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 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 األستاذ عبد العزيز أمحد الرفاعي

 .ـه١٣٤٢ولد مبدينة أملج عام  •
 .نشأ مبكة وتعلم يف مدارسها والتحق باملعهد العلمي السعودي وخترج منه •
عمل موظفاً بعدة جهات كان آخرها بالديوان امللكي حيث عين مستشاراً به يف عهد امللك خالد                  •

 .بن عبد العزيز رمحه اهللا
 . أدبية عربية ودولية ممثالً للملكة العربية السعوديةحضر عدة مؤمترات •
 .للقرطيب" إعالم العلماء األعالم ببناء املسجد احلرام"حقَّق مع األستاذ أمحد مجال كتاب  •
 سلسلة املكتبة الصغرية، واستمر إصدارها حىت بلغت مثانية وأربعني مؤلفاً،           ـه١٣٧٩أصدر عام    •

 .منها أحد عشر مؤلفاً من تأليفه
 .در السلسلة الشعرية لستة من الشعراءأص •
، ويعترب ملتقى رجال    "اخلميسية"له صالون أديب ينتظم عقد حاضريه مساء كل مخيس أطلق عليه              •

 .الفكر واألدب
له مشاركات قيمة وفعالة غذّى ا صحفنا احمللية، وحظيت جملة األديب اللبنانية بالكثري من                  •

 .كتاباته
 .قه الرفيع وحبه يف مساعدة ذوي احلاجةميتاز بتواضعه وحيائه وخل •
 :له عدة مؤلفات منها •

أرطاة "،  "مخسة أيام يف ماليزيا   "    ،"جبل طارق والعرب  "    ،"احلج يف األدب العريب   "،  "زيد اخلري "
أم عمارة  "    ،"من عبد احلميد الكاتب إىل الكتاب واملوظفني      "    ،"ضرار بن األزور  "    ،"بن سهية 

 ".الصحايب األديب:  بن مالككعب"  ،"الصحابية الباسلة
 ".ظالل"له ديوان شعر حتت الطبع عنوانه  •
 :نال من األومسة وامليداليات ما يلي •

 .م١٩٧٠ تونس عام -وسام االستحقاق الثقايف  -١
 .ـه١٤٠١درع جامعة امللك سعود عام  -٢
 .ـه١٣٩٤براءة تكرمي األدباء السعوديني مع ميدالية االستحقاق عام  -٣
 .م١٩٨٢ رابطة األدب احلديث مبصر عام -لتقدير الذهبية وثيقة ا -٤
 .منح الزمالة الفخرية لرابطة األدب احلديث مبصر -٥
 .ه١٤١٠تم تكرميه يف القمة اخلليجية لعام  -٦

* * *



 وَقائع ِمن حفل التكريم
 بسم ا الرمحن الرحيم

 :األمسية األستاذ حسني جنار بالكلمة التالية افتتح
 اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا حممد بن عبد اهللا وعلى آله                  بسم -
 .وصحبه

 أيها احلفل الكرمي، إا ملناسبة سعيدة وطيبة نغتنمها بوجودكم معنا وحنن حنلِّق يف مساء تكرمي                 -
 .يأديب تعرفونه بأثره وآثاره، أديبنا الليلة هو أستاذنا الفاضل عبد العزيز الرفاع

 إن األستاذ عبد العزيز الرفاعي علَم من أعالم األدب يف بالدنا ورائد من رواد الثقافة، تشهد                 -
آثاره بذلك، فاملكتبة الصغرية يف حجمهما، الكبرية يف معناها وأثرها الثقايف لدليل على خدماته اجلليلة               

 من كل قطر، واليت أصبحت ملتقى       يف عامل املعرفة، كما أن ندوته اخلميسية اليت جتمع األدباء والشعراء          
رجال الفكر واألدب يف العامل العريب هي لِبنة أخرى من لبناته الطيبة اليت يشارك ا يف بناء صرح                     

 .الثقافة والفكر يف بالدنا احلبيبة
 إن أكثر ما يتميز به أديبنا الكبري عبد العزيز الرفاعي هو تواضعه وحياؤه، وخلقه الرفيع،                  -

 ذوي احلاجة من الضعفاء، كما عرف عنه تفقده لزمالئه ورفاق دراسته والسؤال عنهم               وحبه ملساعدة 
وتشجيعه الدائم لألدباء والشعراء، أطال اهللا يف عمره وزاد يف مسامهاته القيمة ويف إثرائه الكبري                  

 .للحركة األدبية يف بالدنا
وا وما زالوا يعملون يف      إن األستاذ عبد العزيز الرفاعي هو واحد من الفرسان الذين عمل             -

 . خدمة الكلمة يف هذا البلد

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
مث أعطيت الكلمة لألستاذ عبد املقصود خوجه حيث حتدث حديث القلب للقلب، وأفاض             

 :يف الثناء على احملتفى به مبا هو أهله، فقال
ملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني عليه        بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العا        -

 .أفضل الصالة وأمت التسليم



 عرفت األستاذ عبد العزيز الرفاعي، منذ ما يقرب من ربع قرن صديقاً عزيزاً وأخاً كرمياً،                  -
عفيفاً يف تعامله، عفاً يف لسانه حىت يف تباسطه ومباسطته مع إخوانه وزمالئه، دمث اخللق، نظيف اليد،                 

ا فيه مجيع املناقب واملكارم احلميدة، هذا هو األستاذ عبد العزيز الرفاعي اِإلنسان والصديق، أما                عرفن
األستاذ عبد العزيز الرفاعي الكاتب الكبري واألديب البارع، فقد قدمه األستاذ حسني جنار، وال أود يف                

فكر وللمكتبة السعودية   الواقع أن أطيل، ولكن يف كلمة عجلى، نستطيع أن نقول إنه قد قدم لل                
 .ولوطنه احلبيب مأثرتني هلما أثرمها الكبري يف تاريخ بلدنا احلبيب

 املأثرة األوىل، جملسه الذي يعترب رائداً، ألن هذا الس أدامه اهللا، قد بدأ منذ ما يقرب من                   -
 .ربع قرن ونتمىن أن يستمر ألن هذه من أمنيات أستاذنا اليت يعتز ا كما نعتز ا

 واملأثرة الثانية، هي إصداره للمكتبة الصغرية، الصغرية امساً الكبرية حجماً، اليت سدت ثغرة               -
كبرية يف مكتبتنا، فسامهت إسهاماً كبرياً فيما قدمت، نتمىن له طول العمر وكثرياً من التوفيق، وإنين                 

سعدين أن ألتقي   أرحب به، وأتشرف بأنه ضيف شرف هذه األمسية، كما أنين أرحب بكم مجيعاً، وي              
بكم، وأن تشاركوين هذا االحتفاء، فأنا سعيد حقاً باالحتفاء باألستاذ عبد العزيز الرفاعي، كما أنا                 
سعيد حقاً، بأن أكون بينكم وأرى وجوهكم الكرمية تشارك يف هذا االحتفال، ألننا كلنا حنب األستاذ                

دة الطويلة اليت أمتىن أن تستمر صداقة       عبد العزيز الرفاعي، ويف الواقع حىت اآلن، ومع مضي هذه امل           
وحمبة معه، مل أر إالَّ من حيب عبد العزيز الرفاعي، فعبد العزيز رمز للخلق وللدماثة اليت يتمتع ا،                     
فأتقدم يف الواقع بشكري اجلميل الستجابته يف االحتفاء به، فأهالً وسهالً ومرحباً به، وبكم مجيعاً، وقبل                

ن أشري إىل أن ضيف أمسية االثنني القادم هو األديب الكبري األستاذ حممد علي              أن أترك الكلمة أحب أ    
مغريب، فأرجو أن تعتربوا هذه الدعوة مفتوحة للجميع وملشاركتكم األثر الكبري، وأهالً وسهالً ومرحباً              

 .بكم مع أطيب التمنيات
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 :خوجه حديثه قائالًمث يستأنف األستاذ عبد املقصود 
ونزوالً عند  .  طاهر زخمشري أن تكون الكلمة له قبل احملتفى به خرقاً للعادة           /   أراد األستاذ  -

 . رغبته، سأعطي الكلمة له فليتفضل



  ))كلمة األستاذ طاهر زخمشري (( 
بعد أن أعطى األستاذ عبد املقصود حق الكالم لألستاذ طاهر زخمشري ألقى كلمة مرجتلة              

 :يها ما يليجاء ف
أين الرواد؟ ومن هم الرواد؟ أسئلة تتكرر على ألسنة          ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -

اجليل اجلديد، أو اجليل الصاعد، ولقد تفضل األستاذ عبد املقصود خوجه فقدم خنبة منهم يف صورة                  
 ... األوىلمجيلة مشرقة ومشرفة ويف هذا اِإلطار الذي مجع الرواد باحلب منذ اخلطوات

 وللرواد يف الواقع قصة طويلة، وهذه القصة حتولت إىل ذكريات يف نفس كل واحد منا                   -
 :يرددها، كما أرددها دائماً

ــيايل  ــرقن خ ــرؤى ط ــات ال حامل
. 

ــبايل  ــرن ب ــريات الصــبا خط ذك
. 

نت تعقد اجتماعام؟ هذا هو السؤال الذي جيب أن          لكن أين كان الرواد جيتمعون؟ أو أين كا        -
يف ذلك الوقت كانت دار كل أديب دار ندوة، أو نادياً وأذكر على سبيل املثال              .  يعرف الشباب إجابته  

حممد عمر توفيق، دار    /  عزيز ضياء، دار األستاذ   /  حممد حسني زيدان، دار األستاذ     /  دار األستاذ 
نتظم عقد اِإلخوان يف مرتل أحدنا، وتدور أحاديثنا حول األدب           وكل ليلة ي  .  أمحد قنديل /  األستاذ

والثقافة، وقد تنشأ معارك أدبية تبعاً لليت تنشب بني األدباء املصريني، وذلك ألننا كنا خمتلفي امليول كل                 
منا مييل إىل مدرسة معينة فبعضنا ينتسب إىل مدرسة طه حسني، وبعضنا إىل مدرسة عباس حممود                   

وقد أعطتنا هذه   .   إىل مدرسة إبراهيم املازين، أو مدرسة الرافعي، أو مدرسة أدباء املهجر           العقاد، وآخر 
البيوت اِإلنتاج الضخم الفخم الذي نعتز به والذي كان حصيلة جهد هؤالء األشخاص الذين أصبحنا               

 .نطلق عليهم الرواد وكانوا حبق رواداً
ختذ كل واحد منا وجهة يسلكها يكون راضياً         وتطورت احلياة يف اململكة العربية السعودية، وا       -

عبد العزيز الرفاعي، إىل    /  عنها، فألغيت األندية اليت كنا جنتمع ا، ومنذ عشرين سنة أعاد األستاذ            
األذهان تلك الذكريات اجلميلة فأسس األمسية اخلميسية، وال أحب أن أعلق أكثر مما قال األستاذ                 

إن :  اله األستاذ عبد املقصود خوجه، غري أين أحب أن أقول          حسني جنار عنها، وال أزيد على ما ق        
األستاذ عبد العزيز الرفاعي هو اجلندي اهول يف اململكة العربية السعودية للكلمة ألنه عضو يف                  
مؤسسة اليمامة، وعضو يف جملس الدارة، وعضو يف الس األعلى لوزارة اِإلعالم، وهو مؤسس املكتبة               

 للنشر دعم ا مكتبته الصغرية، وذه املناسبة أحب أن أروي لكم قصة طريفة              الصغرية، وصاحب دار  
أنا ممن عمل يف اِإلذاعة،     .  أبدأ ا التعليق على ما أريد أن أقوله عن عبد العزيز الرفاعي كخامتة حديث             

: بكل قوة وأقوهلا بكل فخار وبكل اعتزاز و     "  برنامج األطفال "وكان خري الربامج اليت قدمتها وأعتز ا        



إنه الربنامج الذي أعطاين اخلري كل اخلري، وهو الربنامج الذي علمين الوفاء، ومن الذكريات اليت أحب                
 :أن أرويها لكم هذه القصة املمتعة الطريفة

 طالباً يف املرحلة االبتدائية يدرس بالفصل       - مدير امة حالياًَ     - كان األستاذ حممد سعيد طيب       -
 :ر تسع سنوات، وجاءين ذات يوم وقال يلالرابع يبلغ من العم

 .بابا طاهر أنا عندي هواية أرغب أن أقوم بتنفيذها
 وما هي هوايتك؟: فقلت له
 .لقد فكرت أن أمجع إنتاج اململكة العربية السعودية من املؤلفات: فقال

إذا هذه فكرة طيبة جداً ولكنها حتتاج إىل بذل سخي من املال واجلهد، ف             ..  يا ولدي :  قلت له 
 .توفَّر لديك ذلك فتوكل على اهللا

 سأقوم بتنفيذها ولكن ما هي اخلطة اليت نسري عليها حىت حنقق ما نسعى إليه؟: فقال
فأرشدته إىل أن يقوم باالتصال مبدير املطبوعات بوزارة املعارف، واحلصول على بيان بأمساء               

 .األدباء وبأمساء مؤلفام إن وجدت
اء وفد جامعة الدول العربية برئاسة الدكتور طه حسني، الذي            ودارت األيام بسرعة، وج    -

 أن يزود الوفد بكل إنتاج      - اهللا يرمحه    -طلب فور وصوله إىل اململكة من مرافقه السيد حممد فدا            
اململكة العربية السعودية، من مؤلفات األدباء والعلماء السعوديني، فشمروا السواعد حبثاً عن املؤلفات             

ا استطاعوا العثور على أكثر من أربعني مؤلفاً وعندما أخرب األستاذ حممد سرور الصبان               السعودية فم 
هذا غري صحيح إن مؤلفاتنا أكثر من ذلك فاحبثوا         :   قال - وهو صاحب الكلمة يف املوضوع       -بذلك  

ثر مما  قبل أن تعطوا الوفد إجابة غري صحيحة، فأجابه املسؤولون بالوزارات املختلفة أم ال يعلمون أك               
فطلب الشيخ حممد سرور الصبان من السيد حممد فدا أن يتصل يب هاتفياً ويطلب مين                   .  أعطوه

 .مساعدته يف معرفة املؤلفات السعودية اليت متت حىت اآلن
 - يرمحه اهللا    - فاتصل يب األستاذ حممد فدا وأخربين بالقصة كاملة وكان األستاذ حممد فدا               -

قل ملساعدك أن   :  رسة الثانوية اليت يدرس ا حممد سعيد طيب، فقلت له         يشغل يف ذلك وظيفة مدير املد     
وما عالقة الطالب حممد سعيد طيب      :  يرسل إيل حممد سعيد طيب الطالب مبدرستكم فاستفسر مين قائالً         

 .إذا أحببت الوقوف على حقيقة املؤلفات فأرسله إيلَّ: ذا املوضوع؟ فقلت له
ماذا تريد مين يا بابا طاهر وقد        :  من اخلوف وسألين قائالً    جاءين حممد سعيد طيب يرجتف        -

 انقطعت عالقيت بك؟
ما أخبار هوايتك؟ وأين وصلت؟ وكم بلغ عدد الكتب اليت           :   فهدأت من روعه، وقلت له     -

هواييت تسري يف الطريق اليت رمستها، وقد حققت        :  صدرت يف اململكة العربية السعودية؟ فأجابين بقوله      



 ٤٥٠ و ٣٥٠ مما توقعته، وبلغ عدد الكتب اليت صدرت يف اململكة حىت اآلن ما بني                 الشيء الكثري 
 .ولدي فهرست يوضح ذلك ويبين عنوان الكتاب واال الذي ألِّف فيه. كتاباً

 . فطلبت منه إحضار الفهرست، فما تواىن يف ذلك وأحضرها فسلمتها لألستاذ حممد فدا-
 لكم كيف لعبت اهلواية دوراً كبرياً جداً يف مسرية حممد             هذه القصة سردا عليكم ألروي     -

ومن هذا القبيل أحب أن أقول إن األستاذ عبد          .  سعيد الطيب حىت يصبح وايته مديراً عاماً لتهامة        
العزيز الرفاعي مبكتبته الصغرية ومبا يقوم به من نشر للمؤلفات القيمة وبكتاباته ومسامهاته األدبية،                

 يف كثري من املؤمترات العربية والعاملية اليت هلا مساس باألدب والثقافة قد أصبح علماً                بتمثيله للمملكة 
بارزاً يف كل بلد عريب وترك له أثراً كبرياً جداً يثلج الصدر، ولقد عشت بتونس، وكل أدباء تونس،                   

عبد العزيز  وكل املثقفني يف تونس إذا التقيت بأحدهم يطرح علي سؤاله األول مستفسراً عن األستاذ                
وصادف ذات مرة أن حضر إىل تونس للمشاركة يف ندوة مدا يوم أو يومان دون أن يقابل                 .  الرفاعي

. أحداً من أصدقائه وحمبيه، وبعد رحيله عاتبين اجلميع عتاباً شديداً والموين على سفره قبل أن يلتقوا به                
يد طيب رائد النشر يف اململكة العربية       حممد سع /  هذا هو األستاذ عبد العزيز الرفاعي وبشهادة األستاذ       

عبد العزيز الرفاعي من خدمات جليلة وجهود مشكورة يف كل          /  السعودية، فتحيايت ملا يقدمه األستاذ    
 .ميدان يعمل به

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 فرغ األستاذ طاهر زخمشري من كلمته،    ويطلب األستاذ حممد حسني زيدان الكلمة بعد أن       

وهو اللقب الذي أطلقه األستاذ عبد الفتاح أبو مدين على           "فيعطاها، فيقول مهندس الكلمة     
 :مفتتحاً حديثه" األستاذ حممد حسني زيدان

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، وبعد أنْ أوىف أبو فؤاد طاهر الزخمشري مبا قصه ومبا أثىن، كأمنا                   -
أتكلم، ال حيبسين كحابس الفيل، وإمنا حيبسين إعجاباً ذه الشيخوخة اليت وصل إليها طاهر              حيجزين أن   

 .الزخمشري، يذكر هذه الذكريات ال ليطري أو يثين، وإمنا ليغري اآلخرين، كي يكونوا مثل األولني
 عبد العزيز الرفاعي من جيل أسرع بعض إخوانه بسرعة فائقة ليلحقوا فلحقوا، ولكن                 -

اعي ارتفع عن السرعة، فإذا هو يرتفع باهلويىن كأمنا هو ال يشعرك بأنه الفوق، وإمنا يأخذ منك،                  الرف
لترغم على أنه الفوق، ال ميلي إرادته على أحد، إمنا ميلي ما يفعله على كل أحد فينا، ذلك أنه صاحب                    

 كل حي أو كل نبات ينمو       مسرية اهلويىن كأمنا هو قلَّد فيها طبيعة هذا الكون، القانون الطبيعي،          .  خلق



بسرعة ينتهي بسرعة، هلذا منا الرفاعي ببطء، باهلويىن، فبقي يف حياته الزاخرة بعطائه حياً بيننا نكرمه                 
وحنن يف مرتلة آبائه، حنن نعرفه طفالً، فإذا حنن اآلباء نعتز ذا االبن، فإذا هو أب مثلنا ال أعين أبوة                      

 . أعطاهأطفال، إمنا أعين أبوة العطاء الذي
 باهلويىن ارتفع أن خياصمه أحد، وباهلويىن ارتفع أن يكون صديق كل إنسان، أنا ما مسعت                  -

أحداً من لداته أو من األولني قبله قد كره عبد العزيز الرفاعي، بل الكل أحبه ألنه يأتيك كأمنا يسرقك                   
 .من نفسك مبا يعطيك من أدب جم وخلق كرمي

رفاعي بذلك فقد هنأه اهللا مبا أعطاه، وإمنا أهنئ أنفسنا بأن يكون              أنا ال أهنئ عبد العزيز ال      -
الرفاعي مثالً للشباب، ال يقفزون بسرعة، وإمنا يتسابقون باهلويىن، بالعطاء، برحابة الصدر، وبترك               

 .البغضاء باحلب
 هذا طاهر زخمشري، لوال احلب ملا ذكر حممد سعيد طيب، وأنا لوال احلب ملا ذكرت عبد                   -

لعزيز الرفاعي، وال أريد أن أمن على حممد سعيد طيب بأين أذكره، فهو شحيح بأن يتقبل املن، وإن                   ا
 .كان هو من الشاكرين لكل من له منة عليه

 . أهنئ أنفسنا بعبد العزيز الرفاعي-
 .. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
ى األستاذ حممد حسني زيدان من إلقاء كلمته الفياضة باملشاعر الطيبة، ألقى            وبعد أن انته  

الشيخ أبو تراب الظاهري قصيدة عصماء مشاركةً منه يف االحتفاء باألستاذ عبد العزيز الرفاعي              
 :قال فيها

فهـــي مـــنا حتـــية ممـــراح   
. 

 الصــداح)١(باقــة الشــعر نصــها   
. 

ــباح    ــو م ــريض وه ــت بالق وانتش
                                                            . 

ضـــمخت بالعـــبري وهـــو وفـــاء 
. 

للرفاعــــي عقــــده والوشــــاح
. 

راقهـــا الـــيوم أن تنمـــنم لفظـــاً 
. 

ــباح   ــوه الص ــنهم الوج ــرقت م أش
. 

ــحب   ــني ص ــؤ ب ــل لؤل ــو يف احلف ه
. 

 عـــوده املعـــاين املـــالحترمنـــ
. 

ــدياً     ــناً ن ــز حل ــبد العزي ــاك ع ه
. 

ــتداح  ــيك ام ــاب ف ــاً فط ــبت نفس ط
                                                            . 

ــز     ــنا عزي ــت في ــي فأن ــك كرم ل
. 

هـــي للـــنشء روحـــه والـــراح
. 

ــراً   ــباتك طــ ــرحتنا كتيــ أفــ
. 

                                           
 .رفعها ونصبها: نصها )١(



شــافيات ولــيس فــيها صـــواح   
. 

ــوراً   ــغري زهـ ــها الصـ إن يف روضـ
. 

لـــيس يف إصـــبعيك مـــنه مجـــاح
. 

ــان     ــنذ زم ــرياع م ــت ال ــد محل ق
. 

جاهـــد طائـــع نطـــوق صـــراح
                                    .                         

ــب   ــد مكـ ــل جمـ ــائل جائـ صـ
. 

ملــؤها الشــهد ذائــباً والقــراح   
. 

ــروايا  ــيل الـ ــلوبك اجلمـ )١(وال أسـ
. 

ــاح  ــة جحجــ ــتيب عالمــ كــ
. 

ــني   ــذاك أمـ ــل الغـ ــاً أرسـ أدبـ
. 

مل يــزد عـــيش خطـــوه صـــحاح 
. 

مــن يكــن أخــذه عــن الشــيخ علمــاً 
. 

ــنجاح   ــطفيك ال ــو يص ــل اخلط رام
                                                            . 

 ــارق ــايل ف ــن املع ــز حص ــبد العزي  ع
. 

ــتداح   ــنك اقـ ــزناد اآلداب مـ لـ
. 

ــر     ــرة ذات فك ــيل غ ــت يف اجل أن
. 

*   *   * 
ــحاح  ــم ص ــميع إذ ه ــان الس للحس

. 

ــرمي     ــن تك ــود م ــبد املقص ــه ع إي
. 

ــربازخ األرواح ــم يف الـــ وهـــ
                               .                              

أي جمـــد تكـــرميهم بعـــد مـــوت 
. 

فاضـــل الـــدأب مـــورق فـــياح
. 

ــيها   ــت فـ ــة أنـ ــر اهللا أيكـ نضـ
. 

لــيس يف فضــها علــيك جــناح   
. 

ــرف   ــت ط ــر )٢(أن ــي بك ــنة ه  بس
. 

ــنكاح    ــيهما ال ــيب ف ــبول النج فق
. 

ذا ألن اِإلجيــــاب مــــن آبــــاء 
. 

 

  ))كلمة األستاذ السيد علي فدعق(( 
 أطرب الشيخ أبو تراب الظاهري السامعني بقصيدته اليت احتوت على الكثري من              بعد أن 

الكلمات اليت شرحها هلم أثناء إلقائه، ومبا تضمنه البيت األخري من القصيدة من معىن فقهي                 
 :أضحك احلاضرين، أعطيت الكلمة للسيد علي فدعق حيث قال

يق العمر، ورفيق الدرب، األستاذ عبد العزيز      أيها احلفل الكرمي، أيها السيد احملتفي، أخي وصد        -
الرفاعي، ماذا عسى أن أقول بعد أن قيل الكثري عنك؟ إنَّ ما كنت أود أن أقوله، هو أنين سعدت                     

 عاماً،  ٣٠عبد العزيز الرفاعي طيلة     /  وتشرفت، وكنت من أفضل الناس حظاً، ذلك أين زاملت األستاذ         
ما هي طبيعة البشر أن أختلف مرة مع األستاذ عبد العزيز             ويف هذه الثالثني عاماً كنت أنتظر ك       

الرفاعي، ولكنه خيب ظين، فلم أختلف معه قط، ولكم سافرت معه إىل آسيا وأوروبا، ويف كل مرة                  
أعود أكثر حباً وتقديراً وإجالالً لألستاذ عبد العزيز الرفاعي، الذي مل يغضبين مرة واحدة، بل رمبا                  

                                           
 .مجع روية، وهي القربة: الروايا )١(
 .هو كرمي األب واألم: طرف )٢(



كم .   مرة أشعر باألسف ملا بدر مين وما زلت نادماً حىت اآلن على إغضايب له               أغضبته مراراً ويف كل   
كان بودي أن أحتدث كثرياً ولكن اِإلخوان الكرام والذين حيبون عبد العزيز الرفاعي ويشاركونين وده،               
يرغبون أن يتحدثوا مثلي وإن كنت أشعر أنين أحد الذين مينحهم األستاذ عبد العزيز الرفاعي وده                  

 .وتقديره وحبه، وهذا شيء أعتز به
 وباملناسبة أعترب أن الشعر قد يكون أكثر تأثرياً من النثر أحياناً خاصة إذا كان يقال يف الثناء                   -

عبد العزيز الرفاعي، وأنا لست بشاعر، وإن كنت أجلس اآلن بني شاعرين،            /  على صديق مثل األستاذ   
عرين مها األستاذ عبد اهللا بلخري واألستاذ طاهر          بني أيب تراب وبني األستاذ باعطب، وأمامي شا         

زخمشري، فالندوة ندوة فكرية، وهي بادرة عظيمة من األستاذ عبد املقصود خوجه، مل يسبقه إليها أحد،                
وحنن نسعد باألستاذ حممد سعيد طيب يف جلسته الثالوثية، ونسعد باالثنينية، وحنرص بل ونعتذر عن                

قريبة منا، لنحضر الثالوثية، أو االثنينية، وليسمح يل األستاذ الرفاعي          حضور بعض الدعوات الدمسة وال    
ا له عن شعوري حنوه، وهيبأبيات أقوهلا أعب ر: 

ــدوق  ــوداد الص ــر وال ــت ذو الفك أن
. 

ــريق     ــيق الط ــا رف ــي ي ــا رفاع ي
. 

ــز ا ــت رم ــيق  أن ــن رف ــم م ــرم بك ــدق أك ــالص والص ــب واِإلخ ــاء واحل ِإلخ
. 

ــيق       ــرياض األن ــتدى ال ــإن يف من ــعر ف ــدوة الش ــوم يف ن ــيت العل ــد رع ق
. 

 بيــتك الكــرمي العــريق  حــيث يثــري احلــوار بالفكــر ــا لــيلُ يف     
. 

ــيق  ــىن رقـ ــل معـ ــى بكـ يتباهـ
. 

تـــتهادى عـــرائس الشـــعر حلـــناً 
. 

ــيق     ــين رحـ ــل جـ ــى بكـ ــوجه حنظـ ــيب واخلـ ــرانا يف دارة الطـ وتـ
. 

ــوق   ــري خل ــلكم خب ــن فض ــاع م ض
. 

 إن تكــــرميك الغــــداة ربــــيع
. 

ــفوقِ   ــؤاد ش ــن ف ــود م ــادق ال ص
. 

ـ   ــبل حتــ ــباً فتقـ ــك حـ ييت لـ
. 

  ...والسالم عليكم
 

  ))كلمة األستاذ الشاعر أمحد سامل باعطب(( 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، يف                 -

 الرفاعي، وإنين أعترف اعترافاً      الواقع أنا جئت هنا ألشارك اجلميع يف تكرمي األستاذ عبد العزيز            
 ملا جترأت   - حيث إا تتعلَّق بشخٍص كرمي له مكانة يف نفسي           -صحيحاً صادقاً أنين لوال هذه املناسبة       

أن أمحل هذا الالقط وألقي قصيدة تكرمياً هلذا الرجل، لكن كما يقول املثل مكره أخوك ال بطل، فأنا                   
ن ملنجزاته، مدين لندواته األسبوعية األدبية اخلميسية اليت          مدين هلذا الرجل، مدين ألخالقه، مدي      



وجدت فيها املرتلة واملأوى واملنتزه، وجدا روضة تفيأت ظالهلا، وارتويت من سلسبيلها، وتذوقت              
 .طعم مثارها اليانعة

عبد العزيز الرفاعي إالَّ من خالل كتاباته، حىت شاءت الظروف           /   أنا مل أكن أعرف األستاذ     -
نتقل عملي إىل الرياض، فجمعتين األسباب به يف مخيسيته املعهودة، فتعلق ندوته قليب، وازددت له                وا

 .حباً وتقديراً
منجزات الرجل عظيمة،   .   من هنا وجدت لزاماً علي أن أحضر هنا ألشارك يف التكرمي              -

 من هذه املنجزات هو    وعظيمة جداً، وقد أشار إليها مجيع اِإلخوان، لكين أحب أن أشري إىل منجز واحد             
أنا أعددت قصيدة لتكرمي هذه الندوة، وتكرمي األعمال هي تكرمي لألشخاص              .  ندوته األسبوعية 

 .القائمني ا
 الندوة أمضت أو قطعت عشرين عاماً من عمرها يف خطى ثابتة دؤوبة، وهو ميدها بعطفه                  -

شعر العريب، لذلك سأتلو عليكم قصيدة      يفد إليها أقطاب الثقافة، رواد الصحافة قمم ال       .  وحدبه عليها 
 ".حتية الندوة الرفاعية"عنواا 

 : أنا أمام قمم الشعر العريب هنا، وأمام رواد الصحافة، وأقطاب األدب، فأرجو املعذرة-
ينســـاب مسحـــاً رائقـــاً وضـــاء

. 

نـــبع تدفَّـــق يف الـــرياض ســـناء 
. 

وتطــيب يف ثغــر الــزمان غــناء   
                                                            . 

ــروبة    ــيه طـ ــتعانق األرواح فـ تـ
. 

ــاء    ــدات عط ــيايل اخلال ــروي الل ت
. 

تســري النســائم مــنه عاطــرة الــندى 
. 

يســقي الــنفوس ســعادة وهــناء   
. 

ــى   ــابيح النه ــمت مص ــه ابتس ــبع ب ن
. 

ــاء  ــت ظم ــم روي ــوي ولك ــي أرت ك
. 

ــثاً    ــتك اله ــري جئ ــدوالً للخ ــا ج ي
. 

ــاء يف شــــاطئيك حمــــبة وإخــ
                                                            . 

ــتحت    ــوب تف ــام القل ــت أكم آنس
. 

زاداً يقــــيين عثــــريت وشــــفاء
. 

ووجــدت يف أحضــان عطفــك ضــاليت 
. 

ــتون رواء   ــن الف ــيك م ــفي عل تض
. 

ــبالغة واحل   ــاس ال ــدت أنف ــىووج ج
. 

يـــتلو علـــيك قصـــيدةً عصـــماء
. 

ــرم      ــك مغ ــبل ب ــرد بل ــنا يغ فه
. 

ــذاء   ــا أشــ ــة كلماــ ريانــ
                          .                                   

ــة    ــك قص ــر ل ــزف ناث ــناك يع وه
. 

ــاء ــباح مسـ ــزقنا صـ ــداً ميـ وجـ
. 

ــهفاً   ــيس تل ــيس إىل اخلم ــي اخلم نقض
. 

ــنفوس   ــى ال ــرور عل ــى الس رداءأرخ
. 

ــدنا   ــدرك عق ــم ص ــا ض ــىت إذا م ح
. 

ــاء    ــبت رج ــراقاً وط ــت إش فعظم
. 

يــا روضــة احلســنات صــانك خملــص 
. 

ــنافه   ــاوزت يف أكـ ــوزاءجـ اجلـ
                                                            . 

بانــيك مل يــبخل علــيك جبهــده    
. 



ــداء   ــدروب ف ــريك يف ال ــى مس يرع
. 

ــنجاح    ــدك ال ــيك قل  ومل يــزلبان
. 

ــاء  ــاً وأضـ ــق بامسـ ــب تألـ حـ
. 

ــوى   ــكرهم ه ــيك أس ــوافدون إل وال
. 

ــودة ووالء ــيك مــ ــرنو إلــ يــ
. 

ــر منــ     ــل قط ــت بك ــد رأي رباًولق
. 

ــواء  ــبني لـ ــق اجلـ ــر مؤتلـ للفكـ
                                                            . 

أعلـــيت يف أفـــق الرشـــاد أبـــية 
. 

خـــار ـــاءصـــرحاً يـــتوجه الف
. 

ــيتها   ــد أمض ــت ق ــاً أن ــرون عام عش
. 

ــناء ــة غَــ ولعاشــــقيك حديقــ
. 

ــنهالً     ــثقافة م ــيها لل ــنت ف ــد ك ق
. 

رةً معطـــاءقـــنوات فضـــلك ثـــ
. 

شــاخ الــزمان علــى خطــاك ومل تــزل 
. 

ــباء   ــاملني ه ــد الع ــاع جه ــا ض م
                                                            . 

ــك    ــت ب ــس وتطاول ــل أنف يف احملاف
. 

ــياء  ــع ضـ ــبوع يشـ للحـــب ينـ
. 

ــبه    ــذي يف قل ــرجل ال ــا ال ــا أيه ي
. 

للشـــكر تبلـــى واملـــديح ريـــاء
. 

نسـجت الكـذب يـوماً حلَّة      أنـا مـا      
. 

ــناء  ــيك ثـ ــره علـ ــداً وأنثـ عقـ
. 

ــي   ــوفاء عواطف ــم بال ــوف أنظ ــا س أن
. 

ــاء  ــيك وفـ ــه إلـ ــاً وأمحلـ تاجـ
 .                                                            

وأصــوغ إحساســي وحمــض مشــاعري 
. 

ــياء    ــبني ح ــرق يف اجل ــب يش واحل
. 

احللـــم يف بـــرديك مللـــم مشلـــه 
. 

لـــق يضـــوع شـــهامة وإبـــاءخ
. 

ــة    ــائل قم ــك يف الفض ــمت أن أقس
. 

 

 :أما للمضيف فنقول
زمـــن اجلفـــاف مديـــنة عـــذراء

. 

ــن الــذي للفكــر شــيد عــزمه  ــا اب ي
. 

فتفجـــرت أحـــداقهن ضـــياء  
                                                            . 

العلـــم كحـــل بالفـــتون عـــيوا 
. 

وســرى اجلمــال حبضــنها أفــياء   
. 

ــباا   ــوجدان يف جنـ ــراقص الـ وتـ
. 

ــراء  ــبهة غـ ــول وجـ ــباً يصـ قلـ
. 

ــة   ــح عف ــاش ينض ــنفاق فع ــاف ال ع
. 

تـــرك اجلمـــود بدربـــه أشـــالء
. 

ــه   ــن أعالم ــذب ع ــوح ي ــر الطم ح
. 

ــاء  ــنارة مشَّــ ــرمات مــ للمكــ
                                                            . 

والـــيوم تـــبين راحـــتاك كمـــثله 
. 

ــيداً ــت ختلـ ــاء فعظمـ ــه ووفـ لـ
. 

ــرى   ــره ذك ــة فك ــت راي ــه ومحل ل
. 

  ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :ين الذي استهل حديثه، بقولهمث أعطيت الكلمة لصديقه عبد الفتاح أيب مد

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، أمحد اهللا وأصلي وأسلم على خري خلقه، سيدنا حممد وعلى آله                   -
 ...وأصحابه أمجعني، وبعد

أمحد باعطب حني قال مكره أخوك، يعين مكره على اخلري، على معىن            /   فلعل الصديق األستاذ   -
 :- رمحه اهللا -ي أستشهد ببيت شوقي القول املأثور، يثاب املرء رغم أنفه ولعل

اذكــرا يل الصــبا وأيــام أنســي   
. 

ــيل ينســي     ــتالف الــنهار والل اخ
. 

 فما أكثر ما نسي اِإلنسان ولكنه ال ينسى الوفاء، أذكر ذه املناسبة، حينما كنا نعمل يف                   -
فة يف فندق اليمامة بالرياض، مجعنا جملس فيه املرحوم الشيخ عبد القدوس األنصاري، واألستاذ               الصحا

، وبعض األخوة الذين كانوا يعملون يف الثمانينات قبل املؤسسات،          - عفا اهللا عنهما     -أمحد السباعي   
إن :  باعي، فقال  عن األستاذ أمحد الس    - رمحه اهللا    -وكان احلديث يدور بيين وبني األستاذ األنصاري        

األستاذ أمحد السباعي رجل نساء، ذا التعبري الذي ال أنساه، وقد مر عليه اآلن أكثر من عشرين عاماً،                  
ولكين ال أنسى   :  وكانت بديهة األستاذ السباعي سريعة يف الرد، وكان رداً جممالً رائعاً مجيالً، فقال             

نه مل يكن يتوقع هذا الكالم من الشيخ األنصاري يف           الوفاء، كان رداً رائعاً لألستاذ السباعي، رغم أ        
حديث عابر، فنحن ال ننسى الوفاء ألن الذي ينسى الوفاء ال يستحق أن يذكر، وال يستحق أن                    

 .يصاحب األخيار
عبد العزيز الرفاعي من أشراف الرجال ومن فضالئهم، ومن أكرمهم          /   معايل الصديق األستاذ   -

ما قبل مخس وثالثني سنة ويعود الفضل يف ذلك هللا أوالً، مث للشيخ حممد               خلقاً، ومعرفيت به ترجع إىل      
حافظ األستاذ سابقاً مبدرسة العلوم الشرعية، الذي يسعى إىل اخلري، ويدل عليه، فحينما تركت املدينة               
إىل جدة أوصاين بأن أتعرف على الصديق األستاذ الرفاعي، وسعيت إىل األستاذ الرفاعي يف مكة،                 

 العالقة يف مكة من عام ألف وثالمثائة ومثانية وستني للهجرة، وكان الفارق بيننا فيما أتصور                  وبدأت
باألمس واليوم كبرياً، فهو رجل يف النيابة، وأنا رجل صعلوك أعمل يف اجلمارك، والبون بيننا شاسع،                 

يف معارفه، فقد   ولكن الفوارق عند الصديق ذي اخللق الكرمي العايل الدمث ال توجد يف قاموسه وال                
كان يسعى إيلَّ يف جدة يف بيت من لنب، تارة يف الصحيفة، وتارة يف الكندرة، وتارة مير يب يف مقعد                      
صغري يف إحدى بيوت جدة القدمية، وكان جيالسين على خسفة، أو على حنبل، ونقضي يوماً وبعضاً من                 

 يف النيابة، وأرجو أالَّ يضايقه هذا       سواد الليل، وحني كنت أسعى إليه يف مكة كنت أكرهه إكراهاً وهو           
 .السر، فأجربه على أن ننام يف قهوة الغزاوي خارج مكة، وهو رجل له بيت وله أم حيفظها اهللا



 هذه أسرار وتاريخ، فكان جياريين، ورمبا يف بعض األوقات نفطر يف شارع اليوسفي عند فوال                -
داته، ويتمرد على ظروفه لريضي صديقاً      معروف يف مكة مشهور هناك، وهو بعمله ذلك خيرق كل عا          

حيبه ويكن له الوفاء، لريد له بعض مجيله، وكان يساعدين يف فترة بداية حيايت الكتابية، وكنت أطمح                  
، وكان أحد احملررين فيها      "البالد السعودية "كغريي إىل الشهرة، فكنت أرسل كلمايت إىل جريدة           

ن يصنع رغم رداءة ما كنت أكتبه يف تلك السنني، وما           والعاملني، وكنت أوسطه لتنشر يل كلمة، وكا      
وتقدمي بطلب صحيفة لتكون    "  األضواء"زلت ال أنسى له يوم محل إيلَّ البشرى بعد احتجاب جريدة            

 .مربوك: يل، ويبشرين ذات صباح، بقوله
 .وماذا؟ كأنين قد نسيت األمر: قلت له
 "..الرائد"صدر األمر بإعطائك امتياز إصدار جملة باسم : فقال

 ليس هذا فحسب، ولكن كنا نلجأ إليه، وما زلنا بعد اهللا، يف أن يقضي لنا حاجاتنا وحاجات                  -
 .اآلخرين الذين ال يستطيعون أن يصلوا إىل الدواوين وإىل اجلهات العليا

/ استأثرت بالصديق معايل األستاذ   )  عرفات( جبانب هذا كان املرشد، وكان املشارك رغم أن          -
حسن قزاز  /  ، وكان األستاذ  "الرائد" الرفاعي فضمته إىل أسرا، ولكنه كان يشارك يف           عبد العزيز 

مساه اهللا باخلري حياول ما استطاع أن يستأثر بالصديق الرفاعي، ومع ذلك كان الوفاء منه، وكانت                  
 علي  /، وحني كنت أنشر بعض النقد بدوافع األستاذ       "الرائد"الصداقة القدمية جتربه على أن يشارك يف        

العمري وتلك املعارك الضارية، املعارك اليت قد نتجاهلها اآلن وعفى عليها الزمن، إن صح أن هذه                   
 املعارك تنتهي، كان ينصح نصح الويف بلطف، كيف ننتقد؟ أو كيف نعامل الكبار؟ أو كيف حنترمهم؟

التقدير، وطبيعة   وهذا حق ألن أصحاب التجربة يف السنني املواضي هلم منا االحترام، وهلم منا               -
وإذا كان عاقالً يتراجع    .  ولكن حينما يشيخ اِإلنسان يدرك أخطاءه     .  احلياة أن يتمرد اجلدد على القدماء     

 .عن كثري من املواقف
 والواقع أن احلديث يطول لو أردت أن أستعرضه خالل اخلمس والثالثني سنة، ولكنين أوجزه               -

حينما يسبقك  :  ورمبا أقول كما قال أستاذنا الزيدان     فأذكر الندوة اليت مضى عليها عشرون عاماً،         
آخرون باحلديث فقد يقطعون عنك الطريق لتقول ما تريد، ولكن على جانب آخر قد يفسحون لك                 
اال فيفتحون لك آفاقاً، ويذكرونك بأشياء قد نسيتها فهذا السبق له جانبان، ال أقول سليب وإجيايب،                

 .ورمبا قد يكونان إجيابيني معاً
 الواقع أنه جبانب ما ذكر، رمبا نسي بعض الزمالء اِإلخوان أن األستاذ الرفاعي جبانب املكتبة                 -

الصغرية يف حجمها، الكبرية يف فائدا ومعانيها وعطائها أنه بدأ يعىن بالتراث، فهو قد نشر كتباً منها                  
 مدرسة عشرين عاماً شيء     والواقع أن تأليف كتاب عن جملة كانت مبثابة       .  كتاب عن الزيات والرسالة   



يستحق الكثري من التقدير، إىل جانب كتب أخرى تراثية أخذ األستاذ عبد العزيز على عاتقه رغم                  
تكلفه، ورغم مشاق السفر اليت يعرفها األخ حممد سعيد طيب ونعرفها حنن يف النادي ورمبا أسرع األخ                 

 على حسابنا فالبون شاسع بيننا       إن النادي يطبع على حساب احلكومة وحنن نطبع        :  الطيب ليقول 
على كل حال هذا موضوع أردت أن أقطع        .  وبينكم إذا خسرمت فال تسألون، وإذا خسرنا فإننا نسأل        

به الطريق على األستاذ حممد سعيد طيب، وصديقنا عبد العزيز الرفاعي عزوف عن الثناء، والعجيب                
 علي العمري وأمثاله ألن خلقه كان يضفي على         أنه من خلقه مل يتعرض ملعارك الشباب اليت كان يشنها         

 .هؤالء املشاغبني فيغلبهم، وأنا هنا ال أثري األستاذ العمري ولكنها ذكريات ماضية
 إن احلديث يطول عن الصديق الويف، ولكين ال أحب أن أستأثر ذه األمسية وأقطع الطريق                 -

الكثري مما يرغبون أن يعرفوه، ولكين قبل أن        عن اِإلخوان الذين يودون أن يستمعوا من احملتفى به إىل           
 لألخ الصديق األستاذ    - ألن اِإلنذار قد يأيت الحقاً       -أي هذه الكلمة أكرر وأذكر وال أقول أنذر         

عبد املقصود خوجه بأنين أجدد الدعوة له لتكرميه، فهو جدير بذلك فأرجو أالَّ ينسانا أو تأخذه غرة                  
ان على خري ويطوي حقائبنا ويوعدنا إىل عام قادم، ولذلك فإين             تكرميه لآلخرين أن يدركنا رمض     

أشهدكم بأين أكرر بإحلاح إىل ضرورة موافقته على طلب النادي له لتكرميه فهو حري بذلك وأعتقد                 
أنه ال يفيده وال يضري اآلخرين إذا قطع أسبوعاً من هذه األسابيع قبل أن يدركنا رمضان فيفضل علينا                   

 . والسالم عليكم. كراًش. بقبوله دعوتنا
 

  ))كلمة األستاذ حممد سعيد طيب(( 
مث تعطى الكلمة بعد ذلك للسيد حممد سعيد طيب مدير عام مؤسسة امة حيث يلقي                 

 :الكلمة التالية
عبد العزيز الرفاعي، غري أن     /   بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلقيقة أن هذه الليلة هي ليلة األستاذ           -

ري، أستاذنا وحبيبنا، وأستاذنا الكبري حممد حسني زيدان، وأستاذنا السيد علي            األستاذ طاهر الزخمش  
حسن فدعق، وأستاذنا عبد الفتاح أبا مدين، تعرضوا لسرييت على حنو وآخر، وعلى كل حال فلهم                  

 .الفضل الكبري
-            ة، وهو أن صديقنا عبد      لكين أحب أن أوضح لكم قليالً فيما يتعلق بالثالثائية واالثنيني 

 .املقصود، يعطي جملسه كثرياً من اهتمامه، وكثرياً من عنايته، حىت يأيت ذا الشكل املنظم املرتب
 والصالون األنيق ألستاذنا الرفاعي الذي مضى عليه عشرون عاماً أو تزيد، معروف للجميع،              -

اً أدبياً، وليس   ألنه ليس صالون  "  جملس العموم "يبقى موضوع الثالثائية، فيمكننا أن نطلق عليه تسمية          
ندوة فكرية، وليس ملتقى أدبياً، وإمنا قد يتفضل أستاذ كبري مثل األستاذ زيدان أو شاعر كبري                    



كشاعرنا حسني باشا سراج، أو السيد علي حسن فدعق، ويتكرمون وحييطونين مبشاعرهم الطيبة               
 جملس كمجلسي   النبيلة، ويتجشمون مشقة الطريق إىل بييت لزياريت، ووجود واحد من هؤالء يف              

. املتواضع جيعل من الضروري أو من الطبيعي أن يرتفع احلديث إىل مستوى األشخاص الذين حضروا               
فإذا أُثري يف بعض الثالثائيات نقاش يف موضوع لبعض اجلوانب الفكرية واألدبية والشؤون العامة يف                 

وهذا .  يت حتضر تلك الثالثائية   اتمع، فإن ذلك ال يكون مستغرباً ألنه يتناسب مع مقام الشخصيات ال           
ة عند عبد املقصود خوجهيعين أن جملس الثالثائية ال يتخذ شكالً منظماً ومرتباً كمجلس االثنيني. 

 . والصالون األنيق خبميسية األستاذ الرفاعي، وهذا جمرد توضيح عابر-
إن هذه احلفالت   :  ل قال أستاذ كبري مقولة هلا عالقة ذه املناسبات أي حفالت التكرمي، فقا             -

هي تكرمي وتشنيع يف ذات الوقت؛ وهذه املقولة ال ختلو من فلسفة، ويشم فيها رائحة األستاذ محزة                   
 ، لكن ملاذا ال نطبقها عملياً اآلن ونشنع على األستاذ الرفاعي؟- اهللا يرمحه -شحاته، 
 مدين إىل أنه رجل      األستاذ الرفاعي حقيقة أمجع األستاذ زيدان واألستاذ عبد الفتاح أبو            -

متواضع، أو أنه رجل جيرب اآلخرين على احترامه، احلقيقة األستاذ الرفاعي رجل أحياناً يثري أعصابك                
بأدبه اجلم يذكرين بالشيخ علي اجلفايل الذي يثري أعصابك حني جتلس معه، بأدبه فال يصدر منه شيء                  

ليه، واحلقيقة أن مما يتمتع به األستاذ       يغضبك وال تسمع منه كلمة تتيح لك الفرصة بأن جتد طريقك ع           
الرفاعي قدرته على أن يثريك بأدبه اجلم، واألستاذ الرفاعي يظن بعض الناس أنه رجل مسح ميكنك أن                  

 .تأخذ منه ما تريد بسهولة لكن هذه احلقيقة يف بعض اجلوانب شيء وهم
لسعوديني يف أن نطبع     أنا أضرب مثاالً على ذلك، ذات مرة كنت أستطلع رأي أحد األدباء ا             -

الرفاعي على أن يتوىل األمر عن طريق دار        /  واهللا فيه شبه اتفاق بيين وبني األستاذ      :  له كتاباً ما، فقال يل    
الرفاعي، واحلقيقة كان يهمين ذلك األديب بعينه، وكنت أمتىن أن تقوم امة بنشر وإصدار كتابه،                 

 أتفاهم مع األستاذ الرفاعي، وأنا واثق من نفسي،         هذا أمر بسيط جداً، سوف    :  وأخذنا الغرور وقلت له   
الرفاعي ومل يسبق يل أن طلبت منه       /  فاملطلوب ليس أمراً صعباً وسوف أستخدم مكانيت عند األستاذ         

 .واهللا هذا املوضوع تقرير: شيئاً، فأول ما طرقت املوضوع، فإذا هو بأدبه اجلم يقول يل
 ماذا يعين تقرير؟: قلت له
 .ملفهوم املتعارف بني املطوفنيتقرير با: قال

 .ولكن يا أستاذ قد ألغيت التقارير كلها: قلت له
حاولت بكل الطرق والوسائل يف     .  هذا فيما يتعلق باملطوفني ولكين مل ألغها من قاموسي         :  قال

احلصول على الكتاب حىت تقوم امة بطباعته، لكن كل حماواليت ذهبت أدراج الرياح حيث أى                 
 :قولهاحملاوالت ب



 .واهللا لقد صدر الكتاب عن دار الرفاعي
، "املدينة" ومسعت مرة أن األديب نفسه يوايل نشر قصة مجيلة له على حلقات يف ملحق جريدة                 -

أمل أقل لك إنه تقرير     :  فحاولت احلصول عليها للقيام بطباعتها لكين فوجئت باألستاذ الرفاعي يقول يل          
هذه احلقائق تربهن أن الرفاعي رجل متسامح ورجل متواضع ولكنه          .  اًوأنا مل ألغ التقارير، ال حتاول أبد      

يف بعض املواقع واملواقف يكون صلباً عنيداً جداً، ومن جهة أخرى فال خيلو من توريط اآلخرين فهو                  
الذي أوقع امة وساهم إىل حد كبري يف توريطها يف موضوع النشر، ولكن هل تعلمون كيف مت ذلك؟                  

بة امة يف القيام بدور النشر وكنا نعتقد لكونه سابقنا يف هذا اال أن تغلب عليه                 عندما علم عن رغ   
الغرية كبشر وحياول تثبيط مهمنا عن السري يف طريقنا، ولكن فوجئت به يبعث إيلَّ خطاباً ينضح بكل                  

 .التقدير وبكل اِإلشادة، وبكل الدعاء املخلص لنا بالتوفيق
سله إيلَّ خطاب جماملة ال أقل وال أكثر، ولكن األمر مل يقتصر             وقد اعتربت اخلطاب الذي أر     -

على اخلطاب، بل دعم ذلك باالتصال اهلاتفي، واالتصال الشخصي والزيارات املتكررة يف مكتيب بني               
فترات متقاربة فدعوت اهللا أن يكون عوناً له ولنا، فنحن نستقل مركباً واحداً، إن جنا جنونا مجيعاً،                   

عبد /  شرات اآلن تشري إىل أن املركب يتأرجح، ولكن نسأل اهللا أن خييب ظن األستاذ              ويظهر أن املؤ  
الرمحن املعمر، وأن يفيق اتمع إىل قيمه وإىل ما ينبغي أن يكون عليه، ويعتين مبا يضع يف رأسه أكثر من                    

 احلاضر تم   عنايته مبا يضعه يف رجله، فاألستاذ املعمر وهو أحد الناشرين يقول إن الناس يف عصرنا                
إن الناس تم بتغذية املعدة أكثر من       :  باجلزم واألحذية أكثر من اهتمامهم مبا يزين عقوهلم بل يقول          

 .اهتمامهم بتغذية العقول فأسأل اهللا أن يعينه وأن يأخذ بيده
 أنا كناشر أعرف شخصياً كم هي خسارة األستاذ الرفاعي مادياً، وسيظل خيسر إذا استمر يف                -
عبد الفتاح أبو مدين، فالناس الذين كانوا حيبون املواد الدمسة           /  عمال اليت أشار إليها األستاذ    نشر األ 

ذهبوا، هناك خرب أحب أن أقوله قد ال يعرفه اِإلخوان، وهو أن األستاذ عبد العزيز يسعى يف صمت                   
 جدال رائد   ويف دأب بدون دعاية إىل تأسيس مشيخة للناشرين وإن شاء اهللا سيكون شيخها، ألنه بال               

 . النشر يف اململكة العربية السعودية

  ))كلمه األستاذ عبد ا رجب(( 
وبعد أن حتدث األستاذ حممد سعيد طيب بأسلوبه املرح وأثىن على احملتفى به بعبارات فيها               
من الفكاهة والطرافة ما استحوذ به على قلوب سامعيه، بعدئذ طلب األستاذ عبد اهللا رجب                 

ك يف االحتفاء باألستاذ عبد العزيز الرفاعي وليبين جوانب أخرى رمبا خفيت على             الكلمة ليشار 
 :كثري من املتابعني ملا يكتبه وينشره احملتفى به، فقال



 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلقيقة أنين غرس من غرس األستاذ عبد العزيز الرفاعي، فقد                  -
ل الشخصي، وعندما طلبت اآلن الكلمة أردت فقط أن         تعلَّمت على يديه، تعلمت باملراسلة، مث باالتصا      

 .- رمحه اهللا -أذكره مبن كان سبباً يف ربط عرى املعرفة بيننا، وهو فضيلة الشيخ حممد طاهر كردي 
 أما حديثي عن األستاذ الرفاعي فما قيل عنه ليس إالَّ قليالً من كثري، فهو على خلق عال                    -

ذكر أنين أرسلت له ذات مرة رسالة قبل أن جتمعين الظروف به،            ويأسر الناس بفضله وخبلقه وعلمه، أ     
وشرحت له بتلك الرسالة أن لدي حبثاً يف األمساء والرموز والتواقيع املستعارة، وطلبت منه املساعدة                
وإرشادي مبا حيقق النجاح للبحث، وما هي إالَّ أيام حىت أظفر برد من األستاذ الرفاعي، ما زلت أحتفظ                  

 فيها نقاطاً كثرية تتعلق باملوضوع، ولكن الحظت من خالل السطور أنه ال يريد أن يشمله                به، شرح يل  
موضوع حبثي ألنه ال يريد أن يعرف الناس الرمز أو االسم املستعار الذي كان يذيل به بعض قصائده،                   

 .هذه واحدة. وإن مسح يل سأعلنه عليكم
 يل يف سلسلة املكتبة الصغرية، تلقيت منه         أما الثانية فقد بعثت إليه ببحث رجوته أن ينشره          -

بعد مدة رسالة تفيد بأن الرجل قد قرأ البحث وأضاف بعض النقاط اجلديدة اليت تفيد املوضوع،                   
إذا كان البحث يفيد أكرب شرحية ممكنة من املثقفني أو القارئني، فأنا ال أمانع يف               :  وأعاده إيلَّ وهو يقول   

طاين القناعة يف نفسي أن أحجم عن نشر ذلك البحث، وقد فعلت،             أن أنشره لك، وكأنه ذا قد أع      
وله الفضل يف هذا، وعلى طريقة األستاذ الطيب بأن األستاذ الرفاعي يورط بعض الناس، أذكر شيئاً                 

 .مماثالً حصل يل معه وأشكر األستاذ حممد سعيد طيب الذي أتاح يل أن أقول هذا الشيء
وال أريد أن أذكر األطراف     "  املدينة" موضوعاً يف جريدة      قبل سنتني أو ثالث سنوات كتبت      -

الذين تناوهلم حبثي ألم موجودون مجيعاً هنا، وقلت إن فالناً سرق من فالن حبثاً، وفوجئت قبل أن                   
 واليت شاركين يف إعدادها صاحب النص       -أقوم بنشر احلقائق والرباهني املتعلقة بتلك السرقة األدبية         

يتحدث فيه عن فالن املتهم، فأدركت      "  عكاظ"ذ الرفاعي يرسل موضوعاً جلريدة       باألستا -املسروق  
من قراءيت للموضوع بأن األستاذ الرفاعي يريد أن ميتحن يف نفسي مكانته، ويف الوقت ذاته يوصيين                 

 .بالتوقف عن مواصلة حبثي، وفعالً توقفت
ه وهو أنه منذ بداية نشر       ومن حسناته اليت لن أنساها أذكر له حسن صنيعه الذي غمرين ب             -

سلسلة املكتبة الصغرية وهو يوايل إرسال ما يصدر منها إيل، ويقول يل يف رسائله اليت يرفق ا تلك                    
 .الكتب إن هذا الكتاب من الدفعة األوىل اليت أستلمها من املطبعة، كم هو كبري، وكم هو مشجع لنا

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))تاذ عبد الرمحن املعمركلمة األس(( 
وبعد أن انتهى األستاذ عبد اهللا رجب من كلمته أعطيت الكلمة لألستاذ عبد الرمحن                

 :املعمر، حيث قال
، ماذا عسى أن أقول بعد أن حتدث أساطني         "ال عطر بعد عروس   "   بسم اهللا الرمحن الرحيم،    -

ست كصلة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين        األدب والبيان؟ إن صليت باألستاذ الرفاعي صلة قدمية، لي         
طبعاً، فقد عرفته يف ديوان رئاسة جملس الوزراء رئيساً لنا يف العمل، وعرفته بعد ذلك، فعرفته مفتاحاً                  

ألن التواضع الزائد كالكرب    "  للخري مغالقاً للشر، وعرفت فيه التواضع الذي أتضايق منه أحياناً،           
 .ألمور ذميمكال طريف قصد ا: ، كما يقال"الزائد

 األستاذ عبد العزيز الرفاعي رجل يف زمن قلَّت فيه الرجال، فيه الوفاء، فيه احللم، ويكفي                  -
، وقد  - فجزاه اهللا خرياً     - عاماً، هذا حلم كبري فيما أعتقد        ٢٠دليالً على حلمه أنه يصرب على مثلي        

لنصيحة، أما املكتبة الصغرية كما     عاشرته يف احلضر والسفر، ويف املنشط واملكره، فعلمت فيه الوفاء وا          
 :يسميها األستاذ الرفاعي، فهي كما يقول الشاعر فيها

ــغرية  ــبة ص ــد مكت ــيم اجله عظ
. 

ــمي   ــع أن تس ــوك التواض ويدع
. 

ة حىت يقوم   ني الفارغ ت أما مزاياه الكثرية، فيكفي أن نذكر منها أنه يرسل من يشتري الكرا             -
مبلئها هدايا للناس، وال خيجل البعض أن يطلب منه فاكهة، أو مالبس، أو أجهزة كهربائية، إن بريد                  

 .األستاذ الرفاعي يكاد يكون من أعظم الربد اليت رأيتها يف حيايت
 :وفيه قال أحد أصدقائنا يف الندوة.  إنين أفخر بصحبيت لألستاذ عبد العزيز، وأفخر مبحبته يل-

ودي ومطَّليب ــه ومقص ــد اِإلل ــبع
. 

ــى إريب    ــي منته ــز الرفاع ــبد العزي ع
. 

ــم واألدب  ــول العل ــرت بق ــد ظف فق
                                                  .           

ــؤه     ــاهللا يكل ــه ف ــرت ب ــإن ظف ف
. 

 األستاذ عبد العزيز الرفاعي يعمل أعماالً كبرية، وينسبها لآلخرين، يف حني نرى يف هذا                 -
إن هذا لشيء عجيب، فاألستاذ عبد العزيز جدير        .  الزمن كثرياً من األدعياء الذين يدعون ما مل يعملوه        

بالتكرمي، وجدير بالتقدير، ولقد قرر إخواين رواد الندوة اخلميسية يف الرياض أن يقيموا مبناسبة مرور                
 عاماً على تأسيسها حفلة تكرمي له، نرجو اهللا تعاىل أن ميد يف عمره وأن حنتفل بالذكرى الذهبية                   ٢٥

 .لندوته الفكرية األدبية
ء، لكن كل مهنة حتمي نفسها من األدعياء إالَّ           إن مصيبتنا يف هذه البالد هي كثرة األدعيا         -

ولو تدخل مدٍع يف    .  األدب، فالكهرباء مثالً حتمي نفسها، فلو تدخل متطفِّل عليها، لصعقه التيار            



                   النجارة لقطع يده املنشار، إالَّ األدب املسكني، ال يستطيع محاية نفسه وال جيد من حيميه فكل من هب
 :إا مصيبة عظيمة كما قال الشاعر. يص، وال غربلة للرجالفليس هناك متح. ودب يكتب

ــم واآلداب  ــوم العلـ ــى رسـ وحمـ
. 

ــاب    ــى بعج ــد أت ــزمان لق ــس ال تع
. 

فـــيهم رددتهـــم إىل الكـــتاب  
          .                                                   

ــدي   ــطت ي ــو انبس ــتاب ل ــى بك وأت
. 

 فيا أيها اِإلخوان إن يف هذه األمسية العظيمة، الفضل فيها هللا تعاىل مث لألستاذ عبد املقصود                  -
عبد العزيز الرفاعي الذي    /  يات يرجع لألستاذ  خوجه، وال نستغرب هذا منه، والسبب يف هذه األمس        

سن هذه السنة احلسنة فله أجرها، وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة، من غري أن ينقص من أجر                      
 .صاحبها شيء، كما يف احلديث

 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 :مث حتدث األستاذ حسني جنار قائالً
 اليت كانت األمسيات تسري عليها من قبل، فال بد من أن نسمع شيئاً من                مبا أننا قطعنا العادة،    -

 .عبد العزيز الرفاعي/ الشعر الشعيب، يشارك يف حفاوة األستاذ
 األخ الزميل األستاذ الشريف منصور بن سلطان أعد أبياتاً ذه املناسبة، سيقوم بإلقائها على               -

 . أمساعكم، فليتفضل
 

  ))يف منصور بن سلطانكلمة األستاذ الشر(( 
بعد هذه الكلمة املختصرة اليت ألقاها األستاذ حسني جنار وقدم ا الشريف منصور بن                
سلطان لينشد على احلضور قصيدة من الشعر الشعيب مشاركةً منه يف االحتفاء بسعادة األستاذ               

 :وقال" امليكروفون"عبد العزيز الرفاعي، تناول الشريف الالقط 
 رمحن الرحيمبسم اهللا ال

عبد الرمحن املعمر وصفين اآلن، فأنا من أدعياء األدب يف ساحة عمالقة             /   أظن أن األستاذ   -
الفكر، ولكن بصراحة خجلت جداً ويا ليتين ما كتبت، ولكن روح اِإلنسانية والنبل اليت أيقظها                  

نسان من  عبد املقصود خوجه حركت مشاعري وال سلطان يل عليها، وعلمي أن هذا اإلِ              /  السيد
أصحاب الثراء، ونفسي بقدر حبها التعلُّق مبن هو أكرب مين فكراً، فإا تتهرب عن من هو أكرب مين                    
مادة، إالَّ يف حاالت نادرة، وهذا هو الفارق الكبري بني الفكر واملادة، فعمالقة الفكر يقدرون وحيسون                

كس عمالقة املادة الذين جتد أكثرهم       بأصحاب املواهب الفذة، ألم مروا ا، وال يتنكَّرون هلا بع           



يتناسون ويتنكرون لبدايام هذا من سوء طغيان املادة، فاألستاذ عبد املقصود مجع بني احلسنيني، فسخر              
 .ما أكرمه اهللا به يف أهدافه النبيلة، وهذا خلق األوفياء

ابتها باللغة   هذه القصيدة كتبتها عصر هذا اليوم حينما تذكرت الندوة، مل أجرؤ على كت               -
 :العربية ألن ذلك حيتاج مين إىل جهٍد كبري فكتبتها باللغة العامية قلت فيها

ــيعها ــن الفصــحى مقصــر وب ــاين ع م
. 

العــذر يــا أهــل الفكــر مــنكم ومــين 
. 

ــيعها  ــف مج ــا بول ــعيب م ــحى وش فُص
                                                            . 

ــي    نهــي د نــر ج ــنات الفك ــن ب لك
. 

شـــياطني شـــعري الزم إين أطـــيعها
. 

ــين    ــيل مغ ــي أص ــى عقل ــيطر عل س
. 

اـب صنيعه ـل العرف طي  ـى أه ـأثين عل 
. 

ــوين     ــا ت ــنا م ــيوتاً بالث ــم ب وأنظ
. 

ــذيعها   ــوباً ن ــرميك وج ــل تك يف حف
. 

ــبد العز  ــي  ع ن ــنا ــيوم جي ــز ال ي
. 

ــيعها  ــر رب ــم وأزه ــاش العل أروت عط
                                                            . 

ــين   ــي حت ــوده الل ــر ورع ــيث الفك غ
. 

ــا بلســماً للجــرح يشــفي صــريعها ي
. 

يـا ذا التعن  ـا ي ـك الوف ـا ول ـمنك الوف  
. 

رايــتكم البيضــا تــوامض ملــيعها   
. 

ــثين    ــهد ن ــم نش ــال العل ــتم رج أن
. 

أصــروح علــم شعشــعت مــن بــديعها
. 

ــبين   ــالً يـ ــتاريخ فعـ ــريتم الـ أثـ
. 

يف حمفـــل األجـــواد ال زال ريعهـــا
                               .                              

ــين    ــاب ظ ــب وال خ ــرميكم واج تك
. 

ــيعها    ــي رف ــن تعل ــثله م ــيل م قل
. 

ــين     ــنة تس ــن س ــوجه س يف دار خ
. 

ــريعها  ــمع بـ ــات تسـ وال كويسـ
. 

مــا ضــاع وقــته بــني حكــم وصــين 
. 

مــا أين مــويف مــدح مــن نــال بــيعها
. 

ــين يشــهد  ــتاريخ وإن قمــت م ــه ال ل
. 

 .والسالم عليكم
 

ألقى الشاعر الشعيب الشريف منصور بن سلطان قصيدته قدم األستاذ حسني جنار            وبعد أن   
 :احملتفى به ِإللقاء كلمته بقوله

 أما اآلن فالكل ينتظر، مشوقاً ومتشوقاً إىل أن يسمع من احملتفى به األستاذ عبد العزيز الرفاعي                 -
 اجلميلة إىل عامل املتعة واجلمال،      ما يبلُّ به غلته ويطفئ به حرارة شوقه، ويأخذه على بساط ذكرياته            

 :فليتفضل



  ))كلمة احملتَفى به األستاذ عبد العزيز الرفاعي(( 
وبعد هذا التقدمي الذي ألقاه األستاذ حسني جنار ليفسح اال لألستاذ عبد العزيز الرفاعي              
 حىت يشنف آذان السامعني واحلاضرين بأعذب الذكريات، ويطوف م رياض األدب والفكر            

كرسي "واملتعة الذهنية والنفسية، أخذ األستاذ عبد العزيز الرفاعي مقعده أو ما يطلق عليه                 
 :وأخذ يغترف من حبر ذكرياته وميأل ا دالء املتعطِّشني إليها، فقال" االعتراف
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، أيها اِإلخوة األحبة، وكل منكم له جمده، وله مكانته، وله ريادته يف                  -

نيا األدب والفكر، لقد مسعت الليلة ما أخجلين كل اخلجل، وال أكتمكم أنين كنت أعد يف نفسي                   د
كالماً لعلّي أستطيع أن أقوله، لكين ال أجده اآلن، فإن قصر يب بيان فاعذروين، فلقد مسعت الليلة ما مل                   

 قط إالَّ أن دوري     خيطر على بايل، ومل أكن أتصور إطالقاً، أنين على شيء مما تقولون، وما أحسست              
كان ضئيالً، وأنه من الضآلة حبيث ال أستطيع أن أراه، وإن أزعجت كلمايت هذه صديقنا الطيب،                  

 .ولكنه يكون طيباً دائماً، امسحوا يل أن أقول إنه مل يشهر يب قط كما شهر يب الليلة
 عبد املقصود    يف الواقع لقد دهشت جداً عندما أصر علي صديقي، وهو صديق قدمي، األستاذ             -

خوجه أن أحضر هذه الليلة، فقد حاولت أن أتفلَّت منه، ألنين أعتقد صادقاً ومن أعماقي أنين ال                    
أستحق إطالقاً أن أدرج يف قائمة أولئك الرواد األجماد الذين قطعوا أشواطاً طويلة يف سبيل األدب                  

يقي عبد املقصود وأنا    والفكر، مل يكن يل من كل هذا نصيب يذكر، ولكنين خشيت أن أغضب صد              
أحتاشى جداً أن أغضبه، وما كنت أتصور إطالقاً كل هذه احلفاوة، وكل هذا الكرم، وكل هذا اِإلغراق                 
يف الثناء واِإلطراء، كنت أعتقد أنين سأحضر إىل جلسة ضيقة املدى، وليست على هذه السعة، ولكن                 

 كل منهما بوسائله اخلاصة أن يغريين        األستاذ عبد املقصود وهناك األستاذ أمحد املالئكة استطاع         
 .باحلضور
 كثرياً، أشهد اهللا أنين ال أستحقه إطالقاً، وإذا كان قد عذرت بعض              اً مسعت هذه الليلة ثناء    -

إخويت وأحبائي من األصدقاء اللصقاء، فال أدري ماذا أقول عن اِإلخوة اآلخرين؟ أستاذنا بابا طاهر                 
دب، وعن سهرات األدباء ليدل على أن جمالس األدب كانت قدمية،           حتدث حديثاً مجيالً عن بيوت األ     

وكانت عريقة، وكان هلا دورها املشهود يف إحياء األدب، وأنا أشكره كل الشكر على ما جاء يف                   
كلمته اجلميلة، اليت ال تصدر إالَّ عن قلب خلق للود واحلب، وأود أن أذكِّر الصديق األستاذ طاهر                   

/ األدبية كانت قدمية وعريقة، ولعله قد سهى عن أن يذكر لقاءاتنا يف بيت الشيخ             الزخمشري أن عالقتنا    
عباس قطان، ويف بيت آل العظمة، وكان األستاذ طاهر زخمشري أديباً شاباً، قد أخذ يقرض الشعر،                 
وكانت لنا جلسات أو سهرات ممتعة على جملة الرسالة، وكان يعرض علينا فيها شيئاً من قصائده، وال                  



 أن أنكأ جراحاً قدمية لألستاذ طاهر زخمشري تتصل بقصائده يف زوجته اليت فقدها يف ريعان شباا،                 أود
 .فالذكريات كثرياً ما تنكأ اجلراح، ولكين أعتقد أنه يعيش ذكرياته

 ولقد حتدث األستاذ الزخمشري عن النشر، وجعلين رائداً فيه، والواقع أنين كنت تالياً ولست               -
 كلكم يعرف أن هناك رواداً كثريين جيب أن نذكرهم، مهدوا الطريق لنشر الكتب،               من رواد النشر،  

، فقد نشر أكثر من كتاب، وكان من الرواد أيضاً          - رمحه اهللا    -كان منهم الشيخ حممد سرور الصبان       
قافة عزيز ضياء، فقد نشر عدداً من الكتب، وكان من الرواد األستاذ صاحل مجال يف مكتبة الث               /  األستاذ

 .يف مكة، وهناك آخرون قد يغيبون عن الذاكرة، فينبغي أن نعطيهم حقهم يف الريادة
 ومسعت كلمة عظيمة من أستاذنا اجلليل وأديبنا الرائد األستاذ حممد حسني زيدان، حلَّل فيها               -

هذا شخصييت حتليالً أعجبين وإن مل أوافق عليه، لقد عرف مفتاحاً من مفاتيح شخصييت وهي اهلويىن و                
 .صحيح، ولكنين مل أصل باهلويىن إىل شيء، وأرجو أن يكون موافقاً على هذا

 ومسعت شعراً مجيالً فصيحاً من أستاذنا أيب تراب الظاهري، وهو صديق قدمي أنا أقبل حتيته                  -
 .الشعرية على أا حتية أخ، وأرجو أن ال تزيد على ذلك

نه صديق لصيق وقدمي وما يقوله األحباء        أما األستاذ علي فدعق، فشهادته جمروحة، ذلك أل         -
 .دائماً ليس مقبوالً يف نظر النقاد

 والقصيدة الشعرية اليت مسعتها من أخي وصديقي شاعر الندوة يف الرياض أو شاعر اجللسة                -
 أمحد سامل باعطب، ال ينبغي أن أنكر أا قصيدة عظيمة، هذا حق، وطاملا مسعت منه                /اخلميسية األستاذ 

 .يمة، فهو شاعر ملء إهابه، ولكنين ال أعتربها إالَّ حتية من أخ ألخيهقصائد عظ
 وما قلته عن األستاذ السيد علي فدعق، أقوله عن الصديق القدمي األستاذ أيب مدين، وإن كان                 -

قد نشر أشياء ما كنت أحب أن تذكر، ويكفي أن يضم إىل وقائع الليلة واقعة السن اليت كنت أرجو                    
إنين كنت أرى كتاباته أو أشجع ما   :  ي نفسه منها، ولكنه أىب، األستاذ أبو مدين قال فيها         أن يعفيين ويعف  

كان يرسله من مقاالت جلريدة البالد السعودية أيام األستاذ عبد اهللا عريف، والواقع أين ما عرفت                  
 .األستاذ أبا مدين إالَّ أستاذاً كبرياً

سبون إيلَّ ما أمسوه ميزتني مها اجللسة اخلميسية،          اِإلخوان الذين حتدثوا وأفاضوا، كانوا ين       -
واملكتبة الصغرية، أحب أن أقول فيما يتعلَّق باجللسة اخلميسية ما قاله األستاذ الطيب، وأنا أستعري منه                 

إا ال تعدو أن تكون جلسة أخوية تضم بعض األصدقاء، فإن حضر منهم ذو الفكر واألدب،                :  كلماته
ة، وإن مل حيضر فإا جلسة عادية كأية جلسة يف أي بيت، وال تعدو أن تكون                 حتولت إىل جلسة أدبي   

 فيما خيص جلسة    -جلسات أخوية عادية، ال تتميز بشيء، وعفى اهللا عن األستاذ علي العمري، فهو               



 الذي تولّى كربها وأخذ ينشر عنها، ويذيع ويضخم منها، وجيعلها صالوناً أخضر وما إىل                -اخلميس  
 .مساء حىت كربت يف نظر الصحافة وإالَّ فهي جلسة أخوية ال غريذلك من أ
 أما املكتبة الصغرية وكلكم فيما أعتقد يعرف أجزاءها، ويعرف أا ال تعدو أن تكون كتيبات                -

متواضعة يف وريقات، وأن ما حتاط به هذه املكتبة، ليس باحلجم وال بالصورة اليت قد يضخمها به بعض                  
 .احلب، وليس يل من تعليق على احلب إالَّ أن أكربه وأشكره وأقدره من األعماقاِإلخوان، وهذا من 

 أعجبتين فيما مسعت من كلمات، كلمة أخي وصديقي األستاذ الطيب فهو كمسماه يف خلقه               -
وكلماته، لقد حاول أن يثين علي بطريقة معكوسة وهذا ابتكار بال شك، فبدأ بالذم كي خيلص إىل                   

 يسميه البالغيون استعمال الذم فيما يشبه املدح، وهو يف ذلك مل خيرج يف مقاله عن                 الثناء، وهذا ما  
إنين ورطته فيما ورطت فيه امة، والواقع أن        :  اِإلخوة احملبني، ويل على كلماته بعض التعليق، لقد قال        

ي وأراد   أخذ بيد  - عندما بدأت يف تأسيس دار النشر        -امة هي اليت ورطتين، ذلك أن أخي الطيب         
أن يوزع ما أنشر من كتب على أبعد مدى، فاستمرأت األمر وأخذت أحاول أن أكون أكثر نشاطاً،                  

 .وتشجعت على النشر، فكان له فضل توريطي إن صح التعبري
 كلمة ثانية أريد أن أعلَّق ا على األستاذ الطيب تتصل مبوضوع مشيخة الناشرين، وهذا                 -

    طين فيه، فهو أيضاً من مقالبه وما كان صاحب مقالب، مشيخة الناشرين،            مشروع جديد يريد أن يور
أو احتاد الناشرين تولّى األستاذ الطيب كربه، فهو الذي مجع الناشرين، وهو الذي دعاهم، وهو الذي                 
كرمهم، وأقام حفلة كبرية يف امة، فمن هو أحق باملشيخة؟ فإليكم حنتِكم، بال شك أنه املهيأ الطبيعي                  
بأن يكون شيخ الناشرين، يرشحه لذلك هذا العدد الضخم من الكتب اليت تنشرها امة، فهي تأيت بال                 

 .شك يف املقدمة
 األستاذ عبد اهللا رجب حتدث عين حديثاً كرمياً، وأنا أذكر أيضاً أنه عرض علي حبثاً يتعلق                   -

اء أو رموز، هؤالء ما كانوا       ؤالء األشخاص الذين قد يكون منهم من قد ستره اهللا، فكتب بأمس             
يريدون أن يعرفوا، فكان أول اعتراض عليه مين بأالَّ يفضح هؤالء األشخاص، فإم حيبون الستر،                 
ولعل هناك سبباً آخر، ال أدري أيذكره األستاذ عبد اهللا رجب أو ال يذكره، وهو أن هناك باحثاً كان                    

ي، فلعلّي أشرت إىل شيء من ذلك يف جوايب الذي           يعد رسالة يف األمساء والرموز يف األدب السعود       
 .أرسلته إليه

 أما الصديق املعمر، فصداقيت معه معمرة، وما ذكره عن خلقي فواهللا ما أدري ماذا أقول؟ إنه                  -
من ألزم الناس يل، وأنا من ألزم الناس له، وكل ما أستطيع أن أقول يف هذا إن شهادته كشهادة اِإلخوة                    

ومما مسعت الليلة شعراً شعبياً أعجبين وال شك أنه نابع عن مودة، وإنَّ أصدق              .  مالذين ال تصح شهاد   
 .املودة ما جاءت عن بعد، ومل تكن عن معرفة وثيقة أو لصيقة



 املشاعر اليت فاضت ا نفسي منذ تلقيت هذه الدعوة، افتعلت يف نفسي، وأنا وإن مل أكن                   -
ملوين أيضاً كما حتملتموين نثراً، حتملوين شعراً، أو         شاعراً ولكنين حاولت أن أنظم مشاعري، فتح       

 .- جزاكم اهللا خرياً -حتملوين نظماً 
ــدادا   ــنا الس ــدي إلي ســرقاٍت ت مش

. 

ــنادى    ــا تتـ ــن مسائهـ ــم مـ أجنـ
. 

كاــــرات يــــأتلقن فــــرادى
                                                            . 

ــيعاً   ــأتلقن مجــ ــرات يــ كاــ
. 

ــاء ــتدادااًوــ ــة وامــ  وروعــ
. 

ــوراً     ــنجم ن ــنافس ال ــٍم ي ــل جن ك
. 

وال يـــنقص الـــنهار الــــودادا  
. 

مجـــع الـــود بيـــنهم بالعشـــياِت 
. 

ــادا  ــورث األجمــ ــب تــ وأديــ
. 

ــن كــرمي   ــدت م ــد ب ــود ق دعــوة ال
. 

عـــندما يتـــبع الطـــريف الـــتالدا
                                                            . 

عـــن أٍب نابـــٍغ ولـــيس عجيـــباً 
. 

فننســــى اآلبــــاَء واألجــــدادا
. 

ــي    ــبذَ املاض ــياع أن ين ــد الض وأش
. 

عـــندما جـــئت تكـــرم الـــروادا
. 

ــايل     ــدبت املع ــد ن ــت ق ــد أن رائ
. 

ضـــم هـــذي الفـــراقد األنـــدادا
. 

كـــل اثـــنني كوكـــباً أي ســـحر 
. 

أنـــه ســـاحر ويهـــوى الرشـــادا
                                                            . 

سـحر عـبد املقصـود مـا كنت أدري          
. 

ــادى     ًــريا ــت عبق ــا مش ــل م ك
. 

ــياراً    ــدت اخت ــل أج ــرت ب ــد ختي ق
. 

ــوادا   ــاةُ اجل ــر احلص ــا تعث ــثل م م
. 

ولقـــد خيطـــئ الدلـــيل ويكـــبو 
. 

فتعجـــبت أن أكـــون املـــرادا  
. 

مـــرةً عـــندما ختيـــرت شخصـــي 
. 

أتـــراين ولـــيس غـــريي املـــنادى
                        .                                     

وتصـــاممت مـــا أصـــدق مسعـــي 
. 

ــى وزادا ــون غشـ ــري أن يكـ ناظـ
. 

صـــدقوين فمـــا أصـــدق حـــىت 
. 

فخـــلِّ األطـــياف خـــلِّ الـــرقادا
. 

 ــن ــا جفْ نقلــتين األطــياف يف احللــم ي
. 

وفـــؤادي مـــا كـــان إالَّ فـــؤادا
. 

هكـــذا حتلـــم القلـــوب وفـــو 
. 

تـــتمادىوالســـؤاالت حـــوم  
                                                            . 

ــاذا؟   ــون وم ــن أك ــاءلت م ــد تس ق
. 

ــادا  ــبه فانقـ ــرف لـ ــب احلـ خلَـ
. 

ــدادكم    ــا يف ع ــا أن ــب م ــري قل غ
. 

ــزنادا ــاركم أوري الـــ وبأفكـــ
. 

ــوءاً   ــبس ض ــاء أق ــذا املس ــئت ه ج
. 

فَينابـــيعكم حتـــدر بالثـــر مـــن الفكـــر وتســـقي العطـــاش والـــورادا 
. 

ــبالدا  ــروي ال ــه ال ــقى فيض ــم س ك
                                                            . 

ــعراً     ــراً وش ــيض نث ــبع يف ــل ن ك
. 

ــنقادا   ــع الـ ــتاق أمسـ ــا أشـ أنـ
. 

ــنقد  ــوين بــ ــرموين فقومــ أكــ
. 



زهـــى لـــيلها وألقـــى الســـوادا
. 

ــاء     ــر بيض ــن العم ــيلة م ــذه ل ه
. 

ــنادى  ــوافه تتــ ــاءت أفــ فجــ
. 

ــورد    ــمخن بال ــد تض ــيات ق فالعش
. 

خلـــع الشـــوك جانـــباً والقـــتادا
                                                            . 

ــفواً   ــاء ص ــد ج ــرها وق ــى زه وذك
. 

ــنفادا    ــيايل ال ــكو إىل الل ــيس يش ل
. 

ــريدون أن نعـــيش صـــفاء؟    أتـ
. 

ــتعادى    ــال نـ ــه فـ ــيا بـ لنحـ
. 

امــزجوا فكــركم بفــيض مــن احلــب 
. 

لـــيس نـــاراً تـــورث األحقـــادا
. 

ــنور أصــفى  ــوا نقــدكم مــن ال واجعل
. 

ــدادا   ــفحة وم ــرف ص ــقوا احل عش
                                      .                       

ــاس   ــبة نـ ــناس باحملـ ــدر الـ أجـ
. 

 

ويطلب الشيخ عبد اهللا بلخري من احملتفى به أن يسرد على احلاضرين فكرة عن بداياته                 
 :وسريته مع احلرف والكلمة فيليب الطلب، ويقول

يف كتيبات صغرية من قصص ألف ليلة وليلة،         يا سيدي الكرمي بدأت عالقيت باألدب بقراءات         -
كانت تباع يف باب السالم بدراهم معدودة، فكنت أوفر من مصرويف املدرسي الذي ال يتعدى هللتني،                
ما أشتري به كتاباً من هذه الكتب، وعن طريقها ألفت املطالعة فأحببتها، وأحببت القصة، مث تدرجت                 

 اليت رمبا يشتمها بعض الناس، ولكنين مدين هلا بكثري من حب            يف قراءة القصة إىل قراءة روايات اجليب      
القراءة، مث تدرجت إىل قراءة املنفلوطي فأحببته أيضاً، مث أحببت الرسالة، وكانت تأيت لبعض األخوة                
من جرياننا، فأستعري منهم بعض األعداد وأعكف على قراءا، وكنت أقرأ كثرياً للدكتور زكي مبارك،               

مبارك أحببت الرسالة، مث أخذت أقرأ قصص الرافعي، وطه حسني، مث عرفت الطريق             وعن طريق زكي    
 .إىل العقاد وإىل كُتاب الرسالة اآلخرين

 كانت الرسالة تأيت بالربيد البحري كما يذكر أساتذتنا الكبار، فكنت أنتظر وصول الربيد                -
ت للرسالة صحبة قدمية يعرفها     عدة أشهر، فيحمل أعداداً من الرسالة، أعكف عليها وأقرؤها، وكان          

األستاذ طاهر الزخمشري يف بيت آل العظمة، فقد كان األستاذ رشدي العظمة من احملبني للرسالة فكنا                 
 .نضع أعداد الرسالة على األرض، مث نقرأ فيها بكل شغف

 بدأت أكتب القصة، فهي أول ما كتبت، لعل هذه املعلومة جديدة عليكم ولكنها هي الواقع،                -
، مع أين كنت أعرف    )قصصي املعهد (ان إخويت يف املعهد حينما كنت أَدرس باملعهد، كانوا يسمونين           وك

أنه ليس بيين وبني القصة سبب إطالقاً، ولعل أستاذي األستاذ الكبري عبد اهللا عبد اجلبار حيدثكم عن                  
نا الكبري مديراً للمعهد،    ذلك الطالب الذي كان له دوره يف املسامرات أيام املعهد، عندما كان أستاذ             

ولقد تعمدت ذكر اسم أستاذنا الكبري ليعرف الشباب املوجودين بيننا أي فضل هلذا األستاذ، فقد كان                
 .له فضل علينا بالتوجيه واِإلرشاد والتشجيع



 بعد أن غادرت املعهد انتهت صليت تقريباً بالقصة، اللهم إالَّ بعض القصص اليت نشرت، ولقد                -
اماً، مث اتصلت أسبايب باألستاذ العريف، فعملت حمرراً متعاوناً يف أوقات فراغي يف املساء أنا                نسيتها مت 

وجمموعة من الشباب منهم األساتذة أمحد مجال، عبد العزيز ساب، صاحل مجال، حامد مطاوع، عبد                 
السعودية، وكان "  دالبال"العزيز السامل، عبد العزيز املسند، فريق من الشباب كانوا يتعاونون على حترير             
 .منهم اجلندي اهول األستاذ عبد الرزاق بليلة، الذي كان يرعى صفحة الطلبة

طاهر الزخمشري أديباً كبرياً وله يف البالد السعودية جمال          /   وكان يف ذلك الوقت األستاذ      -
 .وجوالت وصوالت

 . هذه بداية صليت باحلرف-
 :، قائالًويسأل األستاذ حسني باشا سراج احملتفى به

  ما هي أول قصة كتبتها؟-
 :فيجيب على ذلك احملتفى به، قائالً

 واهللا يا سيدي مل أعد أذكر اآلن، ولكن سأذكر لك، أا كانت من السذاجة إىل حد بعيد،                   -
رجل دخل يف بيت شب فيه حريق، فأخذته النخوة وحاول أن ينقذ بعض السكان، وضحى بنفسه                  

 .وشيء من هذا القبيل
 :سأل مرة أخرى األستاذ حسني سراج، قائالًوي
  ما امسها؟-

 :فيجيبه األستاذ الرفاعي قائالً
 . يا سيدي مل أعد أذكر ذلك-

 :ويسأل األستاذ حممد سعيد طيب احملتفى به، قائالً
 مسعنا أن لك قصة تروى مع الرسالة وهناك طَرف آخر يقال إنه يدعى امليمين نود أن تسمعنا                  -
 .تفاصيلها
 :د األستاذ الرفاعي بقولهفري
 - القصة ليست مع الرسالة ولكنها مع الثقافة والطرف اآلخر منها هو السيد قاسم ميمين                 -

أعداداً مكدسة يبيع منها عدداً أو عددين بسعر        "  أم القرى "، كان رجالً عجيباً تأتيه جريدة       -يرمحه اهللا   
أم "خزن، ويزعم لكل واحد يراجعه أن        قرش واحد للنسخة، مث يأخذ األعداد الباقية ويدخلها امل         

أعطين عدداً ولو   :  ، يقول له  - اهللا يرمحه    -خلصت، فإذا كان الزبون يعرف الشيخ قاسم         "  القرى
كانت اجلريدة الوحيدة اليت    "  أم القرى "بريال فيبادر الشيخ قاسم حينئذ بإخراج العدد املطلوب ألن          



نات يطريون إليها، فكان الشيخ قاسم يستغل هذا         تنشر اِإلعالنات الرمسية، فكان أصحاب اِإلعال      
املوقف، وكان يشتكي منه بعض الناس، املهم قصيت معه يف جملة الثقافة، وذلك أن أحد األدباء الكبار                  

 اشترى جانباً من هذه املكتبة، فقصدته       - اهللا يرمحه    -قد باع مكتبته كلها، وعلمت أن الشيخ قاسم         
مت صرف الراتب ومحلت معي عدداً من الرياالت وجئت إىل الشيخ قاسم            عند اية الستة أشهر، عندما      

 رياالً وهذا املبلغ    ٢٠فرأيت عنده الد األول لة الثقافة، وفرحت بالد جداً، وساومته، فقال              
 ٢٠أبداً  :  يا شيخ قاسم الثمن باهظ جداً أرجو ختفيضه، قال         :  يشكل نصف راتيب تقريباً، فقلت له     

 .ريال
 رياالً وأخذت جملد الثقافة، وذهبت إىل البيت، وبدأت أقرأ جملد الثقافة، فإذا يب               ٢٠ت   دفع -

أفاجأ، أن عدداً كبرياً من املقاالت القيمة قد متَّ نزعها من بعض األعداد، وأن عدداً من اللوحات                    
اً كبرياً لضياع   الرائعة لكبار الفنانني غري موجودة يف األعداد اليت ضمها الد، ولقد انزعجت انزعاج             

 .املقاالت املسلسلة اليت كنت أود أن أقرأها وأحتفظ ا
 . هذه السلعة معيبة: وقلت له، فلما أصبح الصباح أخذت الد ورحت إىل الشيخ قاسم-
 وماذا تريد؟: قال
 .أن تعيد إيلَّ قيمتها: قلت
 .لن أردها أبداً: قال

 ..كيا شيخ قاسم حاول مساعديت، غير رأي: قلت له
 . أصر الشيخ قاسم على عدم رد الد-

 .لكين ال أستفيد من هذا الد ذا الشكل: قلت له
 .األمر يرجع إليك، هذه البضاعة أمامك، فانظر أية سلعة تعجبك خذها مقابل الد: فقال

وأخرياً  ألقيت نظرة فيما عنده فلم أجد إالَّ جمالت قدمية، وما هناك شيء ميكن االستفادة منه،                 -
وقع نظري على غطاء من الصوف اخلشن، ورغم أن الطقس يف مكة شديد احلرارة، وال ميكن فيه                   

 :استعمال تلك األغطية، لكن ليس هناك حل للمشكلة إالَّ استبدال الغطاء بالد فقلت له
 بكم الغطاء؟. طيب يا شيخ قاسم

 . رياال٢٠ً ـخذه لقاء ال: فقال
 رياالت، فحملت الغطاء وذهبت إىل البيت، ولقد         ٥ يساوي    يف حني أن ذلك الغطاء ال       -

 .انتفعت به أيام الطائف
 :ويسأل األستاذ عزيز ضياء قائالً

  هل تعاملت مع أمحد حلواين؟-



 :جييب األستاذ الرفاعي بقوله
 واهللا يا سيدي تعاملت مع أمحد حلواين مرة واحدة، فقد كنت أجتنبه، ألنه كان رجالً يغلو يف                  -

كشف "األسعار، غري أنين ورطت ذات مرة فمررت عليه وكنت حمتاجاً إىل نسخة من كتاب                 رفع  
 رياالً يف ذلك الوقت كان معناها راتب        ٦٠   رياالً، و  ٦٠  ـ، ورفض الشيخ أمحد أن يبيعه إالَّ ب       "الظنون

 رياالً وأمري هللا،    ٦٠  ـشهر بالنسبة يل، أو راتب شهر ونصف على األصح، ومع هذا سلمت ال              
، وهو رجل   - رمحه اهللا    -ال يوجد إالَّ عند أمحد حلواين، ولقد مات         "  كشف الظنون "لك ألن كتاب    وذ

عرف بأنه يستورد الكتب األدبية احلديثة، فكان له دوره اجليد من هذه الناحية، وال شك أنه ساهم يف                  
 .تطوير الثقافة يف البلد بقدر ما

 :ه قائالًويسأل األستاذ عبد الفتاح أبو مدين احملتفى ب
 إن األستاذ علي العمري أخربين أنك كنت تنشر شعراً باسم مستعار يف حني مل يكن يف ذلك                   -

 ترى ما هي الدوافع لذلك؟. الشعر ما يعيب
 :فيجيب األستاذ عبد العزيز الرفاعي، بقوله

 . لقد رجوت األستاذ عبد اهللا رجب أن يعفيين من هذا املوضوع، وفَعل فجزاه اهللا خرياً-
وهنا يعلن األستاذ علي العمري عن االسم املستعار الذي كان يستخدمه األستاذ عبد العزيز              

 ".شاعر األغصان"الرفاعي يف التوقيع على قصائده وهو 
وبعد أن أى األستاذ عبد العزيز الرفاعي حديثه عن األستاذ أمحد حلواين طلب التعليق               

 :على ذلك األستاذ عزيز ضياء، فقال
قع أنا مدين بثقافيت ألمحد حلواين، فقد كنا نكلفه بإحضار الكتب لنا من مصر، ألنه                 يف الوا  -

كان كثري األسفار إىل هناك، ورغم أنه رجل غري مثقف إالَّ أنه خدم املثقفني، فكان يقوم بإدخال الكتب                  
مبا نرغب منه   احلديثة اليت يستوردها من مصر إىل اململكة بطرقه اخلاصة، وكنا نعد له قبل سفره قوائم                

ولذلك فنحن مدينون له بتلك الكتب اليت زودنا ا         .  إحضاره من مصر من املؤلفات األدبية والثقافية      
 .- يرمحه اهللا -وبالتايل فتح أذهاننا إىل عوامل عجيبة من الثقافة واآلداب 

 :وعلى ضوء حديث األستاذ عزيز عن أمحد حلواين علق األستاذ حممد حسني زيدان، بقوله
 حنن أيضاً مدينون للسيد عبد احلق النقشبندي فقد قام بتأسيس املكتبة هناك وزودها بالكتب                -

العلمية والتارخيية واألدبية والثقافية، وكان يستورد بصفة مستمرة الصحف املصرية اليت يعود هلا                
 .الفضل يف تنمية مواهبنا ومداركنا األدبية والثقافية



بلخري عندما تطرق احلديث إىل رد الفضل إىل أهله ممن           وقد شعر معايل الشيخ عبد اهللا       
 :خدم العلم والثقافة واألدب، أن من واجبه أن يذكر فضل حممد سرور الصبان، فقال

 إن األستاذ حممد سرور الصبان هو أول من أسس املكتبات يف بداية العهد السعودي وكان                 -
 . اتمع السعودييقوم باسترياد الكتب احلديثة لنشر الثقافة بني أفراد

 :فيؤيد ذلك األستاذ حممد حسني زيدان، بقوله
 . نعم هذا مصداق قولنا عنه إنه مل يصنع األدب ولكنه نشره فكان خرياً من صانعيه-

 

وملا كان احلديث جير بعضه بعضاً وقد أخذ بعض احلاضرين يذكر حماسن األشخاص الذين              
نهم هلم باجلميل وهو حق اآلباء على األبناء أو حق           خدموا العلم والثقافة يف املاضي اعترافاً م      

 :الشيوخ على تالمذم فقد طلب األستاذ عزيز ضياء الكلمة، وقال
 فإن كثريين ال يذكرون رجالً امسه       ... مبناسبة ذكرى احلديث عن األستاذ حممد سرور الصبان        -

ق يف سويقة، وأذكر أول ما      الشيخ حسني نظيف، كان مسكرياً يصنع الزمزميات، واملغاريف واألباري         
، وهذه اخللوة   - يرمحه اهللا    -، يف خلوة حسني نظيف      - رمحه اهللا    -رأيت الشيخ حممد سرور الصبان      

أظنها كانت يف باب العتيق، وهي خلوة لطيفة، وهلا حوش وأذكر أن الشيخ حممد سرور الصبان كان                  
ي، وعمر عرب، وكنت مع من هم       يتصدر اجلالسني، ومنهم حممد سعيد العمودي، وعبد الوهاب آش        

 الرغبة يف التشجيع    - يرمحه اهللا    -يف سين، نتطفل على هذا الس ومما كان ميتاز به الشيخ حممد سرور              
ماذا كتبت اليوم؟ وماذا ستكتب غداً؟ ومل تكن        :  كما قال األستاذ زيدان فعالً، فقد كان يسألين مثالً        

 .جيع أثر كبري يف نفوس الشباب، وكان هلذا التش"أم القرى"هناك صحف غري 
 

وعندما تطرق األستاذ عزيز إىل ذكر األستاذ حسني نظيف وعالقته باألستاذ حممد سرور              
 :الصبان، علق على ذلك األستاذ الزيدان بقوله

 جيب أن نذكر أن حممد سرور وحسني نظيف كانا صديقني، ولكن حسني نظيف كان كثري                 -
 .ذا يرضي الشيخ حممد وال يغضبهالتشنيع على الشيخ حممد، وكان ه

 فمن تشنيعاته يقول إن أمحد خليفة يتعامل مع مضطري احلجازيني وعمر فران يتعامل مع                 -
إن :  مضطري اجلاوه، والشيخ حممد سرور يتعامل مع املضطرين مجيعاً، ومن تشنيعاته أيضاً أنه يقول               

الن، ويسمع الشيخ حممد هذا فيضحك،      بركة ماجن هلا كل سنة قتيل، بينما حممد سرور له كل سنة قتي            
إن اهلجاء أو التشنيع حييي ذكرى املهجو أو املشنع عليه أكثر من إحياء ذكرى                :  وعلى رأيه يقول  
 . املشنع واهلاجي



ويغتنم الشيخ عبد اهللا بلخري فرصة اخلوض واحلديث عن الرجال الكرام الذين خدموا               
عزيز الرفاعي فرأى أن يشيد بندوة األستاذ الرفاعي        األدب يف حفلة تكرمي خاصة باألستاذ عبد ال       

وأا ملتقى لرجال األدب والفكر من شىت األقطار العربية واِإلسالمية، مث تعرض يف حديثه إىل                
 :، فقال- يرمحه اهللا -أحد زائريها من أبناء اليمن الشقيق وهو السيد أمحد احلضراين 

ليت كنت أسعد ا كما يسعد ا إخواين مرتادوها           إن ندوة األستاذ الرفاعي يف الرياض وا        -
ويف ذات ليلة أخربنا األستاذ عبد العزيز       .  عندما نكون يف الرياض ونشترك يف لياليها الزاهرة املزهرة        

بأن صناجة العرب األستاذ أمحد احلضراين، سيكون ضيف اخلميسية، والشيخ أمحد احلضراين يكاد أن               
أو من شاكلهما ممن حيفظون كل الشعر األديب القدمي، ما           "  األصمعي"أو  "  محاد الراوية "يقال فيه بأنه    

ورد فيه يف األغاين أو يف غريه من كتب األدب، وال أعتقد أنه يوجد اآلن إنسان ما حيفظ مثالً مليون                     
بيت من الشعر، لكن األستاذ احلضراين كما يعرف األستاذ عبد العزيز حيفظ الشعر العريب القدمي كله                 

ويف .  يباً، ويقول الشعر ويرجتله، ولقد نظمت عدة أبيات أللقيها يف تلك الليلة، وما قدر هلا أن تلقى                تقر
، شاعر "األعشى "ـتلك األبيات أردت أن أذكِّر الشاعر احلضراين شاعر اليمن الذي يفد إىل الرياض ب            
 يف الشتاء إىل اليمن،     جند املشهور وأحد أصحاب املعلقات الذي كان يهاجر يف كل موسم من املواسم            

ويرتل ضيفاً على ملوك وأقيال محري وكندة، فأحببت أن أعمل مزاوجة بينهما وأن أبين فيها أن األمة                  
العربية ال تزال على ما كانت عليه تربط بني أبنائها روابط قوية التماسك ال تستطيع أية قوة أن                     

رية صغرية جبانب الرياض، إىل امللوك       تفصمها فاألعشى يف املاضي كان يرحل من منفوحة، وهي ق          
اليمنيني فيكرمونه بام وعطاءام، وهو ينشدهم شعره، واليوم يرحل أمحد احلضراين من صنعاء اليمن              
إىل الرياض وينشد شعره يف أمراء الرياض الذين جيودون عليه مبا كان جيود أجداده على أعشى جند،                  

 :، والقصيدة أقول فيها" من حدمفيش حد أحسن: "كما يقول املثل العامي
ــي    ــنرياِت دار الرفاعـ ــع الـ ــيايل اجلمـ ــرياض لـ ــعر يف الـ ــدوة الشـ نـ

. 

ــاع        ــراٍع وب ــل ذي ي ــن ك ــرب م ــيا الع ــباد دن ــالذ أك ــيها أف ــق ف تل
. 

ــعاع   أ ــه يف شـ ــار أفقـ ــايل وأقمـ ــواكب األدب العـ ــن كـ ــرقت مـ شـ
. 

  مـــن تـــالع)١(دارة امللتقـــى مبـــنفوحة األعشـــى ومـــا حـــول وتـــرها
. 

فهـــي يف حـــيه بـــتلك الـــبقاع
. 

)٢(يتباهـــى ـــا ويـــزهو جريـــر 
. 

                                           
صلوا علي ولو   "ويف احلديث   .  الوتر هنا هو الوادي الذي تقع عليه الرياض وهو ما يسمى بالبطحاء ويفصل بني الرياض ومنفوحة                 )١(

 .، أي يف البطحاء"كنتم يف الوتر
 .ير طبعاً من تلك املنطقة فكان شيء من التنويه بهدارة الشيخ عبد العزيز يف شارع جرير، وجر )٢(



ــراعي  ــي وش ــداف زورق ــي مبج الطام
                                                            . 

جئـــتها أمـــس خائضـــاً حبـــرها 
. 

ــاع  ــم مشـ ــى خضـ ــبري علـ ثـ
. 

ــري كأكــناف     ــا املنشــآت جت و
. 

ــاع  ــبحها اللمـ ــور صـ ــى نـ علـ
. 

ــتال   ــق خت ــدت األف ــد س ــبارى وق تت
. 

علــــيها دخانهــــا يف انــــدالع
. 

هبــتها حيــنما رأيــت صــواريها    
. 

ــي  ــوجه املتداع ــد م ــى م ــو عل يف زه
                                      .                       

ــتال   ــالع ختـ ــثل القـ ــي مـ وهـ
. 

بــني األبــواع يف الشــعر باعــي   
. 

وتــرددت يف حــياء فمــا أكثــر    
. 

ــي  ــده بذراعــ ــراعي أمــ شــ
. 

ــركت   ــاعدي وحـ ــرت سـ مث مشـ
. 

ــاع    ــه وارتف ــوى ب ــاض يه يف اخنف
. 

ــترتى   ــره يـ ــوج حبـ ــاً مـ خائضـ
. 

ــــادين حنــــو ذاك الشــــعاع
                                                            . 

علَّـــين أحلـــق القـــالع املنـــيفات 
. 

مــن ملــوك القــريض مــن ذي كــالع
. 

ــيل   ــعر ق ــدوة الش ــدر ن ــان يف ص ك
. 

بـــداع شـــاعر العـــرب ذو اجلاللـــة والصـــولة والصـــوجلان واإلِ    
. 

مـــنها علـــى الـــذرى والـــتالع
. 

ــرق   ــراا املش ــى وحض ــدرة املنته س
. 

ري امللــــوك يــــا طاملــــا زامحهــــم يف مكــــارم وقــــراع ومســــ
. 

راعــر وال ذو ي   ــه شاع ـا طاول ــم
                                                            . 

)١(ذو الـــــثمانني والـــــثالثني  
. 

ــعى   ــاظ يسـ ــوق عكـ ــاره سـ ــه وأمسـ ــاع  يف أهازجيـ ــل سـ ــه كـ لـ
. 

ــي بـــه بغـــري نـــزاع    تباهـ
. 

ــيا    ــروبة يف الدن ــوبة الع ــو أعج فه
. 

ــاع   ــراث مض ــن ت ــرب م ــبين الع ل
                                                            . 

ــي     ــدنا املتبق ــن جم ــيا م ــو دن وه
. 

وهــــم يف زمــــام يف ضــــياع
. 

)٢(لست أدري هل ضاع يف العرب أم ضاع        
. 

ــاع  ــار واألمســ ــلء األنظــ مــ
. 

ــارض   ــيوم يف الع ــه ال ــذي أدري أن وال
. 

ــة ودراع ــاح جنديــــ ورمــــ
. 

ــيوف   ــه يف سـ ــني أهلـ ــازل بـ نـ
. 

ــياع  ــون ذات الضــ يف روايب دمــ
                                                            . 

ــاً   ــدك قيس ــزور ج ــى ي ــان األعش ك
. 

ــي   ــني املراعـ ــرىب وبـ ــني الـ بـ
. 

ــدران    ــى الغ ــيص عل ــتلهون بالقن ي
. 

ــناع  ــنعة وامتــ ــزت يف مــ عــ
. 

ــوديان  ــوق ذرى ال ــول ف ــيص الوع بقن
. 

ــبقاع ــذي الــــ يف داره ــــ
. 

ــنفوحة    ــيفاً مب ــزلت ض ــا ن ــإذا م ف
. 

                                           
 .عمره مائة وعشرة أعوام )١(
 . من الضياع وهو عطر الطيب)٢(



وحلــــيت يف كــــرمي الــــبقاع
                                             .                

وإذا زرت آل مقــــرن يف جنــــد  
. 

ـــدي الـــوفاء صـــاعاً بصـــاع
. 

ــتاريخ   ــاهد ال ــته ش ــيما أتي ــنت ف ك
. 

بــــنجد ويف عــــرين الســــباع
. 

كـــان يل مـــن لقائـــنا إذ تالقيـــنا 
. 

بأشــــعاره فكــــان اجتماعــــي
. 

ــنفت آذاين    ــوم ش ــر ي ــرحة العم ف
. 

ــي   ــه والتياعـ ــيت بـ ــى هلفـ لظـ
                                                            . 

مــا متنــيت يف حــيايت أن أطفــئ    
. 

فأصـــغى مـــن عرشـــه لســـماع
. 

فــاح غصــين يف ظلــه بشــذى شــعري 
. 

إىل ظــــل عرشــــه يف ارتفــــاع
. 

ــيت   ــبه فتعالــ ــباين حبــ وحــ
. 

ــي  ــز الرفاعـ ــبد العزيـ ــداه عـ نـ
. 

ــمل     ــع الش ــذي مج ــيات لل والتح
. 

 

 :وعلى ضوء ما قاله الشيخ عن الشاعر أمحد احلضراين يسأل األستاذ عزيز ضياء، بقوله
  ملاذا مل يلق األستاذ احلضراين حظه من الصحافة؟-

 :فريد الشيخ عبد اهللا بلخري على ذلك قائالً
 : ألننا نعيش يف الزمان األخس كما قال الشاعر يف بعض ما حنسه يف هذا العصر-

ــنت يف ــس أحسـ ــزمان األخـ  الـ
                                                            . 

 وكـــثري أالَّ يقـــال ملـــن أحســـن
. 

 

 : فشوقي عندما يقول يف قصيدته اليت مطلعها-
مضـى علــى الرســم أحــداث وأزمــان 

. 

ن بانوا ـم م ـأل رس ـق واس ـقم ناج ِجلّ   
. 

ــروان؟   ــراب م ــلى أو احمل ــل باملص ه
                                                            . 

ــج   ــررت باملس ــأله م ــزون أس د احمل
. 

علـــى املنابـــر أحـــرار وعـــبدان
. 

ــتلفت    ــزون واخ ــجد احمل ــري املس تغ
. 

ــاىل وال اآلذان آذان إذا تعـــــــ
. 

ــ  ــمعه فـ ــني تسـ ال األذان أذان حـ
. 

 .إن من ال يطرب ملثل هذا فهو ذو طبيعة غري سليمة، ويف ثقافته خلل
 

 :ويعلق األستاذ عزيز ضياء بقوله
 . إن من يسمع كالمك هذا يا أستاذ عبد اهللا، حيكم عليك بأنك رجل كالسيكي قدمي-

 : اهللا بلخري قائالًفريد عليه األستاذ عبد
 . إنين أفخر بذلك-



ويتدخل األستاذ عبد العزيز الرفاعي ملعرفته القوية بالشيخ أمحد احلضراين، فيلقي على              
 :احلضور األضواء على جوانب كثرية من مقدرة حفظ الشيخ احلضراين ومواهبه اجلمة، فيقول

 : لو سئلت عن أعجوبة هذا الزمان، لقلت-
ين هو األعجوبة، هذا الرجل بالرغم من أنه اآلن قد جتاوز الثالثني بعد املائة،               إن الشيخ اخلضرا   -

فإنه ما زال حاضر الذهن والذاكرة، حيفظ الكثري من األلفيات والقصائد الروائع القدمية، وهو باِإلضافة               
 بل  إىل ذلك شاعر جيد فحل ال يستهان به، وكان إىل وقت قريب رجالً من رجال اجليش ومن الرماة،                 

أنا أحتدى أحسن راٍم يف البلد وسأكون أرمى منه، وقد حدثين قبل              :  يتحدى أحسن الرماة فيقول   
 .سنوات أنه كان حيتفظ جبميع أسنانه، ومل يفقد إالَّ رباعيتني، كسرتا حبجر رماه به أحد أحفاده خطأ

ثنا األستاذ   يف إحدى الوالئم اخلاصة حد     : من عجيب قوة ذاكرته سأروي لكم هذه احلادثة         -
عمر أبو ريشة ذات مساٍء حديثاً طرياً عن روائع الشعر العريب، وأن هناك من الروائع ما ال يعرفه كثري                   
من الناس خبالف الشعر املشهور املتداول بني الناس مجيعاً، وذكر أن هناك امرأة عربية قالت أبياتاً قرأها                 

نه اطَّلع على هذه املعلومة من قراءته لبعض األوراق         األستاذ عمر، وكانت يف غاية اِإلبداع، وقد ذكر أ        
اليت عثر عليها ضمن سفر قدمي يف إحدى املكتبات عندما كان يدرس يف باريس، مث ذكر بيتني من أروع                   

وأم مثل أصابع الراحة، كل منهم      .  ما مسعت من الشعر العريب يف وصف إخوان يتسابقون يف اد           
ويه يف الدرجة، كان هذا الكالم يف الظهر، ويف املساء من اليوم نفسه             خر حبيث يكاد يسا   قريب من اآل  

كنت يف دعوة أخرى، حضر فيها الشيخ احلضراين، فأردت أن أسأله عن البيتني وقد ضاع نصهما مين                 
واهللا لقد تناولت اليوم طعام الغداء مع األستاذ عمر أيب ريشة،             :  طبعاً، فقلت لألستاذ احلضراين   

ال أحفظهما ولكين أتذكر معنامها يف      :  ما مها؟ فقلت له   :   من الشعر أعجبت ما فقال     وأنشدين بيتني 
إن اِإلخوان كانوا من النباهة ومن الفضل حبيث أم مثل أصابع الراحة الواحدة                :  الصورة التالية 

ليك يا عبد العزيز، إ   :  مث انشغل عنا حبديث مع من جياوره، وفجأة قال         .  متقاربني، فقال إن شاء اهللا    
فتصوروا هذا الشخص الذي مل     :  ، وأنشد يل البيتني   ...البيتني، إما من شعر عبد اهللا بن املعتز ومها         

أخربه بشيء يقرب له اِإلجابة ال اسم الشاعر وال مقطعاً من أحد البيتني وال املرجع الذي وجدا فيه،                   
تطيع أن يتذكَّرمها وينشدمها،    فقط صورت له املعىن، ومع ذلك ويف دقائق معدودة رغم سنه املتقدمة يس            

إنه واهللا رجل عجيب بال شك، ميلك قدرات ومواهب عديدة حيق لنا أن نطلق عليه أعجوبة هذا                    
 .الزمان

 :ويعاود الشيخ عبد اهللا بلخري احلديث فيقول
 إن الذين يتساءلون عن أسباب عدم اهتمام الصحافة مبثل هذا الرجل فإن مرجع ذلك إىل ما                  -

 أننا نعيش يف الزمان األخس، لكن الندوات اليت تقام يف دارة أيب الشيماء واألمسيات اليت                سبق أن قلته  



تقام يف دارة األستاذ عبد املقصود هي تصحيح ملا جيب أن يكون، وحبذا لو أحضر الشيخ عبد املقصود                  
يعرف به الشباب   الشيخ أمحد احلضراين يف ليلة من الليايل كعادته قبل أن خيتم العام ويدعوه لتكرميه و               

ونستفيد منه أيضاً ال سيما وهو بقية الشعراء، شاعر عريب من جزيرة العرب، وهو شاعر من اليمن                   
 .ليس له نظري يف مواهبه املتعددة ال سيما ذاكرته القوية يف هذا العصر

ظمي الشيخ احلضراين، فقد روي يل أن الشاعر الكا        .   ومبناسبة ارجتال الشعر الذي ميتاز به       -
كان ميلي على بعض الكتبة ما يزيد على مثانني بيتاً ارجتاالً، فسألت حممد علي طاهر هل هذا صحيح؟                   

 :فأجابين باِإلجياب وأردف يقول
 لقد امتحن من جمموعة من الشعراء املصريني عندما جاءها هارباً من العراق، وأشيع بأنه يرجتل                -

لوا له ندوة خاصة، وطلبوا منه عدة قصائد يف أغراض           املئة بيت، استكثر بعض الناس عليه هذا، فعم       
خمتلفة يف وصف الغواصة، ويف وصف الطيارة، ويف وصف كثري من األشياء احلديثة، فكان يتلو عليهم                
قصائده ارجتاالً، كل قصيدة تزيد على أربعني بيتاً، وكان فقرياً وعاش طول عمره مشرداً من اِإلجنليز،                 

عانه إالَّ الشيخ حممد عبده، حيث ساعده يف احلصول على جنيهني من              وقد حورب يف مصر وما أ      
األوقاف شهرياً، فكان يعيش عليها زمناً طويالً، مث توسط له الشيخ املراغي لدى امللك فؤاد يف أن يزيد                  
املنحة إىل مخس جنيهات، فوافق وأمر امللك فؤاد بتلبية طلب الشيخ املراغي، وعندما مسع شوقي بذلك                

إىل امللك باعتباره الشاعر األمريي أن يقطع عنه الزيادة، فقطعت، فنشأت بينه وبني شوقي قطيعة               أوعز  
يف االس، ألنه استكثر عليه حصوله على ثالث جنيهات زيادة وعاش فقرياً، وهو أبو شاعرة امسها                  

 .رباب
اِإلمام أمحد واِإلمام حيىي     لكن الشيخ أمحد احلضراين يظل علماً فيما يتعلَّق باالرجتال، فبينه وبني             -

والواقع أنه ملن املؤسف أن ال جيد املرء من يتولّى االهتمام ذه الذخائر              .  كثري من األشعار االرجتالية   
 . ويغتنمها قبل فوات األوان

 

ويتوجه األستاذ عبد العزيز الرفاعي إىل األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار الذي كان حاضراً                
احلاضرين يتضمن رغبة احلاضرين يف أن يسمعوا من األستاذ عبد اهللا عبد             بطلب كلَّفه به مجيع     

اجلبار شيئاً من ذكرياته فيستجيب لذلك الطلب ويأخذ مقعده يف صدر الندوة فسأله أحد                 
 :احلضور
ال أذكر ذلك على    :   مىت التقيت ألول مرة باألستاذ الرفاعي؟ فأجاب األستاذ عبد اهللا بقوله            -

ن أذكر أنه كان يقوم بتصحيح دفاتري، وما زلت أحتفظ بتوقيعه على كراريس               وجه التحديد ولك  
 .ال تصدقوا هذه اِإلشاعات: اِإلنشاء، فيصرخ األستاذ عبد العزيز الرفاعي منكراً تلك اِإلشاعة، قائالً



 :مث يواصل األستاذ عبد اهللا حديثه بقوله
رام، يف هذه الفرصة اليت أتاحها لنا         احلقيقة أين سعيد كل السعادة باجتماعي باِإلخوة الك         -

األستاذ عبد املقصود خوجه، واليت كانت متوجة باالحتفال بصديقنا الكبري األستاذ عبد العزيز                 
الرفاعي، ال يستطيع اِإلنسان أن يتحدث عن الرفاعي مهما قصد رغم أن اِإلخوة أفاضوا كثرياً يف                  

 مع ذلك أشعر بأن كل ما قالوه هو أقل مما هو يف              وصف صفات وسجايا األستاذ الرفاعي، إالَّ أنين      
حقيقته، األستاذ الرفاعي أديب ال شك يف ذلك، ولكن األدب الفين وحده ال يكفي، ال بد أن يكون                   

فعبد العزيز الرفاعي هو إنسان، وهو أديب وهو فنان،         ..  األديب الفنان إنساناً أوالً وقبل كل شيء، إذا       
     يف أصدقائي قلباً كبرياً يسع الناس بكل ما فيهم من حسنات ومن سيئات              وهو ذو القلب الكبري، مل أر 

مثلما وجدت الصديق الرفاعي، الرفاعي هو السفري، هو سفري أديب بني بالدنا وبني أدباء العروبة يف                  
شىت األقطار، حىت املهاجر فله هناك أصدقاء، وكثرياً ما تعرفنا على شخصيات أدبية عن طريق األستاذ                

الرفاعي شخصية حمببة، شخصية يشعر اِإلنسان جتاهها بالتقدير وباالحترام وإن           .  د العزيز الرفاعي  عب
 .كنا نتبذَّل معه يف كثري من األحيان

 األستاذ الرفاعي رغم مشاغله الرمسية، وكلنا يعلم أن املشاغل الرمسية كثرياً ما تسحق وقت                -
 ولكن الرفاعي مع هذه املشاغل كلها ينتزع من          اِإلنسان، حىت ال يستطيع أن يصنع أي شيء آخر،         

والرفاعي إىل هذه املشاغل    .  الزمان هنيهات يكتب فيها وينتج، وهذا مصدر عجب كثري من أصدقائه           
الرمسية، وإىل تلك اهلنيهات اليت ينتزعها من خمالب الزمن، جيد وقتاً أيضاً يف أن يقضي مصاحل الناس، ال                  

ن إليه، ال بل يبادر الناس بقضاء مصاحلهم، وهذه خلَّة نادرة يف زماننا              يقضي مصاحل الناس الذين يأتو    
 .هذا، بل لعلها نادرة يف كل األزمان

 ماذا أقول أنا عن الرفاعي؟ كنت أوثر أن يكون أحد املتحدثني قد أعد حديثاً موضوعياً عن                  -
ذه املشاعر الطيبة هو    أدب الرفاعي، حىت يسجل يف هذه اجللسة، كل ما سجلناه هنا هي مشاعر، وه              

جدير ا، ولكن الدراسة املوضوعية لعبد العزيز الرفاعي، صاحب القلم الرشيق الرقيق، عبد العزيز               
الرفاعي صاحب النبضات الشعرية اخلفيفة، كنت أريد إنساناً يتحدث عن عبد العزيز الرفاعي صاحب              

ثية اليت على قصرها يدرك اِإلنسان ما       الرحالت اللطيفة، عبد العزيز الرفاعي صاحب الدراسات البح       
بذل من جهد يف تكوينها واِإلعداد هلا وماذا وراء الفكرة اليت تلح عليه؟ والبحث الذي يريد أن يكتب                  
فيه ميضي وراء هذه الفكرة حىت النهاية، حىت إذا مل جيد مصدراً هنا، حبث عنه يف أي مكان، حبث عنه                     

ث عنه يف القاهرة، ويوايل البحث عن هذه النقطة بالذات اليت تغيب            يف باريس، حبث عنه يف بغداد، حب      
عنه حىت جيدها، وهذا يعترب من أخص خصائص الباحث الدقيق، رغم أن وقت األستاذ الرفاعي ال                  

 نعجب كيف يستطيع أن ينتج هذه البحوث ذه الدقة،          - أصدقاءه   -يسمح له بذلك، ومع ذلك حنن       



عبد العزيز الرفاعي هو    .  اليت تسري وراء املثل العليا يف كل ناحية من النواحي         لكنه اجلد واملوهبة ونفسه     
ذلك اِإلنسان الذي يريد أن يكون مثالً يف خلقه، قدوة ألبنائه وأصدقائه، ويريد أن يكون قدوة حىت يف                  

لكثري البحث وإن مل جيد الوقت الكايف للبحث الدقيق، ولكن أحباثه الصغرية جيد فيها القارئ الشيء ا                
من الدقة واالمتياز، والواقع أين كنت متعباً قبل أن أحضر إىل هنا، وال زلت متعباً، ولكن انتعشت ذه                  
الندوة، انتعاشاً كثرياً، وأصغيت إىل كل الذين حتدثوا عن الصديق الرفاعي، وكما قلت ال أستطيع أن                 

رسوا الرفاعي دراسة موضوعية،    أيف الرفاعي حقه من الكالم، وأرجو أن تتاح لبعض األصدقاء أن يد            
يدرسون أدبه يف البحث، أدبه يف الرحالت، شعره، يدرسون جلَده على إصدار السالسل هذه                  
املختلفة، املكتبة الصغرية، السلسلة الشعرية، املكتبة التراثية، يستطيعون أن جيدوا جماالً خصباً للقول،              

زاياه أو مشاعرنا أو انطباعاتنا حنوه، على ما يف هذا          وهذا يف رأيي أهم كثرياً من أن نأيت ونتحدث عن م          
من خري عميم، أرجو أن تتاح لبعض أصدقائه، أو تالميذه، أو مقدري أدبه أن يدرسوا الرفاعي                    
الباحث، الرفاعي الشاعر، الرفاعي الكاتب، ويكون ذا التكرمي احلقيقي الذي نرجو أن يستمر يف ظل               

 .حها لنا الصديق األستاذ عبد املقصود خوجههذه الندوة املقصودية اليت أتا
 .. أشكركم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

وقبل أن ينقضي عقد األمسية وخيتتم األستاذ عبد العزيز الرفاعي وقائعها بكلمته اخلتامية،             
 :قال معايل الشيخ عبد اهللا بلخري للحضور

 املكان الذي سعدنا فيه هذا املساء بتكرمي         أود أن أقول لكم كلمة ختامية قبل أن نغادر هذا          -
يقال إن بدوياً دخل البيت     :  هذه الكلمة فيها شيء من الطرافة والتسلية      .  األستاذ عبد العزيز الرفاعي   

احلرام حمرماً، ومل يكن على علم بأن يف احلرم أدالء أو مطوفني أو غريهم وأراد أن يطوف كما يطوف                    
بع أو الثامن من شهر ذي احلجة فلما وقف على املطاف ورأى اجلموع             الناس، وكان ذلك يف اليوم السا     

املكتظة اليت تزدحم حول البيت العتيق ومسع األصوات تعج ال يكاد يفهم منها كلمة واحدة فارتج                  
وال كيف يدعو؟ وال مباذا يدعو؟ فما       ..  عليه ووقف مبهوتاً ال يتكلم وال يدري من أين يبدأ طوافه؟           

يا رب إنك تعلم ما يف نفسي وتعلم ما يقول هؤالء            :   رفع رأسه إىل السماء وقال     كان منه إالَّ أن   
وحنن يف هذه   .  احلجاج مجيعهم فاقبل مين مثل ما قال هؤالء مجيعاً من أدعية وزد عليها من عندك قليالً                

 حنن نثين عليك بكل ما أثىن به عليك        :  الليلة سنقول لألستاذ عبد العزيز مثل ما قال ذلك البدوي          
السابقون من اخلطباء واملتحدثني والشعراء، فأنت جدير بكل هذا، وذه املناسبة فإننا نتوجه بالشكر               
للشيخ عبد العزيز باعتباره رائداً للنشر ولصنوه حممد سعيد طيب على اجلهود اليت يبذالا يف سبيل                 



         ا يف زياراتنا لتلك املكتبات     مة اليت نلمسه  تغذية مكتباتنا العربية بكل جديد ومفيد من الكتب القي
 . القائمني عليها كل خري- جزى اهللا -، فتلك ظاهرة حممودة اًصباحاً ومساء

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 :ألستاذ عبد العزيز الرفاعيا
 قبل أن خنتتم هذه اجللسة املباركة، يل كلمة أخرية هي يف الواقع كلمة أوىل، وهي واجب                   -

املضيف الكبري، األستاذ عبد املقصود خوجه، على ما يبذل، ويتكلَّف يف سبيل مثل هذه               الشكر هلذا   
االجتماعات الكرمية، وأخص بالذكر هذه الليلة اجلميلة اليت ال تنسى حبق، فله من الشكر أوفاه                  

 . - جزاه اهللا خرياً -وأعمقه وأخلصه، ولن تستطيع عبارايت مهما بلغت أن تؤدي واجب الشكر له، 
 

وعقب إلقاء الكلمة اخلتامية اليت تفضل بإلقائها احملتفى به على احلاضرين استلم مقدم               
احلفل األستاذ حسني جنار الالقط وألقى كلمته التالية معلناً انتهاء فقرات األمسية داعياً املوىل جل   

 :شأنه أن جيمع اجلميع على بساط احلب واملعرفة، فقال
واضع احملتفى به، ونبل أخالقه استمتعنا ذه األمسية اليت ستظل             وهكذا أيها اِإلخوة، بت     -

ذكراها يف قلوبنا ونفوسنا، نسأل اهللا له طول العمر حىت نرى كل مشاريعه األدبية والثقافية، يف عني                  
 .الوجود

 .شكراً لكم ونلتقي على خري، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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