحوار الذي أرجو له أن يكون مدخال إلى إثارة فكرة تقرير هذا النشيد في المنهج 

 زه.المصري؛ لتمي  

 يف احملاور اآلتية:وقد انتظم احلوار 

 .الشخصية :أولا 

 .ةالتجربة الشعرية العام   :اثانيا 

 .التجربة الشعرية الخاصة :ثالثا

 .النشر الوزاري :رابعا

 .التجربة األدبية :خامسا

 .ترجمة أعمالك :سادسا

 .البابطين ورابطة األدب اإلسالمي :سابعا

 .نشيد األبوة والطفولة :ثامنا

 .وشعرية أدبية تعليقات حول مقولت :تاسعا

 .المهندس عبد الحميد ضحا والشاعر عبد الحميد ضحا :عاشرا

 .الشاعر عبد الحميد ضحا :حادي عشر
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 ه:وهاكم تفصيل  

(2) 

 ، عبد احلميد ضحاالشاعر الكرمي 

 وبعد،سَلم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، ال

 يتمحور حول:فإنه يسعدين التفاعل يف هذا احلوار الذي 

 

 الشخصية :أولا 
في عالم النشر  ج الوظيفي  ف إليكم بذكر السم، والحالة الجتماعية، والتدر  ا التعر  ءا د  ب   د  و  أ  

 حتى اللحظة. ء  د  من الب   اإللكتروني  

ثَلث بنات وابنان، أما العمل يف عامل  :مخسة أولد ج ولدي  السم: عبداحلميد ضحا، متزو  
، وأنا أعمل مديراا 2118؛ فمنذ عملي بشبكة األلوكة عام ج وظيفي  اإلنرتنت، فلم يكن َث  ة  تدرُّ 

 لقسم اللغة العربية هبا.

 

 ةالتجربة الشعرية العام  : اثانيا 
 من كشفها لك؟ك؟ و فت الشاعرية داخل  ش  متى اكت   -0

 ي تبني   –ل أذكر بداية لذلك، وكل ما أذكره أنين كنت أحب الشعر منذ طفوليت وأقرؤه بنغمة 
وأحاول الكتابة يف ذهين، وظللت على ذلك حىت املرحلة  –بعد ذلك أهنا نغمة البحور الشعرية 

أما الوزن والعروض فلم أكن  .ضبط القافية الثانوية اليت صرت أكتب فيها قصائد طويلة حماولا 
، إىل أن دخلت كلية ا وما كان هناك من يفيدين يف هذا األمر ممن هم حويأعلم عنه شيئا 

دون دراسة، إىل من اْلندسة ويف الفرتة اجلامعية بدأت أدرك معىن النغمات وكسر الوزن بالسليقة 
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ِبر؟ فأعرف البحر من  أي  أن بدأت أسأل م ن يقابلين ممن له علم بالعروض هذه النغمة على 
ا بأنين مل أدرس على يد أحد مث أخذت أقرأ يف العروض، علما  .دون اهتمام بالتفاصيلمن نغمته 

ا يشرح فيه؛ بل كان اعتمادي كله على السليقة، واحلمد هلل  العروض، ومل أجلس جملساا واحدا
 أمحد الفراهيدي".قريباا سيصدر كتاِب "النهاية يف العروض مع شرح دوائر اْلليل بن 

 أما من كشفها ي، فَل أحد. 

 

أم كانت البداية متصلة  ا بين اكتشاف شعريتك وبين اإلنتاج المستمر؟هل قضيت وقتا  -3
 باإلبداع المتصل؟

نت من الوزن والنغم ، حىت متك  ر الطبعي  األمر كله كما ذكرت قبُل موهبة أخذت يف التطوُّ 
اجلامعية، فصرت أحتفظ مبا أكتب بعد أن كان يضيع ما أكتبه يف املوسيقي  للشعر، يف املرحلة 

 الذاكرة أو األوراق.

 

 وما جوائزها؟ ما التجارب الشعرية الدراسية قبل التخرج؟ -2

ينهمر  أنا ل أحب الكتابات املومسية أو الكتابة من أجل الكتابة، فاملوقف الذي يؤثر يف   ،عامة
ومن مث فكانت معظم قصائدي عن أحوال ومآسي أمة اإلسَلم،  ،دون عناءمن الشعر غالبا 

وفلسفيت يف احلياة، وقبل فرتة الزواج مباشرة اهنمرت القصائد  ومنها قصائد شخصية توضح نظريت
 الغزلية اليت نشرت معظمها يف ديوان "ملحمة حر".

غي أخرى أما اجلوائز فأنا من الرافضني تقييم املبدع باجلوائز؛ لقناعيت أن معظمها تتطلب أموراا 
اإلبداع، لدرجة أنين مل أتقدم جلائزة يف مصر حىت اآلن إل جائزة مكتبة اإلسكندرية يف القصة 

الوطن ة جدًّا وكان بسبب أن هذا لون جديد حاولت املشاركة فيه، وكانت على مستوى القصي 
 العرِب وفزت فيها باملركز الثاين.
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 ؟ما الجهات الثقافية التي شهدت تفاعلك الشعري   -4

اجلهات الثقافية الرمسية ليس ْلا شأن باكتشاف املبدعني، فلم يكن ْلا أي دور معي  ،لألسف
أما  .إل عندما انتشر شعري وأدِب وصارت ي صداقات كثية، فصرت أُدعى ملؤمترات وندوات

يف مصر املبدعني اجلهات الثقافية و ي فلي تفاعل مع كثي من على املستوى الثقايف غي الرمس
  الوطن العرِب.و 

 

 كم ديوانا أصدرت؟  -5

 ن، وحتت الطبع الديوان الثاين "لن أحنين".وطبع مرتني حىت اآل "ملحمة حر"يوان أصدرت د

 

 الجوائز األدبية التي حصلت عليها خالل زمن اإلبداع المتصل؟ ما -6

كما ذكرت قبُل أنين مل أتقدم ألي جائزة داخل مصر، ولكنين أحك م يف بعض املسابقات 
 العربية مثل مسابقات شبكة األلوكة وغيها.

 

 التجربة الشعرية الخاصة :ثالثا
 واألمسيات؟ وهل تختلف المناسبة بينهما؟ كيف تختار قصائد المهرجانات  -0

اختيار القصيدة تكون حسب املناسبة؛ فأحيانا أختار قصائد خاصة باألمة أو شخصية أو 
غيها، ولألسف هذه الفرتة صارت كلمة مهرجانات شعرية تعطي حجماا أكرب من الواقع؛ 

وانتشر يف هذه الفرتة  .الشعر قيمن متذو   فمعظم الندوات الشعرية ل حيضرها إل الشعراء وقليل  
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ما جتد ندوة خاصة بالشعر الفصيح، والندوات املشرتكة جتد شعراء ، فقل  الشعر الشعِب العاميُّ 
 العامية مسيطرين عليها، فنسبة من يلقي الفصيح قليلة. 

 

 ألك تقاليد إبداعية )طقوس( في الكتابة؟ -3

 فعندما أشرع يف قصيدة تأيت الكلمات يف أي مكان وعلى أي وضع. ،ليس ي أي طقوس

 

 ما ذكريات دواوينك وقصائدك المفضلة إليك؟ -2

جيمعها الشاعر يف كتاب يطلقون عليه  يكتب ديواناا كامَل؛ بل هي قصائدُ  شاعر   ة  أولا: ليس َث   
ل أكتب  –ما ذكرت قبل ك  –، أما القصائد فكل قصيدة كتبتها ْلا معي ذكرى؛ ألنين ديواناا

 إل حتت مؤثر، ل أكتب من أجل الكتابة ليقال: شعره كثي!

 

 أكتبت قصائد مناسبات؟ -4

 .يفر ل أكتب إل إذا أث رت يف املناسبة، كموت أحد أعَلم األمة أث  

 

 ما الشكل الشعري المفضل: أهو العمودي؟ أم المستجد منذ القرن الماضي؟ -5

الشعر العمودي هو األصل، ورمبا كتبت بعض القصائد على شعر التفعيلة، الذي انتشر منذ 
مخسينيات القرن املاضي وصار له اليد الطوىل والسيطرة على الثقافة الرمسية منذ هناية الستينيات 

بفضل شباب الشعراء وانتشار  أن عادت السيطرة للشعر العمودي منذ بداية القرن احلاي   إىل
 دون تأثي تقريباا. من اإلنرتنت الذي جعل الثقافة الرمسية 
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 ألك تجارب في محاكاة القصائد العربية الكبرى؟ -6

ي والنقاد أنين لو أثرت يف قصيدة أو قصائد فأكتب بطريقيت ما أشعر به، ورمبا ل يدرك املتلق  
 تأثرت هبذه القصيدة.

 

 قصائد تفاعلية مع األصدقاء الشعراء كما كان بين شوقي وحافظ؟ ألك -7

هذا كان زمن األدب، جيتمع الشعراء من أجل الشعر فقط، يتسامرون بالشعر ويتباحثونه، أما 
اآلن فمثلي مشغول بني العمل وكتابة الشعر أو القصص أو الكتب العلمية يف اللغة والعروض؛ 

 فليس َثة وقت لذلك.

 

أحد المقربين شعرا في مناسبة تخصه فهل تستجيب؟ وكيف يسير اإلبداع إن طلب  -1
 إن وافقت؟

وكنت أريح نفسي  ،هيف فرتة اْلطوبة أو لزوجت غالب من كان يطلب ذلك مين األصدقاءُ 
بإعطائه القصائد الغزلية اليت كتبتها؛ لكن أن أكتب ألحد مشاعره فلو حدث ل أظنه سيبدو 

  الصدق فيه.

 

 رأيك في العروض الرقمي؟ ما -3

 حيتاجه فما املصطلحات؛ وكثرة وتعقيداهتا تدريسه طرق من كثياا  أسهل العروض أن رأيي
 نغمات بني التمييز تستطيع اليت املوسيقية األذن أو الشعر موسيقا على بالتدرُّ  هو العروض
 حس   عنده اللغة يف ومبتدئاا العروض، يف ضعيف وهو اللغة يف إماماا جتد قد لذلك البحور،
 دورات يف شرحتُ  كما  - فالعروض السماع؛ مبجرد الكسر أو الوزن معرفة يستطيع رائع موسيقي  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





11 
 

 األذن وقدرة البحر نغمة على األصل يف يعتمد - واأللوكة اليوتيوب على ي املنشورة العروض
 .األصل على بناء ذلك بعد وما متييزها، على

 

 النشر الوزاري :رابعا
 "؟األبوة والطفولة"نشيد غير المختلفة قصائد مقررة في مراحل التعليم  ألك -0

ل أعلم، وعلمت مصادفة أن نشيد األبوة والطفولة يف مقرر الصف الثاين باملنهج الفلسطيين 
 اجلديد.

 

 من المقررات الجامعية؟ وول شعرك نقدا في أي  ن  هل ت    -3

إل  –خاصة يف األمور األكادميية  –فايت ل أدري مدى انتشارها لألسف كثي من مؤل  
؛ فليس هناك تواصل مع الكاتب أو األديب؛ فمثَل تناول الدكتور سعد أبو الرضا مصادفةا 
صور الواقعية في الرواية الحديثة " يف كتابه "عصفوران بين الشرق والغربرواييت "
قابلته بإحدى  حنيا، ومل أدر ذلك إل " املقرر على كلية اآلداب جامعة بنهوالقصة
  .الندوات

 ة أيضاا،وعلمت ذلك مصادف ،وشرحي لدوائر اْلليل بن أمحد كانت تدرس جبامعة أم القرى
  .وكتبت عنها جملة العلوم العربية احملك مة جبامعة اإلمام حممد بن سعود

اجلامعات العاملية تعرض بعض أعماي من خَلل صفحة بامسي؛  اتوأيضاا يف كربى مكتب
 (.هنا)مثل جامعة هارفارد 

 (.هنا) مكتبة اجلامعة األمريكيةو  
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 .(هنا) ومكتبة الكوجنرس
  وجامعة برينستون، وجامعة يال وجامعة شيكاغو ومكتبة أسرتاليا الدولية وغيها. 

 

 ر في التعليم من عدم نسبة القصيدة إلى ديوانها؟ما رأيك في الشائع في الشعر المقر   -2

ينبغي أن ُتكتب كل املعلومات اليت جتعل املتلق ي يصل إىل مصدر القصيدة بسهولة؛ فإن كان 
التلميذ أو الطالب نادراا ما يبحث عن ذلك، فالعملية التعليمية ليست خاصة بالتلميذ الصغي 

بغي أن فقط؛ فهناك املدر سون ومنهم باحثو ماجستي ودكتوراه، وهناك أولياء األمور مثلنا، فَل ين
 أجعلهم يعانون للرجوع إىل املصدر لو رأوا خطأ. 

 

في كتب الوزارة في نصوص الشعراء كما حدث مع محمود ف مؤل  ما رأيك في تصر   -4
 حسن إسماعيل في نص "مصر أنشودة الدنيا" المقرر على الخامس البتدائي؟

ر والدرس املقر   ،القصائدا بسبب طول ل شك أن التصرف يف نصوص الشعراء يكون اضطرارا 
يف ف ر شروط  فيمن يقوم بالتصرُّ د مبنهج حمد د؛ ولكن جيب أن تتوف  مقي   ةعلى التَلميذ أو الطلب

روض؛ فتغيي حرف رمبا يكسر الوزن حىت لو  الع  بالشعر، من أمه ها أن يكون على دراية كبية 
لعروض وموسيقا الشعر، فسيأيت ف على علم باكان املعىن مستقيماا، فلو مل يكن املتصر  

ومل يدر أحدهم أن البيت مكسور  –ل حرف واحد  –بالعجائب؛ مثلما سقطت كلمة كاملة 
 وهناك سقط!!

للطَلب  األدِب   َلع فقط وزيادة احلس  لَلط   ؛للقراءة دون دراسة ذا لو وضعوا القصيدة كاملةا وحب  
 لع على املنهج.وكل مط   سنيوالدارسني واملدر  
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فين؟ أم عرض منك؟ أم ؟ هل كان محض ثقافة مؤل  "األبوة والطفولة"كيف اختير نص   -5
 أم ماذا؟ مسابقة؟

 ل أعلم؛ فلم حيدث تواصل معي، ويبدو أهنم اختاروه من أحد املواقع الناشرة للقصيدة.

 

ا إلى شاعرية الشاعر؟ أم يشبه أي وعاء نشري آخر  يضيف النشر الوزاري شيئا أ -6
 ؟وغيرهما كالمجلة والديوان

ر بيد الشاعر نفسه بتطوير أدواته من دراسة ا إىل شاعريته؛ فالشاعرية تتطو  شيئا  فيضهو ل ي
وهو اعرتاف بأنه  ،وقراءة، أما النشر يف املقررات الدراسية فهو يعطي قيمة لنشر إبداع الشاعر

 يكتب ما يفيد اجملتمع والنشء.

 

 ترى النشر الوزاري تكريما أدبيا للشاعر؟ هل -7

 كبي.  هو تكرمي معنوي  

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





14 
 

 

 التجربة األدبية :خامسا
 ؟ما إصداراتك الروائية -0

 طبعت ي روايتان حىت اآلن: عندما يطغى النساء، وعصفوران بني الشرق والغرب.

 

 ة جدا؟ير صقألك إبداع في القصة القصيرة وال -3

فيها اختيارات من قصصي القصية والقصية جدًّا املنشورة، بعنوان حتت الطبع جمموعة قصصية 
  .تعاىل " إن شاء اهللخائض في البحر"

 

 ولماذا؟ من شاعرك المفضل قديما وحديثا؟ -2

ع ليس ي شاعر مفض ل؛ فإنين أقرأ كثياا من الشعر قدمياا وحديثاا، ويعجبين قصائد كثية؛ فأنا أتتب  
 الشعر ل الشاعر.

 

 من أديبك المفضل في األجناس األدبية األخرى؟ ولماذا؟ -4

اس األدبية دون إعجاب بأديب واحد؛ حيث إنين أنا أقرأ كثياا يف األجن ،الشعر ما ذكرت يفمثل
وإن كنت قرأت كثياا منذ مرحلة اإلعدادية  عضها اآلخر،ن أعجبين بعض أعماله فَل يعجبين بإ

  يل.و ورج أور جلومن األدب العاملي  ،والعقاد وحممود شاكر والرافعي لنجيب حمفوظ
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 أدبية نقدية إلبداعك أو إبداع اآلخرين؟ بألك تجار  -5

ا ألعماْلم ونصائح، ومن مث  أنا أتواصل يوميًّا مع أدباء وشعراء من الوطن العرِب يطلبون نقدا
دائم ومستمر، وإن مل أكتبه يف مقالت أو كتب، ولكن هناك بالطبع مقالت  فالعمل النقديُّ 

ي خاصة ببعض األعمال أو عامة لنظريت النقدية واألدبية، وهي منشورة ضمن مقاليت على 
  اإلنرتنت.

 

 ما رأيك في كتابة البعض مقدمات ألعمالهم األدبية شعرية كانت أم نثرية؟ -6

ذلك، وإل فَل داعي، وكانت الدواوين الشعرية منذ بداية القرن العشرين  ذإن كان له فائدة فأحب  
 يتناول الشعراء الكتابة عن مدارسهم األدبية كجماعة أبوللو والديوان وغيها.

 

 ترجمة أعمالك :سادسا
 ألك أعمال أدبية مترجمة شعرية أو نثرية؟ -0

 مبَلبس حمتشمة لإلجنليزية.ما وصلين واطلعت عليه بعض القصص القصية؛ مثل عارية 

 

 ك شاعرا وروائيا؟يلإماذا أضافت أدوات النشر اإللكترونية الحديثة  -3

هي أضافت كثياا جدًّا، أولا: جعلت انتشار اإلبداع ل تتحكم فيه وزارات الثقافة الرمسية، ثانياا: 
العامل، ثالثاا: التواصل مع مبجرد نشر العمل اإلبداعي يقرؤه اآللف يف املواقع املختلفة ويف أحناء 

املبدعني والنقاد على مساحة واسعة من العامل، والطَلع على اإلبداعات بشىت صنوفها وقتما 
 شئت.
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 ألك محاولت خاصة لترجمة بعض أعمالك؟ -2

" ولكن األمر مل عندما يطغى النساءتواصل معي قبل ذلك دار نشر إيطالية لرتْجة رواية "
عصفوران أيضاا بعض املبدعني واملرتْجني من دول أخرى لرتْجة رواية "يكتمل، وتواصل معي 

"، وهذه املراسَلت مستمرة؛ ولكن حىت اآلن مل يصلين أن ترْجة أحد بين الشرق والغرب
 األعمال قد مت واكتمل.

 

 البابطين ورابطة األدب اإلسالمي :سابعا
 كيف دخلت موسوعة البابطين للشعر العربي؟  -0

قابلين أحد األصدقاء العاملني مبكتب البابطني بالقاهرة وعرض علي  استمارة املعجم فيها 
وصدر معجم البابطني سييت الذاتية وثَلث قصائد إحداها خبط يدي وصورة شخصية، 

، ويعترب معجم البابطني أهم (557-556ص 8للشعراء العرب املعاصرين وترْجيت فيه يف )ج
العرِب؛ فتقوم عليه جلنة من املختصني، ويقومون بالبحث عن شعراء  معجم شعريٍّ يف الوطن

العربية يف كل مكان، ول يضمون إىل املعجم إل من وثقوا بشاعريته، هذا وهناك موسوعات 
( 2116 – 0956من ) أخرى كنت من ضمنها؛ مثل املوسوعة الكربى للشعراء العرب

ضمن  كنت  ا، وأيضا الفرتة كنت من ضمنهم شاعراا مصريًّا عاشوا يف هذا 072تناولت فيه 
صفحة املؤل فني يف املكتبة الشاملة؛ إذ نشروا ديواين "ملحمة حر"، وبالنسبة للرواية فكنت ضمن 

  دليل الروائيني العرب جبائزة كتارا.
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 بم أفادتك عضويتك في رابطة األدب اإلسالمي؟ -3

وألنين مقتنع بفكرة األدب اإلسَلمي كتبت فكرة األدب اإلسَلمي نفسها دار حوْلا لغط كثي 
وعه من شعر هو األدب بشىت فر   -أراه كما  - عنه يف مقدمة ديواين وشرحت املقصود منه أنه

، ويُ ْعىن بإشاعة الفضيلة ول خيرج عليها اإلسَلم وأحكامه الذي يراعي قيم ورواية وقصة قصية... إخل
 .غي مسلمحىت لو كتبه وحماربة الرذيلة يف اجملتمع، 

 قال الشاعر:

 اهُ د  ي   تْ ب  ت  ا ك  م   ر  هْ ى الد  ق  ب ْ ي   و  =  ىن  فْ ي   س   ل  إ   ب  ات  ك    نْ م   ام  و  

 اهُ ر  ت    نْ أ   ة  ام  ي  ق  الْ  يف   ك  رُّ سُ ي  ْيء  = ش   ر  ي ْ غ   ك  ف  ك  ب   بْ تُ كْ َل ت  ف  

اليت تصدر يف أما الفائدة فالتواصل مع مبدعي هذه املدرسة، والنشر يف جملة األدب اإلسَلمي 
 وغيها. ،ع على مستوى العاملالرياض وتوز  

 

 ألك عضوية في أي هيئات أو جمعيات أدبية أخرى؟ -2

 العاملي الحتاد عضو، و العاملية اإلسَلمي األدب رابطة عضو، و مصر كتاب  احتاد عضونعم فأنا 
 نادي عضو، و حدود بَل شعراء جتمع عضو، و العرِب السرد منتدى عضو، و العرب للمبدعني

 .العرب املهندسني احتادو  ،املصرية املهندسني نقابة ، إضافة إىل عضويةاجليزة أدباء
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 نشيد األبوة والطفولة :ثامنا
 أكنت تتوقع أن يكون هذا النشيد سبب شهرتك التعليمية الرسمية؟ -0

 ها هييصل؟ فاملبدع ما عليه إل اإلبداع مث هو يأخذ طريقه، ول أدري عندما أكتب شيئاا إلم 
ول أدري   ،بسرعة كبية كربى جامعات العامل كما ذكرت سابقاا رواييت وصلت إىل مكتبات  أوىل

 عربية. و يف جامعات مصرية تدرس بعض مؤلفايت  وها هي كيف حدث ذلك؟

 

 ما التجربة الشعرية لهذا النشيد؟ -3

ا ليغىن   لبن واألب يفوح منه قيم  كحوار بني اكان اقرتاح من أحد األصدقاء أن أكتب نشيدا
 رها إن شاء اهللا أكر  قصيدة أكتبها لألطفال، وقريبا  لالعَلقة بني األبوة والطفولة، وكانت أو 

  .تعاىل

 

قضية الوحدة العضوية التي تثار حديثا ل تالئم الختيار النتقائي من القصائد في  -2
أربع عشرة بيتا، واختير منه ستة ؛ فمثال نشيدك في مصر وغيرها سنوات الدراسة المختلفة

فهل القصيدة الحديثة  أبيات أربعة متتالية من بدئه ثم البيتين األخيرين بعد ستة أبيات.
 والمعاصرة تخلو منها كما اتهمت القصيدة العربية الجاهلية؟

ما حدث يف النشيد أن القصيدة عبارة عن حوار بني األب وابنه، فاختاروا كَلم البن ومسوا 
قصيدة "أِب"، وأرى أن ذلك اضطرار كما ذكرت قبُل؛ فهم خيتارون جزءاا من القصيدة مراعاة ال

 للمنهج املطلوب وسن الطفل.

 

 أيمكن أن تعبر شعرا عن ردة فعلك لنشر النشيد؟ -4
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 رُ عْ الش   هُ رُ هْ ن    ب  لْ ق  = ب   أا م  ى ظ  و  ري ر  عْ ش  إذا 

ُّ ا الْ ر ْوُحه   ُروح  ل    =ىنا ج   وب  لُ قُ  الْ يف   ت  ب  ن ْ أ  ف    رب 

 رُ حْ الس   هُ ن  إ   ل  وْ ق  ب  و = جُ رْ ا ي   م   لُ قْ ع  الْ  ال  ن  ف   

 رُّ الدُّ  هُ ن  إ   نُ مُ ثْ ي      =  ب  لْ ق  الْ  يث  د  ى ح  ل  غْ ا أ  م  ف  

 

 أدبية وشعرية تعليقات حول مقولت :تاسعا
تجارب شعرية حديثة كثيرة ل تدل على الشاعرية بل على ضعف الشاعر  هناك -0

 .اللغوي  

الشعر ليس جمرد جتربة شعرية؛ فاألصل أن ميتلك الشاعر أدواته من امتَلك ناصية اللغة من 
ضعيفاا ل يرتقي  –مهما بلغت شاعريته  –عروض حنو وصرف وبَلغة، أما دون ذلك فسيظل 

 أن يقول الشعر.

 

الموديالت في اآلخرون الشكل األدبي من الغرب كما ينتظر العربي ينتظر الشاعر  -3
 المالبس وغيرها.

الشاعر العرِب لن يبقى لشعره أثر إل إذا كتب شعراا بذائقته وظهرت شخصيته يف أشعاره، أما 
  أقصى تقدير بوفاته.ظاهرة إعَلمية ستنتهي على  ؤلء فمهما نفخ فيهم اإلعَلم، فهمه

 

، وتعريف الشاعر موجز توثيق القصائد في المرحلة البتدائية بذكر ديوانها مهمل -2
 .إيجازا مخال
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هذا السؤال سبق معناه وأكرر اإلجابة: ينبغي أن ُتكتب كل املعلومات اليت جتعل املتلق ي يصل  
عملية إىل مصدر القصيدة بسهولة؛ فإن كان التلميذ أو الطالب نادراا ما يبحث عن ذلك، فال

التعليمية ليست خاصة بالتلميذ الصغي فقط؛ فهناك املدر سون ومنهم باحثو ماجستي ودكتوراه، 
 وهناك أولياء األمور مثلنا، فَل ينبغي أن أجعلهم يعانون للرجوع إىل املصدر لو رأوا خطأ. 

لطَلب األدِب لذا لو وضعوا القصيدة كاملة للقراءة دون دراسة لَلطَلع فقط وزيادة احلس وحب  
 لع على املنهج.وكل مط  والدارسني واملدرسني 

 

تؤثر سلبا في الذائقة  خلو المرحلة البتدائية من نماذج الشعر العربي القديم مثلبة -4
 .اللغوية لدى التالميذ

 بغض   وترعاه، نبت الذوق واحلس الشعري  يف الطلبة،أرى أن األهم اختيار النماذج الشعرية اليت تُ 
النظر عن الفرتة املكتوبة فيها، فَل بد أن تكون هذه النماذج من عيون الشعر العرِب، ل تعتمد 

أما بالنسبة للمراحل املتقدمة   .على السهولة فقط، هذا بالنسبة للمرحلة العمرية األوىل
ه معرفة بتطور الشعر على مر التاريخ ومدارسه ون لديكاإلعدادية والثانوية فَل بد أن يك

 ختلفة، ومن مث دراسة اماذج من عيون الشعر يف كل فرتة. امل

 

 إن اشتغل الشاعر بالنقد قلت شاعريته. -5

ل أظن أن الشاعرية تقل؛ فالشاعر عندما يتأثر مبوقف ستظهر شاعريته، أما الكتابة من أجل 
الت الكتابة فتختلف الشاعرية حسب املوقف، أما أن يطور الشاعر نفسه يف الشعر والنقد وجم

ية؛ حيث األدب املختلفة، فبالتأكيد ستؤثر على إنتاجه الشعري من حيث الكم ل الشاعر 
  عر جتري فيها مشاعره.سيكون َثة روافد غي الش
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 عبد الحميد ضحاوالشاعر  هندس عبد الحميد ضحاالم :عاشرا
 ؟الشاعر عبد الحميد ضحافي  المهندس عبد الحميد ضحاهل أثر  -0

 ساعدة يفوامل واللغة خاصة النحو اْلندسة أو التفكي الرياضي يف فهم العروضرمبا أفادت 
 .دون الحتياج ملعل م ااإلمساك بناصيته

 

 ؟عبد الحميد ضحا في اإلداري عبد الحميد ضحاهل أثر الشاعر  -3

فالنظرة إىل الشاعر كحامل حييا يف دنيا اْليال ل تتناسب مع الواقع يف جناح كثي من  ؛ل أظن
 الشعراء يف أعماْلم.

 

 

 

 عبد الحميد ضحاالشاعر  :حادي عشر
 نفسه شعريا؟عبد الحميد ضحا كيف يعرف الشاعر   -0

 ":شعريات قصيديت "يبأول أب

ْعر ي و د   مي ان   مح  ى ع نْ  ق  ْوم ي مح  ى ع نْ =  حُي ام ي س ي ْفاا ص ار   ل وْ  ش   اإل 

ْعر ي و د   ْنهُ  ص ار   ل وْ  ش   الطُّْغي ان   ع ل ى ل ظاى أ وْ  مح  ماا=  ُِبُور   م 

ْعر ي و د    احلْ ي ْر ان   اْلُمف ك ر   ل س ف ني  =  ِب ْر   ش اط ئ   ص ار   ل وْ  ش 

ْعر ي و د   ٍّ =  م ْأواى ب  ْيُتهُ  ص ار   ل وْ  ش   احلْ ْرم ان   ذ ل ة   م نْ  أل ِب 

ْعر ي ذ اك   ُعهُ  ش  ْعر ي ذ اك  =  ج ن اين   م نْ  و ن  ب ْ ْنهُ  ي  ُفوحُ  ش   ب  ي اين   م 
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ْعرُ   اجلْ ن ان   ب أ ْعل ى ر ب هُ  ي  ر ى أ نْ =  و ي  ْرُجو اْْلُُنوع   أ َّب   ُحرٍّ  ش 

 

 ":فلسفتي في الحياةبآخر أبيات قصيديت "و 

ْبس  =  ف يك  ُحرًّا ف  ي ا ُدنْ ي ا س أ ْحي ا   أ ِب   الن  ْفس  ش ان ئ  ُكل  ج 
ُه م ْوج ك  اْلع ايت  و إ ين   ي= أُو اج  ر  و إ ْن ف ار ْقُت ر ْأس    ل ُمْنت ص 

اأ ُغوُص ب ي م ك  اللُّج   ْيم  ي=  ي  ك  ْنُه ك ْأس    أ ُحوز  الدُّر  أ ْصن ُع م 

ن ان ك  =  ُأح ل ُق يف  مس  ائ ك  مُث  أ ْغُزو يج  عاا يف  األ ْرض  غ ْرس   و اض 

 

األبوة لب إليك تقديم نفسك شعريا في لقب شعري، فهل تختار "صاحب نشيد إن ط   -3
تنسب نفسك  - أو عضوية جهة ماأم هناك قصيدة أو ديوان أو جائزة أدبية  "؟والطفولة

 إليها؟

 ".ملحمة حرديواين األول الذي أعتزُّ به "

 

 محور كنت تحب تناوله ولم أتناوله؟ أهناك -2

كان هناك حمور مهم وهو درجة إفادة الطَلب مما فمع أن احلوار مليء ويستويف حماور كثية،  
ي دُرسون، وهل هم يتطورون يف الذائقة الشعرية أو األدبية والبَلغية، ومستواهم عامة مبا 

 يدرسون. 

 

 ن أسأله ولم أفعل؟أهناك سؤال وددت أ -4
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عن الدراسات اللغوية اليت كتبتها وانتشرت كشرح دوائر اْلليل بن أمحد الذي قال سؤال 
: إنه من أفضل الشروح ْلا، مع أنه مل يشرحها إل علماء اللغة الكبار كالزخمشري عنه املختصون

 –بفضل اهلل  –بط منظومة عقود اجلمان اليت كنت حتقيق وض وابن جين والصبان وغيهم، وعن
من ضبطها ضبطا كامَل، وستصدر الطبعة الثانية خَلل أيام بإذن اهلل، وقد راجعتها على  ل  أو  

ست نسخ خمطوطة، وعن الكتب اليت ستصدر قريباا ي بإذن اهلل: مثل ديوان "لن أحنين"، 
 وجمموعة قصصية "خائض يف البحر"، وكتاب "النهاية يف العروض"، وغيها.
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