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العمل الفائز
مس���رحية الش���يخ الرئيس

مسيرة الحياة
فوزي خضر من مواليد حمافظة البحرية مجهورية مصر العربية
• حاصل درجة الدكتوراه من جامعة اإلسكندرية يف األدب العربي عام.2000
• عمل يف جمال الصحافة والتدريس اجلامعي والتأليف اإلذاعي وكان برناجمه الشهري ( كتاب
عرب���ي عّل���م العامل) من أه���م الربامج ال�ت�ي تركت بصم���ة يف عقل املواط���ن العربي من خ�ل�ال إذاعة
ص���وت العرب ،كما إنه عمل مستش���ا ًرا بهيئة قصور الثقافة املصري���ة ،وأخصائي خمطوطات مبكتبة
اإلسكندرية.
• عض���و يف ع���دد من املؤسس���ات الثقافية منها :احتاد الكتاب  /أتيليه اإلس���كندرية /مجعية األدباء
بالقاهرة ،عضو اللجنة اإلعالمية العليا للقدس باحتاد اإلذاعة والتليفزيون ،وغريها.
• حصل على العديد من اجلوائز ،منها جائزة الدولة التشجيعية يف اآلداب 1994م.
• اجلائزة األوىل يف التأليف اإلذاعي على املس���توى العربي يف عدة أعوام هي، 1998 ، 1996 ، 1991 :
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2004 ، 2003 ، 1999م
• اجلائزة الثانية على البالد العربية يف التأليف املسرحي 1994م (.السعودية )
• جائزة أندلسية يف الشعر 1998م
• اجلائزة األوىل يف الشعر أعوام  ..78 ، 77 ، 76 ، 73 ، 72وغريها.
ريا من صور التكريم الدروع وامليداليات من مؤسسات حملية ودولية.
كما نال كث ً
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المسيرة الشعرية
بدأت رحلته يف عامل الشعر والتأليف منذ أكثر من أربعني عاماً ،أنتج الشاعر خالهلا سبعة وسبعون
كتابًا منها س���تة عش���ر ديواناً ،ومس���رحية ش���عرية ،وعدد م���ن كتب األطف���ال ،والدراس���ات النقدية
وعرف منذ منتصف السبعينيات بالقصيدة
ريا من املؤلفات التمثيليات ُ
والفكرية ،كما أن له عددًا كب ً

املدورة

أول :الدواوين الشعرية:

مؤلفاته

 -1أغنية لسيناء (مشرتك) ـ اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 -2الرتحال يف زمن الغربة ـ اجمللس األعلى للثقافة.
 -3من سيمفونية العشق ـ املركز القومي للفنون واآلداب.
 -4فصل يف اجلحيم ـ اهليئة املصرية العامة للكتاب.
َل َّي ٌة إىل اإلسكندرية ـ مديرية الثقافة باإلسكندرية.
 -5و هَ ِ
 -6النيل يعرب املواسم ـ اهليئة املصرية العامة للكتاب.

 -7قطرات من شالل النار ـ اهليئة العامة لقصور الثقافة.
 -8مسافات السفر ـ اجمللس األعلى للثقافة.
 -9من سرية اجلواد املعاند ـ هيئة الفنون واآلداب.
 -10أمواج يف حبر احلروف ـ احتاد ال ُكتاب املصري.
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 -11بركان يركض ـ اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 -12مكابدات ـ اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 -13مدائن اجملهول – اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 -14تدور بي دوائري– اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 -15ديوان فوزي خضر – اجلزء األول والثاني  -اهليئة املصرية العامة للكتاب.

ثانياً  :المسرح الشعري.
 -16الشيخ الرئيس (ابن سينا) – اجمللس األعلى للثقافة.

ثالثاً  :الدراسات النقدية والعلمية:

له أكثر من مخس�ي�ن مؤل ًفا يف النقد الش���عري ويف أدب الرحالت ويف الكتابة عن الشخصيات العربية
الرائدة يف اجملاالت العلمية املختلفة.

رابعا :مسرح الطفل:
ً

له أكثر من عشر مسرحيات لألطفال معظمها مت متثيله.

خامسا  :مؤلفات تمثيلية:
ً

له عشرات املسلسالت والربامج اإلذاعية مبعظم اإلذاعات العربية ،أهمها:
(كت���اب عربي عّلم العامل) الذي أذيع منه أكثر م���ن ( )3000حلقة يف 20دولة ،وهو أطول برنامج ثقايف

درامي قدمته اإلذاعة املصرية منذ إنش���ائها عام  1934حيت اآلن ،وهو من تراث اإلذاعة ،وي َ
س يف عدد
ُد َّر ُ
من كليات اإلعالم يف مصر واخلارج.
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في مرآة النقاد
عربيا جديدًا،
الواقع أن كثريين من شعراء السبعينيات  ،وال أقول مجيعهم  ،ميثلون تيا ًرا
سرييالـيـا ًّ
ًّ

يدين بالكثري لتيار الس�ي�ريالية الغربية يف الثلث األول من هذا القرن(العش���رين)  ...وملن شاء أن يراجع
– على سبيل املثال – قصيدة الشاعر فوزي خضر ،املسماة «خيول احللم جتري يف الدوائر املتداخلة»،
ليدرك إىل أي مدى أسلم الشاعر نفسه لعامل احللم.
إن هذه القصيدة بناء سريالي حللم مفزع ،يتحول حتوالت خمتلفة ،ويرتد يف كل مرة إىل بدايته
يف دورات متالحقة .وهي كذلك منوذج طيب لكثري من الظواهر اليت ارتبطت بالس�ي�ريالية يف األداء
العفوي ،مع انسيابية ال َّ
تتأتـى إال يف مثل حالة الوجد الصويف املشبوب.
د .عز الدين إمساعيل
الشعر العربي املعاصر
دار الفكر العربي .1978

يتكئ فوزي خضر على البناء الدائري يف أغلب دواوينه فيما يعرف بـ «التكثيف» وقد اجته يف ديوانه
«قطرات من شالل النار» إىل كتابة القصيدة القصرية جدًّا ،وهذا النمط بالغ الصعوبة ألنه حيتاج إىل
قدرة خاصة تستطيع اإلمساك خبيوط القصيدة وصياغة الفكرة يف تركيز شديد وكثافة عالية.
د .فوزي سعد عيسي
الشعر املعاصر يف اإلسكندرية
اجمللس الثقايف الربيطاني باإلسكندرية 1997
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يس�ي�ر الش���اعر فوزي خضر يف اجتا ٍه ُ ..عرف بالش���عر املدوَّر أو القصيدة املدوَّرة  ..ويف احلقيقة فإن
التدوير صنيع فين جيد إذا أُحس���ن اس���تخدامه ،ألن الش���اعر يتحول فيه من التم���اس الصورة املفردة
اجملازي���ة أو اخليالية أو الطريفة إىل صورة مركبة من عب���ارات كثرية ال يفطن املتلقي أو القارئ –
إىل إبداعه���ا – إىل مجاهل���ا إال بعد أن يفرغ من قراءتها  ...ويبدأ الش���اعر ف���وزي خضر – أحيا ًنا – على
بقواف داخلية ،ثم يتحول إىل التدوير.
الطريقة العادية بسطور قد تكون مقفاة أحيا ًنا
ٍ

د .عبد القادر القط
قرنفلة لسيدة البحار – شعراء من اإلسكندرية
مؤسسة البابطني وإقليم الدلتا الثقايف 1998

متاهى «فوزي» بشكل بديع مع تقاليد الفروسية النبيلة يف الثقافة العربية عندما متثل صوت اجلواد
الذي حيدّث نفس���ه وخياطب حمبيه وجيس���د انكس���ارات روحه وانتصارات نضال���ه يف ُصـ َو ٍر متوهجة
متالحقة ...وأبرز تقنية ش���عرية يعرب بها الش���اعر عن جتربته يف الرك���ض اإلبداعي تتمثل يف صراع

األشكال الشعرية العروضية واملتحررة منذ البداية إىل اخلتام ،فمع أنه يتحدث عنه بضمري الغائب إال
أنه ينضح حبرارة السرية الذاتية .
د .صالح فضل
حتوالت الشعرية العربية
اهليئة املصرية العامة للكتاب 2002

املتتب���ع لش���عر فوزي خضر يف رحلته اإلبداعية منذ الس���بعينيات وحتى اآلن س���يالحظ هذا التطور
امللحوظ يف الشكل الشعري ،والذي ميكن أن نرى فيه مرحلتني :األوىل بدأت مع ديوانه املشرتك األول
أغنية لسيناء  1975وامتدت حتى ديوان مسافات السفر ،والثانية بدأت مع أشعار ديوان من سرية اجلواد
املعاند )1998(،وتبلورت بشكل واضح يف ديوانه األخري «مكابدات».
د .السعيد الورقي
جريدة األهرام  13نوفمرب 2003
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عندم���ا اس���تمعت إىل ف���وزي خض���ر ألول مرة يلقي ش���عره يف ملتقيات اإلس���كندرية الش���عرية قلت
لنفسي هذا هو الشاعر الذي سيقــدَّر له خالل أم ٍد قصري أن يكون صوت الشعر فيها ،وأن يكون طليع ًة
ّ
ثـــرة اإلحياء،
جليله من الشعراء ،كان بنيان قصيدته
العمودي قويًّا ومتماس ًكا ،ولغته شديدة اإلحكام َّ
للوحات فاتنة معربة.
وقدرته الفذة على التصوير تتكشف عن رسام بارع بالكلمات
ٍ

فاروق شوشة
أصوات شعرية مقتحمة
اهليئة العامة لقصور الثقافة 2004

من أبرز مسات األداء عند ش���اعرنا ما يس���مى عند الش���عراء باملونتاج أو ما أمسيه بالتصوير الربقي،
إذ ي ُْل ِح ُق الصورة بالصورة على نهج رمزي وأحياناً على نهج س���ريالي ،والس���رياليون تعلموا الكثري من
املونتاج السينمائي عندما كانت األفالم اجلادة يف أوائل عهدها.

د .حممد زكي العشماوي
شعراء اإلسكندرية وجتاربهم اإلبداعية
مؤسسة البابطني .2009
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قالوا عن برنامجه

(كتاب عربي علَ م العالم)
الشيخ حممد الغزالي:

هن���اك ف���رق بني البدعة واإلبداع ،وإن باب اإلس�ل�ام مفتوح على مصراعيه يف ش���ئون الدنيا،

ب���ل إن اإلب���داع فريضة ،وإن من يقف���ل باب اإلبداع جاه���ل وتديُّــنه صبياني ،وبهذه املناس���بة أثين على
الربنام���ج اإلذاعي (كتاب عربي عّلم العامل) الذي يكتبه فوزي خضر ويرويه أمني بس���يوني ،فإن هذا
الربنام���ج أبل���غ رد على مزاعم الغرب جتاه املس���لمني والع���رب يف اإلبداع ،وأمتنى ل���و ُترجم إىل اللغات
احلية ،لتعريف غري املسلمني حبقيقة اإلسالم.

(جريدة األخبار – مايو )1995

مصطفى بهجت بدوي:

م���ا يعرضه هذا الربنامج م���ن عطاء العرب العلم���ي وعبقريتهم الش���اخمة دليل على قدرة

الع���رب علي العطاء احلضاري ،وهو رد على تلك الش���عارات اليت تروج هل���ا بعض األصوات هذه األيام
من دعاوى الشرق أوسطية.

(جريدة األهرام – مارس )1994

د .أمحد حسني الصاوي (اخلبري اإلعالمي):

برنامج « كتاب عربي عّلم العامل» يتميز مبس���توى راق جدًّا ال يتوافر يف الكثري من الربامج
عربيا من أه���م الكتب اليت َّأثــ ّر ْت يف تاريخ العلم يف العامل،
اإلذاعي���ة ،ألنه يعرض لنا يف حلقاته كتابًا ًّ
إنتاجا وشخصية عربية متميزة يف جماهلا ،مما يعترب إثراء يف املعلومات للجيل الذي ال
كما أنه يربز ً
يعرف عنهم شي ًئا.
(جملة اإلذاعة والتليفزيون– 1992/6/20م)
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د .يوسف عز الدين عيسى (رائد التأليف اإلذاعي):

ولتمـي ِـزه فقد
لق���د لفت هذا الربنامج نظري وس���ط كل برامج اإلذاعة اليت أس���تمع إليها،
ُّ

حرصت على االستماع إليه كلما مسحت ظرويف بذلك ،وأعتربه فخ ًرا لإلذاعة أن تذيع هذا املستوى

الرفي���ع م���ن الربامج الثقافية يف ش���كل درامي ،حنن يف أش���د احلاجة إىل أمثاله ،فه���و يتميز يف مجيع
إخراج���ا ومتثي�ًل�اً وتألي ًفا ،ولقد أعجبين جدًّا تقديم األس���تاذ أمني بس���يوني هل���ذا الربنامج،
عناص���ره
ً
وأمتنى أن يكون هذا الربنامج مثالاً يتكرر ،وأال تقع عليه يد ترفعه من على خريطة اإلذاعة ،فهو دُرة

بني براجمها.

(جملة اإلذاعة والتليفزيون – 1992/6/20م)

الشاعر أمحد سويلم:

« كت���اب عرب���ي عّلم العامل» برنامج موس���وعي عرب���ي ،يعيد الثقة مرة أخرى إىل املس���تمع

العربي وتارخيه وتراثه عن طريق السمع.

(جملة اإلذاعة والتليفزيون – 1992/6/20م)

األستاذ نبيل عصمت:

طلبت س���ت دول عربية من ش���يخ األزهر اس���تمرار برنامج (كتاب عربي عّلم العامل)  ..وأن

يظهر يف طبعات على ش���رائط كاس���يت وكتب ،ألنه يؤكد أن احلضارة اإلسالمية معطاء يف كافة
جماالت العلم ،ويرد على كل الدعاوى الباطلة.
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(األخبار– 1992/6/20م)

الشاعر اإلعالمي فاروق شوشة:

(كت���اب عرب���ي عّلم الع���امل) يكتبه فوزي خضر وخيرج���ه مدحت زكي ،وجيم���ع بينهما االمتزاج

ريا ما حيدث بني الكاتب واملخرج ،فإذا حدث ،كان ذلك إش���ارة إىل
الف�ن�ي والفكري الرائ���ع الذي كث ً
إجن���از عمل إبداعي غري تقليدي ،خاصة إذا أضيف إليهما أداء متمكن رصني إلعالمي كبري هو أمني

مبقطوعات من إبداعه
ش���خصيات برناجمه بني احلني واحلني
بس���يوني  ...وكان فوزي خضر يُنطق
ٍ
ِ
ّ
يكتف بالبحث والدراس���ة والتحقيق والصياغة اإلذاعية هلذه احللقات ،وإمنا حرص
الش���عري ،فهو مل ِ
على أن يسكب ماء شاعريته عليها ،وأن يفيض من وجدانه الكثري.

(كتاب أصوات شعرية مقتحمة–قصور الثقافة )2004
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