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Dictée n° 51

هنا الكويت أديب األسبوع أديب األسبوع برنامج يقدمه لكم نجم عبد الكريم سيدايت
وساديت أه ًال ومرحباً بكم يف حلقة خاصة من برنامجكم أديب األسبوع فلقاؤنا اليوم مع
قمة شامخة يف أدبنا العريب الحديث ومهام قلنا لتقديم ضيفنا فلن نوفيه حقه من التعريف
والتقدير يكفي أن نقول أنه عميد األدب العريب الدكتور طه حسني لرتتسم يف األذهان عىل
الفور صور عديدة لنضاله الطويل املرشف يف خدمة الفكر العريب وألعامله الباقيات يف شتى
مجاالت األدب من دراسة ونقد وإبداع وتاريخ حتى تبوأ عن جدارة أسمى مكانة يطمح
إليها أديب سيدايت وساديت يرسين أن أرحب بكم وباسمكم أرحب بالدكتور طه حسني أمام
ماكروفون إذاعة الكويت وقبل أن نبدأ بتوجيه األسئلة يرسنا بل ويسعدنا أن يتوجه الدكتور
بكلمة إىل املستمعني بإذاعة الكويت أحب قبل كل يشء أن أبدأ هذا الحديث بتوجيه
أصدق التحية وأعمقها إىل السادة املستمعني الكرام من أهل الكويت دكتور من املعروف
أنك ترفض كل إنتاج أديب بغري الفصحى ومع ذلك فام زالت العامية هي الغالبة عىل معظم
ما يقدمه املرسح واإلذاعة والتلفزيون أال تعترب ذلك كله أدباً ؟ ال أعتربه أدباً وإمنا أعتربه
انحطاطاً لألدب دكتور يعتقد الكثريون أن األدب يستطيع أن ينهض بدور كبري يف توثيق عرى
األخوة بني أقطار الوطن العريب هذا يشء ال أشك فيه ولكن إىل أي حد نجح األدب العريب
الحديث يف تحقيق هذا األمر ؟ هو إىل اآلن مل ينجح كل النجاح لسبب بسيط وهو أن كثرياً
من الشباب يكتبون بالعامية ويف بعض البالد العربية أهمل األدب إهامالً يوشك أن يكون تاماً
فمع األسف الشديد األدب ضعف يف هذه األيام وأرجو إن شاء الله أن تعود له قوته وإذا
عادت له قوته فال أشك يف أنه سيحقق أحسن شكل من أشكال الوحدة العربية أنا أالحظ
من خالل هذا الحديث أن الدكتور طه حسني متشائم جداً ملكانة األدب العريب ووصفه
باالنحطاط أكرث من مرة يف مرص اآلن ال أشك يف هذا ولكن هذه ظاهرة (يعني) عامة يف
حياتنا ما تعتقد يعني نريد أن تضع الدواء لهذا الداء يعني السبب املبارش لهذا االنحطاط
برأي الدكتور حسن تعليم العربية يف املدارس والجامعات
مقاطع قصرية من لقاء مع طه حسني

