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ـَدمة  المق

لعله من نافلة القول أن أشري إىل التطور املذهل الذي ينتظم العامل اليوم يف جمال تقنية االتصاالت                 
الرقمية عرب األقمار الصناعية حيث باتت الكرة األرضية مثل كرة املضرب حتت البث الذي توجهه                 

عالمية مدروسة  هذه األقمار من على بعد آالف األميال فتغطي مناطق معينة يف العامل وفق خريطة إ                
مسبقاً ىيء كل منطقة ال تقل عن قارة أو قارتني اللتقاط الذبذبات الكهرومغناطيسية اليت تلقي                  

ومتأل أوقام مبا يفيد وما     ..  بشباكها الومهية حول مواطين ذلك اجلزء من العامل فتستحوذ على اهتمامهم          
عن بث بالراديو الذي كنا نعرفه إىل عهد        وها هي االنباء تنقل إلينا تقنية جديدة        ..  دون ذلك كثرياً  

قريب مرتبط باملرسالت اإلذاعية األرضية يتحول هو اآلخر إىل البث الفضائي عرب األقمار الصناعية،               
وتأيت هذه التقنية احلديثة لتبشر مواطين الدول النامية واألقل منواً بوصول صوم إىل العامل واالستفادة                

ا إليهم بأقل تكلفة، وحىت الصحف ميكن بثها حنوهم يف ساعات معينة من             من األفكار اليت ميكن وصوهل    
وهذه التقنية تشري إىل سحب البساط      ..  كل يوم متجاوزين بذلك صعوبة التوزيع لتلك األماكن النائية        

دوء من حتت أقدام الكتاب الذي وقف هرماً شاخماً رغم التحديات، قد يكبو وخيبو، لكنه يعود متألقاً                 
 .ل معركة مثبتاً أنه الوسيلة اليت ال غىن عنها للبشرية يف سعيها احلثيث حنو األحسن واألفضلبعد ك

يف الوقت الذي فرضت فيه األخبار السابقة نفسها كأمر واقع، طالعتنا أخبار أخرى بأن كتاباً                
ورة وترجم  حيتوي على قصة رومانسية عادية لكاتب مغمور شق طريقه من بريطانيا إىل مجيع أحناء املعم              

إىل عدة لغات ووزعت منه ماليني الطبعات الفاخرة، ناهيك عن الطبعات الشعبية اليت فاقت كل                  
تصور، ومتت صياغة القصة يف شكل سنياريو متهيداً لتصويرها سينمائياً، وهكذا جند أن قدم الكتاب ما                

ان يف األدب أو     سواء ك  -زالت راسخة رغم كل شيء، وهذا يقودين ملوضوع اإلبداع من حيث هو             
 إذ الواضح أن اإلبداع هو الذي يصنع عمالً يلوي عنق التاريخ، ويغري جمرى األحداث،                  -الفن  

وبالتايل إن املسألة ليست موضوع الكتاب يف مواجهة التقنية احلديثة، بل ضرب الغث باإلبداع حىت                
ليت سادت خالل العقود    ينحسر مد الزبد الذي استمرأ الساحة طويالً يف غياب األعمال الكبرية ا             

 .املاضية
يطيب يل أن نتواصل قلباً     )  االثنينية(وإذ أضع بني يدي القارئ الكرمي هذا اجلزء من سلسلة            

وقالباً يف إطار عمل أحسبه جاداً ويليق ذه البلد الطاهر الذي نبع منه اخلري والفضل والعلم والنور                  



اهللا، وخطوة يف    والثقافة إال دليل عافية إن شاء     وما اجتماع هذه الصفوة من رجال الفكر         ..  املبني
الطريق الصحيح جبانب اخلطوات اليت تتم عرب خمتلف املنارات الثقافية يف بعض الدول العربية، ولبنة يف                

فما من جواد أصيل كبا إال وأعقب       ..  بناء الثقة بني القارئ والكتاب نأمل أن تؤيت أُكلها ولو بعد حني           
لطريق والسبق، وما من عمل واكبته النية املخلصة إال وتوج جهاده جناحاً يلثج              ذلك عودة إىل جادة ا    

) االثنينية(وقد بذل هؤالء االساتذة األفاضل الذين تشرفت        ..  الصدر ويقر العني ويعود بالنفع العميم     
سرية باالحتفاء م جهداً مقدراً نسأل اهللا العلي القدير أن يكون يف ميزان حسنام، واستمراراً مل                 

جهادهم اخلير لتنوير جمتمعهم وأمتهم فكراً وعلماً وخلقاً وثقافة ال غىن عنها يف عامل أصبح قرية صغرية                 
وسط تيارات متضاربة من اإلعالم املوجه بعناية خلدمة أهداف مموليه، وأمواج كاجلبال تقذف مبعلومات              

ل أمة تقف مكتوفة األيدي جتاه هذا الركض        ال حصر هلا يف كل اجتاه، مما يعين ديداً واضحاً هلوية ك            
احملموم واملوسوم بتوجهات مشبوهة، ولعل ما تقدمه بعض املراكز الثقافية يف الوطن العريب ميثل بذرة                

من خالل مشاركات ضيوفها    )  االثنينية(طيبة بإذن اهللا الختراق هذا احلصار الثقايف، وأرجو أن تكون           
فعني الرضى عن كل عيب     ..  "ضاري، وأن جتد منكم القبول والرضى     الكرام رافداً يف هذا التوجه احل     

سائالً املوىل سبحانه أن يستمر تواصلنا يف هذا الدرب، وحتقيق أمنياتنا املشتركة يف اخلري                "..  كليلة
  .واحلق والعدل، وتوثيق هذه الفترة اخلصبة من حياتنا الفكرية والثقافية واألدبية

    . 

 .م١٩٩٦ يونيه ٢٦هـ ١٤١٧ صفر ١٠ -جدة 
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
مد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله             بسم اهللا الرمحن الرحيم، احل     -

 .وأصحابه أمجعني
أن مجعنا ثانيةً ذه الدار العامرة، ونشكر لصاحبها هذا الفضل يف           )  سبحانه وتعاىل ( حنمد اهللا    -

نه سبحا(جتميعنا يف هذه املناسبة الكرمية اليت عادةً ما تكون يف رحاب الكلمة والفكر، ونسأل اهللا                   
 .أن ننتفع ا مجيعاً) وتعاىل

 أمسيتنا هذه الليلة، على خالف األمسيات السابقة، واليت كنا من خالهلا نكرم بعض علمائنا                -
وأدبائنا ومفكرينا، ومن قدموا يف جمال العلم والفكر الشيء الكثري؛ اليوم سوف نكرم مؤسسة ولئن                

 يعود ألقدميتها من حيث التأسيس، وحنن إذ         بدأنا بتكرمي مؤسسة البالد للصحافة والنشر فإن ذلك        
نكرم املؤسسة فإمنا نكرم من خالهلا أيضاً األشخاص الَّذين أسسوا هذه املؤسسة وقدموا فيها اخلري                 

 .الكثري والعمل الكبري
 .  يف البداية هذه كلمة لصاحب الدار األستاذ عبد املقصود خوجه-

 

  ))د خوجهكلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصو(( 
 :بعد كلمة االفتتاح حتدث احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه فقال

 : بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خري خلقك،                -

أصحاب ..  أصحاب الفضيلة .  وخامت أنبيائك، صفيك وحبيبك، سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني         
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: أيها احلفل الكرمي.. أصحاب السعادة.. املعايل

.. اليت ترفل يف عامها الثالث عشر     )  االثنينية( أرحب بكم أمجل ترحيب يف أوىل أمسيات موسم          -
 مبن ضمت من    وكم يصطفق الفؤاد فرحاً أيها األحبة بالتئام هذا اجلمع املبارك، يف ليلة تتيه بني الليايل               



أفنوا زهرة حيام   ..  الَّذين خدموا الكلمة فكانت هلم نرباساً ومناراً      ..  رجاالت العلم والفكر واألدب   
فأينعت مثار عطائهم من خالهلا رغداً على جمتمعهم الَّذي ال ميلك غري تكرميهم يف كل حلظة                 ..  لترتوي
 .وحني

، فبعد  )االثنينية( اجلديدة اليت ستغذي      ويطيب يل أن حنتفي اليوم بأول أمسية ضمن الروافد          -
خماض استمر أكثر من عامني مت فيه تداول فكرة رصد مسرية املؤسسات الصحفية، واجلامعات، حسب               
األسبقية، وبعد التشاور مع أصحاب املعايل والسعادة الَّذين سنتشرف باستضافتهم، حتققت لنا اآلن               

د باستضافة أصحاب املعايل األساتذة السادة حسن حممد         اخلطوة األوىل يف هذه املسرية اخلرية، لنسع       
كتيب، وحممد حسن فقي، وحسني عرب؛ الَّذين رأسوا حترير صحيفة صوت احلجاز، اليت سميت فيما                

وباالحتفاء م إمنا نقلد أنفسنا شارات شرف ما كان لنا أن              ..  بعد بالبالد السعودية، مث البالد     
م، وإحساسهم املرهف مبواصلة مسرية العطاء اخلير ألبناء هذا          نستشرف سناها، لوال تواضعهم اجل    
 الكثري من العناء، وضحوا براحتهم، ووقتهم،       - جزاهم اهللا خرياً     -الوطن، وحميب الكلمة؛ فقد جتشموا      

ليس ألم كرباءنا   ..  وصحتهم الغالية، من أجل أن نسعد بلقاء سيظل عرب السنني عالقاً باألذهان             
، بل ألم الزناد الَّذي انقدح يف دجيور من الركود، وألم الربوق اليت أضاءت وسط               وساداتنا فحسب 

وميض نعتمة لياٍل ما لَه. 
، أن حيظى هذا اللقاء، بتشريف من هلم صلة مباشرة مبؤسسة البالد              )االثنينية( كما يسعد    -

ام مؤسسة البالد للصحافة والنشر،     حالياً، وهم سعادة األساتذة السيد أمني العبد اهللا القرقوري مدير ع          
والدكتور عبد العزيز النهاري رئيس حترير صحيفة البالد، وحيىي باجنيد رئيس حترير جملة إقرأ اليت                 

كما أنه من حسن حظنا أن نتشرف حبضور سعادة الدكتور األستاذ عبد اهللا مناع،              ..  تصدرها املؤسسة 
أما األستاذ حامد مطاوع فهو     ..  ئاسة حترير جملة إقرأ   واألستاذ أسامة السباعي، وقد سبق لكل منهما ر       

منذ بدئها حىت اندماجها جبريدة عرفات،      "  البالد السعودية "شاهدنا الوحيد هذه األمسية على مسرية       
وأخرياً رئيس حترير سابق لفترة طويلة      ..  لتصبح جريدة البالد اليت شارك فيها من خالل مواقع عديدة         

باإلضافة إىل أن أكثر من تستضيفهم      ..  صدرها مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم    اليت ت "  الندوة"جلريدة  
هذه األمسية شهود على املسرية الصحفية، إذا مل تكن من بدايتها، فال أقل منذ زمن طويل من                     

وكم يسعدنا تشريف معايل وزير اإلعالم السابق، الدكتور حممد عبده مياين، الَّذي شهدت              ..  مسريا
 .حفية يف عهده قفزات كبرية نتطلع إىل أن حيدثنا عنهااملؤسسات الص

ملتقى للرواد األفاضل، يتفيأوا من خالهلا ظالل احملبة والود،         )  االثنينية( وكما تعودنا أن تكون      -
واجلو العائلي البعيد عن مراسم القيود التقليدية، فجاءت هذه األمسية لتحصيل ما يف صدور هؤالء                

ديث، وكانت تلبيتهم الكرمية ملا نصبو إليه، ليضيفوا إىل رصيدنا الكثري من            األفاضل من ذكريات وأحا   



آخذين بعني االعتبار ما كتب حول مسرية       ..  جتارم، وحصاد السنني اليت أمضوها يف العطاء املتواصل       
ككتاب السيد عثمان حافظ، وكتايب الدكتورين عبد       ..  الصحافة من كتب منذ نشأا األوىل وحىت اآلن       

وبعض املقاالت املتناثرة، أو اليت ضمها كتاب أو أكثر، ولكنها يف            ..  محن الشامخ وأمني ساعايت   الر
النهاية قد ال تروي غليل الباحث إىل مزيد من املعرفة الوثائقية املستقاة من األساتذة الَّذين شاركوا                  

 .بنصيب وافر يف هذه املسرية
حافة والنشر، ندرك متاماً أن الوقت لن يتسع         وحنن إذ نفرد هذه األمسية ملؤسسة البالد للص        -

لسرد وتسجيل وتوثيق كامل مسرية هذه املؤسسة الرائدة، وال يعين أننا مكتفون مبا جاء يف كتب                  
 ورمبا  -سبقت اإلشارة إليها، رغم أا وضعت لبنة هامة، وشكلت جهداً يذكر فيشكر، إالَّ أن تطلعاتنا                

و املزيد الَّذي نطمع أن ننهله من معني األساتذة األفاضل الَّذين            تشرئب حن  -تطلعات األجيال القادمة    
ولكن بالتأكيد لن   ..  فكثري من املهتمني يرون أن هناك ثغرة ال بد من سدها وثائقياً            ..  حنتفي م الليلة  

 نستطيع استضافة مجيع من هلم دور يف هذه املسرية، أمثال معايل األساتذة الوالد الشيخ عبد اهللا بلخري                 
باعتباره أول وزير لإلعالم، والسيد عبد اهللا دباغ وحممد إبراهيم مسعود، وسعادة األساتذة حممد علي               
مغريب، وحممود عارف، وعزيز ضياء، والسيد هاشم زواوي، وحسن قزاز، وغريهم من أصحاب                

 حيث  الفضل، وباإلضافة إىل ذلك فإنَّ الباب سيظل مفتوحاً لكل من له إضافة يود أن يتفضل ا،                 
سنقوم بتقدمي أشرطة تسجيل هذه األمسية، وتفريغ مادا على الورق، لكل من له اهتمام، ليتفضل                 

وبكل شكر وتقدير   ..  كما نرحب جبميع اآلراء واإلضافات    ..  باالطالع عليها، ومن مثَّ يضيف ما لديه      
 .صديسعدنا أن نتلقى من األساتذة احلضور أمساء من يعتقدون أن هلم عالقة ذا الر

كاملعتاد، أما اإلضافات وما يستجد     )  االثنينية( وستأخذ األمسية طريقها للنشر ضمن سلسلة        -
من أفكار وذكريات، باإلضافة إىل منت األمسية، فسيتم جتميعه بالنسبة لكافة املؤسسات الصحفية اليت               

..  هلذه املرحلة  سنحتفي ا على غرار هذه األمسية، يف كتاب خاص ليكون مرجعاً متميزاً بإذن اهللا               
مع ما سبق صدوره من كتب أشرت إليها آنفاً، رصداً لتاريخ احلركة الصحفية             )  إن شاء اهللا  (ولتكون  

 .بطريقة علمية، ولتعني الباحث والدارس يف أداء مهمته
أنتهز هذه الساحنة ألرحب بسعادة األخوين األستاذين حممد السيد عباس، قنصل           :   أيها األحبة  -

العربية، والسيد قاسم صاحل، القنصل التونسي اللَّذين جاءا خلفاً لسعادة األستاذين             مجهورية مصر   
السفري أمحد البيومي الغمراوي القنصل املصري، والسيد العلوي املكي القنصل التونسي؛ فقد كانا               

علهما خري  أن جي )  سبحانه وتعاىل (حفيني باألدب والعلم، وهلما مكانتهما الرفيعة يف نفوسنا، سائالً اهللا            
كما نرحب باملستر جون موران امللحق      ..  خلف خلري سلف، وأن نسعد ما دائماً بني إخوام وحمبيهم         

 .الثقايف الصحايف بالقنصلية األمريكية



 نبدأ أمسيتنا مع منحىن قوس قزح حنو البدايات التليدة، وأحسب أن            - أيها األحبة    - وهكذا   -
عى إليه من رصد، وتوثيق، وتأريخ حلركة صحفية ثقافية نعتز ا           كل كلمة تقال، ستشكل لبنة يف ما نس       

 .وبرجاالا
) االثنينية( يسعدين يف اية كلميت أن أزف إليكم بشرى انتهاء طباعة ثالثة أجزاء من سلسلة                -

فقد تسلمنا اجلزأين الرابع والسادس، وطمأننا األستاذ احلاج         ..  باعتبار أن هذا العمل منكم وإليكم     
بقرب وصول  )  االثنينية(علي دولة صاحب مطابع دار القلم الَّذي قام مشكوراً بطباعة أجزاء             حممد  

بالوفاء مبا وعدنا بشأن طباعة هذه السلسلة من         )  سبحانه وتعاىل (وذا أكرمنا اهللا    ..  اجلزء اخلامس 
أشرف مشكوراً على   كما أن سعادة األستاذ أمحد سامل باعطب، الَّذي         ..  بدايتها وحىت اية عامها الثامن    

طباعة هذه السلسلة، قد بشرنا باكتمال تصحيح جزأين من الثالثة املتبقية، وسيتم طبعهما خالل هذا                
 .العام مبشيئة اهللا

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
 :لمث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور حممد عبده مياين فقا

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الَّذي علَّم بالقلم علَّم اإلنسان ما مل يعلم، وأصلي وأسلم                  -
 :على سيدنا حممد خري من تعلم وأعلم، وأصدق من أعلم باهللا عز وجل؛ وبعد

 فإنين أشعر بسعادة كبرية أن جيتمع الشمل مرةً أخرى يف هذه االثنينية الطيبة، وشكراً ألخي                 -
ستاذ عبد املقصود خوجه وأسرة االثنينية على مواصلة اجلهد من أجل اجتماعنا مرةً أخرى، وذا                األ

الثوب اجلديد، وذه االنطالقة اليت حترص على أن تنتقل من مرحلة إىل مرحلة، بعد أن كانت حترص                  
تلفة وتبدأ  على تكرمي الرواد ورجال العلم والفكر واألدب، تنتقل اليوم لرصد هذه املسريات املخ              

بقضية الصحافة، وسبحان اهللا أن وفقوا يف اختيار مؤسسة البالد، وإن كانت القضية هي أن نبدأ بقضية                 
الصحافة ككل؛ فالبالد جزء أساسي وحجر من حجار الزاوية يف مسرية الصحافة يف هذه البالد، وال                 

يد، الَّذي بالنا به أبناء العمومة       جديد يف خضم هذه املرحلة أو هذا التيه اجلد         - أيضاً   -شك أنه توفيق    
واختلط احلابل بالنابل، والسالم باالستسالم؛ وأصبح الناس يف دهشة وعاد الكل إىل الصحافة يتأمل               

 .أن يقرأ فيها رأي راشد أو فكر ثاقب، وهكذا ألا ضمري هذه األمة
لبالد، فنستضيف   الصحافة ضمري هذه األمة، فنعود اليوم إىل هذا الرافد األساسي مؤسسة ا             -

هذه الصفوة الطيبة من الرجال، ويف مقدمتهم األستاذ الكرمي األديب السيد حسن كتيب، واألستاذ                
اجلليل أستاذنا معايل الشاعر الرائد السيد حممد حسن فقي، ويشاركنا الليلة رجل من رجاالت هذه                 



ة يف مسرية األدب والثقافة     البالد أول وزير للحج واألوقاف، شاعر أديب ساهم مسامهات جادة وفاعل          
يف هذه البالد األستاذ حسني عرب، واألستاذ حسني عرب يف احلقيقة رجل متيز بذلك العطاء الَّذي                  
يقدمه بال حدود، وحيرص على مسامهة فاعلة وثاقبة، وقد حرص على املسامهة معنا الليلة على الرغم                 

 أن يكون معنا تقديراً منه لرصد قضية        من ضيق وقته وظروفه اليت أعلمها شخصياً، لكنه حرص على         
هامة مثل هذه القضية اليت حنن بصددها الليلة؛ وكم قدرت ألخي األستاذ عبد املقصود خوجه أن جيعل                 
احلوار مفتوحاً الليلة، يترك ألولئك الَّذين يرغبون يف املزيد من النقاش الصادق واحلوار البناء، من أجل                

 .خ حياة هذه األمةرصد هذه القضية املهمة يف تأري
 إنين مثلكم أتوق إىل مساع هذا احلوار واالشتراك فيه وإن كان يل جهد بسيط عندما كنت                  -

أعمل وزيراً لإلعالم، فهو أنين احترمت رجال الصحافة واعتربم أفراداً يف األسرة اإلعالمية،                 
غارهم كما أحرص على    واعتربت أم يكملون اجلهد الَّذي تقوم به وزارة اإلعالم، فحرصت على ص            

أوالدي وقدرت كبارهم واستفدت منهم وكنت معهم؛ وهكذا عندما تركت وزارة اإلعالم شعرت              
بذلك احلب الكبري حييطونين به، ألنين قدرت هؤالء الرجال وعرفت أبعاد املعاناة اليت يعانوا، واليت                

، ولكنهم استمروا يف ذلك     أودت بكثري من وظائفهم ومن أعماهلم وقست عليهم يف بعض األحيان           
 .احلب الكبري للصحافة، فكان من حقنا إن مل يكن تقديرهم فال أقل من اإلشفاق عليهم

أن يعينهم على مواصلة املسرية ويأخذ بأيديهم، وأسأل اهللا أن           )  سبحانه وتعاىل ( أسأل اهللا    -
 .يوفقنا لالستمتاع بأمسية مباركة الليلة

 . ركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا وب-
 

  ))كلمة معايل السيد حسن كتيب(( 
مث أناب معايل وزير احلج األسبق السيد حسن كتيب األستاذ حممد صالح الدين ليلقي                

 :كلمته يف تلك األمسية فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا وسلم وبارك على رسول احلق وخامت النبيني، وعلى آله                 -

 :إحسان إىل يوم الدين؛ وبعدوصحبه والتابعني ومن تبعهم ب
 فقد شرفين سيدي ضيف هذه االثنينية أستاذنا الكبري وشيخنا اجلليل معايل السيد حسن كتيب               -

أن أقرأ عليكم نيابةً عنه هذه السطور املضيئة، والكلمات الطيبة املوجزة اليت كتبها معاليه حتية لكم                  
 :ولصاحب االثنينية

 : حضرات السادة الكرام-
 .لكرمي األستاذ عبد املقصود خوجه أخي ا-



 : وبعد- السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
 فإنين ال أجد من البيان ما ييسر يل أداء الشكر كما جيب على تفضلكم بإجابة هذه الدعوة                   -

 األستاذ الكبري عبد املقصود خوجه ملتابعة كل ما يتعلق بأدب هذه            - وباستمرار   -للندوة اليت أقامها    
د، وبعث ماضيه التليد الَّذي يتصل بأجماد األمة العربية منذ كانت هذه األرض املباركة يف الذروة                 البال

 !!.وأجمادهم.. من أجمادها
وصوره املشرقة وأصدائه اليت كانت تبعث      ..   ولقد شهدت نشاط هذا األدب بروحه السامية       -

 !!. يف املوات-احلياة 
 ولكنه وصف حقيقي للفترة األدبية اليت عاشها        - عفوياً   واملوات تعبرياً ..   ولست أعرب باحلياة   -

جبهود األخوين الكرميني األستاذين حممد سعيد       )  وحي الصحراء :  (أدبنا وأدباؤنا إبان إصدار كتاب    
 .وعبد اهللا بلخري.. خوجه

وروحيهما ..   ومن يقرأ شيئاً من ذلك األدب بروية وبصرية خيتلط أنفاس صانعيه بأنفاسه              -
يتحسس انفعاالم مبثلها يف نفسه، فإنه يعرف حبق كيف كان صانعو ذلك األدب عمالقة               و..  بروحه

حبق، ومواطنني يذوبون بإخالصهم الوطين يف حب وطنهم وحب مواطنيهم؛ ويعيشون بأحالمهم اليت              
 قبل أن تكون واقعاً، ويبلغ تصورهم هلا يف خياهلم وجودها يف أوج كماهلا؛            )  الواقع(تفوق حقائقها يف    

 .والتصور السابق للوقوع هو ما نعيشه اآلن.. ولعل تلك األحالم اليقظة
وأذكر أخي السيد حممد حسن فقي املوجود بيننا اآلن، فهو من ذلك             ..   وامسحوا يل أن أُجمد    -

يتمتع )  حفظه اهللا (واجلهاد الَّذي مل يزل     ..  الرعيل املتفوق، وإنَّ وجوده يف هذه الندوة ميثل ذلك اجلهد         
 .نه وقوته وأدائه السخي املربزبعنفوا

هو السجل الذهيب لتاريخ تلك الفترة الزمنية       )  وحي الصحراء :  ( وإنين ما زلت أعترب كتاب     -
ملتزمة بكل ما هو    ..  متوازنة..  اليت تعترب القاعدة لكل تقدم يف حياتنا اليت نعيشها اآلن بصحوة مؤمنة           

 تلك املعايري اليت صنعها الدين، واألخالق        -ة  من املعايري اليت حتكم من يسكن هذه البقاع الطاهر         
 .الكرمية، واملثل العليا

وما انتهينا إليه من سلوك الطريق      ..   وإنين أكتفي ذه اللمحة عن ماضينا الَّذي عشناه يف كبد          -
 .إىل السداد والرشاد) بإذن اهللا(الواضحة املبينة، اليت تقودنا 

اليت جعلها األستاذ عبد املقصود مالذاً للِّقاءات الكرمية        )  ةاالثنيني:  ( وإنَّ هذه الندوة الكرمية    -
والعقول املصقولة بالعلوم واملعارف، لتعمل على توجيه الطاقات الكامنة         ..  بني القلوب الواعية لواجبها   

 .يف هذا اتمع الكرمي ألمسى الغايات اليت تطمح إليها تطلعاته



إمنا تعيد دور ندوة كانت     )  ثننياال(يوم الَّذي تعقد فيه     اليت تعقد باسم ليلة ال    )  االثنينية( هذه   -
متواضعة كل التواضع، وقوية يف روحها كل القوة، وذات بسط أوسع يف أدائها، وأحب أن أطلق                  

لدوامها يوم كانت، ولعدم انقطاعها يف أي مناسبة أو أسباب تدعو إىل انعقادها يف               )  الدميومية:  (عليها
 .ليل أو ار

هو حممد سعيد خوجه رمحه اهللا، الَّذي كان مبثابة حارس          )  الدميومية(صاحب تلك    ولقد كان    -
واحلركة الدائبة بإصرار وعنف وعناد يف كل ما ميكن لألدب            ..  األدب والنشاط األديب والفكري   

وكانت روحه القوية، واتصاالته الواسعة تيسر له تذليل كل صعب وبلوغ كل            ..  واألدباء حتقيق غايام  
 ).خرط القتاد(ولو كان يف طريقها كما يقول املثل العريب غاية، 

 ولعلي ألقي الضوء على تلك الشخصية املرحة اليت دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، بلقاء                 -
، مبا أنقل نصه من جواب تشرفت بتلقيه منه         )االثنينية(ذكرته مبناسبة لقائنا هذا الَّذي يهتم فيه صاحب         

 :فيههـ يقول ٦/٨/١٤١٤بتاريخ 
فكانت لنا وقفة مع اجلامعات لنقوم بتكرمي كل من ساهم يف رفع صروحها وعمل يف                   (..  -

صمت، حىت وصلنا إىل ما يشرفنا بني األمم؛ وكذلك لنا وقفة مع املؤسسات الصحفية لنسعد من                  
و بتكرمي الرعيل األول الَّذي أعطى بكل حب، وعمل بكل تضحية، من أجل رفعة ومن             )  االثنينية(خالل  

 ).العمل الصحفي وصوالً ألرقى املستويات، من حيث العطاء الفكري، والعمل اإلداري، والتقنية الفنية
 التحدث عن هذه    - وبكل يسر ووضوح     - إىل آخر ما جاء يف هذا الكتاب الَّذي استطاع           -

كمل الشؤون العظيمة اليت ناءت حبمل عبئها اجلماعات، ليحملها يف قلبه وعقله ويسعى ألدائها أ                
 !!.أداء

 وامسحوا يل أن أعود من احلديث عن اخلَلَف الَّذي ميثل خري خلَف ملن كان له خري سلف،                    -
 .ألضرب مثالً كنت واحداً من املشاهدين له مع األستاذ حممد سعيد خوجه حني قرر إنفاذه

 :بعد أن أصدر كتابه   )  رمحه اهللا ( كان ذلك يف موسم احلج الَّذي حضره حممد حسني هيكل             -
، قال فيه   )رمحه اهللا (وقد جاء يف ذلك الكتاب، حديث له مع امللك عبد العزيز              "  يف مرتل الوحي  "

 :للملك
يف الدول  )  كجنيف(يف الدول اإلسالمية    )  مكة(حنن املسلمني حنرص على أن تكون          (  -
 أن تكون   وهذه احلكومة تشاطرك الرجاء يف    :  (بقوله)  رمحه اهللا (فأجابه امللك عبد العزيز     )  األوروبية

 ).واإلصالح بني املسلمني إذا اختلفوا.. مقر عصبة األمم اإلسالمية) مكة(
تقوم )  بفضل اهللا وتوفيقه  ( بكاملها   - بل اململكة العربية السعودية       - وقد أصبحت مكة     -

 .ويف كل أحواهلم.. وختالفهم.. مبهمات إصالح شؤون املسلمني يف أحوال تآلفهم



إقامة حفل تكرمي لذلك الكاتب واإلشادة بتصوره       )  رمحه اهللا (جه   ولقد أراد حممد سعيد خو     -
أي )  دميوميته(ودور ملك اململكة فيها بالنسبة للعامل اإلسالمي، فاجتمعنا يف           )  مكة(العظيم عن دور    

داره اليت كانت دائماً مركز لقاءاتنا يف مثل هذه الشؤون، وتقرر استعارة صالون استقبال يف بيت                  
يتمتع مبقام عظيم بني مواطنيه، ومل يكن هذا الصالون على          )  رمحه اهللا (ي مبىن وكان    الشيخ ماجد كرد  

 ولكنه كان أعظم وأنفع، ألن فيه جتمعت كل الطاقات اليت           -مستوى الصالون الَّذي حنضر فيه اآلن       
 ..، حىت إذا تفتحت وتطورت جاءت مبثل ما حنن فيه)الذرة(تكمن يف قلب 

 وبصورة مفاجئة ومن    - حضر من احلجاج علماً ومقاماً، وحضره         وقد حضر اللقاء أفضل من     -
وهو يف أوج نشاطه يف دعوته      )  رمحه اهللا ( الشيخ حسن البنا     -غري سابق علم ممن أقاموا هذا احلفل         

لالعتصام بتعاليم اإلسالم؛ وكانت أمسية بلغت الذروة يف احلديث عن اإلسالم كمنهج حياة، والبالد               
..  ذلك املنهج، وملكها الَّذي حيرص على حتقيق كل هذه املسؤوليات الكربى            املقدسة كحصن لتطبيق  

 .كإمام للمسلمني
 ..وأكثر مما ذكرت..  ذلك هو حممد سعيد خوجه-
 وهذا هو خليفته عبد املقصود خوجه فيما قام به منذ كان يف جهاز اإلعالم على ما كان عليه                   -

 .يف أيام األستاذ عبد اهللا بلخري
احلديث عن الصحافة السعودية هو موضوع هذا اللقاء الَّذي أتشرف باملشاركة فيه،             وما دام    -

 بأن الصحافة السعودية مل يكن هلا وجود حبقيقة مهمات            - وبكل وضوح وصراحة     -فإنين أقرر   
الصحافة ومواضيعها ومتاعبها وغاياا إالَّ يف السنوات األخرية اليت قد ال تتجاوز عشرين عاماً، أو يف                 

دود ذلك الزمن؛ وكل الصحف املرموقة ذات الشأن اليت تصدر اآلن يف حدود هذه الفترة إمنا                   ح
، ويؤكد ما ذكرت لقطات نقلتها من دراسات علمية قدمها الدكتور أمني            )مقاالت أدبية (كانت تقدم   

 ".السياسة اإلعالمية يف اململكة العربية السعودية" :ساعايت يف كتابه
ن أحداث كربى وقعت خالل هذه الفترة، وكتب فيها بذاا ومالبساا؛            إال ما كان يكتب ع     -

 .فهذه تصلح أن يطلق عليها لقب الصحافة، ألا ال ميكن أن توضع يف جانب املقاالت األدبية
 ويف اخلتام أكرر عظيم شكري لتفضلكم علي ذه الرعاية واملشاعر النبيلة اليت أنتم أحق ا                 -

 أننا قد بلغنا هذه املرحلة املشهودة من الوعي ومالحقة األحداث الكربى اليت                وأهلها، وأمحد اهللا  
تكررت من حولنا، ومل ختتلط علينا األمور وال خرجنا عن الصراط املستقيم الَّذي يكفل لنا السالمة                  
التامة كجريان لبيت اهللا احلرام، وحراس ألمانة الدين اليت تتمثل يف مسجد رسوله عليه الصالة                  

 .لسالموا
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا-



  ))فتح باب احلوار(( 
 :بدأ احلوار سعادة احملتفي الشيخ عبد املقصود خوجه فقال

 معايل الشيخ حسني عرب، مسعت منكم منذ سنوات أن جريدة صوت احلجاز صدرت يف                 -
 إذا  -صيل، أو أنين أفضل     فترة ما بعبارة حيررها خنبة من الشبان أو الشباب، وال أذكر اآلن القصة بالتف             

 . أن نسمع األسباب اليت أدت إىل ذلك؛ مع الشكر اجلزيل-تفضلتم 
 :ورد معايل الشيخ حسني عرب على سؤال احملتفي بقوله

 تتلمذت على صحيفة صوت احلجاز، وتتلمذت على األساتذة الَّذين كانوا أساطينها                -
حسن فقي، األستاذ حسن حممد كتيب، األستاذ       ورؤساءها ابتداء من عبد الوهاب آشي، األستاذ حممد         

 توىل حترير   - كل واحد منهم     -حممد حسن عواد، األستاذ أمحد الغزاوي؛ فيما أعتقد إن هؤالء كلهم            
صوت احلجاز يف فترة من الفترات، وكنت وثيق الصلة باجلريدة وحمرريها ورؤسائها، أنا وزمالئي من                

ه من مقاالت أو قصائد فيتفضلون بنشرها تشجيعاً؛ وقد          طالب املعهد، وكنت أبعث إليهم مبا أجد       
 أن نناقشهم عن أسباب عدم النشر، وكانوا يتلقون املناقشة بصدر            - إذا مل تنشر     -وصل بنا احلال    

 األستاذ أمحد السباعي رئيس     - على ما أذكر     -رحب فيه توجيه وفيه تعريف وفيه إفادة، وكان          
 .سكرتري التحريرحتريرها، واألستاذ حسني خزندار 

هـ يف رجب، وكان من عاديت أن أذهب إىل األستاذ           ١٣٥٦ خترجت من املعهد يف عام        -
حسني خزندار ألنه زميلي وصديقي، واألستاذ السباعي أديب كبري؛ فذهبت يوماً إىل اجلريدة فلم أجد               

ذين، فأفهمين   فسألته عن األستا   - وهو حي يرزق أطال اهللا عمره        -أحداً سوى السيد معتوق حسنني      
 .أن هناك أشكاالً وقع، وتسبب يف ابتعاد رئيس التحرير وسكرتري التحرير، وكانت الصحيفة أسبوعية

 يف تلك اللحظة دق جرس اهلاتف، فأجابه السيد معتوق حسنني، كان على خط اهلاتف الشيخ                -
صوت احلجاز، فسأله   وكان رئيس جلنة الطبع والنشر اليت تصدر        )  رمحة اهللا عليه  (حممد سرور الصبان    

ما فعلت شيئاً، هذا سكرتري التحرير وهذا رئيس التحرير         :  عما فعل باإلعداد لعدد اجلريدة القادم، قال      
عندي شخص متخرج   :  من عندك من كُتاب اجلريدة أو الَّذين يتعاملون مع اجلريدة؟ قال          :  ابتعدا؛ قال 

أعطين إياه؛ تناولت مساعة :  نعم؛ قال :  ياناً؟ قال هذا الَّذي ينشر له أح    :  من املعهد امسه حسني عرب؛ قال     
ماذا عملت  :  اهلاتف برهبة، ألن حممد سرور الصبان كان رجالً ذا منصب وجاه وأنا تلميذ؛ قال                

حرر :  حاضر؛ قال :  أريدك أن تعمل؛ قلت   :  مل أعمل شيئاً، أنا لست موظفاً فيها؛ قال       :  للجريدة؟ قلت 
حاضر؛ ومتثلت يف ذلك احلال قول      :  عين عليها قبل الطباعة؛ قلت    العدد وامجع املقاالت اليت فيه وأطل     



اإلمام الغزايل حني توىل التدريس يف دمشق، بعد إمام احلرمني اجلويين وكان تلميذه، فلما اقتعد كرسي                
 :التدريس متثل بيتاً يقول

 ..خلت الديار فَسدت غري مسود
 مقاالت أو قصائد أو تعليقات فلم أجد         حبثت يف أدراج رئيس التحرير وسكرتري التحرير عن        -

شيئاً، ألن اآلخرين أحجموا عن املشاركة يف النشر، ما دامت فيها مسؤوليات تؤدي إىل ما أدى إليه                  
 .احلال مع الرئيس ومع السكرتري، اضطررت أن أحرر اجلريدة مبفردي، فكتبت افتتاحية

نه مل تكن هناك صالت مع اخلارج مع         أوالً كانت اجلريدة عبارة عن جريدة أدبية بصراحة، أل         -
وكاالت األنباء مع الصحف اخلارجية، ال توجد صالت، كانت تأتينا الصحف من مصر ومن سورية                
ومن لبنان بالربيد يف األسبوع مرة، نأخذ منها ما يتعلق بالسياسة اخلارجية واألحداث اهلامة، وبقية                 

 من املدينة إىل مكة إىل جدة، كانوا         اًعهم، ابتداء الصحيفة تكتب بأقالم األدباء، أدباء اململكة مجي       
. ح.  يشاركون يف التحرير؛ مل أجد شيئاً ينشر، اضطررت إىل كتابة مقال االفتتاحية وقصيدة باسم و               

ونشر تعليق سياسي بإمضاء مطلع، ونشر مقال اجتماعي بإمضاء وطين أو شيء من هذا القبيل،                .  ع
وذهبت إىل معايل الشيخ حممد سرور      "  الربوفة"ا وأخذت   ودفعت األوراق إىل قسم الصف، فصفوه     

هذا من؟  :  وقرأ القصيدة وقال  ..  أنا:  هذا من؟ قلت  :  فأخذها مين وقرأها مث قال    )  رمحة اهللا عليه  (الصبان  
مل يرسل أحد مقاالً ومل     :  قال ملاذا؟ قلت  ..  أنا:  هذا من؟ قلت  :  وقرأ املقال اآلخر؛ وقال   ..  أنا:  قلت

وأنت أمل ختف؟   :  رمبا خافوا أن يلحق م أذى مما حلق بزمالئهم؛ قال          :  ملاذا؟ قلت :  يشارك أحد؛ قال  
 .توكل على اهللا: واهللا أخاف ولكن أمرتين فاعتمدت على اهللا؛ قال: قلت

 فاستمررت يف حترير اجلريدة حتت إكليشة يف العنوان حيررها خنبة من الشبان، والشبان                 -
مرت مدة كبرية حىت استطعت أن      ..   أو شيء من هذا القبيل     طويلب مل يتجاوز عمره الثامنة عشرة     

أتألف السادة األساتذة الكتاب والشعراء، وآخذ منهم مقاالم وقصائدهم، وعادت اجلريدة إىل نفس             
 ..املستوى الَّذي كانت عليه مع مالحظة احملظورات اليت تؤدي إىل احملاسبة أو شيء من هذا القبيل

ني األستاذ فؤاد شاكر رئيساً للتحرير، واألستاذ فؤاد شاكر رجل            بعد ما يقرب من سنة تع      -
صاحب عالقات دائمة وكبرية مع األمراء والوزراء وامللك، فلم يكن حيضر للجريدة إالَّ مرةً يف الشهر                
إن حضر وبقيت اتصاالته باهلاتف، وأخذت يف العمل حتت رئاسته االمسية، إىل أن حصل ما حصل يف                  

 .ألستاذ حممد املغريب واألستاذ فؤاد شاكرأخذ ورد بني ا
نشر مقاالً أو خرباً مسى نفسه فيه عميد الصحافة يف           )  رمحة اهللا عليه  ( األستاذ فؤاد شاكر     -

السعودية، يف ذلك الوقت مل يكن هناك غري أم القرى، وصوت احلجاز، واملدينة، واملنهل؛ األستاذ                 
مل يصدر أمر أو    :  لشيخ حممد سرور رئيس الشركة قال     مغريب باعتباره سكرتري الشيخ حممد سرور، وا      



توجيه بتعيني عميد الصحافة، فنشر األستاذ املغريب هذا التعقيب، فرد عليه األستاذ فؤاد شاكر رداً                 
قاسياً، ومن هنا نشأ االختالف، مث سافر األستاذ فؤاد شاكر إىل مصر وكان حيرر أم القرى إىل جانب                   

 .رئاسة صوت احلجاز
 إيلَّ بتحرير أم القرى، وكانت صوت احلجاز يف الشامية، وأم القرى يف جياد، واملسافة                وعهد -

بينهما مسافة احلرم؛ أذهب يف الصباح إىل أم القرى ويف املساء إىل صوت احلجاز، لكن كان نشاط                   
رق إىل أن بدأت احلرب العاملية الثانية وتعذر وصول و        ..  الشباب والرغبة يف العمل ساعدت على هذا      

الصحف إىل اململكة، فصدر األمر بطبع اجلريدة يف نصف حجمها، سواء املدينة أو صوت احلجاز أو                 
غريها؛ يف ذلك الوقت وجدت أنا من دعاين إىل وظيفة أخرى أحسن مردوداً وأقل تعباً، فاستأذنت من                 

 عهده رمبا   رئيس الشركة فأمر بتعيني األستاذ حممد علي مغريب رئيس حترير، واستمرت اجلريدة يف              
 .شهور، وتوقفت هي واملدينة ومل يبق يصدر يف اململكة سوى أم القرى

 هذه الفترة اليت زاولت فيها العمل كمحرر وليس رئيس حترير، ألن هذا اللقب مل أتشرف به؛                 -
وأمحد اهللا أنين على حداثيت وقلة حتصيلي العلمي، وأشياء كثرية يفوقين فيها كل اآلخرين، استطعت أن                

طع هذه الفترة بدون مؤاخذة وبدون حاجة إىل املساءلة والتحقيق، وما إىل ذلك قد يكون سبب هذا                 أق
 . بسالم- وهللا احلمد -وال أنكر هذا، ولكنها مرت .. شيء من اجلنب أو اخلوف

 وأشكر السادة الَّذين استمعوا إىل هذا احلديث قد ال يعنيهم كثرياً التفصيل، ولكين أُمرت أن                -
، وبالفعل أطلت؛ وشكراً    ..فتكلمت، وأرجو املعذرة إن أسأت يف التعبري أو اختصرت أو أطلت          أتكلم  
 .جزيالً

 

ووجه الدكتور غازي زين عوض اهللا السؤال التايل إىل األستاذ السيد حممد حسن فقي                
 :فقال

ساء  ما هي املعايري اليت كانت تتبع يف عدم وجود نظام للمطابع واملطبوعات، بصفتكم أحد رؤ               -
 حترير صوت احلجاز؟

 :السادة الكرام..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 أنا جئت الليلة ألستمع وأستفيد ال ألتكلم فأضري؛ وأنا أعترف بأنين رديء اإللقاء وأنين عيي                -

 .اللسان، ولكنين مع ذلك سأجيب بقدر ما أستطيع
ح يف السنة األوىل منها،      أول تعييين يف جريدة صوت احلجاز، كنت متخرجاً من مدرسة الفال           -

وكان معه الشيخ حممد صاحل نصيف،      )  يرمحه اهللا (فجاءين طلب من معايل الشيخ حممد سرور الصبان         
فاستدعياين وطلبا مين أن أكون رئيساً لتحرير جريدة صوت احلجاز بعد أخي الكبري وأستاذي األستاذ               



يث التخرج يف الدراسة، وكنت شديد      عبد الوهاب آشي يرمحه اهللا؛ واحلقيقة أين ذهلت، فكنت حد          
اخلجل، وكنت عزوفاً عن االجتماعات هلذا السبب؛ ولكن الشيخ حممد سرور، والشيخ حممد صاحل               

كيف يل أن أقوم ذا     :  أصرا على ذلك، فبدأت على اسم اهللا وعملت، وكنت أقول         )  يرمحه اهللا (نصيف  
أعان )  سبحانه وتعاىل (؟ ولكن اهللا    ) اهللا يرمحه(العمل بعد أستاذي الكبري الشيخ عبد الوهاب آشي          

 .واستمررت
 كان الكُتاب قلة، والشعراء كذلك، فكنت كما قال األستاذ حسني عرب يف بعض األحوال                -

حينما ال أجد ما أنشره، أكون أنا الكاتب، وأنا الشاعر، وأنا صاحب األخبار؛ ما كان هناك معي أحد                  
كان مديراً لإلدارة، وكنت أساعده يف اإلدارة ويساعدين يف          )  اهللايرمحه  (إالَّ األستاذ أمحد السباعي     

 .التحرير، ومضينا على هذا األساس ردحاً من الزمن
كنت نشرت قصيدة جبريدة صوت احلجاز،      :   ومما أذكره ذه املناسبة حادثان وقعا، أوهلما        -

ذهل :  د، ولكنه كما قال يل    وجاءين نقد من األستاذ محد اجلاسر، وكان يظنين أنين ال أنشر هذا النق             
عندما رآه منشوراً مع أنه كان يتحامل يف نقده علي؛ فكانت هذه بداية الصلة مع ذلك األستاذ الكبري؛                  
أما احلادث الثاين فهو أنين كتبت مقاالً افتتاحياً يف جريدة صوت احلجاز عن التعسف الفرنسي يف                  

نق وشنقوا عدة رجاالت من رجاالت سورية       سورية منذ مخسني سنة، كان الفرنسيون قد نصبوا مشا         
األفاضل، فتأثرت كعريب وكمسلم ذا، وكتبت مقاالً افتتاحياً، ويبدو أنه كان شديد اللهجة بدأته                

 :بقول شوقي يرمحه اهللا
ــدق   ــرجة يـ ــد مضـ ــل يـ بكـ

                                                 .            

ــاب   ــراء بــ ــرية احلمــ وللحــ
. 

 

فشكاين السفري الفرنسي، وتعدى وزير اخلارجية وأبرق إىل الشعبة السياسية، وكان يرأسها              
بإرسايل إىل الرياض،   )  يرمحه اهللا (وجاء أمر ملكي من امللك عبد العزيز        )  يرمحه اهللا (الشيخ يوسف ياسني    

 اًكان نائباً للملك، والشيخ عبد اهللا السليمان، وكنت حمرراً عنده بناء          )  يرمحه اهللا (لكن امللك فيصل    و
على طلب من معايل الشيخ حممد سرور الصبان، وسعادة الشيخ فؤاد محزة، وكان وكيالً لوزارة                  

غري من املخلصني جلاللتكم    إنَّ هذا فىت ص   :  وقالوا له )  يرمحه اهللا (اخلارجية؛ أبرقوا إىل امللك عبد العزيز       
وللوطن وللبالد وهو حديث السن، وكتب عن العروبة واإلسالم بالطريقة اليت أنتم أشرتم ا إلينا،                 

 .إذن جربوه) رمحه اهللا(فجاء اجلواب منه 
وأرجو املعذرة ألين رديء اإللقاء وعيي اللسان؛ والسالم        ..   هذان احلادثان مها أهم ما مر يب       -

 .ة اهللا وبركاتهعليكم ورمح



 :ومن الدكتور حممود حسن زيين وجه السؤال التايل إىل معايل األستاذ السيد حسن كتيب
 ما رأيكم يف األدب اإلسالمي، وقد كنتم من األوائل املنادين بضرورة االهتمام مبثل هذا                 -

 األدب، وما هو اجلديد يف هذا األدب؟
 :وأجاب معايل السيد حسن كتيب قائالً

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد، الَّذي                 -
 .أَدبه ربه بأدب القرآن النوراين وأشاع هذا األدب يف أمته، ومحلت أمته هذا األدب إىل البشرية عامة

سه يف   الواقع إن األدب اإلسالمي هو خاصة هذه األمة اإلسالمية؛ وهذا األدب وجد أس               -
أخالق األمة العربية، واألمة العربية كانت بفطرا مهيئة كل التهيؤ ألن حتمل هذه الرسالة، فجاء محلها                
هلذا األدب من القرآن كما ينبغي أن يؤدى ويحمل إىل العامل أمجع؛ واألدب اإلسالمي الَّذي نتحدث                 

وائل أول ما ظهر نور اإلسالم،       عنه اآلن هو ليس إالَّ صورة مما كان يعتلج به قلوب املسلمني األ              
واإلسالم حيتوي على اآلداب بكل أنواعها، آداب التعامل بني اإلنسان واإلنسان وحىت بني اإلنسان               
واحليوان، حىت بني اتمعات بعضها مع بعض، بل يف كل العالقات اإلنسانية بني الناس بعضهم مع                  

 .بعض، جتارة وصناعة وتعارف وتبادل حتيات
كلمة لزومير اليهودي، نشرها الشيخ شكيب أرسالن يف كتاب حاضر العامل                وأذكر   -

أقام دينه على   )  (إن حممداً   :  اإلسالمي، على هامش الكتاب الَّذي حتدث فيه عن زومير، يقول زومير          
أسس متينة قوية جداً ووصفها بأن أول هذه األسس السالم، إفشاء السالم، يلتقي املسلم العريب مع                 

عريب يف الصحراء وقد يكون أحدمها أقوى من اآلخر أو أغىن من اآلخر، أو فيه مطمع لآلخر،                 املسلم ال 
فيلقي الواحد منهما السالم على أخيه، فريد عليه التحية بأطيب منها، فتنعقد بينهما صفقة السالم                 

س الثاين هو   وهذه الصفقة تلزم كل واحد منهما أن يكون أخاً لآلخر، ألنَّ املسلم أخو املسلم؛ واألسا              
إقامة الصالة مجاعة يف املساجد، وهذه تعلم املسلمني الطاعة والنظام، واتباع اإلمام أو القائد أو امللك                 
الَّذي يوجههم التوجيه السليم؛ وهذه من األسس املهمة اليت أشاعت بني املسلمني اآلداب اإلسالمية؛               

ر يف بالد ال يدخلها غري املسلمني، فوجود         وقال أخرياً مؤمتر احلج، قال هذا احلج ينعقد هذا املؤمت          
املسلمني وحدهم يف هذه البالد وأداؤهم للعبادات اليت هي مناسك احلج، واليت تبتدئ هذه العبادة يف                
أن يتخلى كل فرد من احلجاج عن مالبسه اليت تعرفه إىل أي بلد ينتمي أو إىل أي جنس ينتمي، حىت                     

ال يعرف واحد منهم أنه من هذا اجلنس وال من هذه البلدة،             يبقى انتماؤه خاص باإلسالم وحده، ف     
 كما قال اهللا تعاىل     -ولكنه يعرف أنه مسلم وجاء إىل بالد اإلسالم، ويلتقي بإخوانه املسلمني، ويشهد             

 منافع هلم؛ والقرآن ملا جاء يف املنافع هذه مل خيصصها مبنافع دينية وال دنيوية وال أي نوع من األنواع                    -
 .لق عليها اسم منافع، ولكن كل املنافع اليت توحد األمة الواحدة، األمة املسلمة الواحدةاليت يط



 فزومير كان يتلظى من الغيظ أن اإلسالم قام على هذه األسس اليت توِجد العامل اإلسالمي                  -
 هو  املوحد يف أخالقه وعاداته وأفكاره، وال يفرق بينهم بسب بلدام أو عادام أو تقاليدهم؛ هذا                

أدب اإلسالم، وهذا هو األدب الَّذي نسأل اهللا أن يعني املسئولني أوالً من علماء الدين مث من أقطاب                   
التفكري النقي الطاهر بني املفكرين املسلمني، لكي يضعوا مناهج األدب اإلسالمي، حىت يتخلص األدب              

طي بركاته وخرياته، ليس للمسلمني     اإلسالمي من األشياء اليت حتول بينه وبني أن يكون أدباً إسالمياً يع           
وللعامل أمجع كما كان ظاهراً يف صدر اإلسالم، ألن معظم العامل الَّذي             .  وحدهم بل ألهل الذمة أيضاً    

 .دخل يف اإلسالم نتيجة إعجابه بتقاليد اإلسالم ونور اإلسالم
م ما   وأذكر أنه كان يف حرب الفرس للمسلمني، وجد الفرس من قوة املسلمني وشجاعته               -

غلبهم على أمرهم، وطلب قائد الفرس من قائد املسلمني أن يأتيه لالتفاق معه، وكان قائد املسلمني                  
أبوعبيدة، فأبوعبيدة مل يأت إليه ولكن أرسل له أحد قواده، فجاء املسلم النائب عن القائد اإلسالمي                 

لَّذي يعرب عن ترف الفرس     ودخل على قائد الفرس، دخل عليه يف ديوانه العظيم املفروش بالسجاجيد ا           
يف ذلك الوقت، دخل بفرسه، حبصانه إىل داخل الديوان، أراد احلرس أن يوقفوه خارج الصيوان                  

جئنا من  :  من أين جئتم؟ قال له    :  فرفض، ودخل ألنه هو سيد املوقف، وجه إليه قائد الفرس سؤاالً هو           
ئد املسلم يشرح للقائد الفارسي ما هو       عند اهللا لنقيم العدل بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، وأخذ القا          

العدل يف اإلسالم، وما هي الوالية يف اإلسالم، وما هو احلكم يف اإلسالم، وما هي الرعوية يف اإلسالم،                  
يتهامسون هذا هو الَّذي نتمىن أن يكون بيننا،         ..  فكان بعض الفرس احلاضرين حول القائد الفارسي      

استعبادهم هلم، فلما مسعوا بفضائل اإلسالم حتدثوا عن هذه          ألم كانوا يعانون من صلف حكامهم و      
 .الفضائل
 وأذكر قضية أعتقد أا وقعت حلاكم املسلمني يف قربص، ملا كانت حتت يد املسلمني يف زمن                  -

عمر بن عبد العزيز، فدخل الناس أفواجاً يف دين اهللا بروح اإلسالم وليس بالدعوة لإلسالم، فتناقصت                
ت املال بقدر ما زاد عدد املسلمني من القبارصة، فشكا حاكم قربص إىل سيدنا عمر بن                اجلزية ودخل بي  

عبد العزيز، إنه تناقصت اجلزية حىت ابتلي بيت املال بالعجز عن أداء استحقاقات املسلمني، كأمنا يقترح              
رسل له  على سيدنا عمر بن عبد العزيز أن جييز أي تصرف جيعل الدخول يف اإلسالم مقيد بقيود، فأ                 

إن حممداً مل يرسل جابياً وإمنا أرسل رسوالً لكي يهدي          :  سيدنا عمر بن عبد العزيز خطاباً يقول له فيه        
 ..الناس إىل دين اهللا

 فالشاهد أنَّ األدب اإلسالمي أعتقد أنه حيتاج إىل محلة عنيفة من القادة العلماء باإلسالم                  -
ل األسرة واجلماعة واتمعات وحىت أعداء املسلمني،       وحبقائق اإلسالم، وهذا األدب الَّذي يتسع ليشم      

والَّذين هم على غري دينهم لو بعث األدب اإلسالمي حبقيقته كما هو موجود يف كتاب اإلسالم الَّذي                  



 اليت هي دليل القرآن، وال سيما يف عصرنا          هو القرآن، وكما هو موجود يف أحاديث الرسول          
 وتوسع العقل اإلنساين فيه، وأصبح الناس مما يعانونه من مصائب احلياة            احلاضر الَّذي اتسعت الثقافة فيه    

وعنفها وقسوا، يترمسون الطريق إىل السعادة والراحة، وكثري من علمائهم وجدوا الطريق إىل اإلسالم              
 .فدخلوا اإلسالم

كومة  وأذكر أنين كنت يف اجتماع يف سيئول وبدعوة من احلكومة، وبعد أن انتهى برنامج احل               -
يف اللقاءات، طلب مين بعض املسلمني هناك أن أعمل لقاء معهم لنعرف أحواهلم فتحدث واحد منهم،                

مستواي يف احلياة االجتماعية كذا، أي من أرقى املستويات، وحاليت املالية والثقافية             ..  أنا فالن :  وقال
، ولعله من   "هنانيم  "كذلك، وأنين كنت على دين غري اإلسالم، وشغل بايل يف سيئول دين يسمونه              

األديان السماوية اليت درست، ألن فيه كثرياً من أخالق اإلسالم؛ فقال أنا أردت أن أحبث عن سالمة                  
 ودرست اليهودية،   - املسيحية   -روحي بعد احلياة الدنيوية، فدرست األديان، درست النصرانية          

ألن ..  تقل إىل الدار اآلخرة إالَّ القرآن     والبوذية، وغريها من األديان، فلم أجد ما يؤمن روحي بعد أن أن           
 .كل شيء مميز يف القرآن

 أنا أعتقد بأننا يف حاجة    - وال أريد أن أطيل، ألن هذا شيء يعرفه كل واحد منا             - وأنا أعتقد    -
إىل عزائم قوية من علماء الدين أوالً ومن املفكرين املسلمني عامةً، ومن كل أصحاب األرواح الصافية                

املسلمني، لكي يتلمسوا الطريق إىل إجياد الصورة الصحيحة لألدب اإلسالمي، لكي تتحول             النقية من   
احلياة مما هي عليه صراٍع داٍم تزهق فيه دماء األبرياء والنساء واألطفال، واآلخرين يتفرجون على هذه                

والعقول، املآسي بدون أن يقولوا كلمة فيها، لو بعث األدب اإلسالمي حبقيقته وغذيت به األرواح                 
 .لوجدنا جمتمعات نقية طاهرة كما قدمها لنا التاريخ اإلسالمي كأفضل ما ميكن أن يقدم لإلنسانية

 وأشكركم على هذا اإلنصات، والواقع أن هذا املوضوع الَّذي سئلت عنه ال يكفي فيه                  -
ألداء، وأن  حديث مقتضب يف دقائق، وال يكفي فيه جهد فرد، ينبغي أن يؤدى من مجاعة مؤهلة هلذا ا                 

يكون بتوسع، وأن يكون بشمولية تامة؛ وأسأل اهللا أن يوفقنا يف هذه االثنينية أن نفكر يف حتقيق هذه                   
 .الغاية

 . والسالم عليكم-
 :ووجه الشيخ عبد املقصود خوجه ملعايل الدكتور حممد عبده مياين السؤال التايل

 السعودية تفاصيل ما يدور يف        قبل تعيينكم وزيراً لإلعالم مل يسبق أن نشرت الصحافة           -
جلسات جملس الوزراء، وقد الحظنا بعد تعيينكم وزيراً لإلعالم بدأنا نقرأ تفاصيل ما يدور أو ما يصدر                 

 عن جملس الوزراء يف اجتماعاته؛ فما هي األسباب اليت أدت إىل ذلك؟



ة السعودية على أننا أمة     الَّذي ينظر إىل هذه القضية ينظر إىل تكوين اململكة العربي         :   يف احلقيقة  -
تقبل كل جديد، بشرط أن ال يتعارض مع الثوابت األساسية يف حياة هذه األمة، وهكذا جتد أن حكام                  

هذه القضية بالفعل دخلت جملس الوزراء وأنا       ..  هذه البالد هلم صدر رحب يف تقبل مثل هذه القضايا         
الس وال عن قوانني اِلس، وال عن        مدير جلامعة امللك عبد العزيز، ومل يكن لدي أي فكرة عن             

أنظمة الس؛ وكان أَنْ دخلت الس لنحلف اليمني القانونية، وفجأة أبلغنا أن جلسة لس الوزراء                
، وكان مسو األمري فهد بن عبد       )رمحه اهللا (ستنعقد بعد أداء القسم يف جملس الوزراء، برئاسة امللك خالد           

 ويل العهد، ففجأة حضرنا مجيعاً للمجلس، وبدأ الس يف           -فني اليوم    خادم احلرمني الشري   -العزيز  
نقاش موضوعات جادة وقيمة منها كيفية تنظيم املرحلة القادمة، واالستفادة من طاقات الوزراء اجلدد،              
إىل غري ذلك من الكالم اجلميل؛ ولكن بعد أن انتهت اجللسة فجأة خرج مجيع الوزراء، امللك خرج،                  

زراء خرجوا، أما أنا كمدير للجامعة مل أجد وسيلة خلروجي، فبقيت يف مكان وكأين يف جملس                ومجيع الو 
جامعة أنتظر حىت يتم انصراف اجلميع، كأين أنتظر صافرة املدرسة؛ وبعد أن غادر اجلميع املكان                  

" قيفمال"منتظرين مع أم بصراحة يف هذه احلالة كانوا         )  جزاهم اهللا خرياً  (خرجت فوجدت الصحفيني    
ال أكثر وال أقل، فهم يعلمون أنه مل يسبق أن أذيع خرب، فماذا يريدون؟ فجأة سألوين ماذا مت يف جملس                     

واهللا حصل كذا وحصل    :  الوزراء؟ فأنا وجدت من األمانة أن أقول هلم بالضبط ما حصل، قلت هلم             
 .كل الَّذي حصل يف الس أذعته.. كذا

، أخذته اإلذاعة، ألنه من وزير اإلعالم، هاتفين أمني عام            بعد أن أذعته بطبيعة احلال نشروه      -
الس يف البيت قريب املغرب فما وجدين، فسأل أم ياسر، فأجابت على عادا يف اجلامعة إذا سأل عين                  

: إنه نائم وليس يف وسعي إيقاظه؟ قال هلا       :  أنا أمني الس، فكررت إجابتها    :  نائم؛ فقال هلا  :  أحد أجابته 
فلما صحوت من النوم    ..  ال تتعب نفسك فليس يف مقدوري أن أوقظه       :  ضية مهمة؟ قالت له   يا أمي ق  
يا دكتور اآلن أخبار جملس     :  فقال..  رمبا حدث شيء مهم؛ فهاتفته    :  لقد اتصل فالن؛ قلت هلا    :  قالت يل 

فاز فال، ألن   واهللا يف اإلذاعة رمبا، أما يف التل      :  الوزراء يف اإلذاعة ويف التلفاز ويف الصحافة؟ فقلت له        
.. يا دكتور هذا أمر مستحدث    :  التلفاز ال يعمل إالَّ يف الليل، ولن تظهر يف الصحافة إالّ غداً؛ قال يل              

فأسرار الدولة ال جيوز أن تذاع ألنه مل يسبق مثل هذا األمر؛ فوجدت نفسي الغريق فما خويف من                     
:  امللك؛ والتفت إىل أم ياسر وقلت هلا       على أية حال هذا اجتهاد مين وأنا مسؤول أمام        :  البلل؛ فقلت له  

إذا مل تفتحي احلقائب فدعيها مقفلة، يبدو أننا سنرجع بسرعة جداً ألنه هناك مصيبة كبرية حتتاج إىل                  
 .حل

 ويف الليل ذهبت، فإذا األخ أمحد زكي واألخ هشام يسأالنين عما حصل وكيف حصل؟                 -
يف اليوم الثاين ذهبت للمجلس، وكان األمري فهد         أنتم وزراء قدامى ملاذا مل ترشدوين؟ و       :  فقلت هلم 



جالساً وكان ويل العهد؛ فلما دخلت جلست تلقاءه دون أن أعرف أبعاد املسألة، فناداين امللك خالد                 
يا لطيف يا   :  حممد، فتوجهت إليه ولكين قبل أن أصل إليه وقفت ومتتمت ببعض األدعية قلت             :  وقال
طال عمركم قلت   :  ماذا قلت ملا وقفت؟ قلت    :  أن يسألين قال يل   بدالً من   ..  فلما وصلت عنده  ..  حفيظ

لعل يف األمر مشكلة، يف اإلذاعة أو التلفاز يستدعي إحضار أحد أو              :  ملاذا؟ قلت :  قال..  يا لطيف 
إمنا أريد أن أشكرك على خرب البارح، احلقيقة إنه طيب، فالناس مسعوه            ..  ال..  ال:  مساءلة أحد؛ فقال يل   

 .ناطق أبلغونا ذلك وكان معقوالًواألمراء يف امل
 فاسترجعت بعد كلمته هذه أنفاسي ألن اجلو الَّذي هيؤوين له كان جواً صعباً، فأيد األمري فهد                 -

 .املوضوع وانتهت املسألة
 هذه العملية جرأتين على أمور كثرية مثل اشتراك رؤساء التحرير يف حوار خادم احلرمني                 -

تقبل مبادرات وتقبل أشياء كثرية، املهم أن تكون يف إطار عملية            وقضايا أخرى وجدت أن الدولة      
سبحانه (نسأل اهللا   ..  رائدة خملصة، وهذه صورة من صور التحوالت اليت نعيشها يف جماالت خمتلفة             

 .وشكراً لكم.. أن يوفقنا لشكر النعم) وتعاىل
 

 :ووجه األستاذ عثمان مليباري السؤال التايل ملعايل الشيخ حسني عرب
 أرجو ذكر أمساء كتاب الزوايا واألعمدة املهمني يف صوت احلجاز، كما أرجو إعطاءنا نبذة                -

 صاحب زاوية من ثقب اتمع يف البالد السعودية؟) رمحه اهللا(عن حياة حسني نظيف 
 :وأجاب معاليه قائالً

 -بالد السعودية  من نشأا إىل أن تغري امسها إىل ال    - ال أذكر أنه كان يف تاريخ صوت احلجاز          -
زاوية خمتصة دائمة ألي كاتب كان، لكن كانت هناك أشياء تنشر بني الفينة واألخرى حتت عنوان                  

) رمحة اهللا عليه  (واحد لشخص واحد أو أديب واحد، من هؤالء الَّذين أذكرهم األستاذ حسني نظيف              
باء وبكبار الكتاب وبالرؤساء،    كان هذا رجالً من الناس املمتازين يف مكة املكرمة، رغم احتكاكه باألد           

ولكنه حافظ على عمله الَّذي يرتزق منه وهو مهنة مسكري، وكان بإمكانه أن يرتزق من عمل آخر،                  
وكان جمال التوظيف مفتوحاً له وملثله وملن هو أقل منه، لكنه آثر أن يستمر يف عمله وأن يساير األدباء                   

 ينشره، وكان بني احلني واآلخر ينشر حتت عنوان من          والشعراء والكتاب يف ما يقرؤه وما يقترحه وما       
ثقب اتمع، وهي مالحظات نقدية اجتماعية رمبا ال يدركها غريه ألنه خمتلط بأوساط الناس وعوام                 

وكان على صلة كبرية جبميع     ..  الناس، فكان يستقي األفكار واألحاديث من الوقائع اليت يصادفها         
ان اجتماعياً بطبعه، ومييل أحياناً إىل نوع من الفلسفة اهلذرية فيمتع ا            األدباء الكبار منهم والصغار، وك    



السامعني وجيد جتاوب وتقدير وتكرمي من أصحاب األقالم، والشعراء، واألدباء إىل أن انتقل إىل رمحة                
 .اهللا تعاىل

 

 :مث وجه الدكتور عبد اهللا مناع لألستاذ السيد حممد حسن فقي سؤاالً يقول فيه
 أن حيدثنا األستاذ السيد حممد حسن فقي عن جتربته برئاسة حترير صوت احلجاز كثاين                 نرجو -

رؤساء التحرير، وكيف كانت طبيعة الصحف يف ذلك الوقت، وما هي األسباب اليت أدت إىل تنحية                 
 األستاذ اآلشي بعد شهور قليلة، وقد كان رئيس حترير واعداً؟

 :فأجاب معاليه قائالً
 .ن الرحيم بسم اهللا الرمح-
 أن أول رئيس حترير جلريدة صوت احلجاز هو األستاذ اجلليل الشيخ            - أوالً   - كما أخربتكم    -

عبد الوهاب آشي، وقد أراد اهللا ورأت احلكومة أن مجاعة من الشباب يسريون على خط مل يعجبها                   
العمل يف صوت   يومئٍذ، فأمرت باعتقاهلم وإرساهلم إىل الرياض مجيعاً؛ وبسبب هذا دعيت أنا إىل                

احلجاز، وكما أخربتكم أين ذهلت هلذا االستدعاء، وكنت أعرف أنين غري كفؤ هلذا االستدعاء، ولكن               
أصر على ذلك ووعدين بالعون ما استطاع هو والشيخ حممد صاحل           )  رمحه اهللا (معايل الشيخ حممد سرور     

 ).يرمحهم اهللا(نصيف 
نشأة غريبة جداً، فكانت هناك مطبعة بدائية        واحلقيقة أن جريدة صوت احلجاز نشأا كانت         -

بسيطة كل البساطة، وكانت يف شبه بدروم يف حملة الشبيكة، وكان رئيس التحرير هو ومدير اإلدارة                 
يقومان بكل شيء، مل يكن هناك موظفون غري رئيس التحرير ومدير اإلدارة، وسرنا على هذا السبيل                 

 كما قلت   -ة تكتب نثراً أو شعراً إالَّ القليل، ولذلك كان          على بركة اهللا، وما كانت هناك أقالم كثري       
 رئيس التحرير ومعه مدير اإلدارة هو أخي األستاذ أمحد السباعي، كنا نشترك يف التحرير ويف                -سابقاً  

 يف حمل ضيق، شبه بدروم يف حملة الشبيكة؛ ومكثنا على هذا             - كما قلت لكم     -اإلدارة، وكانت   
وأنا أنشر ما أستطيع، أحياناً أكتب االفتتاحية، وإذا أتتين مقالة قيمة وضعتها             األساس مدة من الزمن     

وهكذا إىل أن جاءين ذات يوم رسول من الشيخ حممد سرور            ..  مكان االفتتاحية، وكتبت شيئاً آخر    
 إن معايل الشيخ عبد اهللا السليمان وزير املالية يرغب يف أن تعمل لديه             :  وقال يل )  يرمحه اهللا (الصبان  

العون ملن سيأيت بعدي، ألنين أعرف احلالة       )  سبحانه وتعاىل (حمرراً يف وزارة املالية، فذهبت وسألت اهللا        
والوضع الَّذي عليه الصحيفة، وما كانت تصدر إالَّ أسبوعية، وكانت تنشر وتوزع يف نطاق ضيق                 

 ..جداً



اكريت الكليلة ال    هذا كل ما أعرفه عن جريدة صوت احلجاز، وهناك أشياء كثرية، ولكن ذ              -
 .تساعدين على استذكارها ألتفضل بإلقائها عليكم

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 

ومن األستاذ أسامة أمحد السباعي رئيس حترير جريدة املدينة وجه سؤال إىل معايل السيد               
 :حسن كتيب يقول فيه

ىل صوت احلجاز رئيساً     حبذا لو تفضل األستاذ حسن كتيب وحدثنا عن الظروف اليت أتت به إ             -
 لتحريرها، على إثر ترك السيد حممد حسن فقي لرئاسة التحرير، وكيف ترك السيد الكتيب اجلريدة؟

 :وأجاب معايل السيد حسن كتيب قائالً
 أعتقد أن هذا سؤال سأجيب عن طرف منه، ولكين ال أستطيع اإلجابة بالتفصيل الكامل؛ أما                -

كان ودوداً ولطيفاً ،    )  رمحه اهللا (ليه هو أن الشيخ حممد صاحل نصيف        الطرف الَّذي أستطيع اإلجابة ع    
ويتحبب إىل كل الناس الَّذين يرغب التعامل معهم وجرهم إىل العمل يف الصحيفة؛ وأذكر أنه زارين يف                 
يوم من األيام زيارة مفاجئة، ومل تكن هلذه الزيارة مناسبة حبال من األحوال، ألين كنت متخرجاً من                   

سة العليا حديثاً، وكنت على عزم العودة إىل اهلند مرةً أخرى ألسباب يعلمها احلاج حممد علي                  الدرا
زينل، غري أين مل أكن أعلم بشيء منها، وكنت مشتغالً بالقراءة والدراسة والكتابة يف جريدة صوت                 

 أنه جاء   احلجاز، ولذلك كانت زيارة الشيخ حممد صاحل نصيف هي زيارة مفاجئة، وكان مفاجأة أكثر              
بدون موعد، وجاء إىل غرفة الطالب الَّذي يعيش يف بيته يف غرفة أشبه بالغرف اليت يعيش فيها التالميذ،                  

وكنت يف ذلك الوقت مشغوالً بتأليف كتاب يف السياسة، ألنه          ..  سواء يف مدارس داخلية أو يف بيوم      
ن يف السياسة اإلسالمية، كيف تنشأ      كان من ضمن مقرراتنا يف الدراسة العليا، دراسة مقدمة ابن خلدو          

الدولة، وكيف تقوى، وما هي مهماا، وكيف نظامها وسلوكها، وال سيما الدول اإلسالمية ألا ذات               
 .لبشراحدود ضيقة جداً ومنظمة يف منتهى التنظيم، تنظيمها جيد بأوامر إهلية وليس باختيار 

كان من خرية   )  رمحه اهللا (عيد عامودي    ويف يوم من األيام دخل علي الصديق الشيخ حممد س           -
ملكيافيللي، وهذا  "  األمري"  :األساتذة واألدباء واإلخوان املفضلني عند كل معارفهم، دخل علي بكتاب         

الكتاب يشرح السياسة االستعمارية بكل مساوئها وقبائحها، وجاء ذا الكتاب ألطلع عليه، وعندما              
اسع بني السياسة اإلسالمية يف أوجها ونورها وعدهلا وكل         اطلعت على هذا الكتاب شعرت بالفرق الش      

ما فيها من معاٍن طيبة، والسياسة االستعمارية اليت تقوم على استعباد اإلنسان لإلنسان وظلم اإلنسان                
لإلنسان، وأسوأ ما ميكن أن أتصوره ما يقدمه الوحش لفريسته، فتاقت نفسي إىل مقارنة هذه السياسة                

وم على العدل واإلنسانية والسياسة الكئيبة هذه السوداء، فاشتغلت بكتابة املقارنة بني            النورانية اليت تق  



السياسة اإلسالمية والسياسة االستعمارية، واهللا وفقين لكي أكمل هذا املوضوع، وقدمت هذا الكتاب             
مللك هدية للملك عبد العزيز النتصاره على املشاكل اليت كانت حادثة يف اليمن عن طريق جاللة ا                 

فيصل عندما كان نائباً ألبيه يف احلجاز، فجاءين الشيخ حممد صاحل نصيف يف بييت وكنت مشغوالً ذا                  
الكتاب، كتاب السياسة، يطلب مين طلبات أخر، وكان يتعذر علي أن أليب طلبه النشغايل ذا                  

 .املوضوع املهم، مث بعد ذلك عرض علي أن أجيء لرئاسة حترير صوت احلجاز
وكان )  رمحه اهللا (سبقين إىل هذا املركز أساتذة أفاضل منهم األستاذ عبد الوهاب آشي             وكان   -

أستاذي، ومنهم السيد حممد حسن فقي، وهذا من خرية األدباء الَّذين كان تقريباً امسه ساطع يف                   
ا امليدان، وحممد سعيد عامودي، وأنا تصورت ملاذا كل هؤالء األشخاص جاؤوا للوظيفة، مث خرجوا منه              

بدون أن يكملوا الوقت الكايف لكي يؤدوا رسالتهم، وعلمت األسباب، فهذه األسباب كانت كافية               
لتصرفين عن تلبية الطلب، ولكين فوجئت بعضوين من أعضاء جملس الشورى جاؤوا لزياريت أحدمها               

عروف، السيد علي كتيب وهو خايل، والثاين الشيخ حممد حسني باسالمة، األديب املعروف واملؤرخ امل              
وكالمها كان من الشخصيات اجلليلة اليت ال ميكن إلنسان أن يتردد يف قبول طلب يطلبونه؛ فطلبوا مين                 
أن أتوىل رئاسة التحرير، فأنا بطبيعة احلال وجدت نفسي ملزماً بأن أليب طلبهم وحضرت للجريدة،                 

ي أحد حق التدخل يف     وطلبت من الشيخ حممد صاحل نصيف أن أعمل يف اجلريدة شريطة أالَّ يكون أل             
شؤون التحرير، ألين وجدت اجلريدة يف ذلك الوقت تتحدث بلسان اتمع احلجازي، واتمع                
احلجازي له حدود أخالقية وأدبية وسلوكية، ينبغي أن يتعرفها الناس عن طريق جريدم اليت تنقل هلم                

 .آراء أدبائهم الَّذين يوجهون احلياة
أخذ اجتاهها السليم لتؤدي هذه الرسالة، ولذلك شرطت أن تكون            فأنا أردت اجلريدة أن ت     -

كل شؤون التحرير من مسؤوليايت وال ميكن ألحد أن يتدخل حىت مدير اجلريدة ال حيق له أن يتدخل يف                   
) اهللا يرمحه (هذا املوضوع، ومضينا على هذا املنوال فترة من الزمن، لكن الشيخ حممد صاحل نصيف                 

ين عالقات واسعة ووثيقة، ويتحرج أحياناً عندما تتعارض آراؤه مع آراء الناس             كانت عالقاته باآلخر  
ويضطر ألجل مسايرم، ومن ذلك قيامه ذات مرة بنشر قصيدة شعرية ال تتناسب مع روح اجلريدة،                 

عليه ذلك وبدأ االختالف يف الطريق بيين وبينه؛ مث بعد ذلك حدث أن األستاذ طه حسني                   فأنكرت 
 وكان منحرفاً عن اآلداب اإلسالمية وقد تصدى له بعض الكتاب الكبار             -ري املشهور   الكاتب املص 

 طه حسني كتب يرشح شخصاً من األدباء احلجازيني، وكان أديباً بال شك، ولكنه مل               -مثل الغمراوي   
يكن ميثل الروح احلجازية الصقيلة اليت تتمسك بآداب خمصوصة بعينها؛ رشحه طه حسني ليكون هو                

 األعلى ألدباء احلجاز، فأنكرت هذا التمثيل وطلبت من أديب ممتاز جداً من أدبائنا أن يكتب                  املثل
كتابة يعدل الرأي هذا، وكتب األخ األديب عمر الدغستاين كتابة موزونة جداً يعاجل املوقف وعلقت                



نه طه  عليها تعليقاً جيداً، ولكن الشيخ حممد صاحل نصيف رفض هذا وأيد األستاذ الَّذي كتب ع                 
حسني، فكان هذا السبب الَّذي دعاين للدخول يف حترير اجلريدة، وهو السبب الَّذي دعاين للخروج                

 .منها
 

 - والواقع أنين كنت أعتقد يف ذلك الوقت وال زلت أعتقد أن جريدة صوت احلجاز سابقاً                  -
ألدب هو الَّذي ينبغي     هي الدعامة لتقدمي األدب يف هذه البالد، ألن ا         -واليت هي جريدة البالد اآلن      

أن يوجه احلياة، صحيح أنه يوجد عندنا صحافة قوية تعاجل قضايا الصحافة بكل أنواعها، سياسياً                  
واجتماعياً واقتصادياً، وكذلك تنقل األخبار اليت حتدث يف العامل على الوجه الَّذي ينبغي أن يؤخذ عليه                

د مل تنحرف يف يوم من األيام، سواء منذ بداياا حىت           ويفهم عليه؛ وأنا أمحد اهللا أن صحافتنا يف هذه البل         
 .اآلن مل خترج عن الروح اليت هي مقيدة ا واليت هي روح هذا البلد

 

 هذا هو ما لدي فيما يتعلق بعالقيت بصحيفة البالد، ولكنه رأيي يف الصحافة يف هذه البالد                   -
 . العامل العريب، وأمتىن التوفيق للجميععامة، وأنا أقول إن الصحافة يف هذه البالد أنزه صحافة يف

 

 :مث وجه األستاذ عبد العزيز عسريي سؤاالً إىل معايل األستاذ حسني عرب يقول فيه
 مقولة الصحافة السلطة الرابعة، ما مدى حتقيقها بدءاً من صوت احلجاز إىل اآلن بالنسبة                 -

 ملؤسسة البالد للصحافة والنشر؟
 

 :وأجاب معاليه قائالً
ه املقولة، منقولة عن الغربيني حرفياً، ويف أوروبا وأمريكا هناك احنطاط يف الفكر والرأي                هذ -

إىل حدود دنيا ال يصح أن نصل إليها حنن؛ فكون الصحافة السلطة الرابعة هذا اسم كبري جداً على                    
افعة واألخبار  الصحافة، ألن الصحافة تقوم على خدمة اتمع ال التسلط عليه، وتقوم بتقدمي العلوم الن             

النافعة وليس التهريج والتشهري واإلساءة إىل اآلخرين، إذا خرجت الصحافة عن مفهومها اإلعالمي،              
واإلعالين، واألديب والثقايف، والسياسي، تصبح غري ذات موضوع، وال تستحق االحترام، وأنا أمحد اهللا              

جعات يف بعض الطروحات، لكن من      أنَّ الصحافة عندنا ملتزمة بالنهج الصحيح، وإن كانت هناك ترا         
األفضل أن يطلع اإلنسان على أشياء أخر يف صحافة أخرى قد تكون أوضح ومصدرها أصح، وعمقها                
أو صلتها باملسؤولني أكثر حتديداً ملا ميكن أن ننشره حنن عن اآلخرين؛ فالصحافة ال شك أنها سلطة                   

ثل سلطة، ميثل أداء خدمة، ميثل فائدة، ميثل        لكنها ليست السلطة الرابعة، كل عمل يقوم به الناس مي          
.. جاً؛ ما كان منه حسناً فله أجره، وما كان سيئاً فعليه وزره؛ والصحافة من ضمن هذه األشياء                  

 .وشكراً



 

 :ومن األستاذ رفقي الطيب وجه لألستاذ السيد حممد حسن فقي، السؤال التايل
صحيفة بريد احلجاز، وملاذا؟ وهل ميكن إعادة        هل ميكن اعتبار جريدة صوت احلجاز امتداداً ل        -

 .نشر مناذج مما كان يكتب فيها آنذاك من باب العلم بالشيء؟ وأنتم تشرفون على الة العربية
 :وأجاب السيد حممد حسن فقي قائالً

 إن صوت احلجاز وبريد احلجاز صحيفتني قريبتني من بعضهما، وكلتامها كانتا يف بدء هذه                -
إنّ الكتاب والشعراء   :  تامها كانتا تشقان طريقهما بصعوبة بالغة؛ وكما قلنا وقال اإلخوان         النهضة، وكل 

 اتسع جمال الثقافة، وأصبح لدينا كثري من األدباء         - وبفضل اهللا    -كانوا قلة يف ذلك الوقت، أما اليوم        
واء كان من رجاالتنا    كتاباً وشعراء، وبذلك أصبحت صحافتنا حبمد اهللا غنية مبا تنشره وما تذيعه، وس            

هنا أو من البالد العربية؛ أما الة العربية فهذه كانت فكرة معايل الشيخ حسن عبد اهللا آل الشيخ                    
، وكان أول رئيس حترير هلا فيما أعتقد الدكتور منري العجالين، وهو رجل فاضل وأديب                 )رمحه اهللا (

حظي أن أتصل به اتصاالً وثيقاً، فكان        كبري، وتقريباً أكاد أقول إنه موسوعة علمية؛ وشاء حسن            
كثري اإلعجاب به؛ واحلقيقة أن     )  رمحه اهللا (يزورين دائماً يف مكتيب وأزوره كثرياً، وكان الشيخ حسن          

الة العربية يف عهد منري العجالين كانت على قسط كبري من القوة ومن الذيوع واالنتشار، مث أصر                  
 .ستقالة لكرب سنه، وكنت مستشاراً للمجلة العربيةمعايل الدكتور منري العجالين على اال

ليناقشين يف موضوع من خيتاره لرئاسة      )  يرمحه اهللا ( وذات يوم استدعاين معايل الشيخ حسن        -
حترير الة، وعرض علي هذا األمر رئاسة التحرير، فاعتذرت له بشدة وأخربته أنين ال أستطيع أن أقوم                 

 األمر تفكرياً كبرياً، مث وقع اختيارنا على األخ األستاذ محد القاضي، وهو              برئاسة التحرير، وفكرنا يف   
الَّذي يقوم اآلن برئاسة التحرير، وأعتقد أن الة العربية تشق طريقها، مع بقية االت والصحف                 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا.. وتتطور باستمرار، نرجو هلا املزيد من التطور واالزدهار
 

 :اذ عبد الباقي غيث وجه سؤال ملعايل الشيخ حسني عرب هوومن األست
 كيف كانت تدفع مكافآت األساتذة الكُتاب آنذاك، وما هي رواتب رؤساء التحرير وأيضاً               -

 سكرتري التحرير؟
 :وأجاب معاليه على السؤال بقوله

اء أصحاب فضل    أوالً مل تكن هناك مكافآت للكُتاب إطالقاً، ومع ذلك كان الكُتاب والشعر            -
على اجلريدة وعلى القراء مبواصلتهم النشر شعراً ونثراً وفلسفة وسياسة، وكل شيء بدون مقابل                
إطالقاً، بل رمبا يصادفون أحياناً حاالت من تعنت رؤساء التحرير يف حذف كلمة أو تعديل مجلة، أو                  

رير وسكرتري التحرير،   شيء من هذا القبيل؛ فكانوا أصحاب فضل دون شك؛ أما رواتب رؤساء التح            



ففي ذلك الوقت مل تكن هناك رواتب، وكان الناس أكثر اقتناعاً وإخالصاً مما هم عليه اآلن، حني طغت                  
مل تقرر مكافآت   ..  املادة جبربوا على العقول والنفوس ففقدنا خرياً كثرياً كنا نلمسه ونراه يف اآلخرين            

تسعت دائرة املتعلمني واملثقفني والقراء، واتسعت احلركة       إالَّ رمبا يف السبعينات حني اتسع اتمع وا        
التجارية فكان منها اإلعالنات يف الصحف واالشتراكات واملبيع، يف هذه احلالة توفرت مبالغ للصحف              
استطاعوا أن يصرفوا منها مكافآت الكُتاب منذ ذلك التاريخ، ويف علمي أنه حىت اآلن هناك كُتاب ال                 

 .وهناك كُتاب رمبا كانوا موظفني أو وضعهم حيتاج أن يتقاضوا شيئاً، وهذا ال غبار عليهيتقاضون شيئاً، 
 وجه احلياة بني املاضي واحلاضر تغري كثرياً، وحنن الَّذين أدركنا املاضي حبسناته وخرياته                 -

 اهللا  وسيئاته وشروره، نعيش اليوم احلاضر بكل ما فيه من تراكمات ومن ِإبداعات ومن خريات، ونسأل              
 .السالمة والتوفيق، واهللا املوفق

 

 :ووجه لألستاذ السيد حممد حسن فقي السؤال التايل من الدكتور زاهد حممد زهدي
 علمت أنكم توليتم رئاسة التحرير وأنتم يف العام العشرين من عمركم املديد، فهل كانت لكم                -

 صحافة؟قبل ذلك وخالل سين الدراسة مطامح صحفية وتطلعات للعمل يف ال
 :ورد السيد حممد حسن فقي على السائل بقوله

 احلقيقة أين أذكر مبناسبة السؤال هذا قضية أثريت علي مبسألة السن، طلب مين معايل الشيخ                -
حممد سرور الصبان، والشيخ حممد صاحل نصيف أن أذهب إىل وزارة اخلارجية وأجتمع باألستاذ فؤاد                

أين كنت فىت صغرياً    :  اخلارجية، فذهبت إىل هناك، وكما قلت لكم      محزة، وكان يومها وكيالً لوزارة      
قليل التجربة كل ما عندي روح أدبية حتن إىل األدب نظماً ونثراً، وكنت أجتهم من هذه الوظيفة،                   
وظيفة رئاسة التحرير يف صوت احلجاز؛ فذهبت إىل وزارة اخلارجية ووجدت الرجل ومعه الدكتور                

ل عراقي كان من كبار وزارة اخلارجية؛ كان معهما رجل ثالث ال أذكر امسه              موفق األلوسي، وهذا رج   
اآلن، كان من احلجازيني وجييد الفرنسية أيضاً، فرأيت يف وجه الدكتور موفق األلوسي شبه استهتار                
وازدراء؛ قال من الَّذي جاء ذا الفىت؟ كان الشيخ فؤاد محزة أخربه أن هذا املرشح لرئاسة التحرير،                  

من هذا الغليم؟ فطالعت يف وجه الشيخ فؤاد محزة فوجدت فيه شيئاً من االستنكار هلذا                 :  قول له في
السؤال، وكأنه فهم مين على رغم عدم معرفيت باللغة الفرنسية، ولكن بالفراسة قرأت يف وجهيهما أنَّ                

 .رشح اآلنهناك شيئاً حويل؛ فأجابه إجابة يتضمن معناها أن هذا شيء ال يليق ال سيما وهو امل
 مث حتدث إىل الشيخ فؤاد محزة عن السياسة العامة للبلد والوضع العام فيه، وطلب مين مراعاة                 -

 مشكلة قبل   - وأنا يف هذه السن      -هذه األمور كلها لئال أقع يف مشاكل، وكان يعرف أنه وقعت يل             
ة صوت احلجاز كما    هذه، فكأنه كان خيربين أو ينذرين بأنين ال أعود ملثل ذلك؛ وعملت يف جريد               



ولكين كنت أعرف أنين ال أستطيع أن أحل حمل أخي          )  سبحانه وتعاىل (أخربتكم، واعتمدت على اهللا     
، ومشيت على بركة اهللا كما أخربتكم، وأذكر من مجلة           )رمحه اهللا (الكبري األستاذ عبد الوهاب آشي      

 مدير إدارة   - مسؤولية    يتوىل -من كان يكتب يف ذلك الوقت األستاذ أمحد السباعي، وكان معي             
 يف  -إن رئيس التحرير    :  واألستاذ حممد سعيد العامودي، واألستاذ محد اجلاسر وكانوا قلة، وكما قلت          

 كان يضطر إىل أن يكون هو احملرر لكل شيء؛ كنا اثنني فقط مع الشيخ حممد صاحل                  -ذلك الوقت   
 كان يتدخل يف كل كبرية      -يب   كما قال أخي األستاذ كت     -نصيف، وكان الشيخ حممد صاحل نصيف       

 .وصغرية مما يضايق رئيس التحرير، فيضطره يف آخر األمر أن يطلب التنحي واالستقالة
 

 وأذكر ذه املناسبة أن الشخص الَّذي استدعاين لصوت احلجاز هو الشخص الَّذي استدعاين              -
انيب أخي األستاذ السيد حسن      وجب -لترك صوت احلجاز والعمل يف وزارة املالية، وذه املناسبة أذكر           

 أننا كنا يف قلم التحرير مجاعة من األدباء الَّذين كان هلم حاضر يدل على مستقبل كبري                    -كتيب  
اهللا (مرموق، وهكذا كان ما أردت فكنا مجاعة؛ وكان أخي األستاذ حسن كتيب واألستاذ أمحد قنديل                 

مث انضم إلينا األستاذ    )  يرمحه اهللا (اذ حامد كعكي    واألست)  يرمحه اهللا (واألستاذ حممد حسني زيدان     )  يرمحه
فكنا يف أكثر األحيان نقوم بعملنا خري قيام؛ ويف أوقات الفراغ كأننا يف ناد              )  يرمحه اهللا (عبد اهللا عريف    

أديب، وكان مكتب السيد حسن كتيب والسيد أمحد قنديل إىل جانيب، ومكتب األستاذ الزيدان وحامد                
وكان عندي تفكري يف قصيدة، وأنا عادةً عندما أفكر يف           ..  شارداً..  رةً سامهاً كعكي أمامي، فرأوين م   

قصيدة أكون منفصالً عن حيايت املوجودة، مث رأيتهم يتهامسون، فقال يل أحدهم ما عدت أذكر من هو                 
 إن شاء (اآلن األستاذ الكتيب أو األستاذ القنديل، قم واذهب إىل بيتك وحنن نقوم بالعمل نيابةً عنك                 

 .فتوكلت على اهللا وتوجهت إىل البيت). اهللا
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

 :ووجه سؤال ملعايل السيد حسن كتيب من األستاذ عبد الغين األهدل نصه
 كم كان مثن صوت احلجاز؟ وأين تباع؟ ومن مموهلا؟ وكم عدد النسخ اليت يتم طبعها يف ذلك                  -

 ي نسبة املتعلمني يف اتمع املكي؟الوقت؟ ومن حيصل عليها؟ وما ه
 :وأجاب معاليه قائالً

 أرجو أن نبدأ من السؤال األخري، نسبة املتعلمني يف ذلك الوقت نسبة يف احلقيقة حمدودة                  -
جداً، وال أريد أن أخلط كل املتعلمني يف سلك واحد، ألن هناك متعلمني مثقفني كانوا على مستويات                 

مشتغلون بالوظائف احلكومية يف أغلب الشؤون، ألنه كانت تقوم عليهم           عالية جداً، وهؤالء كانوا     
أعمال الدولة، وكان هناك متعلمون يقومون بعمل أساتذة يف املدارس أو طلبة علم، وهؤالء يشتغلون                



بالثقافة الدينية؛ وكان جمتمعاً يسوده الروح الدينية نتيجة الثقافة الدينية اليت يتم التركيز عليها يف                  
س اململكة؛ املتعلمون الَّذين كانوا يديرون احلياة كانوا أقلية جداً جداً، ولكنهم كانوا على قدر                مدار

كبري من فهم مسئوليام وحتملها وأدائها خري أداء، وال ميكن أن نذكر إحصائية عددية عن املتعلمني                 
 الوقت ال ميكن أن تلتقي      على هذا املستوى أو املتعلمني على هذا املستوى، لكن نسبة التعليم يف ذلك            

 .يف العصر الَّذي نعيش فيه منذ عشر سنوات أو أكثر
 

كان التعليم يف اململكة العربية السعودية إىل عهد السيد الطاهر الدباغ           :   أنا أستطيع أن أقول    -
ة  وزار - الَّذي هو اآلن ملك البالد وسيدها         -كان تعليماً شكلياً؛ مث توىل األمري فهد         )  رمحه اهللا (

املعارف، فتحول نشاط التعليم إىل شكل هائل جداً ال يلتقي إىل قوة الدفع فيه عما كان من قبل أن                     
يتوىل وزارة التعليم؛ ففكرة اجلامعات ومتخرجي اجلامعات والبحوث العلمية، هذه كلها كانت حلم              

عربية، بل أعتقد أن    من األحالم، أما اآلن فالتعليم املوجود يف اململكة تعليم يضاهي أرقى البالد ال              
التعليم عندنا يف بالدنا يعطي حصاده أفضل ما يكون مما يؤدى يف البالد العربية األخرى، ألن هنا فيه                   
 .التزام أخالقي وديين وسلوكي جيعل املتعلمني متقيدين به، ولذلك يأيت أداؤه أفضل مما يؤديه اآلخرون

نها، أعتقد أنين كنت بعيداً كل البعد عن         أما فيما يتعلق بسعر صوت احلجاز وعدد ما يطبع م          -
معرفة أي شيء عنه من قبل، وما كنت أتوقع يف يوم من األيام أن يوجه إيلَّ سؤال كهذا، وأرجو أن                     
يكون جوايب عن نسبة املتعلمني ووصفهم يغين عن اإلجابة عن بقية األسئلة، وميكن أخي السيد حممد                 

 . أعرفحسن فقي أن جييب إذا كان يعرف أكثر مما
 

 :وعلق السيد حممد حسن فقي فقال
 واهللا الَّذي أذكره أن صوت احلجاز كانت تباع بقرش، هذا الَّذي أذكره، ولكن القرش كان                -

ذا وزن كبري، يعادل رياالً أو أكثر، والعدد كان ضئيالً بالنسبة للقراء واتمع؛ لكن الصحف رغم                  
 التطور، فالصحف على مستوى رفيع، لكنها مع األسف         تطورها وازدهارها ال تطبع العدد الالئق ذا      

 .ال تطبع عشر ما تطبعه بعض الصحف يف البلدان العربية الشقيقة وهذا مؤسف جداً
 

 :مث وجه األستاذ حممد عبد الواحد السؤال التايل لألستاذ حممد حسن فقي فقال
اً يف صيدلية سالمة يف      سيدي أستاذ األجيال حممد حسن فقي، عندما قابلتك قبل ثالثني عام            -

شارع امللك فيصل، شاهدت يومها عند صديقك صاحب الصيدلية أكياساً من الشعر لك، لو مت طبعها                
ََألثْرت حياتنا األدبية، وألصبحت لدينا ثروة ميكن أن نفاخر ا يف كل احملافل األدبية، سؤايل أين ذهب                 

 ذلك الشعر العظيم؟



 :وأجاب السيد حممد حسن فقي قائال
إنين أشكر األستاذ عبد الواحد، فقد ألبسين ثوباً فضفاضاً أوسع من حجمي،               :   احلقيقة -

واحلقيقة إنين ال زلت أذكر تلك األيام اجلملية اليت كنا جنتمع فيها يف صيدلية األخ نور سالمة، وقد                   
 .آلنذكرين سؤال األخ عبد الواحد بشيء جليل قد ال يعرفه كثري من الناس فأحب أن أذكره ا

إين :   قبل سنة أو عشرة شهور جاءين عامل احلديقة يف الدار وهو باكستاين اجلنسية، وقال يل                -
أحضره حىت  :  وجدت كرتوناً فيه أوراق كثرية، فهل أحضره لتراه إن كنت يف حاجة إليه؟ فقلت له               

ة، القصائد  أراه، فلما أحضره وجدت فيه أكثر من عشرين مظروفاً كلها ممتلئة بقصائد ورباعيات كثري             
تكاد تبلغ مخسمائة أو تزيد، والرباعيات قد تزيد على ألف، وقد شاهد أخي األستاذ حممد صالح                  
الدين هذا الكرتون، واحلقيقة إنين فرحت ذا الكرتون فرحاً شديداً، واحلق أنين لو وجدته مملوءاً ذهباً                

 . ن هذا الكرتونملا فرحت به فرحي هذا، وكثري من هذه القصائد اليت تروا هي م
 

  ))كلمة الدكتور عبد ا مناع(( 
 :مث أعطيت الكلمة للدكتور عبد اهللا مناع فقال

 .. السالم عليكم، وأسعد اهللا مساءكم-
 كأن حدسي بأن ذاكرة شيوخنا ستضعف عن تتبع التأريخ كان حدساً يف حمله، ففي هذه                  -

ح أن نتحدث عن صوت احلجاز يف إطار         األمسية كانت هناك أخطاء تارخيية كبرية، وما كان يص         
مؤسسة البالد؛ ما كان    :  املفهوم التارخيي لتلك الصحيفة، واليت تشكل حجر الزاوية يف هذه املؤسسة           

أول هذه األخطاء التارخيية، الَّذي جعلين أحتسس هذا         :  يصح أن متر األخطاء التارخيية دون تصحيح      
على بعض تلك التواريخ ما بني البارحة واليوم،          وأعتقد أن أساتذتنا سيغلبهم النسيان، فمررت        

فوجدت أن صوت احلجاز كانت امتيازاً لألستاذ حممد صاحل نصيف، وكانت صوت احلجاز امتداداً               
جلريدة احلجاز اليت كان أيضاً صاحب امتيازها األستاذ حممد صاحل نصيف، وحممد صاحل نصيف يتردد               

لغموض، فهو صاحب امتيازات الصحف، ولكننا ال نعرف        ذكره دائماً ولكنه شخصية وكأا حماطة با      
عن تارخيه شيئاً كبرياً، إالَّ أنين يف األيام األخرية تلقيت شيئاً ما يشبه املذكرات، بقلم حممد صاحل                    

 .نصيف وكأنه يروي قصة حياته
) رمحه اهللا (إن صوت احلجاز كان امتيازها لألستاذ الشيخ حممد صاحل نصيف           :   أردت أن أقول   -

مث اشترت الشركة العربية للطباعة والنشر اليت ميلكها الشيخ حممد سرور الصبان جانباً من هذا                  
االمتياز، وظلت صوت احلجاز تصدر بامتياز اجلهتني، صاحب االمتياز أصبح الشركة العربية للطباعة              

 م، توقفت مجيع  ١٩٤٠هـ وهو الَّذي يوافق     ١٣٦٠والنشر وحممد صاحل نصيف، فإذا جاء عام         



الصحف بسبب أزمة الورق يف احلرب العاملية الثانية، ومل تبق سوى صحيفة واحدة هي صحيفة أم                  
١٣٦٥القرى اليت ظلت تواصل صدورها بنصف عدد صفحاا؛ مث بعد احلرب العاملية الثانية، يف عام                

كة م تقريباً، عاودت صوت احلجاز صدورها، وقد أصبح امتيازها لدى الشر           ١٩٤٥هـ املوافق لعام    
العربية للطباعة والنشر وصدرت باسم البالد السعودية، وظلت هكذا البالد السعودية متلك امتيازها              

هـ عندما  ٨٧الشركة العربية للصحافة والنشر، ويرأس حتريرها األستاذ عبد اهللا عريف، حىت عام               
ذ حسن عبد   دجمت البالد السعودية مع صحيفة عرفات، وصدرت باسم البالد وترأس حتريرها األستا            

 .احلي قزاز
إا :   النقطة الثانية، حتدث السيد حسن كتيب عن الصحافة خالل العشرين سنة املاضية وقال              -

شهدت منواً واطِّراداً يف كل مناحيها، وميكن أن يكون هذا الكالم صحيحاً، ولكن العهد الذهبـي                 
 يف ذلك الوقت مل نكن       للهجرة، صحيح إننا   ١٣٨٦ و ١٣٨٠للصحافة السعودية كان ما بني عامي       

مسؤولني يف هذه الصحافة مسؤولية مباشرة ولكن هذا هو التاريخ؛ واحلقيقة أنّ تلك الفترة وهي                  
م كانت هي العصر الذهبـي للصحافة السعودية، ميكن أن نقول إننا            ١٩٦٥/  ١٩٦٤املوازية لعام   

قيمة اليت كانت عليها الصحافة     اآلن نصدر صحفاً ورقها أكثر، ألواا أكثر، ومراسلوها أكثر، لكن ال          
 . كانت األفضل مما تؤديه صحافتنا هذه األيام- يف اعتقادي -يف تلك األعوام 

 نقطة أخرى، قيل يف هذه اجللسة، وال أدري من القائل وأظنه معايل األستاذ حسني عرب، قال                 -
م يتولَّ األستاذ   فل..  الغزاوي توىل رئاسة حترير صحيفة صوت احلجاز، وأظن أن هذا ليس صحيحاً            

الغزاوي رئاسة حترير صحيفة صوت احلجاز، إمنا توالَّها الشيخ عبد الوهاب آشي أوالً، فاألستاذ حممد               
حسن فقي ثانياً، مث الشيخ أمحد السباعي، السيد حسن كتيب، السيد أمحد قنديل؛ لكن الشيخ الشاعر                 

 .أمحد غزاوي مل يتولَّ رئاسة حترير صحيفة صوت احلجاز
كر معايل السيد حسن كتيب يف معرض رده على أحد األسئلة كالماً عن الدكتور طه                   وذ -

حسني، واحلقيقة مل أحب أن متر هذه األمسية دون إيضاح يتوجب، إذا كانت هذه وجهة نظر حسن                  
كتيب يف الدكتور طه حسني، وأنه يعين األديب طه حسني ذا التقليل من شأنه كَعلٍَم كبري ليس يف                    

 وإمنا يف تاريخ العامل العريب واألمة العربية، يعترب واحداً من األعالم والعالمات البارزة يف التاريخ                تارخينا
وإذا كان هناك ِمن تحفٍُّظ للسيد عن كتابه يف الشعر اجلاهلي، فقد             ..  األديب واالجتماعي والسياسي  

كان نقداً ذا طبيعة ختتلف عن      نقطة حتول يف مفهوم النقد األديب، و      "  يف الشعر اجلاهلي  "شكل كتاب   
كل النقد الَّذي عرفه السيد حسن كتيب يف ذلك الزمان، وحىت عرفه ذلك اجليل يف ذلك الزمان، كان                  
منهج ديكارت املعروف يف التشكيك ورمبا قيل عن الدكتور طه حسني إنه خرج يف هذا الكتاب ببعض                 

لكتاب أثار يف مصر أزمة كبرية جداً، حىت أن         جوانبه مبا يالمس بعض القضايا، ومعروف أيضاً أن هذا ا         



حكومة صدقي باشا أقالت الدكتور طه حسني من منصبه كعميد لألدب العريب يف جامعة القاهرة،                 
.. ولكن املثقفني يف مصر نصبوه عميداً لألدب العريب رداً على إقالة صدقي باشا للدكتور طه حسني                 

، وليس أديباً عادياً بل كان أديباً متميزاً فريداً يف نوعه،            فالدكتور طه حسني ليس مهالً، وليس تلميذاً      
 وهذا الَّذي يهم السيد     -وقد خدم اإلسالم    ..  كبرياً بامسه، كبرياً بقلمه، كبرياً بإنتاجه، كبرياً بفكره       

 خدمة جليلة مل خيدمها كثريون من جلسائنا يف هذه الليلة، وأظن اجلالسني يعلمون ذلك               -حسن كتيب   
، و  "ريةسعلى هامش ال  "و  "  الفتنة الكربى "  :عظيم من الكتب والَّذي يتقدمها كتاب       العدد ال 

 ..، وغريها من تلك الكتب اليت تعترب عالمة بارزة يف تاريخ األدب العريب والفكر العريب"الشيخان"
 حتية أبعثها لروح الدكتور طه حسني يف هذه األمسية، وأنا أعقب على السيد حممد حسن                  -

من اإلنصاف إذا أردنا أن نكون أمة عربية حقيقية فال بد أن ننصف رموزها، وال بد أن                  :  لكتيب وأقو 
 .جنلي احلقائق، وال تأخذنا احلماسة إىل جانب غري ما يأخذنا إليه العدل واإلنصاف

 بعد هذا تبقى كلمة أخرية عن السيد حممد حسن فقي، وميكن القول إنه خرب؛ إن السيد حممد                  -
إعداد كتاب عن أيامه األوىل، األربعني سنة األوىل من عمره، أمد اهللا يف عمره، وهذا               حسن فقي بصدد    

الكتاب اآلن يتهيأ للطباعة ويف هذا الكتاب يروي قصته مع صوت احلجاز، من بني ما يروي عن تلك                  
 . الفترة من حياته

 

  ))تعقيب معايل الشيخ حسني عرب(( 
 : الدكتور عبد اهللا مناع، فقالمث عقب معايل الشيخ حسني عرب على كالم

 استمعت بسرور لكلمة األخ الدكتور عبد اهللا مناع خبصوص ما قاله عن أخطاء تارخيية                  -
بالنسبة جلريدة صوت احلجاز، وأعتقد أا ليست أخطاء ألن املتحدثني كانوا جييبون على أسئلة موجهة               

نت تطبع صوت احلجاز، ومل يسأل أحد عن        إليهم، وال خيرجون عنها، مل يسأل أحد عن املطبعة اليت كا          
إنه معروف أن املطبعة    :  العالقة بني بريد احلجاز وصوت احلجاز، يف هذا الصدد أريد أن أقول              

استوردها الشيخ حممد صاحل نصيف يف عهد احلكومة السابقة وكانت تصدر صحيفة بريد احلجاز من                
 بتسلم امللك عبد العزيز للسلطة يف البالد،        جدة، يف عهد حكومة الشريف علي، مث انتهت بريد احلجاز         

فأصدر جريدة أم القرى؛ املطبعة نقلت من جدة إىل مكة وبدأت بطبع صوت احلجاز حتت امتياز الشيخ                 
حممد صاحل نصيف، وهذا شيء معروف، املطبعة واجلريدة، والشيخ حممد صاحل نصيف كان صاحب               

ريدة إىل الشركة العربية للطبع والنشر، استدعى انتقال        مبادرات، منذ العهد السابق، انتقال امتياز اجل      
املطبعة بالذات إىل ملكية الشركة العربية للطبع والنشر فنقلت إىل مكان آخر؛ هذه معلومات معروفة                

 .ما أعتقد أن الكثريين جيهلوا



 ال أريد أن أتعرض ملا ذكره عن الدكتور طه حسني، فالدكتور طه حسني علم من األعالم،                  -
ولكن جل من ال خيطىء، لقد سِخر الدكتور طه حسني          ..  وأديب من األدباء الكبار، ورائد من الرواد      

للتوراة أن حتدثنا عن إبراهيم     "  :، فقال "يف الشعر اجلاهلي  "من القرآن والتوراة واإلجنيل يف كتابه        
إلثبات وجود إبراهيم   وإمساعيل، وللقرآن أن حيدثنا عن إبراهيم وإمساعيل، ولكن كل ذلك ليس كافياً             

؛ مثل هذه األخطاء أثارت عليه الرأي العام يف مصر، واضطر من ثورة الرأي العام وتعرض                 "وإمساعيل
الوزارة إىل االستقالة أن يهرب إىل باريس مدة ال أدري مقدارها، إىل أن هدأت العاصفة وانتهى كل                  

مل يضمنه هذه اآلراء اليت كانت سبب       و"  األدب اجلاهلي "  :شيء وعاد طه حسني وأصدر كتاباً بعنوان      
مؤاخذته، مع العلم أن الدكتور طه حسني درس يف فرنسا وكان أساتذته برزيهر وجويرب، وكانوا هم                 

إم يتجنون على اإلسالم ولكنهم جيهلون اإلسالم       :  أصحاب هذه اآلراء وهؤالء مستشرقون؛ ال نقول      
سني مع أنه كان الطالب األزهري العريب املسلم الَّذي         فيقعون يف األخطاء، ونقَلَ عنهم الدكتور طه ح       

كان مفروضاً فيه أن يرد على مثل هذه املزاعم، فإذا كنا كشعب مسلم نبارك من يصادر القرآن                    
ويصادر التوراة وهذه كتب مقدسة مرتلة من رب العاملني، إذن فليس لنا أصول نستند إليها ونرتكز                 

 . دساترينا، يف مقايضة اآلخرينعليها يف حياتنا، يف قوانيننا، يف
إن بريد احلجاز أو صوت احلجاز امتداد لربيد احلجاز فال أعتقد هذا، بريد احلجاز              :   أما قوله  -

كانت تصدر يف جدة وصوت احلجاز يف مكة، بريد احلجاز كانت حتت إشراف حكومة سابقة، وصوت                
 متبعاً بني بريد احلجاز وجريدة أم        احلجاز حتت إشراف حكومة الحقة؛ أسلوب املالحاة الَّذي كان         

إن هذه ليست أخطاء تارخيية ألنَّ أحداً مل         :  القرى انتهى بانتهاء صحيفة بريد احلجاز؛ وأكرر فأقول        
 .يسأل هذه األسئلة فيمكن اإلجابة عليها

أنا أذكر أنه قال باحلرف الواحد يف       )  رمحة اهللا عليه  ( موضوع األستاذ أمحد إبراهيم الغزاوي       -
س بالطائف جيتمع فيه آخرون من كبار الكُتاب والعظماء أنه كُلِّف يف فترة من الفترات بتحرير                  جمل

صوت احلجاز إىل جانب عمله كسكرتري لس الشورى، فأدى هذا العمل يف مدة قصرية أو طويلة ال                 
.. جل من ال خيطئ   أدري، فإذا كان شيئاً من هذا مل حيصل فرمبا أكون أنا خمطئاً أو يكون هو خمطئاً و                 

 .وشكراً
 

 :وعقب بعد ذلك السيد حممد حسن فقي فقال
 هذا ليس بتعقيب، ولكنها كلمة نسيتها، بالنسبة لسؤال أخي السيد حممد عبد الواحد، أحب               -

أن أذكرها له، إنين سلمت أمس أخي األستاذ حممد صالح الدين جمموعة كبرية من الشعر ليطبعها                  



 أما ما وجدته من الشعر يف الكرتون فسأعهد به إىل صديق أثق به متاماً ليفرز ما                 وستطبع قريباً بإذن اهللا؛   
 . مل ينشر يف اموعة الشعرية الكاملة، الدات الثمانية، وليطبع قريباً إن شاء اهللا

 

  ))قصيدة الدكتور زاهد زهدي(( 
 :رة، فقالمث ألقى الدكتور زاهد زهدي قصيدة يف تلك الليلة قدم هلا مبقدمة خمتص

 السادة أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة، األخوة األدباء واألخوة احلضور، حتيايت لكم              -
 ..مجيعاً

إن مسامهيت يف هذه األمسية املخصصة لتكرمي مؤسسة البالد إمنا ترتبط بعالقيت            :   أردت القول  -
 غري أين اخترت أن أسهم      جبريدة البالد خالل السنوات األخرية، حيث نشرت يل العديد من القصائد،          

يف هذه األمسية من خالل قصيدة تتحدث عن واحد من العمالقة الثالثة الَّذين جيلسون أمامكم هو                  
 إىل عالقيت الشخصية به، وثانياً      - أوالً   -الشاعر الكبري األستاذ حممد حسن فقي، وسبب ذلك يعود          
ألدب السعودي فحسب وإمنا يف األدب      إىل مكانته الكبرية املتميزة يف األدب السعودي، ليس يف ا          

وأذكر هنا أنين التقيت يف الثالثني من أغسطس املاضي بالشاعر الكبري األستاذ حممد               ..  العريب عامة 
مهدي اجلواهري، الَّذي ما إن ذكرت له اسم األستاذ الكبري حممد حسن فقي، حىت أفرد كلتا يديه                   

قي، وكونه من قمم أجماد شعرنا العريب يف وقتنا احلاضر          بأصابعه الطويلة وهو يعلن اعتزازه باألستاذ ف      
 .ويف كل األوقات

 . أمد اهللا يف عمره وأرجو أن تكون هذه القصيدة مناسبة ملكانته الكبرية يف أدبنا العريب-

 يا سيد الشعراء
ــعراء  ــثله الشـ ــيه مبـ ــداً يتـ جمـ

. 

ــزاء     ــم ج ــعراء نع ــيد الش ــا س ي
. 

مـــنك القـــرحية واغـــتىن الفصـــحاء جوزيـــته عمـــا مـــنحت وأبـــدعت
                                         . 

ــاء  ــاذخ وعطـ ــد بـ ــر رفـ فالعمـ
. 

دى امل أحـرزت فـيه السـبق واجتـزت        
. 

ــناء    ــنله ع ــك مل ي ــر شخص كالنس
. 

وعلــى مســاء الشــعر رف حملقــاً    
. 

خلـــق رعـــته الدوحـــة العلـــياء
. 

ان قــوميهوالفكــر ــج فــيك ز   
. 

نعــم الــرجال الســادة الشــفعاء   
                                                            . 

ــاؤه   ــه ومنـ ــبوة غرسـ ــيت النـ بـ
. 

لــندى ســفراء هــم للشــهامة وا 
. 

وبـــنوك أكـــرم بالبـــنني أصـــالة 
. 

ــناء  ــاره األبـ ــى آثـ ــى علـ فمشـ
. 

ــى   ــب العل ــن أٍب خط ــدر ع ــر حت ِس
. 



ض عـــباا أعـــباءعـــبء وخـــو
. 

ــوا     ــيث رك ــعر ح ــور الش إالَّ حب
. 

ــواء   ــت األج ــمري وغام ــبض الض ن
                                                            . 

ــتقي  ــحا  ال يس ــان إذا ص ــا األم  م
. 

ــواء   ــاع واأله ــا األطم  ــفت عص
. 

ودعـــت إىل اجلُلَّـــى بنـــيها أمـــة 
. 

ــداء    ــداة ف ــى اهل ــق عل ــتاً وح عن
. 

ــها    ــع أهل ــوت يوس ــم الطاغ وحتك
. 

ــداث واألرزاء  ــت يب األحــ ورمــ
. 

 ــا أَو ــيت  م ــنت حشاش ــرى أين دف ت
. 

ودم أُريــــق وأخــــوة شــــهداء
                                                            . 

ــربة    ــوب فغ ــويل اخلط ــزامحت ح وت
. 

ــرباء  ــم غـ ــية فهـ ــل ناحـ يف كـ
. 

وبـــنون مـــزقت البلـــية مشلـــهم 
. 

ــاء  ــزمية ومضـ ــن عـ ــوري ـ تـ
. 

ومطــامح مــاِزلْن طَــي جواحنــي    
. 

ويــردين عــن حوضــها الغــرباء   
. 

ــا   ــن ملائهـ ــم أحـ ــة كـ آه لدجلـ
. 

والـــنور لفَّـــت أهلـــه الظلمـــاء
                                                            . 

آه علــى بلــد احلضــارة والغــىن    
. 

إنَّ العــــراق وأهلــــه أســــراء
. 

ــرة    ــوايف ح ــا الق ــيك أب ــكو إل أش
. 

بــدم الشــباب فلــيس مثَّ رجــاء   
. 

ــوا     ــد أوغل ــرهم ق ــاكمني بأم واحل
. 

ــاؤوا   ــا ش ــم م ــرث هل ــورنا ح فظه
. 

ــياطهم   ــدار حتــت س ــنا األق ــذفت ب ق
. 

خبـــريدة هـــي للصـــدور شـــفاء
                                                            . 

ــزانه     ــوطين أح ــارك م ــى تش فعس
. 

*   *   * 

بـــك إذ تعـــد وتذكـــر األمســـاء
. 

ــة    ــى أم ــعراء تزه ــد الش ــا واح ي
. 

جــالَّ بســفرك وجههــا الوضــاء   
. 

ــفارها    ــن أس ــتر ع ــيط الس وإذا أم
. 

لغـــة الكـــتاب وشـــرعة مسحـــاء
                                                            . 

ــا   ــلَّ عطاؤه ــا أج ــبالد وم ــذي ال ه
. 

البـــيت العتـــيق وأهلـــها النجـــباء ونبـــيها اهلـــادي الشـــفيع وكعـــبة
. 

ــناء  ــة وبـ ــاد وضـ ــد يشـ بلـ
. 

ــيدهم   ــرجال رص ــن ال ــبدعون م وامل
. 

ــاء   ــزات يضـ ــنور املعجـ درب بـ
. 

ــ  ــرهم  امل ــدارج فك ــى م بدعون عل
. 

ــاء ــرك املعطـ جنـــم احملافـــل فكـ
. 

ــرى    ــأن ي ــبدعني ب ــت أوىل امل وألن
. 

عظمــى ــا يستشــهد احلكمــاء   
                                                            . 

ــة   ــيدك حكم ــن قص ــيت م ــل ب يف ك
. 

ــبلغاء  ــا الـ ــديل ـ ــتج إذ يـ حيـ
. 

ــة   ــاحة حج ــن الفص ــت م ــا ج ومب
. 

ــ ــناء وجيلّــ ــاء واألبــ ه اآلبــ
. 

ــالة    ــيه أص ــثىن عل ــن ي ــت م وألن
. 

عـــنه ويـــؤذي مسعـــك اإلطـــراء
. 

ــنطوي    ــناء فت ــرجك الث ــني حي يف ح
. 



فـــيما تـــرى أم يعتـــريك حـــياء
                                                            . 

إين ألســـأل لـــو أذنـــت أعـــادلٌ 
. 

وألنــــت نــــبع دافــــق ورواء
. 

رد أهلـــك أن تتـــيه مبجـــدهاأتـــ 
. 

ــاء  ــة وظمـ ــروى غلـ ــالً فتـ ـ
. 

تــتوارث األجــيال عــذب منــريه    
. 

*   *   * 

ــاء    ــه األدب ــت ب ــرباً حف ــك من ل
                                                            . 

ــي   ــي إذ أرتقـ ــد موقفـ إين ألحسـ
. 

ــحراء ــتقيم لروضـــك الصـ أن تسـ
. 

ــراءة   ــي ج ــعر وه ــيك الش ــول ف وأق
. 

بعـــداً إذا مـــا قـــورن الشـــعراء
. 

رىـب والث ـا بني الكواك  ــا منك م  ـأن 
. 

قــد ماثلــت مــا بينــنا نكــباء    
                                      .                       

لكـــن يل صـــلة بـــروحك أنـــنا 
. 

مهـــا مبـــا قـــد خلفـــاه ســـواء
. 

جــرح بقلــبك يف فــؤادي مــثله    
. 

ــوداء ــة سـ ــوح غمامـ حـــىت تلـ
                                                            . 

ــا   ــون ظالهل ــى اجلف ــرف عل ــا إن ت م
. 

ــراء   ــة حـ ــوانح آهـ ــني اجلـ بـ
. 

ــي    ــدفني وتلتظ ــزن ال ــوت احل ويص
. 

عــن عــامل ثكلــت بــه اآلبــاء    
. 

ــوا    ــد مض ــنون وق ــرك الب ــا ت هللا م
. 

*   *   * 

نــبض الفــؤاد وفكــرة عصــماء   
. 

ــده   ــرهيف مي ــم ال ــاحب القل ــا ص ي
. 

ــاء  ــي ويشـ ــى يبتغـ ــدوه أنـ حيـ
                                                            . 

ــه    ــريض ركاب ــل الق ــبدعاً جع ــا م ي
. 

وجواهـــــراً لـــــربيقها ألالء 
. 

ــرة     ــئ ح ــله آلل ــت ترس ــا زل م
. 

ــداء  ــوات واألصـ ــناغم األصـ تتـ
. 

ــوقعها    ــنها ول ســر ح ــيب النواظ يس
. 

ــناء  ــع وِغـ ــن رائـ ــرجع حلـ فالـ
                                                            . 

ــها  ــامع جرسـ ــق يف املسـ وإذا تدفـ
. 

*   *   * 

ــعراء  ــثله الشـ ــيه مبـ ــداً يتـ جمـ
. 

ــيد الشــ    ــا س ــزاء ي ــم ج عراء نع
. 

بـــك إذ تعـــد وتذكـــر األمســـاء
                                                            . 

ــة     ــى أم ــداع تزه ــة اإلب ــا قم ي
. 

 

  ))ب األستاذ أمني عبد ا القرقوريتعقي(( 
مث أعطيت الكلمة لألستاذ أمني عبد اهللا القرقوري مدير عام مؤسسة البالد الصحفية،               

 :ليعقب على حديث الدكتور عبد اهللا مناع فقال
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



 البعيد، إن األمر أكرب      لن تكون كلميت عن مؤسسة البالد يف حاضرها أو يف املاضي القريب أو             -
.. من املؤسسة، إنه حديث عن الدكتور طه حسني وعن موقعه وموقفه يف تاريخ الفكر العريب احلديث                

دون ريب فإن اآلراء ختتلف أشد االختالف حول طه حسني، ودون ريب فإن الَّذين تأثروا ذا الكاتب           
تأثرين بأفكار الرجل الَّذي ترك يف تاريخ الفكر        الكبري، بأسلوبه، ال بأفكاره، ما زالوا يقفون مدافعني وم        

العريب احلديث آثاراً ستظل تعمل يف تشكيل الفكر العريب أجياالً وأجياالً؛ ولن خيتلف اثنان يف أنَّ طه                  
.. حسني الكاتب، وطه حسني احملدث، وطه حسني املثقف، هو يف القمة اليت ال تطاوهلا قمة أخرى                 

شدة حني يتأمل املتأمل أفكار طه حسني، فال ريب يف أنَّ طه حسني كان              ولكن االختالف يشتد أبلغ ال    
رأس حربة لالستغراب يف العامل العريب، وال ريب يف أنَّ طه حسني قد سار مسرية ال تأبه بتاريخ                      

 .اإلسالم، وال بعقيدة اإلسالم، وال جبذور هذه األمة اليت مل تتكون إالَّ يف ظالل اإلسالم وباإلسالم
أصدر طه حسني كتابه عن الشعر اجلاهلي، وبعض الباحثني يذهبون إىل أَنه نقل أفكار                لقد   -

هذا الكتاب عن أستاذه مارجليوت، وقد كتب الكثريون ردا على طه حسني، ولكن العجيب والغريب               
أنَّ الناس يذكرون طه حسني، وميجدون أفكار طه حسني، ويرددون أفكاره دون أن جتد مثقفاً واحداً                 

.. ممن تأثروا بطه حسني يتوقف حلظة واحدة عند كاتب كبري رائع هو الدكتور حممد أمحد الغمراوي                
والدكتور حممد أمحد الغمراوي كان دكتوراً يف الكيمياء، وقد كتب كتاباً علمياً هادئاً رصيناً يرد على                

 الكتب اليت ألفت    طه حسني، وكتب الكثريون يردون على طه حسني، ولكنك لن جتد من قرأ كتاباً من              
عن الدكتور طه حسني وناقش يف هذه الكتب آراء طه حسني، جتد هناك التأثر واالندفاع خلف هذا                  

 .الرجل دون االهتمام مبا كُِتب ضده
 ال أدري كيف يصح أن نصف الدكتور طه حسني بأنه خدم اإلسالم، أعتقد بأن آخر صفة                  -

لصفة، وإذا كان طه حسني خدم اإلسالم فماذا نقول         ميكن أن يوصف ا الدكتور طه حسني هي هذه ا         
عن شكيب أرسالن؟ وماذا نقول عن الرافعي؟ وماذا نقول عن حسن البنا؟ وماذا نقول عن األفذاذ                 
الَّذين خدموا اإلسالم وضحوا بأرواحهم يف سبيله؟ وكيف يكون طه حسني قد خدم اإلسالم وهو                 

 : حسني عرب، وكما يعرف الَّذين قرؤوا كتابه، يقول         الَّذي قال كما تفضل معايل األستاذ الكبري       
، وهناك مجلة يف هذا الكتاب زعم فيها        "للقرآن بأن حيدثنا عن إبراهيم وإمساعيل ولكنها قضية تارخيية        "

بأن العرب يف اجلاهلية كانوا يعرفون جانباً من القرآن ولذلك مل يعارضوه؛ ال أدري من أين أتى طه                    
قل أحد من الرواة حىت يف عصر الزندقة أن املشركني كانوا يرددون قبل بعثة              حسني ذا الزعم، هل ن    

 . شيئاً يشبه القرآن، فضالً عن أن مياثلهالرسول 
 لقد كان لطه حسني أكثر من موقف، وقد دعا العامل اإلسالمي ألن يكون جزءاً من الثقافة                   -

، ومع أن شهيد اإلسالم سيد      "افة يف مصر  مستقبل الثق "  :الغربية، وألن ينهج منهج الغربيني يف كتابه      



قد كتب يرد على هذا الكتاب فإنَّ أحداً ال يذكره، يذكرون طه حسني وال               )  رضي اهللا عنه  (قطب  
يذكرون الكتب اليت ألفت عنه؛ كيف يكون الدكتور طه حسني قد خدم اإلسالم وهو الَّذي هامجه                  

 يكون قد خدم اإلسالم؟ أما بعض الكتب اليت         وأثار يف نفوس الشباب املسلم الشكوك واألوهام؟ كيف       
" على هامش السرية  "  :يظن البعض أنَّ طه حسني قد خدم اإلسالم ا، فأحسب أن الَّذين قرؤوا كتاب             

يعتمد على بعض األساطري اليونانية، وبعض األساطري اجلاهلية،        "  على هامش السرية  "  :يعرفون أن كتاب  
     إليه، وقد ألف كتاب       وأنه ليس الكتاب التارخيي الَّذي ي عجربه أو ي دتوطعن يف الشيخني   "  الشيخان"  :ع

مطاعن واضحة؛ فكيف يكون قد خدم اإلسالم وهو الَّذي         )  رضي اهللا عنهما  (العظيمني أيب بكر وعمر     
 .يطعن يف رجلني رضي اهللا عنهما ورضوا عنه، وسيف اإلسالم خالد بن الوليد

التيار اآلن  :   وليست بسيطة، إا كبرية جداً، ولكنين كما قلت         القصة يف احلقيقة ليست عادية     -
هو تيار تنويري كما يزعمون ولو كان الَّذين يتبنون التنوير يف قطر عريب كبري، لو كانوا يبحثون عن                   
احلقيقة لنشروا جبانب كتب طه حسني وغريه الكتب العظيمة اليت ألفت يف الرد عليه، ولكنهم ال                  

دون هلذا الفكر الغريب أن يشكل الفكر يف العامل العريب، يريدون ليطفئوا نور اهللا                يفعلون ألم يري  
بأفواههم ويأىب اهللا إالَّ أن يتم نوره؛ لن ينطفىء نور اإلسالم، إا قضية كبرية، وهي جديرة بأن يهتم ا                   

 عن بعض الشعراء،    املثقفون املتجردون للحقيقة، وما أكثر األمثلة، إننا جند اآلن النقاد يتحدثون            
وجندهم تناسوا شعراء آخرين، جتدهم يتحدثون عن الشعراء الَّذين كانت هلم اجتاهات منحرفة                 
ويتناسون شعراء عمالقة يف مصر بالذات؛ هناك الشاعر الكبري أمحد حمرم صاحب اإللياذة اإلسالمية،               

لنقد يف هذه األيام يف األكثر      هل كتب عنه أحد؟ هل يذكره أحد؟ ال يذكره أحد، ألن الَّذين يتولون ا             
 .إمنا يسلطون األضواء على املنحرفني وعلى العلمانيني

 إننا جيب أن نعتين ذه املواقف، وأن منحص هذه املواقف، ولعلي أضيف كلمة ما كنت أود                  -
تدرون كيف  )  معه:  (أن أقوهلا، لقد قرأت كتاب زوجة طه حسني الَّذي أصدرته بعد وفاته بعنوان              

إم يريدون يب شراً،    :  إنه قال :  لحظات األخرية يف حياة هذا الرجل قبل وفاته؟ لقد قالت          وصفت ال 
من هم هؤالء الَّذين يريدون به شراً، املسلم        ..  هكذا نطق طه حسني قبل وفاته، إم يريدون يب شراً          

 عذاب، إا   يعرف أن امليت يف ساعة االحتضار يرى املالئكة إن كانوا مالئكة رمحة أو كانوا مالئكة               
 ..قضية كبرية

حني ترجم الغربيون تراثنا مل يترمجوا حرفاً واحداً ميجد اإلسالم، أو ميجد            ..   أود أن أقول كلمة    -
الشخصية العربية، أو يصور جانباً من التاريخ اإلسالمي؛ لقد أخذوا من اللغة العربية التراث الفلسفي                

اللغة العربية ومل يترمجوا شيئاً عن اإلسالم، وعندما انتشر          اليوناين الَّذي فُِقد بكل اللغات وبقي يف         
اإلسالم يف أسبانيا بالذات تأثر األسبان باللغة العربية وكان هناك الشعراء الَّذين ميجدون اللغة العربية،               



ا نتأثر  ولكننا مل جند أسبانياً واحداً تأثر باإلسالم عدا الَّذين هداهم اهللا لإلسالم كالعالمة ابن حزم، ملاذ                
حنن ومل يتأثروا هم؟ ألننا يف حلظات ضعف، ألننا يف موقف املغلوب الَّذي ينبهر بالغالب، ولكن حقائق                 

 .اإلسالم لن متحوها األساطري، ولن متحوها األخطاء، وستظل خالدة باقية ما بقي اإلنسان
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة اخلتام(( 
 :ذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التاليةمث اختتم األستا

 أن نكون قد استفدنا مبا      - إن شاء اهللا     - نصل اآلن إىل ختام هذه األمسية املباركة، ونتمىن          -
 هو سعادة األستاذ األديب عبد      - إن شاء اهللا     -جاء فيها، ونود أن نذكر بأن ضيف االثنينية القادمة          

 .الكرمي نيازي
السادة الضيوف، ونشكركم على احلضور، وإىل امللتقى يف األسبوع           وبامسكم مجيعاً نشكر     -

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته- إن شاء اهللا -القادم 

• • • 







 احملتوى
- ١ . ألقاها األستاذ عدنان صعيديكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه
- ٣ .كلمة معايل الدكتور حممد عبده مياين

- ٤ .كلمة سعادة األستاذ عبد اهللا عبد ايد بغدادي
- ٥ .كلمة سعادة االستاذ مصطفى عطار

- ٦ .لدكتور حممود حسن زيينكلمة سعادة ا
- ٧ .كلمة سعادة األستاذ محزة إبراهيم فودة
- ٨ .كلمة سعادة األستاذ عبد اهللا رجب

- ٩ .كلمة سعادة احملتفى به األستاذ عبد الكرمي عبد اهللا نيازي
-١٠ .فتح باب احلوار

-١١ .مداخلة احملتفي األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه
-١٢ .ن املدرسة الصولتيةاحلديث ع

-١٣ .كلمة اخلتام ألقاها احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
-١٤ .تعقيب احملتفى به سعادة األستاذ عبد الكرمي نيازي

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 .يم، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني بسم اهللا الرمحن الرح-
 أهالً ومرحباً بكم جمدداً يف هذا امللتقى املبارك إن شاء اهللا، ويسرنا بامسكم مجيعاً أن نرحب                  -

وحنتفي يف هذه الليلة بسعادة األديب األستاذ عبد الكرمي عبد اهللا نيازي، ويسرين يف البداية أن أقرأ                   
 :سريته الذاتيةشيئاً من 
هـ، وتلقى تعليمه مبدارس    ١٣٥٥ األستاذ عبد الكرمي عبد اهللا نيازي ولد مبكة املكرمة عام             -

 .الفالح مبكة املكرمة
 . أكمل دراسته اجلامعية بكلية احلقوق بالقاهرة-
 وهو أمني عام نادي مكة الثقايف، وأمني عام الندوة العاملية اإلسالمية األوىل بوزارة احلج                  -

 .األوقافو
 له مؤلفات كثرية، وجهوده يف الصحف واالت الثقافية بارزة ومعروفة، وله مكانة مرموقة               -

 .بني الكُتاب واملفكرين العرب واملسلمني
 كل مؤلفاته تدعو إىل جعل العقيدة اإلسالمية األساس الفكري والروحي لألمة اإلسالمية،               -

 .قوانينهاونظم حياا وأساس دستورها ونظم حكمها و
 من أنصار الدعوة إىل ترسيخ الوحدة اإلسالمية، والعمل على انصهار اجلهود اإلسالمية يف               -

 .بوتقة واحدة ومسار واحد لتحقيق الوحدة املنشودة
 يبذل جهوداً كبرية يف دفع املغالطات وتوضيح احلقائق التارخيية، وإبراز احلقائق أمام الشعوب              -

اء يف ذلك احلقائق التارخيية عن فلسطني والقدس واملقدسات اإلسالمية،          اإلسالمية بصورة واضحة، سو   
 .أو احلقائق السياسية، أو احلقائق الفكرية عن الدين واحلياة

 :أهم مؤلفاته
/ إليكم يا علماء الغرب   /  معركة التحدي احلضاري  /  حنن أبناء األفاعي  /   شكوى العباقرة  -

مسؤولية /  عبد اهللا الفيصل عبقرية الشعر اخلالدة     /  رب زبيدة وداعاً يا د  /  القرآن الكرمي معجزة وتشريع   



رجال /  أحاديث من أرض النور   /  أفكار خطرة /  القمة واملسؤولية /  الشعوب اإلسالمية ومستقبل األمة   
الفهد القائد وعطاء اجلزيرة    /  حكايات للناس والزمن  /  الفهد القائد وبناء املواطن الصاحل    /  ومواقف
 . عبد الوهاب أمحد عبد الواسع/قضايا فكرية/ العربية

 بامسكم مجيعاً نرحب بضيفنا الكرمي األستاذ عبد الكرمي عبد اهللا نيازي، ويف البداية هذه كلمة                -
 : األستاذ عبد املقصود خوجه) االثنينية(ترحيب وتقدير لصاحب 

 
 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :د خوجه مرحباً بضيفه واجلمهور قائالًمث حتدث سعادة األستاذ عبد املقصو

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خري خلقك،                -

 .وخامت أنبيائك، صفيك وحبيبك، سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
 : أيها األحبة-

 

الً ومرحباً بكم يف هذا امللتقى الَّذي يتضوع بعطر          وأه..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
ونرحب من خالله أمجل ترحيب، باألخ األستاذ األديب عبد الكرمي نيازي، فهو ليس غريباً عن               ..  احملبة

الَّذي ورث عنه حب    ..  دنيا الكلمة، فوالده فضيلة الشيخ عبد اهللا بن علي بن حممد نيازي رمحه اهللا              
 الفكر، وسار على دربه القومي ومنهجه السديد، وحب الكلمة الَّذي يسري             العلم والعلماء، وجمالس  

 .يف دمه
 

فكرت طويالً فيما أحل علي به       "]  وداعاً يا درب زبيدة   [:   يقول األستاذ نيازي يف كتابه      -
 وأنا عاشق ملا جيود به الوجدان، يسطره هذا الساحر، والَّذي كلما            -وما استهواين فيه القلم     ..  اخلاطر

حترك أجنب بنات الفكر ورائعات اخليال، وحنت من خامات اللغات أنغام احلدا حني مس اهليكل اللغوي                
بعصا اجلمال السحرية اليت غمسها يف حبار العاطفة العذرية، ورسم ا صوراً تأخذ مبجامع القلب                  

 .دان القارئوذه التعابري اجلميلة تنساق كلمات األستاذ نيازي إىل وج".. وتعانق شطحات اللب
 

 إنَّ األستاذ عبد الكرمي نيازي رغم ثقته العميقة بنفسه، وبكتاباته، ال حيكم على عطائه، وإمنا                 -
فاحلكم ألعزائي القراء، وأمنييت الرأفة يب، فإن أحسنت شكَروا، وإن          "  :يترك ذلك للقارئ حني يقول    

 ".هذا خلق املسلم.. جاوزت طموحي عفَوا ومتنوا التوفيق



وكلمة شكر نزجيها من سويداء الفؤاد      ..  إنَّ اجتماعنا اليوم ما هو إالَّ ملسة وفاء       :  ا األحبة  أيه -
رغم الظروف الصحية اليت يعايشها،     )  االثنينية(الذي لَبى دعوة    ..  لزميلنا األستاذ عبد الكرمي نيازي    

ن املدينة املنورة بعد إلقاء     نتيجة احلادث املؤسف الَّذي جعله رهني املقعد املتحرك، عندما كان عائداً م            
أنْ جيعل ذلك يف ميزان حسناته، وأن يثيبه على         )  سبحانه وتعاىل (حماضرة يف ناديها األديب، نسأل اهللا       
 .كل ما قدم يف سبيل الكلمة والفكر

 إن األستاذ عبد الكرمي نيازي زميل يف أسرة نادي الكلمة، ويستحق منا كل تقدير على                   -
ائه الثر، حيث بلغت مؤلفاته أكثر من ستني كتاباً، وضمت كثري من كتبه قضايا              جهوده املتواصلة، وعط  

ذات أمهية، تتعلق باإلسالم، وبالشباب، وباألسس التعليمية، واملنهجية اليت ينبغي أن نركز عليها ونظهر              
 .الدور البناء هلا

سارت عليها معظم    والَّذي يطالع مؤلفات األستاذ عبد الكرمي نيازي، يالحظ اخلطوط اليت             -
مؤلفاته العديدة، واليت طرق من خالهلا قبل عدة سنوات كثرياً من املواضيع الثقافية اهلامة، مثل القضايا                
الفلسفية، واملسؤولية يف اإلسالم، والبناء احلضاري، وقضية اإلبداع، اليت يثريها بعض الكُتاب يف               

ستدعي منا أن تكون على بساط البحث، ففي كتابه         اآلونة األخرية، واليت ال تزال من القضايا اليت ت        
تناول مقومات اإلبداع وخلصها يف احلرية، والنضج، واكتمال الشخصية، والتربة          "  أفكار خطرة "  :القيم

باإلضافة إىل األدوات اليت يتعني على اتمع توفريها للمبدع، حىت          ..  الصاحلة اليت يترعرع فيها اإلبداع    
وغريه من املسائل الشائكة    ..  وقد حلل بطريقة علمية ومنهجية هذا املوضوع      ..  يتمكن من إبراز مواهبه   

 .اليت تشكل هاجس األمة اإلسالمية يف حاضرها
وذه املناسبة، نوجه   .. ومما ال شك فيه أنَّ األستاذ بذل جهداً كبرياً يف إصدار كل هذه الكتب              -

برية يف نشر العديد من مؤلفات األستاذ نيازي،        الشكر لنادي مكة الثقايف األديب، الَّذي ساهم مسامهة ك        
ونتطلع أن تقوم األندية األدبية يف خمتلف مناطق اململكة جبهد مماثل، تدعم به املبدعني يف رحاا، حىت                  

 .تتألق مساء حياتنا األدبية ذه النجوم الزواهر
 لكم  -مراراً   كما ذكرت    - وأحب أن أنوه يف كلمة أخرية إىل أن هذه الدارة، والندوة               -
وليس هناك دعوات، فكل من له عالقة بالكلمة نرحب به، ونستمع إليه، ونسعد بتواصله                ..  وبكم
 .معنا

، احلوار الَّذي يدور بني احملتفى به والسادة احلضور،         )االثنينية( كما أنه من احملاور األساسية يف        -
في السائل بتوجيه سؤال واحد يكون      وحىت نتمكن من إتاحة الفرصة ملعظم املشاركني، نرجو أن يكت          

متعلقاً بالضيف، وميثل السؤال واإلجابة عليه إضافة تثري معطيات األمسية اليت هي يف األساس توثيق                
 .بالصوت والصورة والكلمة ملسرية رائد نعتز بتكرميه



، أكرر الشكر لألستاذ عبد الكرمي نيازي، على تفضله باالستجابة هلذه الدعوة            :   يف اخلتام  -
وجتشمه مشقة احلضور ليمتعنا بذكرياته، وجتربته، ومسريته، اليت نرجو هلا دوام االستمرار واالزدهار يف              

 .رياض الفكر واألدب
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور حممد عبده مياين فقال

 . الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته بسم اهللا-
 كم كنت أمتىن أن أكون معكم الليلة، وأنتم تكرمون أديباً كبرياً من أدباء هذه البالد الطيبة،                 -

 -عبد الكرمي نيازي، الَّذي أسهم      /  ورجالً يستحق كل تقدير واحترام، وهو الزميل األديب األستاذ         
وكنت ممن سعدوا بزمالته هو وجمموعة من        ..   األدبية يف ربوع بالدنا     يف إثراء احلركة   -دون شك   

 أعالماً وصفوة من رجال العلم والفكر والصحافة         - وهللا احلمد    -اإلخوة األفاضل، الَّذين أصبحوا     
عبد اهللا اجلفري، حممد صاحل باخطمة،      :  واألدب؛ ال تسعفين الذاكرة بذكرهم مجيعاً، ولكين أذكر منهم        

 رجال  - يف ذلك الوقت     -اري، حممد مجيل فضل، حممد إمساعيل جوهرجي؛ وكان يرعانا          عثمان مليب 
كبار تعهدونا بالتربية، وأخذوا بأيدينا، وحرصوا على تنمية مواهبنا، ومنحونا الفرصة للمسامهة يف               

اهللا يف بقائه   عبد الرزاق بليلة، أطال     /  احلركة األدبية وعلى رأسهم أستاذنا الكبري املريب الفاضل األستاذ        
واألستاذ عبد الغين قسيت،    )  رمحه اهللا (وأمد يف عمره، واألستاذ الشاعر اإلنسان طاهر زخمشري           

 ..واألستاذ حسن قزاز، وغريهم كثريون
عبد الكرمي نيازي تعبرياً عما يف نفوسنا، وعما نكنه         /   وال شك أنَّ يف تكرمي الزميل األستاذ       -

به وبأدبه ومبسامهاته؛ وإننا نقف لنشد على يده معتزين ومقدرين            مجيعاً له، وداللة على اعتزازنا       
ومعجبني بصربه، وصدقه، وكفاحه؛ حىت يف اللحظات اليت أخذ يصارع فيها املرض العضال، ومل ينهزم               

باخلروج من تلك احملنة، اليت أسأل اهللا أن        )  جل شأنه (أبداً، وبقي شاخماً صابراً حمتسباً حىت أكرمه اهللا         
 . الشفاء العاجل ليواصل طريقه الَّذي بدأه، وعطاءه الَّذي ينتظره الكثريونيتمم له

 وشكراً لكم يا أخي عبد املقصود، وشكراً ألسرة االثنينية وأنتم تكرمون هذا الرجل اإلنسان               -
والصديق العزيز، وأدعو الباري جل شأنه لكم وجلميع األحبة من رواد االثنينية بالتوفيق الدائم، وأن                

دائماً على اخلري، إنه مسيع جميب، وأن تقبلوا عذري عن عدم مشاركتكم هذا احلفل              )  تعاىل(عنا املوىل   جيم
 .الكرمي

 .. وتقبلوا احترامي وتقديري..  وفقكم اهللا-



  ))كلمة األستاذ عبد ا بغدادي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عبد اهللا عبد ايد بغدادي، فقال

أمري الشعر العريب   "  شوقي"وقد سابق يف مثلها من قبل       "..  بة بيان لفَرس ِرهان   حلْ"  ":االثنينية  "-
 :ورسم هلا صورة رائعة يف يوم تكرميه، فقال

ــهِ  ــوم ِرهانـ ــالَِم يـ ــثْلُها ِللكَـ ِمـ
. 

ــخر     سي ــم ــبةٌ لَ ــت حلْ ــا أَن مإن
. 

والْمذاكــي الِعـــتاق ِمــن لُبـــناِنهِ  
                                                            . 

تتـــبارى أَصـــاِئلُ الشـــاِم ِفـــيها 
. 

 ــفَاِئه و ــٍد يف صـ ــن يـ ــيِمـ اِنِهِلـ
. 

، مـــا ِللمغنـــي)١(وتـــر يف اللَّهـــاِة 
. 

ــباهِة شــاِنهِ     و إلَــى نــم ــا أس أَن
. 

رب ســـامي الْبـــيان نـــبه شـــأِني 
. 

ــانه  ــن حسـ ــز مـ ــراه، وهـ يف ثـ
. 

مـــوكب الشـــعر حـــرك املتـــنيب 
. 

 

، وقد ضرب قُبتها على ربوة من       "عبد املقصود خوجه  " وفارس حلبة االثنينية وأديبها املُجلِّي       -
خوص األدبمجاد من رموز الِعلم وشرانة اجلنباِت بالوالل يف ِظالل الوادي، ريال، وتلة من ج. 

 وحيث يتم تكرمي النبغة منهم ِلسام ينفثُ الدر وحتفة طبقة عميقة الثقافة، ذهنية الرؤى،                 -
حلوار ممتع متنوع بني    وميوج جبمهرة من رجال الفكر واألدب، ويتواصل اللقاء م فوق أرضية خصبة             

 ..األجيال واألفكار
دليلُ عشقه املوروث لألدب؛ فقد عايش اهلَوادي، وسامر الطالئع، وناقش            "  واالثنينية  "-

     م ورد، وفىترعفوة منذ كان بةٌ أدبية مبكرة، فامتهن            الصاِسيطري عمر ونضري شباب؛ فتربت فيه م 
 .الة جملسهثنيين، وتصدر هالسمر يف صالونه األديب اال

 وقد صار شيخاً وقوراً ويأخذُ اِملخصرة بيِده، جيلس حتت قُبة من جمال فوق ربوة من جالل،                 -
عند قصره املنيف عليه حتيةٌ وسالم خلعت عليه جالهلا األيام؛ فقد عشقها وأحبها كما حيب احلب قربه                 

ب باحلب لديوان العرب؛ وعن حبه ووفائه       ووصاله وقلبه وفؤاده، وأعطاها عمراً وشباباً كَلَّل هامة األد        
اخلَالّب جتلو الليلة صورة ريانة طرزها احلب، وعالَ فيها الوفاء خلدنه ورفيق صباه، وِسمط دهره،                 

صاحب قَلَم برائع   "..عبد الكرمي نيازي  "  :األديب الكاتب، اجلهبذ، واإلعالمي الباهر    ..  وصنو عمره 
، سنبلته تطيب وغاللته من     ..بِريز، ونثٍر وإبداع مثِقل باجلَني    ، ريشته من ذهب إ    ..الكلم وبديع النغم  

يسكب الكلمة على الطَّرِس فيحيلها إىل      .  سندس قشيب، ما خطّ به إالَّ وفاء وما قَطَر مداده إال حباً            
إىل طيبات  ..  نغٍم وجرس، كأنه ذراع العاشق تلف األمل احلاين وغمة القلب، وتذيب ليايل الوجع              

                                           
 . الفمهي اللحمة املشرفة على احللق يف أقصى )١(



يبات، من سوانح حترك اليامسني، وتكُب الشذا يف العقول؛ عاشق متطلع إىل حسن، غامس قلمه                 وط
بعطر من حقول الورد والزهر، ومن ممرات اليامسني، وقالئد الفل والزنبق ينمو باقة حب وسوسن                 

 .وسلسل
يوم ..  باهزمناً، وترافقنا طريق العلم واملعرفة منذ مطلع شبابه، وشرخ ص          "  النيازي" صحبت   -

، وكنت على دسِت هذه املدرسة العريقة        ..كان يطلب املعرفة الوثيقة، يف مدرسة حتضري البعثات        
واملؤثرة يف النهضة املعاصرة؛ وبني أهل العلم نسب متصل، والتقيت به أخرى يف أكثر من موقع؛ وبعد                 

تندب منه حسناوات جياد سابغات     صولة وجولة له يف دنيا اإلعالم أبدع فيها إبداعة اجلُلوة املتأنقة، و           
.. ، وألالء من الذكر، ومجرة من ار، ووهج من احلب         ..رافالت، فكان الويف والندي واخلُلة وصاحبها     

 .يرخي الضحى عليه إزاراً
فلما انتهى أمله صحا قلمه،     ..   وقد فزعت وجزعت إثر حادث أليم وقع له وآملين أشد ما يؤمله            -

، يخلع على اللفظة    ..، فقلمه املبدع لن يكف عن الدفق واإلبداع       .. عافيته وعاد للقلب نبضه وللقلم   
، تأتيه شيقةٌ حواها شيق، مث ميضي ا صوب صيرورِتها دنيا من زهٍر             ..حباً جديداً، فيخلقها خلقاً جديداً    

 ميجه السمع،   وقَولة حق؛ يطوع الكلمة بقلمه لتلمع خلية نابضة؛ حديثه دائماً من خطرات العقل ال              
 ":أبو حيان التوحيدي"، متمثالً مبقولة فيلسوف األدباء ..وترتاح له النفس، ويطرب له القلب

لفظٌ عذب، ومأخذٌ سهل، ومعرفة بالوصل والقطع، ووفاء بالنثر والسجع، وتباعد من                "-
 "). فكريةقضايا" :كما يف كتابه(، ينشر احلكمة ..التكلف اجلَايف، وتقارب من التلطف اخلايف

 ويشرف اِهلمة، ويزيد يف الفهم واألدب، وينفِّق بضاعة أهل العلم يف السوق الكاسدة، ويوقظ               -
العيون الناعسة، ويبلُّ الشن املتغضف، ويندي الطني املترشف، ويذلّلُ قَعود الصرب، ويجم راحلة األمل،              

 ".ويحلي مر اليأس
حلو اجلَنى، عليه مسوح النور اجلابر والضوء        "  يازي األديب فالن"  :وليس آخراً ..   وأخرياً -

، رائق كبسمة تتهادى على غدير عذِْري املاء، ِبكر املوجة، صبِئي الشطآن،             ..اهلادي، والشعاع احلايف  
علوي الينابيع، مبحر يف زورقه الفضي املثقل باجلىن العنرب، حنو شطآن الغد املشرق، وطلعة األمل                  

امالبس . 

  ))كلمة األستاذ مصطفى عطار(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ مصطفى عطار فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد، وعلى آله                 -
 .وصحبه أمجعني



باً باالثنينية تعود    أيها اإلخوة األحبة، مرحباً باالثنينية تعود إلينا والعود أمحد كما يقولون، مرح            -
بعطاءاا العظيمة، تعود لتزرع احلب ولتزرع الوفاء، ولتؤكد أصالة األمة العربية واإلسالمية يف                
االحتفال بعلمائها ومفكريها، فترصد خطوام وتؤكد على أدوارهم احليوية اإلجيابية اليت أدوها يف               

لعربية واإلسالمية منذ فجر تأريخ اإلسالم؛      سبيل منع تأثريات الغزو الفكري، الَّذي بليت به األمة ا          
أن حتتفل هذا االحتفال، ألنَّ صاحبها هو خري خلف لوالد عظيم كان مهه             )  االثنينية(وليس غريباً على    

تشجيع الفكر، وتشجيع أصحاب القلم، وتشجيع العلماء، ومزاملة العلماء، حينما توىل أو كان                
 عن مطبعة احلكومة،    - أيضاً   -رمسية للدولة؛ كان مسؤوالً     مسؤوالً عن جريدة أم القرى، اجلريدة ال      

فكان يربط بني هاتني الوسيلتني يف نشر األدب ويف تشجيع األدباء، وكلنا يعلم أنَّ اجلريدة الرمسية                  
 عمل  - والد الشيخ عبد املقصود      -تلتزم خطاً جيب أن ال خترج عنه، ولكن الشيخ حممد سعيد خوجه             

 منرباً لكل األدباء الشباب والشيوخ، فتخرج من مدرسة أم القرى كثري من              على أن تكون أم القرى    
أدبائنا الكبار ومحلة األقالم؛ فليس غريباً اليوم إذ نرى أن أخانا األستاذ عبد املقصود خوجه يتابع هذه                 
السنة احلميدة، وحيققها بأسلوب عصري مجع بني هذه الندوات العظيمة وبني نشر األدب احلي، وبني                

 .تشجيع األدباء؛ فهو دار نشر، وهو ندوة أدبية، بارك اهللا فيه
 خصيصة من خصائص أخينا عبد املقصود عرفناها        - أو حفل تكرمي الليلة      - وموضوع الليلة    -

، فهو ويفّ إلخوانه ويفّ لتاريخ بالده،       ..ومعىن  ..وواقعاً..  وخمرباً..  منه، الوفاء، وما أمجل الوفاء خرباً     
 . إظهار هذا التاريخ الطيب الكرميوملن يعمل على

ثنينية علَم من أعالم الشباب، وامسحوا يل ولو أنه تعدى مرحلة الشباب،             إنَّ ضيف الليلة لال    -
لكننا نعتربه شاباً ألنه صارع وحتدى وكان يف كل أدوار حياته متحدياً منذ كان طالباً يف املرحلة                    

ي أنه كان متحدياً ومتحدثاً ومتقدماً على زمالئه يف املسامرات          الثانوية، كما أشار أستاذنا عبد اهللا بغداد      
األدبية األسبوعية، اليت تقيمها مدرسة حتضري البعثات واملعهد العلمي السعودي؛ مث مل يكتف بأن يكون               
فارساً من فرسان املسامرات األدبية، بل كان فارساً من فرسان الشباب الَّذين يزودون جريدة البالد                

هو وزمالؤه الَّذين أشار إليهم معايل الدكتور حممد عبده مياين؛ كانوا           )  صوت احلجاز سابقاً  (ية  السعود
يزودوا باملقاالت وبالقصص وبالشعر، إىل أن شب الكثريون منهم عن الطوق وغادروا أرض احلرمني              

اء يف اإلسكندرية أو    وذهبوا إىل قاهرة املعز، وانضموا إىل جامعاا املصرية، وخترجوا يف جامعاا، سو            
جامعة عني مشس أو يف القاهرة، وجاؤوا ليسدوا النقص وليشاركوا زمالءهم يف البناء احلضاري هلذه                

 .الدولة الفاضلة
 مل ينقطع عن أن يكتب ويناقش، ومل ينقطع         - أيضاً   - فعبد الكرمي نيازي عندما كان يف مصر         -

وكان إللقائه حالوة،   ..   فهو إعالمي كبري عريق    عن أن يعمل يف جهاز اإلعالم الضخم وهو اإلذاعة؛        



وستستمعون اليوم إىل إلقائه؛ وزاملناه حنن يف إدارة التعليم يف مكة عندما كنت أتشرف بإدارا، كان                 
زميالً لنا يف رعاية املواسم الثقافية اليت ندعو هلا كبار األدباء والعلماء واملسؤولني، ليحاضرونا يف خمتلف                

 .ألدب والعلمضروب الفكر وا
 هو خدين القلم، رفيق العلماء؛ وال يستغرب هذا         - دائماً وأبداً    - فأخي عبد الكرمي نيازي      -

كما مسعتم من أخي الشيخ عبد املقصود خوجه، أنَّ والده عامل جليل من كبار علماء مكة، ومن خرجيي                  
؛ فبيته بيت علم كرمي، وبيته يعوم       معهدها العتيد املدرسة الصولتية، وأستاذ فيها، وأيضاً من علماء احلرم         

يف الكتب، فال غرابة أن يكون عبد الكرمي نيازي ذه الرغبة األكيدة على التعلم إىل آخر مدى؛                    
وشكراً ألخي عبد املقصود الَّذي عبر عن لساننا مجيعاً وعن رغبتنا أن             )  االثنينية(فمرحباً به يف هذه     

، ودعواتنا له بالتوفيق ومبزيد من الصحة        ..ياتنا وعن إعجابنا  نلتقي ذا الرجل، وأن نعرب له عن حت        
 .والعافية، ولكم مجيعاً

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة الدكتور حممود زيين(( 
مث أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور حممود حسن زيين األستاذ جبامعة أم القرى مبكة                

 :املكرمة، فقال
ن الرحيم، احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا سيدنا ونبينا حممد بن               بسم اهللا الرمح   -

 :عبد اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد
 فشكراً للشيخ عبد املقصود خوجه على تلطفه بتكرميي، بأن أكون متحدثاً عن أخي وزميلي                -

 .األديب الكبري األستاذ عبد الكرمي نيازي
رمي نيازي أديب نافح بكلمته عن احلق منذ أن كان طالباً يف اجلامعة، وقد               األخ الكرمي عبد الك    -

شرفت بزمالته بعد التخرج من املعهد العلمي السعودي، وكنا زمالء نتسابق يف الكلمة يف مكة وهو يف                 
ة حتضري البعثات، مث التقينا يف مصر وكان رفيقاً ملعايل الدكتور حممد عبد اللطيف امللحم، وكنت يف كلي                

اآلداب، وجتمعنا باألخ الكرمي عبد الكرمي لقاءات أدبية يف مصر الكرمية، وقضينا سنوات؛ وكان األخ               
عبد الكرمي نيازي يسابق اجلميع بأفكاره الطيبة وبإبداعاته األدبية، وكان حامالً لقلم حر مجيل يعشق                

 -هذا البلد الكرمي شرفت     الكلمة الطيبة ويدافع عنها؛ وبعد خترجه والعودة إىل الوطن للخدمة يف             
 باللقاء معه على درب الكلمة يف نادي مكة الثقايف، وقد كان جيمعنا هذا النادي                -أيضاً مرة أخرى    

الكرمي برئاسة مشاخيه األفاضل كبار األدباء والعلماء الشيخ أمحد السباعي، وهو الرئيس األول هلذا               
األستاذ إبراهيم أمني فودة،    )  رمحه اهللا (ديب الراحل   النادي الثقايف األديب، مث خلفه األستاذ الكرمي األ       



وكالمها كانا ممن مجع مشل األدب والعلم والثقافة يف مكة، وحرصا على أن يكون ملكة هذا النادي                   
 .الكرمي

 وكان األخ عبد الكرمي نيازي شعلة من النشاط املتقد يف التأليف ويف احلوارات ويف                   -
 وحباً وتكرمياً له مع األخوة املكرمني له، بأنه فارس احللبة يف            اًليلة وفاء اإلبداعات؛ وكلمة حق أقوهلا ال    

جمال األدب والفكر والثقافة، وله إبداعات وأفكار طيبة نرية، وأسلوب شيق جيلب إليه الشباب                 
؛ فهو ال يترفع يف كتاباته على الشباب وال يقل عن كبار األدباء، فأسلوبه               ..والكبار على حد سواء   

ب مطواع، وأفكاره نرية، وسجاياه كثرية، وهو من الكُتاب اإلسالميني الَّذين نسميهم               مرن طي 
 .اإلسالميني، الَّذين يتوخون احلق يف إبراز الكلمة ويف إبداع الكلمة الطيبة

 ندعو له خبالص الدعاء أن مين اهللا عليه بالشفاء، وأن يعود إىل ما كان عليه، وقد عاد وهللا                     -
 طمأننا عليه؛ والليلة حنتفي به وندعو له باملزيد من التوفيق واإلحسان، إنه على كل                احلمد، وهذا ما  

 .شيء قدير؛ واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 .  وشكراً-

  ))كلمة األستاذ محزة إبراهيم فودة(( 
 :زة إبراهيم فودة فقالمث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ مح

وهو املستحق للحمد وحده،    )  سبحانه وتعاىل ( السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أمحد اهللا          -
 :وأصلي وأسلم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم؛ وبعد

 أن أتقدم بالشكر لكل من احملتفي واحملتفى به،          - أوالً وقبل كل شيء       - فحقيقة يسرين    -
لكبري األستاذ عبد املقصود خوجه هو أول من بدأ يف ظاهرة التكرمي، وهذه ظاهرة                فسعادة األخ ا  

صحية يف أي جمتمع من اتمعات؛ وكما جند للنقد فوائد والنقد ظاهرة صحية، فإننا جند للتكرمي فوائد                 
 .كبرية منها توضيح عطاء احملتفى به وملسة وفاء يقدرها اجلميع

 صارع املرض وحضر إىل هنا      -و يف هذه الظروف الصحية       وه - وأشكر احملتفى به ألنه      -
وأعتربها ملسة طيبة منه؛ واألخ عبد الكرمي نيازي صديق عمر ورفيق حياة، وقد بدأت صداقتنا منذ                  

هـ تقريباً؛ تزاملنا يف جريدة البالد      ١٣٧٣الطفولة، وتزاملنا معاً فشاركنا يف منهل الطلبة، ويف عام           
 عبد الرزاق بليلة، وهو مرب فاضل وقدير؛ وهذه رحلة حياة وصداقة عمر،             السعودية برعاية األستاذ  

 فماذا أقول بعد هذا التوضيح؟
 احلقيقة أجدين مرةً أخرى عاجزاً عن الشكر لسعادة األخ األستاذ الكبري عبد املقصود خوجه،               -

ق الدرب األستاذ   وأرجو أن نسعد هذه الليلة بلمسة الوفاء مبواضيع متعددة من أخي وصديقي ورفي             



عبد الكرمي نيازي، وأن تكون أمسية مجيلة وأمسية فكرية؛ فالفكر أقوى عادةً من صلة النسب،                  
والتواصل الفكري له تأثريه الكبري يف حياة األمم والشعوب؛ وأسأل اهللا أن يوفقنا مجيعاً إىل ما حيبه                   

 . ويرضاه
 

  ))كلمة األستاذ عبد ا إبراهيم رجب(( 
 :الكلمة لألستاذ عبد اهللا إبراهيم رجب، فقالمث أعطيت 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، ساديت وأساتذيت األفاضل، أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة               -
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا) االثنينية(حاضري هذا احلفل، الوجيه الشيخ عبد املقصود خوجه صاحب 

هـ ١٤٠٣، يف ليلة من أمسيات احملرم من عام          يف بداياا )  االثنينية( دعوين أحدثكم عن     -
وكان فارس أوىل حفالت التكرمي األستاذ عبد القدوس األنصاري، مث توالت احلفالت وانتظمت                
مواعيدها، فجرى تكرمي الشاعر األستاذ طاهر زخمشري، واألستاذ عبد ايد شبكشي رئيس حترير               

احملتفى م يف ذلك العام أربع عشرة شخصية، ومع          وهكذا، وبلغ عدد    )..  يرمحهم اهللا مجيعاً  (البالد  
هـ استأنفت االثنينية دعوات التكرمي، وابتدأت مبعايل األستاذ السيد حسن كتيب،           ١٤٠٤ام  ـبداية ع 

 .وهنا علمنا باستمرار الدميومة) رمحه اهللا(وثنت باألستاذ الشاعر إبراهيم فودة 
هللا :  عبد الكرمي بن عبد اهللا نيازي كان يقول        مناسبة ما أحدثكم به، أن سعادة أخي األستاذ          -

دره، إن الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه يعيد ذكرى أبيه، ويسري على خطاه، ومن شابه أباه فما                  
ظلم؛ وكنت أتبادل احلديث مع أخي عبد الكرمي كثرياً يف مسألة االثنينية، وكيفية انتقال الرجال                  

اضر م وكذلك األجيال املتعاقبة؛ وكانت نظرة أخي النيازي أن          لتسليط األضواء عليهم، لتعريف احل    
ما يقوم به الشيخ عبد املقصود خوجه يفوق ما تقوم به األندية األدبية والثقافية، من حيث اإلعداد                   

 ..والتنظيم والتوثيق أيضاً
ت الوفاء   أدام اهللا الصحة والسعادة على صاحب االثنينية ليقوم مبزيد من التكرمي يف احتفاال              -

مع من قدموا ما عندهم تمعهم وبالدهم، وأفنوا زهرة شبام يف عطاء فكري وأديب وثقايف، تشرف                 
 .به األمة يف حاضرها ومستقبلها

 واآلن أستسمحكم ألحتدث عن نفسي، فقد دعيت أللقي عليكم كلمة، وال بأس يف أن                  -
مع الطيب الكرمي، ونفسي اليت أحدثكم      فهي فرصة، أمام هذا اجل    ..  أحتدث عن نفسي ولو ملرة واحدة     

أنا عرفت األستاذ عبد الكرمي     ..  عنها هي أخي الكبري سعادة األستاذ عبد الكرمي بن عبد اهللا نيازي            
نيازي يف نصف عمره اآلن، عرفته من حنو ثالثني سنة، وارتبطت أسبايب بأسبابه، وسار دريب على دربه؛                 

عبد الكرمي نيازي عرفت معه الكبار، الكبار من الرجال، يف          وأقول احلق وأقول الواقع منذ أن عرفت        



؛ عرفت معه معايل الشيخ حسني عرب،        ..تعاملهم، ووفائهم، وإخالصهم، وإرشادهم، ونصحهم     
عرفت معه األستاذ حممد حسني زيدان، األستاذ حممد حسن عواد، األستاذ إبراهيم فودة، األستاذ                

الء الكبار كانوا حيتفون بعبد الكرمي نيازي، صحيح أنه كان           البحاثة أمحد عبد الغفور عطار؛ كل هؤ      
حيتفي هو م لكن واهللا كان احتفاؤهم به أكرب، ورعايتهم له تدل على أن لعبد الكرمي نيازي خصيصة                  
يف نفس كل واحد منهم، وكان عبد الكرمي نيازي يف عمله، سواء يف اإلذاعة، أويف الصحافة، أو حىت                   

ع املؤلفات يذكر كل هؤالء الناس، يذكرهم مبا صدر عنهم من أدب وفكر يف              وهو يؤلف الكتب ويض   
خمتلف مراحل أعمارهم، وحسب تطورهم الطبيعي مع تطور الثقافة والعلم والفكر يف هذه البالد، من                

 .خالل حركيت التربية والتعليم، والصحافة
ألشياء اليت تدل على مكانة      هذا هو عبد الكرمي نيازي الَّذي عرفته، ودعوين أقول لكم بعض ا            -

 .عبد الكرمي نيازي عند غري األدباء
إىل منصب  )  يرمحه اهللا ( أذكر أنَّ مساحة الشيخ عبد اهللا بن محيد وقد وصل يف آخر حياته                 -

رئيس جملس القضاء األعلى، وكان قبلها رئيس اإلدارة العامة لشؤون املسجد احلرام، مث أحلق ا                  
، ..احة الشيخ عبد اهللا بن محيد كلكم تعرفونه رجل قاض، فقيه، حمدث            املسجد النبوي الشريف؛ مس   

 أن يقرأ كتاب محار احلكيم؛ قال يل مرة الشيخ عبد اهللا بن             - وبقدرة قادر    -أقنعه عبد الكرمي نيازي     
وأنت هل  :  فسألت مساحة الشيخ عبد اهللا    ..  يا عبد اهللا اقرأ كتاب محار احلكيم، لتوفيق احلكيم        :  محيد

وقرأ الرجل الكتاب وأعجب ذا     ..  واهللا أحضره يل عبد الكرمي نيازي هداه اهللا       :  ب؟ قال االكتقرأت  
 .الكتاب

 أيضاً عبد الكرمي نيازي استطاع أن يقنع الشيخ أمحد عبد الغفور عطار يف أن يؤلف كتابني أو                  -
 هذه الكتب كتاب    كتاباً أو كتابني أو ثالثة، واستجاب أمحد عبد الغفور عطار لذلك، لعلي أذكر من              

بناء الكعبة والكسوة، وطبعته يف ذلك الوقت وزارة احلج واألوقاف على عهد وزيرها الشيخ عبد                 
الوهاب عبد الواسع املستشار اآلن بالديوان، وكان عبد الكرمي نيازي من كبار موظفي وزارة احلج                 

 .واألوقاف فطبع الكتاب
ات وصاحب أوليات يف نادي مكة الثقايف، وهو         أيضاً األستاذ عبد الكرمي نيازي صاحب مبادر       -

عضو يف جملس إدارته استطاع أن يأيت بالشباب إىل النادي ليعملوا يف النادي، وأن يأيت بالشباب إىل                  
النادي ليتحدثوا من على منرب النادي، أنا واحد من الَّذين عملوا يف نادي مكة الثقايف على عهد                    

ت ثالث سكرتري يف اإلدارة، جبهود عبد الكرمي نيازي؛ وجاء عبد الكرمي            وكن)  يرمحه اهللا (ِإبراهيم فودة   
نيازي بالشباب ليتحدثوا، الشباب الَّذين يقولون الشعر والَّذين يكتبون القصة، جاء م عبد الكرمي               
نيازي وأقنع رئيس النادي ليحتلوا مكاناً يف منرب النادي، وكان حيسب هلؤالء الشباب ألف ألف                  



على غري رغبة منه، يف     )  يرمحه اهللا (دثوا وليلقوا ما عندهم، وكان يستجيب إبراهيم فودة         حساب ليتح 
 .ما أعلم

 أن يطبع كتباً لكثري من األدباء        - وبقوة شخصيته    - أيضاً عبد الكرمي نيازي استطاع        -
 أم القرى،   والشباب، غري أننا نرى اآلن أن النادي ال يقوم إالَّ بطبع كتب الدكاترة املنتسبني جلامعة               

حبكم أن رئيسه معايل احلبيب الغايل الدكتور راشد بن راجح الشريف متعه اهللا بالصحة والعافية؛ أيضاً                
إنَّ ):  اهللا يرمحه (عبد الكرمي ما نسي نفسه وطبع يف نادي مكة أكثر من كتاب، قال يل إبراهيم فودة                  

 مع جمموعة كتب أخرى وحشره بينهم        قد سلمه إىل املطبعة    - وال داعي لذكر امسه      -الكتاب الفالين   
وطبعه، وفوجئت ملا جاءت فاتورة احلساب أنه بينها هذا الكتاب لعبد الكرمي نيازي، وطبع كتباً أخرى                

 .غريه لنفسه يف هذا النادي
 مث جاء عهد راشد الراجح، احلبيب الغايل، الدكتور األديب العالمة، فطبع لعبد الكرمي الكرمي               -

كد به أنَّ عبد الكرمي جدير بأن يطبع له نادي مكة الثقايف األديب، طبع له كتاب القرآن                 نيازي كتاباً ليؤ  
معجزة وتشريع، وطبع هذا الكتاب طبعتني متتاليتني؛ إذن عبد الكرمي نيازي جدير ذه املكانة، أيضاً                

ن كبرياً فيها    وقد كا  -عبد الكرمي نيازي يف مرحلة من مراحل حياته الوظيفية بوزارة احلج واألوقاف             
 استطاع  -على الرغم من الصعوبات والعراقيل اليت توضع يف طريقه عن قصد وعمد من بعض الناس                

أن يقنع الشيخ عبد الوهاب عبد الواسع ليكون أول أمني عام للندوة اإلسالمية العاملية، اليت تبنتها                  
 يف هذه الندوة تدهورت     وزارة احلج واألوقاف لعدة سنوات؛ فلما ترك عبد الكرمي نيازي موقعه            

الندوة، صحيح إا تعقد يف أيام احلج ويف موسم كل عام، لكنها ليست على ما كانت عليه عندما كان                   
 .املخطط هلا واملنفذ هلا عبد الكرمي نيازي

 أيضاً أريد أن أذكر شيئاً أخرياً حىت ال آخذ الوقت عليكم، األستاذ عبد الكرمي نيازي يف                   -
 اهلجرية أصدر جريدة امسها االحتاد، وهي تصدر يف تركيا لصاحبها الشيخ الداعية              أواخر الثمانينات 

صاحل أوزجان، وهو عضو اآلن يف الس التأسيسي برابطة العامل اإلسالمي، أصدر عدداً خاصاً يف أحد                
يما  ف -مواسم احلج، وطبع العدد وفكرنا كيف يوزع هذا العدد؛ وكان وزير اإلعالم يف تلك األيام                 

  مجيل احلجيالن السفري يف فرنسا اآلن؛ وراح عبد الكرمي إىل املطبعة وأخذ مخس نسخ أو                 -أعتقد  
عشر، توجهنا للوزارة لنأخذ الفسح لكي يتم توزيعه يوم العيد، فرفض الوزير أن يوزع هذا العدد لعدم                 

عودية، ومل يعترض عبد    وجود رخصة أصالً يف أن تصدر هذه اجلريدة من مكة أو من اململكة العربية الس              
الكرمي وأبدى ليناً وتعاطفاً مع ما أبداه الرجل الكبري، وذهبنا إىل مكتب سيدي وزير الداخلية األمري                 
فهد بن عبد العزيز خادم احلرمني أطال اهللا عمره، وكان عنده يف املكتب اخلاص معايل الشيخ إبراهيم                  

بلة مسو األمري؛ فاطلع امللك فهد على العدد، وفرح         العنقري، وسلم عليه عبد الكرمي نيازي وطلبنا مقا       



ال مانع من توزيع    :  باملوضوعات اليت فيه وكلها معاجلات إسالمية وتدور يف الفكر اإلسالمي، وقال           
العدد هنا؛ وما خرجنا من وزارة الداخلية إالَّ ومعنا الرخصة لتوزيع هذا العدد فأسقط يف يد الوزارة                  

فكانت جرأة وكانت شجاعة من عبد الكرمي نيازي ال ميلكها إال عبد الكرمي             ووزع العدد واحلمد هللا،     
 .نيازي

 عبد الكرمي نيازي شعلة من النشاط، وشعلة من احلركة، رد اهللا عليه صحته وأعاد إليه العافية                 -
يف، يف  اليت نتمناها ويتمناها هو لنفسه، واألستاذ عبد الكرمي اآلن بيننا مكرماً معززاً يف دارة هذا الو                 

 .دارة هذا الكرمي ابن الكرمي عبد املقصود خوجه، وال أزيد
 .  شكراً لكم مجيعاً والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ عبد الكريم �يازي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة احملتفى به األستاذ عبد الكرمي نيازي، فقال

ده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن            بسم اهللا، احلمد هللا، حنم     -
سيئات أعمالنا؛ من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا                  

 .وحبيبنا وسيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
 : أيها اإلخوة الكرام األفاضل-
من اإلميان، أن أقف يف مثل هذا املوقف وأن أمسع كل هذه الكلمات،              يغالبين احلياء، واحلياء     -

وحنن بينهم يف شر مرتلة، فلما رحلنا أقاموا على أرماسنا          :  اليت مل تعد هناك مكاناً لتلك املقولة اليت تقول        
 .القببا

 هذا التكرمي يعكس شخصية الرجل األديب الوجيه عبد املقصود خوجه، وحمبته إلخوانه               -
ء واملفكرين والعلماء وطلبة العلم؛ كنت أحضر االثنينية عندما كنت صحيح اجلسم قبل احلادث،              األدبا

وكنت أتناقش مع الكثري وكان البعض ال يعجبهم كالمي، ولكن كان يقابلين سعادة األستاذ الوجيه                
ة الرأي لكل   إنَّ هذه االثنينية حتتفظ حبري    :  الشيخ عبد املقصود خوجه بابتسامته املعهودة؛ لذلك قلت       

إنسان مبا ال خيالف عقيدتنا اإلسالمية ومثلنا وقيمنا اإلسالمية، حىت أين كان يل موقف مع شيخ                    
الفالسفة الدكتور زكي جنيب حممود، ولقد سعدت جداً يف العام املاضي عندما حصلت على مخس                 

 .جملدات من االثنينية يف شهر رمضان قرأا وأعجبت ا كثرياً
ستاذ األديب عبد املقصود خوجه يف عمله باالثنينية بني ثالثة أجماد، أجماد تكرمي               لقد خلد األ   -

األدباء والعلماء واالحتفاء م وإعطائهم حقهم، وإصدار مثل هذه الكتب اليت تعترب مرجعاً تارخيياً،                
واد الثالث أنه   وعلمياً، وحضارياً، وفلسفياً ألدباء اململكة وعلمائها وعلماء العامل العريب واإلسالمي؛           



استطاع أن حينو بقلبه على كل هؤالء األدباء كبارهم وصغارهم، كم ودعنا من األدباء يف االثنينية                  
وذهب الَّذين ودعناهم إىل دار اآلخرة، وحنن نذكر اآلن سريهم وأجمادهم وواقعهم يف الدفاع عن                 

ي الكرمي األستاذ الوجيه األديب عبد      ، إنين أشكر سعادة أخ    ..ديننا، ومثلنا، وتراثنا، وفكرنا األصيل    
املقصود خوجه على إتاحته يل مثل هذه الفرصة، أللتقي ذه الوجوه املشرقة يف هذه الليلة املباركة،                  

 :وأردد ما قاله الشاعر
ــرق   ــيل والط ــا والل ــاهرون أن والس

. 

ــرق   ــيع وصــار الشــوق حيت ــام اجلم ن
. 

ــترق ــي تس ال تغمــض الطــرف إالَّ وه
                                                            . 

ــراقبين  ــناديل مــن خلفــي ت متشــي الق
. 

ون إذ أرقوا  ن حيل ـس م ـم احل ـن أطع ـم
. 

ــامرين  ــندي يس ــي ع ــزورين يلتق ي
. 

ــال يب األرق ــد ط ــل يل أال ق ــر ق ياعم
. 

ــا    ــت أن ــكي أأن ــى ش ــألته واعتل س
. 

 تقـــول ملـــاذا حنـــن نفتـــرقوال
. 

غـــداً تســـافر مـــين ال تـــودعين 
. 

ــن   ــغي وم ــن يص ــت فم ــبك قل ــا دام يل ورق   وه ــكليت م ــت مش ــثق فأن ي
. 

ــورق    ــقط ال ــىت يس ــتب ح ــنك أك وع
. 

 
 

 لقد استمعت إىل كلمة معايل أخي وزميلي الصديق الويف، العامل اجلليل، الرجل الصاحل                 -
الدكتور حممد عبده مياين، وهذه ملسة وفاء منه، وتربطين به زمالة دراسة وعالقة أخوية كبرية منذ                   

سامرات األدبية؛ أيضاً كان من زمالئنا سعادة        دراستنا يف مدرسة الفالح، ويف حياتنا العامة، ويف امل         
األستاذ األديب عبد املقصود خوجه يف مدرسة الفالح، وكان من صغره حيتاط اجلميع بابتسامته                 

يف فكره  ..  املعهودة، وحنان قلبه، ورأفته ورفقه بإخوانه وتفقد أحواهلم، وكان أنيقاً يف كل شيء               
به دائماً وزمالئي األستاذ أمني عطاس، واألستاذ عبد اهللا         ؛ وكنا نسعد    ..وملبسه، ويف كالمه وحديثه   

عطاس، واألستاذ فايز بدر، والكثريون ممن ال أذكر أمساءهم؛ فإنين أشكر معايل أخي الدكتور حممد                 
 .عبده مياين على كلمته املؤثرة اليت حتدث فيها عين يف هذه الليلة املباركة وأنا ال أستحق كل هذا

أستاذي األديب واملؤرخ والعامل املريب اجلليل األستاذ عبد اهللا بغدادي،             مث آيت إىل كلمة       -
، تعلمت من أخالقه، من     ..، وهو أستاذي، وهو علمين كثرياً     ..صاحب احلس املرهف، واملشاعر الرقيقة    

علمه، من أدبه، من أسلوبه، من عمقه، من صمته الَّذي يوحي بكثري من املعاين اليت ال يدركها إالَّ                     
 .ملون والعارفون، وال يستوي الَّذين يعلمون والَّذين ال يعلمونالعا

لقد قلَّدين قالدة ال أستحقها يف هذه األمسية السعيدة، فهو رائد من رواد احلركة              :   يف احلقيقة  -
التعليمية، مجع بني جمدين جمد األدب والثقافة، وجمد بناء األجيال يف وزارة املعارف؛ وعندما نقلت                 

رف للرياض عرض عليه منصب وكيل الوزارة، ولكنه دائم احلنني إىل مكة املكرمة مما جعله               وزارة املعا 



يبقى يف مدينة مكة مديراً للتعليم؛ فجزاه اهللا عنا خري اجلزاء، وأمد يف عمره، وكتبه األخرية عن مسرية                  
 .التعليم وأسلوبه الرشيق خري شاهد على ما أقول

طار، فإنين أشكره شكراً جزيالً على كلمته اليت حتدث فيها           أما أخي الكبري األستاذ مصطفى ع      -
 للتعليم، حيث أمسك بالراية بعد األستاذ عبد اهللا         عين وعن صاحب االثنينية، فقد صاحبته وهو مديرٍ       

بغدادي عندما عني مستشاراً يف جامعة امللك عبد العزيز، وكنت سكرترياً ملكتب األستاذ عبد اهللا                 
؛ مث جاء   ..ا العمل ألستفيد من عبد اهللا بغدادي العامل واألديب والشاعر واملفكر          بغدادي؛ فقد طلبت هذ   

األستاذ مصطفى عطار وأكمل املسرية ووضعين رئيساً إلدارة التخطيط واملتابعة؛ لقد أنشأ هذه اإلدارة              
جهداً لكي تقيم املدارس النشاط الثقايف والفكري واحلركة الفكرية والعلمية يف هذه املدارس، وبذل               

 .بارزاً وموفقاً يف إدارة التعليم
 أما أخي الدكتور حممود حسن زيين فتربطين به زمالة دراسة من أيام القاهرة، ويف مدينة مكة                 -

املكرمة، ويف نادي مكة الثقايف؛ وهو رجل صاحل وصاحب فكر نري، وله الكثري من املؤلفات والبحوث،                
 يريد أن تتسلط عليه األضواء، وال يريد أن يرى مكانه يف             حيب أن يعيش يف الظل، ال      - دائماً   -ولكنه  

 .اتمع إالَّ وهو يعمل يف صمت وهدوء، فجزاه اهللا عنا خري اجلزاء
 - أما أخي ورفيق دريب األستاذ محزة إبراهيم فودة، فإنين أشكره شكراً جزيالً، فقد كان                  -

 مطلع حياتنا األدبية، كنا نعيش يف مرتله ويف          معنا يف حركتنا الفكرية والثقافية عندما كنا يف        -دائماً  
الَّذي مر على وفاته ذه الليلة أربعون يوماً، رمحه اهللا           )  يرمحه اهللا (مكتبة والده الشيخ إبراهيم فودة      

 .وأسكنه فسيح جناته؛ إنين وجدت يف خلقه الكثري من املعاين اخلرية اليت يتمثل ا ذلك الرجل
 معهما، وزماليت ما، وصداقيت هلما أي ثغرة من ثغرات النقص، مها             رجالن مل أجد يف حيايت     -

والشيخ إبراهيم فودة الَّذي تويف قبل أربعني يوماً؛        )  رمحة اهللا عليه  (معايل الشيخ حممد سرور الصبان      
كما أنين أشكر األستاذ األديب والصديق والزميل، األستاذ عبد اهللا رجب، إنه كما قال وكررت ذلك                

يف أمسية من أمسيات نادي الوحدة الثقافية، قبل إنشاء النوادي األدبية، حاضر األستاذ ضياء               دائماً  
فقام وقال األستاذ ضياء الدين رجب أنا أستاذ حممد         )  رمحة اهللا عليه وأسكنه فسيح جناته     (الدين رجب   
، األخ عبد   )أمل(لمين  أستاذه، فقام الزيدان وقال نعم لقد علمته أنا ألف باء وع          )  رمحه اهللا (حسني زيدان   

 .اهللا رجب متواضع، ولكنه كان زميل كفاح ونضال
 أنادي وما زلت أنادي بتسليم الراية إىل يد الشباب، فالرعيل األول قد رحل،        - دائماً   - إنين   -

والثاين قد رحل، والثالث يف طريقه إىل الرحيل، ولدينا من الشباب والكفاءات الشابة ما ميكن أن نعتز                 
عطيها الثقة يف أن تستمر يف العطاء، وأن خترج من أعماقها الكنوز الفكرية والعلمية واألدبية،                ا، ون 



 خبري وهم   - وهللا احلمد    -ونتيح هلا الفرص ال أن نضع يف طريقها العراقيل ونثبط من عزائمها؛ فشبابنا              
 .رهم األصيلمن ِخرية شباب هذا البلد مدافعني عن التراث وقيمهم اإلسالمية، وعقيدم وفك

 عندما مسعت أن الشاعر فالن يتفوق على الشاعر         - يف الفترة األخرية     - وقد دهشت جداً     -
وجدت هذا اجلحود من بعض الناس مما       !!.العواد ليس شاعراً  !!  فالن يتفوق على العواد   !!  حممود عارف 

ه ماٍض ال حاضر له،     أقرأ يف الصحف، لكن حينما تعرف األمة رجاهلا تقي م آثار الطريق، ومن ليس ل              
فيجب أن نعتز برعيلنا األول وأدبائنا ومفكرينا، فإذا كنا اآلن نعيش يف عهد الكهرباء فإنَّ الفانوس يف                 
املاضي كان له األثر الكبري يف ختريج هؤالء الرعيل، الَّذين أمسكوا بالراية ومحلوها على قدر جهدهم                 

م وجمتمعهم ووطنهم العريب واإلسالمي؛ كانوا حيفرون       واإلمكانات املتوفرة، وأعطوا ذوب قلوم ألمته     
بأظافرهم يف الصخر، كانوا يقولون ويسمعون الكثري ويتحدون، وال أرى جريئاً مثل جرأم كما يف                

أمحد السباعي، حممد حسن عواد، عبد الوهاب آشي، ضياء الدين رجب،            :  أدبائنا يف الرعيل األول   
 .األدباء الَّذين ال ينساهم التاريخ أبداًوإبراهيم فودة والكثري الكثري من 

قد كرمت الكثري ممن قد     )  االثنينية( أن نضعهم يف مكام الصحيح، وهذه        - أوالً   - فعلينا   -
لقد رجعت إىل كتب سعادة أخي الوجيه األستاذ عبد املقصود خوجه اليت طبعها عن                  ..  رحلوا

رهم، وشيئاً من إنتاجهم األديب، وفكرهم       فقد رأيت فيها تاريخ حيام، ومراحل فك        )  االثنينية(
، وأذكر هنا منة كبرية لسعادة أخي األستاذ عبد املقصود خوجه، وهو تركه حلرية الرأي                 ..األصيل

والتعبري، فلدي دراسة مقارنة عن احملاضرات اليت كانت تتم يف مجعية اإلسعاف يف عهد امللك عبد                  
.. اخلوجه)  ثنينيةا(الثقافية، مث يف النوادي الثقافية، مث يف        العزيز، مث بعد ذلك احملاضرات يف املؤسسات        

وبالدليل والربهان واألدلة، وما توفر يل من مطبوعات طبعها سعادة األستاذ عبد املقصود، سوف أقدم               
هذه الدراسة املقارنة، وأذكر باحلقائق كيف كان يترك لنا الفرصة، رغم أن الكثريين يرتعجون من                 

 .حرية الرأي
 الرأي واإلبداع والفكر ال ميكن أن يتطور وال ميكن أن ينهض إالَّ يف ظل حرية كاملة                    إن -

للرأي، من قفل باب االجتهاد؟ باب االجتهاد يف كل فنون العلوم ال يزال مفتوحاً، ولكنا أغلقنا أنفسنا                 
سالمية كان هلا تاريخ    وعشنا يف قوقعة صغرية، وتقدم العامل وتركنا خلفه ناسياً أنَّ هذه األمة العربية واإل             

جميد وتأثري كبري على أوروبا وأمريكا، وعلى خمتلف دول العامل؛ أخذوا منا علومنا، وأخذوا ِمنا أفكارنا،                
لذلك أناشدكم  ..  وروجوا لنا األفكار اهلدامة اليت دف إىل النيل من قيمنا، وتراثنا، وفكرنا، وعقيدتنا            

 .هم، حىت يف تشجيعهم، حىت يف اعتالئهم املنابرأن تفسحوا اال للشباب حىت يف تكرمي
رمحة اهللا  (هو السيد إسحاق عزوز     )  رمحه اهللا ( واهللا ما تعلمت اخلطابة واالرجتال إالَّ من رجل          -

كنت طفالً يف مدرسة الفالح، وكان هناك احتفال كبري لعميد آل زينل مؤسس مدارس الفالح،               )  عليه



: يا عبد الكرمي  :  ة وال اإلحرام؛ فيلسوف مفكر، رجل فاضل؛ قال       طلبين كعادته وهو ال يلبس الكوفي     
يبت .  نعم:  أنا ألقيها؟ قال  :  أنت تلقي كلمة املدرسة أمام احلفل، قلت      :  نعم، بصوته اهلامس  :  قلت

املوقف يف البداية، وكتبت الكلمة، كتبت ما أستطيع أن أكتب وعدهلا خبطه، مث جاء يف املسرح والستار                 
وأمامك   )١(ختيل أنك يف بركة ماجد    :  ي وراء الستار حىت ال أيب املوقف وقال يل         مقفول وهو خلف  

؛ ..ويشجعين ويدفعين ..  وحتدثت وهو يهمس من خلف الستار     ..  رؤوس فجل، ال ختف تشجع وانطلق     
ومن بعدها فتح الفتاح وصرت أرجتل وأخطب وأحتدث، مث سافرت إىل الكثري من دول العامل وشاركت                

ت العربية واإلسالمية، وألقيت العديد من احملاضرات، وحصلت على الكثري من األومسة ومن             يف اجلامعا 
 .التقديرات من هذه الدول

 ولكن أكرب وسام آخذه يف هذه الليلة، من هذه الوجوه املشرقة، وتكرمي سعادة أخي األستاذ                -
 جفين وأنا راٍض كل     عبد املقصود خوجه، فهذا وسام أعتز به وال أنساه ما حييت، ولعلي أغمض              

الرضى عن كل ما قدمت وعن كل ما وثقت؛ إنىن ال أخشى املوت حىت وإن جاء اللحظة ألنين أطمع                    
 .يف عفو رب كرمي، وقد تعودت على أن أحتمل مسؤوليايت منذ الصغر

 أقول كالمي هذا، وأشكركم وال أريد أن أطيل عليكم، وأشكر سعادة أخي الوجيه األستاذ                -
أن حيفظه وميد يف عمره، وحيفظه لألدباء واملفكرين        )  عز وجل (ملقصود خوجه، سائالً املوىل     الشيخ عبد ا  

والعلماء واملشايخ عزاً وموئالً، وأن يرحم والده العظيم الَّذي يسري اآلن على دربه، وعلى مسريته،                 
 اجلهود احلضارية    دليل على  - واهللا   -وأن يزيد يف هذه االحتفاالت الكرمية وفيه هذه املناقشات، فإنه           

 . اليت تعيشها بالدنا يف هذه األيام املباركة، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 

  ))فتح باب احلوار(( 
 :مث فتح باب احلوار بسؤال من األستاذ عبد ايد الزهراء قال فيه

 حممد عبده مياين يف      من هم األساتذة واملشايخ الَّذين تأثرمت م، غري من ذكرهم معايل الدكتور            -
 كلمته الطيبة؟

 :فأجاب احملتفى به قائالً
 واهللا، تأثرت بالكثري من مشاخيي وأساتذيت، أذكر منهم الشيخ عمر محدان احملرزي، والشيخ               -

 الشيخ عبد اهللا فدا، والشيخ هاشم شطا، والشيخ ياسني الفاداين،            - أيضاً   -خمتار خمدوم، وأذكر    
يخ املساوي، والقاضي جعفر الكثريي، والقاضي حيىي عماد، والشيخ سليم           والشيخ زكريا بيال، والش   

                                           
 .قيل إا بركة ماجن )١(



السيد علوي املالكي، السيد حممود أمني كتيب، الشيخ حممد العريب التباين،           )  رمحهم اهللا مجيعاً  (رمحت اهللا   
 .الشيخ عبد احلكم احملدث، الشيخ حممد نصيف

 

ا طلبة كنا نذهب إىل منازهلم يف الظهرية يف          كثري من العلماء تلقيت على يدهم العلوم، واهللا كن         -
وقت راحتهم، نسأهلم ونطلع على الكتب، ونسأهلم ونتناقش معهم، ونتعلم منهم وكانوا ال يتضايقون؛              
كانوا إذا جاؤوا احلرم حنمل أحذيتهم بعد خلعها عن باب املسجد، ونذهب معهم وحنضر حلقات                 

خترج فيها األلوف من العلماء من خمتلف أحناء العامل          الدرس يف احلرم املكي؛ أكرب جامعة إسالمية         
اإلسالمي، كانت اململكة يف عهد امللك عبد العزيز مفتوحة لكل طلبة العلم من أي مكان يفدون، بل                  
كان يعرض عليهم اجلنسية السعودية ويشدهم شداً إىل أن حيصلوا عليها ويتعلموا، وكنت جتد يف كل                 

، ويف كل األروقة حلقات الدرس تدرس فيها العلوم، واألدب،           حصوة من حصوات املسجد احلرام    
؛ حىت مقامات احلريري يف األدب كانت تدرس يف املسجد احلرام،            ..والتفسري، واألحاديث والفكر  

والفرائض، وعلم املواريث، وعلم املنطق، ويسمى اآلن الفلسفة؛ كان حمرماً أن تقول فلسفة أو تقول                
 .أن تقول علم البلدان، كانت هلا مسميات، بل جيب ..مثالً جغرافيا

 

 امللك عبد العزيز كان ذكياً وكان نبيهاً، وكان يؤمن بالتطور ويؤمن باحلضارة، ولكن ال يريد                -
الطفرة، يريد أن يسري خبطوات وئيدة مركزة، وحيقق الكثري هلذه األمة وهلذا الوطن، ملاذا؟ قبل دخول                 

زب امسه حزب األحرار من أعضائه الشيخ حممد سرور الصبان،          امللك عبد العزيز احلجاز كان هناك ح      
، فعندما  .حممد حسن عواد، عرب، نصيف باشا، حممد سعيد خوجه، الطويل، وكثريون ال أذكرهم              

دخل امللك عبد العزيز ورأى هذا احلزب قائم طلب االجتماع م، فوجدوا طموحام يف امللك عبد                 
: أنت رئيس احلزب؛ قال   :  ل تقبلوين معكم عضو يف احلزب، قالوا له       العزيز ويف أفكاره ويف آرائه؛ فقا     

 .خالص كلنا حنن حزب واحد، حزب اهللا
 

، فأنا أتأثر بالكثري، وأتعلم حىت من أبنائي،        .. كثريون هم الَّذين تأثرت م، كثريون جداً جداً        -
 -ين عندما كنت يف أمريكا       الَّذي زار  -، لقد قال جارودي     ..ال أتعاىل؛ قد تأيت الكلمة من أي إنسان       

قد قرأت يف كتبك املترمجة يف حضارتك ما هو أعمق فكراً وأثراً وأسلوباً مما كنت فيه صحيح                   :  قال
ألنين اآلن متفرغ للتأليف واإلمالء يف كتيب، والتعمق والتدبر والتفكري يف أمور             :  اجلسد، ملاذا؟ قلت  

 . جواباً على هذا السؤالهذا ما أردت أن أقوله.. احلياة اليت نعيشها اآلن
 

 :مث وجه األستاذ حامد باعشن السؤال التايل
 . أرجو أن تتكرم وحتدثنا عن ذكرياتكم مع إبراهيم فودة رمحه اهللا-



 :فقال األستاذ عبد الكرمي نيازي
 يا أخي من ذا الذي ال حيب إبراهيم فودة كشخص صاحب فكر، وأخالق، وأدب، وأثر                  -

؛ مل أجلس معه قط حلظة واحدة       .. شاعراً، وفقيهاً، وأديباً، وحمدثاً، وجمتهداً     فكري وعلمي؛ لقد كان   
وأندم على هذه اللحظة؛ لقد تعلمت منه الكثري، كان دائماً يتحمل الكثري، رجل العزائم، رجل                  

؛ ذات مرة جاءه بعض الشباب يهامجونه ويشدون عليه، فنظرت إليه           ..املواقف الصعبة، رجل املهمات   
 :قال يل بيت شوقيفابتسم و

ــبابا  ــرف الشـ ــا عـ ــته فمـ محاقـ
. 

ومــن عــد الشــباب ومل جيــرب    
. 

 

 دعهم يتكلمون ودعين أحتضنهم بوسع صدري وقليب حىت أقرم من نفسي، مث أدهلم على                -
 .الطريق السوي

 يف كتاب شرعت يف تأليفه      - إن شاء اهللا     -يم فودة، فسوف جتدوا      أما ذكريايت مع إبراه    -
 .وسيصل قريباً إن شاء اهللا) رمحة اهللا عليه(
 

 :وورد سؤال من األستاذ عبد العزيز عسريي جاء فيه
  آمل تفضلكم بإلقاء الضوء على تأثري دراسة القانون على فكركم وشخصيتكم؟-

 :فقال األستاذ عبد الكرمي نيازي
اهللا مل نتأثر بدراسة القوانني الدولية، كنا يف كلية احلقوق ندرس القانون الروماين والفرنسي               و -

من كبار  )  رمحة اهللا عليه  (والقوانني العربية، مث الشريعة؛ كان شيخنا أو أستاذنا الشيخ أبو زهرة              
 . على الشيخ حممود شلتوت من علماء مصر الكبار- أيضاً -العلماء، كنا ندرس 

قوانني لو تعمقتم فيها مأخوذة أغلبها من الشريعة اإلسالمية، ولكنها مشوهة يف الغرب،                ال -
والدول العربية اآلن اليت خضعت لسيطرة االستعمار الفرنسي، اعتمدوا على القوانني الفرنسية، الَّذين             

أول ما يضع   خضعوا لالستعمار اإلنكليزي اعتمدوا على القانون اإلنكليزي، والقانون اإلنكليزي يضع           
العادات قبل النص والتشريع، ولكن يف الشريعة اإلسالمية يوضع النص والتشريع ما جاء يف الكتاب                

 إىل  والسنة، مث بعد ذلك إن مل جتد فاالجتهاد، وأنتم تعرفون قصة معاذ بن جبل الَّذي بعثه الرسول                   
فإن مل جتد؟   :  بسنة رسوله؛ قال  :  ؟ قال فإن مل جتد  :  بكتاب اهللا؛ قال  :  مباذا حتكم فيهم؟ قال   :  اليمن، فقال 

 .عليه الصالة والسالم.. هلذا بعثتك: أجتهد رأيي وال آلو؛ قال: قال
 لذلك مل تؤثر فينا القوانني ومل تؤثر فينا األفكار الوافدة اهلدامة، ومل تؤثر فينا كل هذه                     -

 العقيدة  - إن شاء اهللا     - اململكة   التيارات، ألننا بنينا عقيدتنا على أساس سليم، ومل تؤثر يف شبابنا؛ يف           



سليمة يف قلوب الشباب، وإن شط بعضهم عن الطريق، لكنهم حتماً سيعودون يف آخر األيام يدافعون                
 .عن قيمهم، وفكرهم، وتراثهم يف هذه األمة اإلسالمية

 :وسأل األستاذ علي املنقري فقال
امل سعادتكم، ففي أي املراحل      ذكر معايل الدكتور حممد عبده مياين يف كلمته بأنه قد ز             -

 الدراسية كانت تلك الزمالة ومىت وأين؟
 :فقال األستاذ عبد الكرمي نيازي

 بداية زمالتنا رحاب املدرسة الصولتية، مث مدرسة الفالح ويف املرحلة الثانوية كنا نتساجل يف                -
 أديباً حافظاً للكثري من     الشعر يف املسامرات األدبية يف مدرسة الفالح، ورغم اجتاهه العلمي فقد كان            

الشعر، وكنت أتساجل معه يف كثري من الشعر يف احلفالت وحنصل على اجلوائز؛ عشت معه يف تلك                  
 كان نبيل اخللق ونبيل الكرم، ومل ينسين طوال فترة رعايته           - دائماً   -الفترة الطويلة من حيايت، ولكنه      

 .حىت اآلن
 صاحل كامل الرجل الطيب، هذا أيضاً من زمالء          كذلك فيما أذكر من زمالئنا سعادة الشيخ       -

العمل الَّذين تربطين م صلة وصداقة وحمبة وأخوة، ووقفوا معي موقفاً كبرياً، وعلى رأسهم سعادة                 
أخي الكرمي الشيخ عبد املقصود خوجه؛ واهللا كنت يف الواليات املتحدة، ويف حالة خطرية، كان يتصل                

رج البلد، ليطمئن على صحيت ويتفقد أحوايل وأحوال أسريت، فجزاه اهللا           يب تلفونياً، سواء يف مكة أو خا      
 .عنا خري اجلزاء وأمد يف عمره

 

 :ومن األستاذ أمحد بن حسني ورد السؤال التايل
  أسلوبكم القصصي رائع وشائق، فهل تنصحون بقراءة كتب معينة تفيدين يف هذا اال؟-

 :وأجاب احملتفى به قائالً
تأقلموا :  ندما كنت طالباً كنت ألتقي باألستاذ األديب محزة شحاته، كان يقول يل            أذكر أنين ع   -

إنين ال  :  يا شباب، اطلعوا على كل اآلداب كل األفكار، وخذوا ما ينفعكم وانبذوا ما يضركم؛ ال تقل               
أن لقد كنت أقرأ وأطلع، وعليك      ..  احلكمة ضالة املؤمن التقطها أىن وجدها     :   قال أقرأ، ألن الرسول    

تقرأ كل شيء يقع يف يدك، ولكن حكِّم فكرك، وعقلك، وقلبك، وضمريك، ووجدانك يف ما تقرأ،                 
 بعقيدتك، فواهللا ما نفعين يف حيايت الفكرية         - دائماً   -؛ متسك   ..وأالَّ خترج عن حدود ما تقرأ أبداً      

 .ومؤلفايت إالَّ تالوة القرآن وحفظه، وجوامع الكلم عند رسول اهللا 
 الذخرية الكبرية اليت جيب أن نطلع عليها ونقرأها، ال نقول هذه كتب صفراء، وهذه                هذه هي  -

فإذا وجدنا احنرافاً يف بعض     ..  كتب محراء، وهذه كتب بيضاء، وهذه كتب وردية، وهذه نرجسية          



 األفكار نرد على هذه األفكار ونرد على هذه القيم؛ الَّذين يعشقون الكلمة هذه األيام ويقولون أشعاراً               
جتدهم يدغدغون األحاسيس والرتوات والشهوات، وإذا تعمقت يف القصيدة خترج منها كاهلواء،               
وبذلك ينتقدون عمالقة الفكر واألدب يف بالدنا وكبار األدباء والشعراء؛ علينا أن نطلع على آداب                

هذه األفكار إىل   األمم، وتارخيها، وفكرها، وتراثها، وأن حنيي تراثنا مث خنرج مبزيج من هذه األفكار و              
 .أسلوب جديد، يرتفع بوطننا ومبستواه الفكري والثقايف إىل درجة أمسى مما حنن فيه اآلن

 

 :وورد سؤال من الدكتور غازي زين عوض اهللا جاء فيه
 ما رأيك الشخصي يف القراءة النقدية للنص األديب مبفهوم املناهج النقدية احلديثة كناحية                -

 ختدم أدبنا العريب أو تسيء إليه من الناحية اجلمالية أو اإلبداعية؟إجرائية أو تطبيقية، هل 
 :ورد احملتفى به على السائل بقوله

 واهللا هذا املعىن الَّذي جاء يف سؤال سعادة الدكتور ال وجود له بيننا اآلن؛ النقد الذايت والنقد                  -
ن اجم، ولكن أن تبني مجال هذا       التطبيقي واملنهجي مطلوب يف كثري من األفكار، لكن النقد ال يعين أ           

النص، وأن تبني العيب الَّذي يف هذا النص، وأن تبني اخلروج عن القاعدة املنهجية يف هذا النص، هذا                   
 وهذا شيء أعتز فيه وأفتخر       -هو النقد؛ لذلك عندما قدمت دراسايت الشعرية عن كبار شعرائنا             

املنهجي من كل جوانبها، وبينت اجلمال الَّذي فيها؛         تناولت كل قصيدة بالنقد والتحليل       -واحلمد اهللا   
حنن يف حاجة إىل نقد منهجي وتطبيقي لريتفع مستوانا الفكري واألديب، وبدون نقد ال يكون هناك                  

 .ازدهار يف األدب والفكر واإلبداع
 

 :وسأل املهندس فتحي جرب فقال
لعريب، نرجو إلقاء الضوء من وجهة       نرى ونشاهد هذه األيام احنسار األنشطة األدبية يف وطننا ا          -

 نظركم على األسباب اليت أدت إىل ذلك؟
 :وكان رد األستاذ النيازي ما يلي

قاتل اهللا ساس ويسوس، قاتل اهللا       :   أقول هنا مقولة طه حسني صاحب كتاب أنوار احلق          -
 وعلى  السياسة، هي اليت قضت على فكرنا، وعلى نشاطنا الفكري، وعلى ثقافتنا، وعلى تطورنا،              

 .، وال أزيد على ذلك، وأنتم خري من يفهم ذلك..إبداعنا، وعلى حرية رأينا
 

 :ومن األستاذ حممد صاحل بديره ورد السؤال التايل
هل الطائف يستوحى فيه الشعور     .  أنا يف الطائف أستوحي الشعور    :   يقول الشاعر اخلطيب   -

 كاألمس كما قال اخلطيب؟



 :لكرمي قائالًورد ضيف االثنينية األستاذ عبد ا
 واهللا ال أخفي عليكم، كنت أظن أن الطائف حمرومة من األدباء ألنين مل أجد أي نشاط يف                    -

نادي الطائف األديب، ولكن عندما أتعاجل اآلن يف مستشفى القوات املسلحة بالطائف وجدت هناك                
كر منهم األخ عدنان املهنا     الشباب املليء باحليوية، والثقافة والعلم واخللفية الثقافية، وال مانع أن أذ           

الَّذي حيضر الدكتوراة اآلن يف اإلعالم اإلسالمي، واألخ محاد الساملي، األخ خالد خضر، األخ حسن                
، كثري من الشباب الَّذين يعيشون اآلن يف الطائف، ولكن مل يفسح هلم              ..الفتا، األخ عبد اهللا دراج    

شعرهم، وأدم على املنابر يف النوادي الثقافية واألدبية        اال إللقاء كتابام، وحماضرام، وقصصهم، و     
والفكرية؛ وهم يزورونين دائماً، ويأتون مبا يكتبون ويقرؤون علي، وأجد فيهم الكثري من النضج                 

 .الفكري واالستعداد واملوهبة، اليت ترتفع إىل ذرى الثقافة العليا يف ميدان الفكر واإلبداع
رمحة (؛ العواد   .. أن نشجع هؤالء الشباب وأن ندفعهم      -ية حديثنا    كما قلت يف بدا    - علينا   -
كان يشجع الشباب، واسألوا السيد عبد اهللا جفري، وحممد سعيد طيب، بعثنا له رسالة                )  اهللا عليه 

نطلب منه أن يرسل لنا مؤلفات لنقرأها، فبعث إلينا مبؤلفاته، وبعد أسبوع جاءنا بنفسه، جاء يزورنا                 
لنا على املراجع واألفكار، ويناقش معنا الكثري من اآلراء، ومسى ثريا قابل الشاعرة              ويتحدث معنا ويد  

اليت كانت تعيش يف منطقة جدة باخلنساء، حىت انتقده العالمة الكبري الشيخ أمحد عبد الغفور عطار،                 
قال ..  ؟كم قصيدة للخنساء؟ أربع   ..  ملاذا تطلق على ثريا قابل اخلنساء؟ قال أريد أن أسألك         :  فقال له 

أريد أن أشجعها لتقول مزيداً من القصائد ومزيداً من الشعر، ألن املرأة جيب أن يكون هلا دورها                    
 ..احلضاري يف بناء النهضة العربية الشاملة

 لذلك أنا ال أنصح بل بالعكس أرجو وآمل أن نفسح اال للشباب ونعطيهم الثقة وندفعهم،                -
شباب يرفعون الراية جبرأة ومحاسة وصرب وعزم، فاصرب كما صرب           لقد انتهينا عند دورنا وبقي دور ال      

ال يتهيبون املواقف، ال يتهيبون اجلرأة يف مقولة احلق، ال خيافون وال خيشون يف              ..  أولو العزم من الرسل   
 .اهللا لومة الئم؛ هذا ما أنصح به الشباب

 

 :مث وجه الدكتور عبد الرمحن كردي السؤال التايل
 ماذا يف اجلعبة من جديد؟ نرجو أن نعرف -

 :ورد األستاذ عبد الكرمي نيازي قائالً
الشيخ حسني عرب وبقية شعرائنا يف       :   يف اجلعبة اآلن دراسة كاملة لبقية الشعراء، منهم         -

اململكة؛ مث هناك كتاب أحاول وضعه اآلن يف نظرة إىل واقع العامل اإلسالمي، وهو دراسة حتليلية                   
ية، والثقافية، والعلمية يف العامل العريب واإلسالمي؛ وال أزال أواصل كتابة            وفكرية عن املناهج الفكر   



مقااليت يف بعض الصحف السعودية أو العربية واإلسالمية، واحلمد هللا قد وجهت إيلَّ دعوات كثرية،                
 وقد أمر صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز مبشاركيت يف كل الدعوات اليت توجه إيلَّ،                
ولو كان بطائرة اإلخالء الطيب ألي بلد يريد أن يدعوين أللقي حماضرات، أو أحتدث يف اجلامعات، أو                  
يكرمين؛ وإنين أشكر مسوه على هذه اللفتة، وإن شاء اهللا سيكون هناك كلمة قصرية أقوهلا هنا، وأرجو                 

صدار نظام املطبوعات،   من معايل أخي الكبري األستاذ علي الشاعر وزير اإلعالم أن جيد وجيتهد يف إ              
ليس من املعقول دولة تعيش بنظام تطوير جملس الشورى ونظام احلكم ونظام املقاطعات، واجلامعات               

 !!.األهلية ال يكون فيها نظام للمطبوعات
 

 :مث ورد السؤال التايل من األستاذ حممود إبراهيم يقول فيه
  ما مدى معاناتك من الشللية األدبية؟-

 :نينية قائالًوأجاب ضيف االث
أنا مل أعاِن، لقد أحاطين كل األدباء من شباب وشيوخ بعطفهم وتقديرهم أكثر مما                ..   واهللا -

أستحق، واهللا مل ينقطع عين أي شاب حىت الذين كانت بيين وبينهم خصومات أدبية قبل مرضي،                   
 أنا مل أعان من     يعودونين ويسمعون مين ويتحدثون إيلَّ، ويقرؤون علي تراثهم وفكرهم وما يكتبون؛           

هذه الشللية اليت تذكرون، ولكن هناك بعض الناس حيلو هلم أن جيتمعوا، وأن يتناقشوا، وأن حياولوا                 
تكوين فكر خاص م أو اجتاه خاص، وإنين ال أعارض هذا إذا مل خيالف فكرنا، وتراثنا، ومثلنا،                    

 .. ختدم قضايانا الفكرية، إنين أريد من هذه الشلل أو هذه اموعات األدبية أن..وقيمنا
النقد :  - زعيم حزب االستقالل يف املغرب        - قال يل مرةً صديقي األستاذ عالل الفاسي          -

وفعالً ألف كتاباً عن النقد     !  أكتب كتاباً عن هذا   :  الذايت مفقود يف بالدنا ويف األمة العربية، قلت له         
أدبية، أو فكرية، أو اقتصادية، أو اجتماعية،       الذايت؛ فإذا مل يوجد نقد ذايت لنا وألوضاعنا، سواء كانت           
 . أو سياسية، فال ميكن أن نتحرك خطوة واحدة إىل األمام

 

  ))مداخلة(( 
 :مث أعطيت الكلمة لصاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه، فقال

تعودت أن أوجه سؤاالً لضيف األمسية، ولكن        :   األستاذ عثمان مليباري تلقيت منه اآليت       -
لليلة تركت هذه العادة وأشيد بروح أخي نيازي العالية، فهو وجه من الوجوه املشرقة يف جمتمعنا                  ا

املكي، إنه رجل يتحلى بالصرب والطموح والعزمية، شأن الرجال الَّذين يشعرون باملسؤولية وحيسون               
 .بأمهية دورهم لتحقيق أفضل النتائج لبالدهم وأمتهم



فلة، فهو مسفالوي حبق وحقيقة، على مراكيز املسفلة مسع من           النيازي أديب من حاريت املس     -
أجود قصائد العواد، وأروع ما أنتج القنديل من القصائد         )  رمحه اهللا (عمنا الكبري عبد السالم الساسي      

 .الفكاهية؛ كما أنه مسع ما يرويه الساسي من شعر شحاتة وأضرابه من شعراء احلجاز
لرياضي مبكة املكرمة من باب الثقافة، وجلب للنادي أدباء،          دخل النيازي مقر نادي الوحدة ا      -

وعلماء، ووزراء، وأقام فيه مواسم ثقافية ألقيت فيها حماضرات وكلمات استفاد منها مجهور النادي،               
 .وعشاقه

الكلمات ال تستطيع أن تعرب عن مشاعر فياضة جتاه رفيق الدرب األستاذ عبد الكرمي              :   ساديت -
 :ولكنين أردد قول الشاعر العريبيف عرسه الثقايف، 

ــال  ــعد احل ــنطق إن مل يس ــعد ال فليس
. 

ــالُ    ــديها وال م  ــندك ــيلَ ع ال خ
. 

 

 :وعلق احملتفى به على ذلك بقوله
اللجنة الثقافية يف نادي الوحدة      األستاذ األديب الكبري عثمان مليباري، كان رئيساً يل يف            -

الرياضي، وكنت نائبه، كان جهده فوق جهدي، وهو اآلن يعكس جهده إىل جهدي، كان له كل                  
 .الفضل يف إثراء احلركة الفكرية والثقافية يف مدينة مكة املكرمة، هذا ما أردت أن أضيفه

 

 : سعيد رمحت اهللا فقالمث تال األستاذ عبد املقصود خوجه الرسالة اليت وصلته من األستاذ
 األستاذ ماجد سعيد رمحت اهللا، أرسل إيلّ أسطراً هي عبارة عن مزيج من العتب والتساؤل،                 -

ألفت انتباهكم إىل أن احملتفى به األخ الكرمي الفاضل قد تلقى العلم باملدرسة الصولتية              "  :األسطر تقول 
 تبحثون عمن حيدثكم عن املدرسة ودراساا       وترىب ا ونشأ، ووالده العالمة الكبري مدرس ا، وأنتم         

وتارخيها، ملاذا أغفلت دراسته يف الصولتية اليت انتقل منها إىل الفالح مث إىل حتضري البعثات، وهذه                  
 ".فرصة لكم أن تستمعوا عن ذكرياته يف الصولتية وهو ما ترغبونه من سابق

 

 :وواصل احملتفي كالمه فقال
 لألستاذ عبد الكرمي نيازي، أن أوضح عن أستاذنا الفاضل الشيخ            وأود قبل أن أعطي الكلمة     -

مسعود رمحت اهللا، وعن الدور الكبري الَّذي تشرف به يف إدارته للمدرسة الصولتية، حىت استشهد وهو                
 .على كرسي الدرس

 ال ميكن أن    - كما نعلم مجيعنا يف اململكة العربية السعودية         - إن الصولتية إذا ذكر التعليم       -
يغفل دورها، ومن ضمن األشياء اليت نفكر فيها بإجيابية أن تعقد أمسية لنستمع إىل كل من يعرف شيئاً                  
عن املدرسة الصولتية، أي معلومات وندوا وتكون كمرجع؛ نعم هناك كتب صدرت رصدت ا                



ية ستكون  املسرية اخلرية ملدرسة الصولتية، ولكن من باب العرفان باجلميل وبالدور الريادي للصولت             
 . نتحدث فيها عن الصولتية- إن شاء اهللا -هناك أمسية 

 إيضاحاً آخر، ال تذكر الصولتية إالَّ وتذكر بكل احترام وتقدير           - أيضاً   - وأحب أن أوضح     -
مؤسستها، وهي سيدة فاضلة، ويكفي أن كثرياً من فطاحل رجاالت مكة تعلموا يف بدايام يف                   

 يواصلنا يف هذه األمسيات، أمسيات      - دائماً   -الَّذي كان   )   يرمحه اهللا(الصولتية، وآخرهم والدك    
االثنينية، الشيخ مسعود رمحت اهللا، فإذا كان لألستاذ عبد الكرمي نيازي يف هذه األمسية كلمة عن                  

 . الصولتية، فإين أعطيه الكلمة حىت أختتم ببعض رؤوس أقالم عندي أود أن أقوهلا يف اية األمسية
 

  ))عن الصولتيةاحلديث (( 
 :وحتدث ضيف االثنينية عن املدرسة الصولتية، فقال

 من ينكر فضل املدرسة الصولتية على هذه البالد؟ الصولتية مل تكن مدرسة، كانت جامعة،                -
تدرس فيها كل العلوم، وكانت من أكرب املدارس يف اململكة العربية السعودية، منذ عهد امللك عبد                  

د امللك عبد العزيز؛ ولقد عشت يف هذه املدرسة وترعرعت فيها وتعلمت فيها             العزيز ورمبا من قبل عه    
كثرياً، وذكرت يف حديثي عن علمائها الكثري ممن تعلمت على يدهم يف املدرسة الصولتية؛ واآلن الكثري                
من الطالبات والطلبة يرجعون إيلّ يف املستشفى، منهم من يريد أن يقدم دراسة عن املدرسة الصولتية،                 
ليحصل على املاجستري، وأعطيه كافة املعلومات عن مدرسيها ومشاخيها، ومن هؤالء طالبتان أعدتا كل              

 للحصول على الدكتوراة وموضوعها عن العلماء واملتخرجني من         - أو باألصح رسالة     -منهما دراسة   
 املدرسة  املدرسة الصولتية؛ وهنا طالبان أعد كل منهما رسالة من الرياض واملنطقة الشرقية عن                

 .الصولتية
 أنا مل أقف من املدرسة الصولتية إالَّ موقف االحترام والتقدير، ورحم اهللا الشيخ سليم رمحت                 -

اهللا الَّذي استطاع أن جيمع كل هؤالء العلماء من علماء مكة املكرمة ليقوموا بالتدريس يف املدرسة                  
ود رمحت اهللا، وحممد سعيد رمحت اهللا،       ة، ورحم اهللا الشيخ إبراهيم رمحت اهللا، والشيخ مسع         يالصولت

والدكتور حممد أمني، والدكتور زياد عابدين، الشيخ عمر محدان احملرزي، الشيخ حسن مشاط، الشيخ              
خمتار خمدوم، الشيخ عبد اهللا فدا، الشيخ هاشم شطا، والشيخ مظهر، والدي الشيخ عبد اهللا نيازي،                 

 . والشيخ املساوي، والشيخ جعفر الكثرييوالشيخ زكريا بيال، والشيخ ياسني الفاداين،
 وأذكر على سبيل الطرفة عندما كنا يف بداية دراستنا يف الصولتية، كان أستاذ القرآن وكان                 -

 فقامت الدنيا ومل تقعد، فطلبين األستاذ       faceحيرم النطق باإلنكليزية، فغلطت يوماً وقلت كلمة فيس         
يا شيخ،  :  متضمض سبع مرات، فقلت له     ..  تلقد جنست الفصل، قم ومتضمض سبع مرا       :  وقال



ال قم متضمض سبع مرات،     :  ؛ قال "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم     ":  الرسول عليه الصالة والسالم يقول    
 .وقمت ومتضمضت سبع مرات، وقاطعين سبعة أيام

،  يف الصولتية تعلمنا الكثري وجزى اهللا العاملني ا القائمني عليها، ورحم اهللا من رحل منهم                -
وإنين أضم صويت إىل صوت سعادة أخي الوجيه األستاذ الشيخ عبد املقصود خوجه، يف إقامة ندوة عن                 
املدارس األهلية يف مدينة مكة املكرمة، الفالح، والصولتية، والفائزين، والنجاح الليلية، وعارف علي؛             

سيال، حنن على طلعة اجلبل     وكان الشيخ عبد املقصود خوجه ال ينسى أن هلم مرتالً جبوار مرتلنا يف امل              
وهم يف أول املسيال جبوار مرتل العطاس، وكان بيتاً كبرياً مأوى لكل األدباء واملفكرين، طبعاً هدمت                 
البيوت اليت كانت هناك ورحل أهلها وتويف الشيخ حممد سعيد خوجه، رمحه اهللا رمحة األبرار، وأدام يف                 

 . د خوجهعمر أخينا وحبيبنا وصديقنا الشيخ عبد املقصو
 

  ))كلمة اخلتام(( 
 :مث اختتم احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية

 يف ختام هذه األمسية، أحب أن أعلن أن ضيف االثنينية القادم شخصية قد ال تكون معروفة                  -
 .لدى الكثريين منكم، هو األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء

 يف  - كما رأيت    - أجهل الرجل، وقد يعرفه بعضكم معرفة تامة، ألن للرجل            أنا يف احلقيقة   -
 مؤلفاً، أستاذنا الشيخ عثمان الصاحل دائماً كحدب كثٍري من علمائنا وأساتذتنا على              ٢٢ترمجة حياته   

 من   بأشخاص غري معروفني، وهذه    - يف احلقيقة أحياناً     -االثنينية، ميدوننا ببعض األمساء، وتعىن االثنينية       
 بتعريف  -السمات اليت نسعى إليها، لتكون على الساحة عندنا وجوه مل تعرف؛ فسيكون ضيفنا                

 . يف االثنينية القادمة األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء-وتقدمي األستاذ عثمان الصاحل 
 أرجو من األخوان األساتذة الكرام، الَّذين يودون املشاركة باحلديث عن ضيفنا يف تلك                 -

األمسية أن يشعرونا قبل ذلك بوقت كاف حىت نضعهم يف الربنامج، حىت يعطى حق الكلمة من له                   
 .األسبقية ومن له صلة بالضيف، ويستطيع أن حيدثنا بإضافة معلومات جديدة عن حياة الضيف

 كما أرجو، بل أكون شاكراً لكم لو حصرمت احلديث عن األمسية وعن الضيف، وأبعدمت                 -
 كانت منكم   - دائماً   -عن األضواء، أنا ال أشكل أكثر من واحد منكم، فاالثنينية           شخصي الضعيف   

فما أنا إالَّ سبب؛ فشكراً للثناء العاطر الَّذي أفضتم به مجيعاً           ..  ثنينيةاوبكم وإليكم، وبدونكم ال تكون      
كون األمور   حاراً أن تعفوين إذا أردمت أن أكون مرتاحاً راحةً كاملة، وأن ت               اًعلي، وأرجو رجاء  

 .موضوعية وأن تبعدوا الثناء عين، فهذا يسعدين ويسرين ويتيح وقتاً أكثر للحوار مع ضيف األمسية



 ألخي وزميلي األستاذ عبد الكرمي نيازي جتشمه         - مرةً أخرى    - وأشكر يف ختام كلميت      -
األمسية أسأل اهللا   مشقة احلضور، وتشريفه لنا يف هذه األمسية اليت سعدنا ا مجيعاً؛ ويف ختام هذه                 

أن ميده بالصحة والعافية، وأن مين عليه بالشفاء التام، وأن نراه كما عرفناه دائماً                )  سبحانه وتعاىل (
؛ فله مين كل حتية وتقدير، ولكم مجيعاً،          ..بروحه العالية املتوثبة، وجهاده الَّذي يذكر فيشكر        

 . وحلضوركم هذه األمسية كل التبجيل والتقدير
 

 )) تعقيب(( 
 :ويعقب األستاذ عبد الكرمي نيازي فيقول

 إذا تواضع اإلنسان وطلب أالَّ      وال تنسوا الفضل بينكم   :  - سبحانه وتعاىل    - يقول اهللا    -
يشكر، فيجب أالَّ حنرمه من التكرمي؛ إنين بامسكم أطالب نادي جدة الثقايف بتكرمي األستاذ عبد املقصود                

مجيعاً، وواجب علينا؛ إن ما قلناه فيه مل يكن جماملة، وال نفاقاً،            وهذا حق علينا    ..  خوجه صاحب التكرمي  
، لذلك نطلب عندما نركز على هذا نطلب التأسي به والسري            ..، إا احلقيقة  ..، وال مداجاة  اًوال رياء 

على منواله يف تكرمي رجالنا ومفكرينا، ورجال األعمال والتجارة أن يكرموا األدباء وأن حييطوهم                
 .نايتهم، كما يفعل أخونا الكبري الشيخ عبد املقصود خوجه؛ وشكراً لكمبعطفهم وع

 لقد كرم الكثري من أدباء العامل اإلسالمي من تونس، ومن مصر، ومن مجيع الدول العربية                  -
، فيجب أن نكرم صاحب التكرمي، وهذا أقل ما جيب؛ فإذا تواضع األستاذ ومل يطلب أن                 ..واإلسالمية

قل هل  :   فليس معىن ذلك أن حنرمه من التكرمي، جيب أن نكرمه ونعطيه حقه              يكون يف األضواء،  
 ال يف العلم بل يف العمل أيضاً، ويف الفهم؛ واهللا إن تكرمي              يستوي الَّذين يعلمون والَّذين ال يعلمون     

 .الشيخ عبد املقصود خوجه يعترب تكرمياً لكل األدباء، ألنه هو صاحب التكرمي فيجب أن نكرم املكرم
 مث قدم صاحب االثنينية اللوحة التذكارية لألستاذ عبد الكرمي نيازي، وانصرف اجلميع بعد               -

ذلك إىل موائد الطعام، وأخذ كل منها نصيبه، وغادروا بعدئٍذ قاعة االحتفال فرحني مستبشرين حاملني               
 .بعودة إليها يف األسبوع القادم

• • • 







 احملتوى
- ١ . ألقاها األستاذ عدنان صعيديكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه
- ٣ .كلمة فضيلة الشيخ عثمان الصاحل

- ٤ .كلمة سعادة األستاذ إبراهيم املدجل مث أتبعها بقصيدة
- ٥ .مداخلة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه

كلمة احملتفى به سعادة األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء وإلقاء بعض من قصائده                
 .الشعرية
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- ٧ .فتح باب احلوار
- ٨ .كلمة فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين

- ٩ .تعقيب احملتفى به
-١٠ .كلمة اخلتام
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :ان صعيدي األمسية بالكلمة التاليةافتتح األستاذ عدن
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد، وعلى آله                 -

 ..وأصحابه أمجعني
 يسرنا مجيعاً أن نلتقي يف هذه الليلة يف هذا اللقاء الطيب املبارك، الَّذي نسعد فيه باالحتفاء                  -

ألستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء اخلالدي، وفيما يلي سوف أقرأ نبذة عن             بضيف االثنينية األديب ا   
 :حياته

 

 :االسم
 . عبد الرمحن بن زيد بن عبد الرمحن السويداء اخلالدي-
 :امليالد
هـ ٢٦/١٢/١٣٥٨ كيالً إىل اجلنوب عن مدينة حائل، يوم الثالثاء          ٩٥ ولد يف بلدة املُستِجدة      -

عاش طفولته بكنف أخواله آل السويِطي من الظفري، وحتت رعاية           و.  م٧/٢/١٩٤٠املوافق  
جدته ألمه ألن والدته قد انتقلت إىل رمحة را ومل يتجاوز شهره الثاين، حىت إذا شب على                   

 ٨٠ كيالً، وجنوب حائل     ٣٠الطوق انتقل إىل كنف أبيه يف مدينة الروضة مشال املستجدة            
 .كيالً
 :الدراسة
 على عدد من املشايخ باملستجدة،      - قراءة القرآن الكرمي وإجادة اخلط       -ه املبدئي    تلقى تعليم  -

مث مبدينة الروضة حيث ختم القرآن الكرمي وهو يف الثامنة من عمره؛ وعندما افتتحت املدرسة                
هـ يف السنة   ١٣٧٣م دخل املدرسة عام     ١٩٥٢/  هـ١٣٧٢االبتدائية مبدينة الروضة عام     

هـ من مدرسة الروضة، وأدى االختبار      ١٣٧٤السادسة االبتدائية عام    الثالثة، مث حصل على     
ي املدرسة السعودية حبائل؛ مث حصل على الكفاءة املتوسطة نظام ثالث سنوات عام                ـف

هـ؛ مث التحق جبامعة    ١٣٨١هـ، وحصل على الثانوية العامة نظام ثالث سنوات عام          ١٣٧٩



/٨٥ تاريخ عام    /لبكالوريوس آداب ى درجة ا  ـا عل ـامللك سعود بالرياض، وحصل منه    
وحاول مواصلة دراسته األكادميية، لكنها مل تكن متوفرة يف          .  م٦٥/١٩٦٦  -هـ  ١٣٨٦

 .جامعات اململكة يومذاك، ومل يستطع املواصلة يف اخلارج نظراً لظروفه األسرية
 :العمل الوظيفي

م، ١٩٥٦/  هـ١٣٧٦ئية عام    عمل مدرساً يف املرحلة االبتدائية مبدينة الروضة مبؤهل االبتدا         -١
 .هـ ملدة سنة ونصف١٣٨١/ ٨٠مث نقل مديراً ملدرسة املستجدة االبتدائية عام 

 . عمل موظفاً بوزارة الداخلية ملدة مثانية أشهر-٢
 .ملدة سنة ونصف" بترومني" : عمل مبؤسسة النفط واملعادن-٣
ة والتعليم، مث صار مساعداً ملدير       إدارة الثقاف  - عمل موجهاً تربوياً بوزارة الدفاع والطريان        -٤

 .التعليم، مث مديراً للتعليم، مث مستشاراً تعليمياً
دار السويداء  :  م، وتفرغ ألعماله اخلاصة، ومنها    ١٩٨٤/هـ١٤٠٤ طلب التقاعد املبكر عام      -٥

 .للنشر والتوزيع بالرياض
د مؤسسيها ورئيس    طالب بتأسيس اجلمعية اخلريية مبدينة الروضة، حىت مت تأسيسها وهو أح            -٦

هـ، وقد مت انتخابه لثالث فترات متوالية؛ هذه اجلمعية اليت           ١٤٠٨جملس إدارا منذ عام     
 . كيال٦٠ً بلدة وقرية وهجرة بدائرة قطرها ٦٠ختدم باإلضافة إىل مدينة الروضة 

 :النشاط الثقايف
 .ج ساهم يف عدد من الندوات واملهرجانات، ومثل اململكة يف الداخل واخلار-١
 ساهم بعدد من األمسيات الشعرية يف النوادي األدبية داخل اململكة يف كل من أا، واملدينة                 -٢

 .املنورة، وحائل
جملة الدفاع، جملة اليمامة، الة     :   شارك ويشارك يف الكتابة بعدد من االت يف اململكة، مثل          -٣

 .العربية، جملة احلرس الوطين، جملة العرب، جملة جتارة حائل
جريدة اجلزيرة، الرياض، املدينة    :   شارك ويشارك يف عدد من الصحف احمللية واخلارجية، مثل         -٤

 .املنورة، البالد، الشرق األوسط، اليوم
 :اإلسهامات يف جمال التأليف على النحو التايل :التأليف
نفط، وهو  ، وهو صور عن أُطُِر احلياة السائدة يف جند قبل عهد ال            نجد يف األمس القريب     -١

 . صفحة٥١٢م يف ١٩٨٣/هـ١٤٠٣عبارة عن تاريخ اجتماعي؛ صدر عام 
 ٣٠، ثالثة أجزاء، هو عبارة عن قصص تراثية واقعية، وحيتوي على             كتاب جذُوع وفُروع    -٢

 . صفحة١١٦٨م، يف ١٩٨٨/هـ١٤٠٨قصة بأجزائه الثالثة؛ وقد صدر عام 



تناول الكلمات الفصيحة يف اللهجة العامية يف       ، ثالث جملدات، وي   فَِصيح العامي يف مشال جند      -٣
م، والثالث  ١٩٨٨/هـ١٤٠٨جند، وحتديداً يف منطقة حائل؛ صدر اجلزآن األول والثاين عام           

 . صفحة١٧٤٩م، وعدد صفحاته ١٩٩٢/هـ١٤١٢صدر عام 
ام ـدر ع ـ، ثالثة أجزاء وهو شعر عامي موثق ومشروح؛ ص         من شعراء اجلَبل العاميني     -٤

 . صفحة٥٢٠م، ١٩٨٨/هـ١٤٠٨
، وهو كل ما حصل عليه من تاريخ جند منذ السنة األوىل            اَأللْف سنٍة الغامضة من تاريخ جند       -٥

م، واجلزء الثاين عام    ١٩٨٩/هـ١٤٠٩هـ؛ صدر اجلزء األول عام      ١٠٠٠للهجرة حىت عام    
 . صفحة٧٥٢م، وعدد صفحات اجلزأين ١٩٩٢/هـ١٤١٢

 فيها من الشعر الفصيح والعامي، ويتضمن تاريخ القهوة ومكانتها،          ، وما قيل  القهوة العربية   -٦
 . صفحة٥٣٠م، ١٩٩٠/هـ١٤١٠وما قيل فيها من األشعار؛ صدر عام 

، أدبياً وعلمياً واقتصادياً، يتضمن تاريخ النخلة وما جاء فيها من القرآن الكرمي             النخلة العربية   -٧
 الشعر الفصيح والعامي واألمثال، مث النخلة من        واألحاديث النبوية واألدبية، وما قيل فيها من      

 . صفحة٢٧٦م، ١٩٩٣/هـ١٤١٣الناحية العلمية واقتصاديات النخلة ومنافعها؛ صدر عام 
 قصة تراثية واقعية وما ترتب عليها من أمور، وقد صدر عام              ٣٠، يتضمن   وقع وصدى   -٨

 . صفحة٤٩٧م، ١٩٩٢/هـ١٤١٢
تنكيت اجلزء األول، وحيتوي على مواقف رجولية،        ، من املواقف والطرائف وال     فتافيت  -٩

 . صفحة٤٠٠م، ١٩٩٣/هـ١٤١٣وطرائف حملية، ونكت من إفرازات اتمع؛ صدر عام 
، وهي جزء من منطقة حائل وقاعدا مدينة الروضة، وهو لصاحل الرئاسة              منطقة رمان   -١٠

 ١٦٥م،  ١٩٩٤/هـ١٤١٤العامة لرعاية الشباب، من سلسلة هذه بالدنا؛ صدر عام             
 .صفحة

/هـ١٤٠٥ام  ـ، رواية متثل جيل اليوم الَّذي نشأ يف رغد من العيش؛ صدر ع              رائد  -١١
 . صفحة٣٣٤م، ١٩٨٥

، رواية متثل مشاكل الزواج واملغاالت يف املهور والوالئم واحلفالت، وعاقبة ذلك            العزوف  -١٢
 . صفحة٤٠٨م، ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦على اتمع؛ صدر عام 

ي حياة الناس بني عامي     ـ، رواية متثل التفاعالت اليت حدثت ف       ونتاجهاخماض الطفرة     -١٣
م، ١٩٨٦/هـ١٤٠٦م، وقد صدر عام     ١٩٨٠/هـ١٤٠٠م، حىت عام    ١٩٧٥/هـ١٣٩٥
 . صفحة٣٩١



، رواية متثل جيل العصامية الَّذي بىن نفسه بنفسه قبيل وإبان عصر النفط؛ صدر عام                فاحل  -١٤
 . صفحة٣٠٢م، ١٩٩١/هـ١٤١١

ام ـدر ع ـم؛ ص ١٩٨٠/هـ١٤٠٠، رواية متثل حياة الناس بعد عام          ج الطفرة نتائ  -١٥
 . صفحة٢٧٣م، ١٩٩٢/هـ١٤١٢

 .، رواية، وهوحتت الطبع اآلن، سيصدر إن شاء اهللا هذا العامبائع املساويك -١٦
 . صفحة٢٢١م، ١٩٨٨/هـ١٤٠٨، شعر فصيح صدر عام رؤى مسافر -١٧
 . صفحة٢١٠م، ١٩٨٩/هـ١٤٠٩، شعر فصيح صدر عام لواعج -١٨
 . صفحة١٨٣م، ١٩٩٢/هـ١٤١٢، شعر فصيح صدر عام هواجس -١٩
 .، شعر فصيح حتت الطبع وسيصدر هذه السنةأشجان -٢٠
صور من روائع الشعر العريب، وهو حتت الطبع        "  شذرات المعة "  : اجلزء األول من كتاب    -٢١

 .اآلن، وسيصدر هذا العام إن شاء اهللا
يف ثالثة أجزاء من املوسوعة التراثية الشاملة، اليت ستصدر عن           اشتراك مع آخرين يف تأل      -٢٢

 . شركة الدائرة، وهذه األجزاء عن اخليل، واإلبل، والصيد، واهللا املوفق واملعني
 

  ))كلمة احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث أعطيت الكلمة لصاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه، فقال

 .. الرمحن الرحيم بسم اهللا-
 أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خري خلقك،                -

 .وخامت أنبيائك، صفيك وحبيبك، سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
 : اإلخوة األحبة-
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
يوف األكارم الَّذين جتشموا عناء       أرحب بكم أمجل ترحيب، وبامسكم مجيعاً أرحب بالض          -

) االثنينية:  (فقد لبوا شاكرين دعوة   ..  السفر، لنسعد معهم بتكرمي األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء         
 .وقدموا من الرياض، كوكبة من أصحاب الفضل، يتقدمهم أستاذنا الكبري الشيخ عثمان الصاحل

 وإليكم، إلقاء الضوء على بعض األساتذة       ، اليت هي منكم   )االثنينية( وأحسب أن من فضائل      -
وقد دأبت جاهداً أن ال تستأثر منطقة دون        ..  الَّذين قد يكون هلم وجود مؤثر يف مناطق دون أخرى          

وحنن نسعى للتواصل من منطلق حرصنا على تأطري هويتنا كأبناء وطن             )  االثنينية(أخرى بأمسيات   



 نصب أعيننا، وهي توثيق مسرية أبناء هذا البلد         -اً   دائم -واحد، نفيد ونستفيد من أجل غاية نضعها        
وبالتأكيد فإن هذا العمل حيتاج إىل      ..  أواصر احملبة اليت تربط بيننا    )  بإذن اهللا (لتعرف األجيال املتعاقبة    

 بفضيلة أستاذنا الشيخ عثمان الصاحل      - سبحانه وتعاىل    -مهة عالية، ومن حسن حظنا فقد أكرمنا اهللا         
 العقبات عن طريق ترشيح بعض األساتذة الَّذين عرفهم وعجم أعوادهم خبربته الطويلة،             لتذليل كثري من  

بتكرمي األستاذ األديب إبراهيم املدجل يف مومسها املاضي،         )  االثنينية(وعلى ضوء آرائه القيمة قامت       
املستقبل كما نأمل أن نتشرف بتكرمي األستاذ محد القاضي يف           ..  والَّذي نسعد به بيننا هذه األمسية     

 .القريب بإذن اهللا، ومرحباً به بيننا هذه الليلة
 وبفضل جهود شيخنا عثمان الصاحل، نكرم الليلة األستاذ عبد الرمحن السويداء، الَّذي                -

استمعتم إىل ترمجة حياته اليت تدل على علم وافر، وباع طويل يف جماالت عديدة، كالتاريخ، والشعر،                 
وقد تساءلت عن السبب يف عدم انتشار ما كتبه هذا األستاذ األديب            ..  والقصة، والدراسات املوسوعية  

.. املتعدد املواهب، ولعل األسباب تتعلق باالنتشار اإلعالمي، سواء كان مقروءاً، أو مسموعاً، أو مرئياً             
ويف كل األحوال قد حيالف التوفيق بعض األساتذة فيجد نتاجهم الفكري واألديب الساحة مناسبة                 

ىل أكرب عدد من املتلقني، بينما يبقى البعض بعيدين عن دائرة الضوء، إما رغبة منهم يف ذلك،                 للوصول إ 
وبالتايل نحرم من نتاجهم؛ غري إنين على يقني بأن شيخنا عثمان            ..  أو ألن أنظار النقاد مل تتجه إليهم      

 .التكرمي لن يرشح إالَّ من يستحقون كل التقدير و- مبا عرف عنه من علم وفضل -الصاحل 
يف مسار كل كاتب،    ..  وأعين النقد البناء  ..   ومبناسبة موضوع عدم االنتشار تتضح أمهية النقد       -

ومفكر، وأديب، ومبدع؛ ذلك ألنه ميثل البوصلة اليت توجه وترشد القارئ إىل خمتلف ينابيع العطاء،                
 . أو سلباًلينهل منها وفق منظور حمدد، حياول من خالله تلقي العمل اإلبداعي إجياباً

 وقد أملى علي هذا االستطراد اعترافاً ال أخفيه، وهو عدم اطالعي على كتب األستاذ عبد                 -
الرمحن بن زيد السويداء، ومما ال شك فيه أن هناك كثريين ممن مل يسعدوا باالطالع عليها يف خضم                    

 .ك، ولو كان للنقد وجود قوي على الساحة لكان الوضع خالف ذل..احلياة ومشاغلها
 ويف مسامهة متواضعة خلدمة هذه املسرية اخليرة، أجريت عدة اتصاالت مع بعض كبار املثقفني               -

يف مناطق اململكة املختلفة، ليتفضلوا علينا بأمساء األساتذة الَّذين مل يأخذوا نصيبهم من االنتشار، حىت                
ضل علينا فضيلة أستاذنا    ، وقد تف  ..نسعد باستضافتهم، وإلقاء الضوء على نتاجهم الفكري واألديب        

 بترشيح بعض األساتذة، ومن ضمنهم ضيف       - كعادته دائماً جزاه اهللا خرياً       -الشيخ عثمان الصاحل    
هذه األمسية؛ كذلك وصلتنا ترشيحات من بعض مناطق اململكة، وما زلنا نتطلع إىل املزيد عن طريق                 

عكم الكرمي وكل من يرتاد      وأحسب أن كل فرد من مج      ..  كل من يتفضل علينا ذه املعلومات      
معين ذا األمر، وهلذا فإين أدعو إخواين الكرام ليوافوا الزميل سعد سليمان مبا يعرفون من                )  االثنينية(



أعالم، وكم تكون سعادتنا أكرب عندما نتشرف بتكرمي ما تيسر لنا من أعالمنا من مجيع أحناء اململكة،                  
 .فنسعد بذلك التواصل علماً وعمالً

هذا اإلطار، أمتىن بكل تقدير، أن نرى دراسات نقدية جادة، عرب الصحف واالت،               ويف   -
وغريها من وسائل اإلعالم، عن العلماء واملفكرين واألدباء والشعراء، من خمتلف مناطق اململكة، ومن               

 بطريقة  منطقة اخلليج بصفة عامة، حىت يتسىن للقارئ العادي اإلملام بأكرب قدر من املعلومات اليت تطرح              
علمية، وبالتايل حتفزه لالطالع على أصل النص كتابةً، أو االكتفاء يف أسوأ األحوال باجلرعة املدروسة               

 .عن املوضوع الَّذي يتناوله جمهر الناقد
.. ، وأن تستمتعوا بأمسية معطرة بشميم عرار جند       .. آمل أيها األحبة أن نسعد ذا التواصل       -

 . ذلكفهل بعد العشية من عرار؟ أرجو
 بيننا يف هذه األمسية سعادة األستاذ عبد الكرمي املدرس، األمني العام ورئيس اجلهاز التنفيذي               -

للغرفة التجارية العربية الربيطانية، فنرحب به أمجل ترحيب، وآمل أثناء إلقاء األساتذة كلمام أن                
نكم وبني الضيف؛ فأهالً    يتفضل اإلخوة الكرام بإعداد األسئلة، حيث سيعقب هذه الكلمات حوار بي           

 .وسهالً ومرحباً بكم مجيعاً
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة الشيخ عثمان الصاحل(( 
 :مث أعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ املريب األستاذ عثمان الصاحل فقال

 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 على أشرف املرسلني سيد األولني واآلخرين، وإمام         احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم      -

 .األنبياء واملرسلني، صالة دائمة إىل يوم الدين، وإىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
هذا شرف يل عظيم جداً، أن أحتدث من هذا املنرب الَّذي بناه وشيده أديب كبري               :   أيها اإلخوة  -

خوجه؛ هذا الرجل الَّذي كان لذوقه ولثقافته ولعلو بابه يف          ووجيه كبري أيضاً، هو أستاذنا عبد املقصود        
األدب أثر ذلل به كل الظروف والصعوبات، حىت أوجد هذه االثنينية؛ وال أعتقد أنكم تعتقدون أا                 
تنطلق من جدة فقط، وإمنا تنطلق من اململكة العربية السعودية، اليت كل فرد منها يعرف ما هلذه                    

؛ فهذا التاريخ الَّذي كتبه أستاذنا عبد       ..ما هلا من قيمة، وما هلا من أثر كبري جداً         االثنينية من مكانة، و   
املقصود تعليق شامل، تقرير عظيم، كلمات نابعة من قلب كبري، معلومات كلنا يتلقاها بصدر رحب                

ان ؛ وما أعتقد أنين أستطيع أن أعرب عن هذه الكلمة وما تضمنته من كلمات قيمة ومع               ..ويشكره عليها 
 .كرمية



 أما هذا الوفد الَّذي قدم إىل هنا، فطبعاً كلنا صحبة األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء،                   -
الَّذي هو ضيف االثنينية، ومعي اخلال إبراهيم بن ناصر املدجل الشاعر، واألديب، والكبري يف وظيفته يف                

يم حضرنا للتهنئة بسالمة أستاذنا عبد      جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؛ غري أنين واألستاذ إبراه         
 سليماً معاىف، وهذه    - وهللا احلمد    -املقصود خوجه، هذا الَّذي عمل أربع عمليات ضخمة خرج منها           

نشكر اهللا عليها، مث نشكره هو أيضاً، ألن من شكر اهللا زاده اهللا نعمة،               )  سبحانه وتعاىل (نعمة من اهللا    
شكره هللا وحبه هللا وحبه ملن حيب اهللا ورسوله، وهلذا أعطاه اهللا هذه             ومن النعم اليت زاده اهللا عليها هي        

 ..الصحة وهو اآلن بيننا، وهللا احلمد كأصح ما يكون جسماً وعقالً وفكراً ووطنية
 ببعض كلمات للتهنئة،    - وأظنه حاضر اآلن     - أما نئتنا بسالمته، فقد أسعفين أحد األبناء         -

فلست بشاعر وإمنا الشاعر اخلال إبراهيم بن ناصر         ..  مسحوا يل نقتطف منها بعض هذه األبيات، فا      
 :املدجل، يقول

مســعود] ٍةخــوج[كــلٌّ بعــودِة  
. 

 ــفَاء والش ِنلْــت ِعــيد ِإنَّ ذَِلــك
. 

ــد  ــنك عدي ــبت ع ــذ غ ــؤاهلم م وس
                                                            . 

]وخلكم[ا والصحاب و  ـَّرت عن ـذ سِ ـم 
. 

ــ ــود إنَّ السـ ــروِر تقُـ ياحةَ للسـ
. 

ــوا   ــن[قَالُ ــياحةٌ] دنَبل ــك ِس ــت تل قُلْ
. 

ودممـــد كعـــوـــِرير مالس قفـــو
. 

  كمــأن ــونَ ب لمعيب يــح ــان ص ــا ك م
. 

ا وهِمـــنـــودهـــا جمهمِبه تكـــن
. 

 ِمب ــن ــلَّماً ِم سم ــت ــراِح قم ــِع اجلَ ض
. 

ــ ِنع   ــود جي ــه ــا اإلل  ــيك ٍم عل
                                                            . 

 مداًـح  ي يبن  ـا اب ـ ِلر"ل"  وٍدـمقصىـَع
. 

  ــِديد الِء شــو ــو بال ه ــن م ــاج عِإز
. 

ــاً  ــك خائف ــن ِرفَاِق ــك ع ــيت ذل أَخفَ
. 

ــدى ا م هــن ــرأي ِم ــِديدوال اِن سمــز ل
. 

ق شـــهٍم معـــِرٍق ِبـــوفَائِهالَأَخـــ 
. 

 ــالَِل و ــو يف اِخل فَهــو ــيديف ال اِء عِم
. 

نـِء م اـفَاهنأوا ِبِشفَ ]..  ـةَجوا آلَ خ  ـي[ 
. 

ـ   ذَا مقْصــودوالشــيخ مذكُــور ِبـ
                                                            . 

ــواِنهِ     ِإخ ــن ــر ِم ــكْر والتقْدي الشو
. 

ــ ــى اللِّس ــيد وعلَ ــناِء نِش ــن الثَّ اِن ِم
. 

ـ   ــعر يطْـ ــبلَه الِش لَ نــج رب أَنْ يس
. 

  ـــطُوِر فَـــِريديف الس ظَّمـــني رد
. 

 النو   ــاِهد ــاِئِل ش ســلِّ الر ــر يف كُ ثْ
. 

   واجلُــود حــوطُهاِخلــالَِل ي مكَــر
. 

ســــرتوره وِرفَاقُــــنا يف مــــِرتٍل 
. 

بيــر ــود عــ ــيانها معهــ ٍة ِتبــ
                                                            . 

ــنا   عرٍ [مــد ــو ب ــةٍ ] أَب ــيم مجلّ زع
. 

 ودرو نقُهــب ــاً عـ ــدت ِرياضـ وغَـ
. 

ــيقها    ــراج يف تنِس ــا اإلخ هانز ــد قَ
. 

ــزهو ِبِهــ  ي ــود ــاِن عقُ اجلُم ــن ن ِم
. 

كَالِغـــيِد زيـــن احلُلَـــي جبـــيِدها 
. 

ــِن  ــم الب ــ[ه خوةَج [ــود ــر ووفُ ضح
. 

ــبِلهِ    ــع ِش م ــد ــِر أمح ــن التويِج ابو
. 



 ودــر ــياِن يـ ــن ِللبـ ــنا مـ وأِديبـ
                                            .                 

 ــن ــاً وجئْـ ــئ آِدبـ ــؤدباًا نهنـ مـ
. 

يف الـــثقافَِة و ـــوهاِن فـــِريدـــيالب
. 

 ــنم عــرٍب وأبــوكى يــحفُص أِديــبو
. 

ــاِن وذَرب اللِّ ــهودسـ ــرفُه مشـ ظَـ
. 

ــ  مــح ــن قَاِض ب ــِثِهد ــذِْب حِدي ا بعين
. 

عـــيد ـــا يف ِلقَاِئـــكالَهـــا حؤير
. 

حتـــى اطمأنـــا أَنكُـــم يف ِصـــحٍة 
. 

و  ــود عِه نــي ــداً إلَ ــرياِض غَ ــى ال إلَ
                                                            . 

 كُــمِإذْن طْلُــبن موِف الــياملُِضــي ِمــنو
. 

 و ــابق ــيق سـ ــر عمـ ــدجأَثَـ ِديـ
. 

ــا  ى لَهــر ــلُ عــنكم ِذكْ والفكــر يحِم
. 

ــــا واِههِلجــــوها سلعــــزيِزيد
. 

الــرجاِل طمــوحهامــا املَــالُ يبِنــي يف  
. 

ــب ــا ِبـ ــكفّـ ــوم يسـ ودذٍْل بالعلُـ
. 

   فَاقـــهلُوا إنمعـــتـــا اسإالَّ إذَا م
. 

 ــبديد ــيها وال التـ ــبخلُ يخِفـ الَ الـ
                                                            . 

 ةٌ  وــخي ــدياِر س ــب ال ــى ح ــد علَ ي
. 

   ـــودحج همِن مــنحِة الــرملــِنعو
. 

ــرِ   ــن ثَ ــم ِم ــارةٍ ك كِحج ــه ي مالُ
. 

ــــودلْمج ــــهأو متــــرٍب فكأن
. 

ــرابةٍ    ــِرفُه وال ِلقَـ ــرف يعـ الَ العـ
. 

  ودــــبعــرياِلِه م ــه ِلــ فكأنــ
. 

ى وأصــبح حاِرســاً أَمــوالَه  أمســ 
. 

  فيدغريهـــم ســـي أَو ُألولـــئكم
                                                            . 

  و ــِدم ــوِطن أو معـ ــوال مـ اِطنمـ
. 

ــودفالفَقْـــ ــيوِنه موجـ ــين عـ ر بـ
. 

ــرٍف  صيف م ــه فْسون ــِنني ــي الْب نِس
. 

 ــن ــيِه بـ ــت علَـ ــاِرٍم رفَّـ ودمبكَـ
. 

يف ســعِيِه] ٍةكخــوج[أو ال يكــون  
. 

ودـــدمـــا مِتـــِه ِبهوداطُ نِســـمو
. 

ـ   اَأليــاِدي جمــةُ وش ووجــه بشـ
. 

ــ ــباخلي ِر فَه ــِريد ــروِر ب ــى الس و إلَ
                                                            . 

  هــت ــا أَنفَقْـ ــربو كلَّمـ ــالُ يـ واملَـ
. 

و   ــيد ــبني قَِص ي ــم ــراِم لَكُ ــِن امل ع
. 

 ا وــن ــاِئدٍ إحساسـ ــرورنا بقَصـ سـ
. 

 ــيد ــنه نش ــحِب ِم ــان الص ــى ِلس وعل
. 

ــجلَ نــ    ــرب أَن يس ــعر يط بلَكُمالِش
. 

  ـــطُوِر فَـــِريديف الس ظَّمـــني رد
. 

    ــاِهدــاِئِل شسيف كُــلِّ الر ثْــرالن
. 

   واجلُــود ــوطُهحاِخلــالَِل ي مكَــر
                      .                                       

اقُـــنا يف منــــِزلٍ ســـنزوره وِرفَ  
. 

ودـــِلِه املعـــبِمـــن فَض الَكَـــه أَو
. 

 بكفـــاِحكُم هتـــيدش لَقَـــد ـــرقَص
. 

خــــوٍج[ِل ِآلو [وددــــال ويف الِفع
. 

 ــذا و ه]ردــن ب [ ــويِعر ش ــي ــا أُخ ي
. 

  ــب ــنا عــ ــه لــ ودذاك يقَدمــ
. 

ــ  ــنك أنقَ ــيعاً ِم ــو مج سحٍن"ى نــت "ِلب
. 

ـ   ودوكـــأنهن إذَا رصـــفن عقُــ
                                                            . 

ــالَنها   ــِه رسـ ــن دالَِّتـ ــبن ِمـ والـ
. 

 ــيد ــوم تبـ ــنه وللهمـ ــبؤِس ِمـ للـ
. 

شــقراُء نشــوتها لَــدى أفْكَارنــا    
. 



 ودــن ــنا وهـ ــار هـ ــته تجـ جلَبـ
. 

ــ  ــوالعـ ــِر مباِخـ ــتاز جبمـ ٍرود ممـ
. 

ــود  ــيب العـ ــرِق يطـ إنْ زاد يف حـ
. 

 ــِتِه و ــالَِء ِقيمـ ــِهِلغـ ــم أَِرجيـ شـ
. 

ــبلُ  اِض[حيــر ــدود ] ال شــنا م ِبقَلِْب
                                                            . 

ــئٌ  ــنا منِبـ ــاٍل لَديـ ــوديعكُم غَـ تـ
. 

 ودــد ح ــِتلْك ــا ِل ــِري م ملَع ــف عطْ
. 

وقُلُـــوبكمِللْقَلـــِب فـــيما بينـــنا 
. 

 

  ))كلمة األستاذ إبراهيم املدجل(( 
 :مث ألقى سعادة األستاذ إبراهيم املدجل الكلمة التالية وأتبعها بقصيدة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، وأصلي وأسلم على رسول اهللا حممد، وعلى آله وصحبه                 -
 .ومن وااله
لفضيلة والدي وأستاذي الشيخ عثمان الصاحل، صاحب السعادة الشيخ عبد              صاحب ا  -

 ..املقصود خوجه، أيها احلفل الكرمي
 جئنا بقلوب خفقت عند سفر األستاذ عبد        - أيضاً   - جئنا بقلوب مفعمة حبب اجلميع، ولكننا        -

عر األديب   بصحبة الشا  - أيضاً   -املقصود للعالج، خفقت مشفقة مث خفقت فرحة مسرورة، وجئنا           
األستاذ عبد الرمحن السويداء، لنشارك معكم يف هذه االثنينية، اليت ال أعتقد أن هلا نظرياً يف عصرنا                   

 .احلاضر يف طريقتها ويف إعدادها، وفيما يبذل فيها من سخاء كله يف سبيل العلم واملعرفة واألدب
 أيضاً  -د أن أقوله، ولكين      لقد كفاين أستاذي األستاذ عثمان الصاحل يف مقدمته ما كنت أري           -

 إخوانية، تصور مشاعر حميب الشيخ عبد املقصود عند سفره داعني له             عملت قبل ايء إليكم أبياتاً     -
 :بالسالمة، وعند عودته حامدين اهللا على شفائه وعودته

 

  )) ُأخرىخلجٌة(( 
ِللُقْــياه.. قَالَــتها: والْحمــد ِللَّــهِ 

. 

أســـِلمه ربـــاه: قَالَـــت مـــودعةً 
. 

ــت صخــا ش لَطَالَم : ــواله ــوى مل نج
                                                            . 

كـربى علـى مقلٍ    وفاضـِت الْفَـرحةُ ال     
. 

  ــن غم ــاب ــاٍب ط ــودها يف رح اهعقُ
. 

   تظَمــت واْن ــم اَء الْهدــع ص ــت تنفّس
. 

   ــرعاه ــا زالَ ي ــى م ــرنو إىل ملْتق ت
. 

ـ    اواستبشــرت واشــرأبت يف تطَلُِّعهـ
. 

 اهــن مي للحــب تــر خــا اد ــِورد م والْ
. 

ــى  ــبلَت كَالْعطَاش ــبها: وأَقْ ح :ــج هم
. 

 اهــد ــِب نفْ ــغاِف الْقَلْ ــن ِش ــا ِم كُلُّهو
                                                            . 

 ماحاْزح ـو ى شغف  ـول ه ـتدتناًـذا الْم
. 

لْقَــاهت تــا كُــنا مــهســٍة مجهم ِمــن
. 

  تــِفي ش ــم ــِفيت كَ ــٍد إذْ ش ــا حمم أب
. 



ــاكَه اهللاُ   ــيٍة كَسـ ــوِب عافـ يف ثـ
. 

ــي  ــروٍر وه ــن س ــت ِم ــرمقُكُمتهلَّلَ ت 
. 

  الَهــي ــبهاِء لَ ــِن والْ سالُ يف الْحــت خت
. 

ــجٍ   هذا و ــنني ــنا اإلث ــاد ل ــدتم فَع ع
. 

        الـروِح، و ـموالـرؤى، وس بـنيالْجاه
                                                            . 

ــنحةً    جــى م ــبهجةُ املثل ــادِت الْ وع
. 

ــيلِ  ــي اللَّ ــناه .. دياج ــيٍت أِلفْ يف ب
. 

 و  هتــع ــوي أِش ــنا تط ا الســن ِفي ــاد ع
. 

  ــاه ــبارى يف تحايـ ــوقَها تتـ معشـ
. 

ــِه  ــوع ِب ــى اجلم ــنا تلْقَ تيب كُمــت يلَب
. 

ــرفٍة يــ  ــيِض مع ــناهوف جم بــي ا ِط
. 

ــن أدبٍ    ــراق م ــنهلَ الرقْ ــنهلُ امل وت
. 

 ــالَ الْغ ــِه ِلع ــمت ِب ســاه ــاِت رؤي اي
                                           .                  

ــٍل  جــن ر ــاك ِم ــا أوفَ ــِه درك م ِللَّ
. 

اهـــرسي اهـــنمي أتـــا مـــا رمبرو
. 

يســخو ِبهــا حــيثُ يجــزاها مضــاعفَةً 
. 

اياهـــجةٌ حتـــتذَى فـــيها سووقُـــد
. 

 ـــيِلَألج ـــيفَه أتاِل مدرســـةٌوِإنْ ر
. 

   ــياه ــيِه دن ــتحوذَت عل اس كــري وغَ
. 

 هــي ــا وِج ا يهــت صخاأَرــِته اهجيف و 
. 

*   *   * 

معــناه ِوي فَــاضــدوباً وشو طَــرــدأَش
. 

 فــِرح ــي ِبكُــملِكن حأمــد مــا جــئت
. 

واـم تاه ـ وك م غَنوا ـر ك ـعشاقُها الْكُثْ 
. 

عِشــقْتها لــيلةً تاهــت بعاِشــِقها    
. 

و  ــواه ــِك جن ــِر األي طَي ــع م ــت رتل
. 

ــذَالً   ا جــن ــا أعراس ِبه تاهــب ت ــم وكَ
. 

   اهــن يع ــه ــا أقذَت ــدةَ م لُ جــي ولَ
                                                            . 

ــةٌ   هاِمس اجــو واَألم ــت ــر ينِص حوالْب
. 

و الْي ـذَِلك  ماًـ حقّ -و  - س ـ لَسأن ـتاه
. 

ــِرها   ــن مفَاِخ ــتاٍج م ــوماً ِب ــيت ي حِف
. 

  ــراه ــنفِس ذك ــوةً يف ال ــزلْ حل ومل ت
. 

ــزلْ خفَ  ــا ت لَمهــر ــِب تذْكُ ــات القل قَ
. 

   ــذَاه ــٍد وأش جا نــب ص ــن ــباقٍَة ِم ِب
. 

ـ     ــرى أَؤطِّـ ــةً أخ ــم خلج رهاوتلك
. 

 ــاه ــز ربـ ــباِس الِعـ ــبِقِه بلـ ولْتـ
                                                            . 

لكُـــم جمـــيعاً وِللْوجـــيِه ثانـــيةً 
. 

 

  ))مداخلة(( 
 :ويتدخل الشيخ عبد املقصود خوجه متحدثاً قائالً

 -لة الشيخ عثمان الصاحل، األستاذ الفاضل إبراهيم املدجل، أجدين           سيدي األستاذ اجلليل فضي    -
 أجدين كتلة من احلياء     -يف احلقيقة وأنا حماط بكل هذه الكلمة املليئة باحلب واملليئة بأكثر مما أستحق               

عاىل  سبحانه وت  -وأنا بني أيديكم، وال أستطيع إزاء ما أفضتم به علي من كرمي الثناء إالَّ أن أسأل اهللا                   
 - سبحانه وتعاىل    - أن أكون الصغري يف عني نفسي، الكبري يف أعينكم ويف أعني اآلخرين، سائالً اهللا                -

 .أن يثيبكم عين الثواب األعظم، وأن جيزل لكم كل اخلري



 -ثنينيات، وذا أمحد اهللا     وصلين اليوم اجلزُء اخلامس من اال     :   ذه املناسبة نسيت أن أقول     -
 أن أكملت االثنينية مطبوعاا من اجلزء األول إىل اجلزء الثامن، وهي وقائع أحداثها              -سبحانه وتعاىل   

 اآلن  - سبحانه وتعاىل    -وأمسيات هذه السنوات الثماين األوىل من عمرها، وحتت الطبع بفضل اهللا             
ة من عمر   األجزاء الثالثة الباقية لتكمل السنة احلادية عشرة؛ كما تعلمون أننا يف السنة الثالثة عشر              
 سبحانه  -االثنينية، لكن توقفت سنة واحدة ألسباب األوضاع اليت مرت باخلليج، واليت نسأل اهللا                

 خبري، وإن شاء اهللا ستوزع هذه األجزاء الثالثة عليكم          - مجيعاً   - أن ال يعيدها، وأن نكون       -وتعاىل  
 . وشكراً لكم-وعلى حميب االثنينية، 

تاذي اجلليل الشيخ عثمان الصاحل، كما أطمع من أستاذي          ولكن قبل ذلك أنا أطمع من أس       -
الشيخ إبراهيم املدجل، أطمع أن أمسع منهما شيئاً عن ضيف هذه األمسية، لعدم معرفيت شيئاً عنه، إالّ                  
من وقائع الترمجة اليت استمعنا إليها؛ فهل ألستاذنا الشيخ عثمان الصاحل أن يليب هذا النداء، فنستمع                 

ة عما يعرفه عن ضيفنا من مواقف عن مسريته اخلرية يف العلم والتأليف؛ وكما قال                 منه هذه األمسي  
 مؤلفاً وهذا عدد وفري، فال بد أن نستمع         ٢٢إنَّ ألستاذنا ضيف هذه األمسية      :  الزميل عدنان صعيدي  

 إىل كلمات تلقي الضوء على ضيفنا       - إذا تفضل أستاذنا عثمان الصاحل واألستاذ إبراهيم املدجل           -
 .كثر؛ وشكراً لكم مجيعاًأ
 

 :ويستجيب الشيخ عثمان الصاحل لدعوة احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه، فيقول
 أيها اإلخوة، أعتقد أن األستاذ املذيع ألقى كلمةً وتنويهاً وإعداداً قدمه هلم األستاذ عبد                  -

ا الرجل املعتدل اخلليق األديب     الرمحن بن زيد السويداء، والَّذي قرأه املذيع كاف عن اإلفصاح عن هذ           
املتواضع، الَّذي ال نعرفه إالَّ يف النوادي حماضراً إذا طلب منه، والَّذي نعرفه عنه أنه انصرف إىل احلياة                   
مبكراً طالباً التقاعد لكي يتفرغ هلذه املهمة؛ مث إن هذا الرجل من أفاضل أهل حائل، وحائل كما                    

ة، مساحتها مئات اآلالف من األكيال، مث إن حلائل ينتسب حامت            تعرفوا مدينة قدمية ومقاطعة كبري    
 واستقبله ورحب به وقدم له وسادته ليجلس عليها،         الطائي وعدي بن حامت الذي وفد على الرسول         

 ..فأىب أن جيلس عليها، فأحل عليه الرسول بالقول والفعل باجللوس، فاستند عليها عدي بن حامت
زيد السويداء رجل متواضع، رجل بعيد عن التعاظم، بعيد عن التعايل،            األستاذ عبد الرمحن بن      -

، وهذه الكلمات كما تسمعوا وكما علمتموها، إذا اتصف ا إنسان فإنه يكون              ..بعيد عن االدعاء  
سيداً يف جمتمعه، معروفاً يف حميطه، مشهوراً بأدبه، مث إن عبد الرمحن بن زيد السويداء انصرف إىل هذه                  

 كتاباً إالَّّ أن املعجم من أميز الكتب اليت استطاع أن يصل            ٢٢ة من الكتب، وهي وإن كانت       اموع



إىل تأليفها، فهو ذا قدم للغة العربية واملقارنة بني العامية وأصوهلا العربية كتاباً كبري احلجم جداً يف                   
 .ثالثة جملدات فيما أعتقد

رمحن السويداء قدمها هلذا احملتفي، وهلذا الرجل        إن أستاذنا وأديبنا وحبيبنا وصديقنا عبد ال        -
العظيم عبد املقصود خوجه، هذا الرجل الَّذي أعتقد أن املال استعمله خري استعمال، وأن الشرف                 
استعمله خري استعمال، وأن تواضعه يف هذه الكلمات اليت قاهلا يف شخصي الضعيف، ويف اخلال العزيز                

عهدته شاعراً، وعهدته بليغاً، وعهدته يكتب يف اليمامة يف كل عدد من             الَّذي   -إبراهيم الناصر املدجل    
  نسج فيها أبياتاً رباعية أو     -جدة، مكة، املدينة، حائل، وكل قرية من القرى         :  أعدادها عن مدن اململكة   

 هذا الرجل عبد الرمحن بن زيد السويداء، الَّذي كتبت إىل أستاذنا وإىل           .  مخاسية ميجدها ويذكر قدميها   
، كتبت إليه به فوافق حفظه اهللا وأمده بالصحة والسعادة؛ وأيضاً           ..أخينا ووجيهنا عبد املقصود خوجه    

أشري إىل األستاذ عبد الرمحن، فهو مع أنه وجيه هناك، فهو ينتمي إىل قبيلة كبرية هي قبيلة اخلوالد،                    
 .لهم مشهورونواخلوالد قبيلة مشهورة، أبناء هجر كلهم منها، وكثري منهم العريعر، وك

 مرةً أخرى أشكر أخي وأقدره على هذا التقدير الَّذي نعتز به من شخصه، ومن فضله، ومن                  -
 على هذه القصيدة اليت     - أو خايل إبراهيم الناصر      -؛ وأشكر أخي إبراهيم     ..نبله، ومن مكارم أخالقه   

نين أهنئ أخي إبراهيم،    أعتقد أنه نسجها من أعماق قلبه، ومن ذهن صاٍف، ومن حمبته هلذا الرجل؛ وإ              
 أخي عبد املقصود مبثل هذه الشاعرية اليت يلبسها تاجاً على رأسه، وإن كان يف                 - أيضاً   -وأهنئ  

 وخجالً؛ هكذا يكون العظماء، هكذا يكون الَّذين يقتدون         اًكالمه تواضع، وإن كان ال يرفع طرفه حياء       
ربيل من السماء ميده ذا الكتاب، وبكل خري         رسوالً أميناً متواضعاً، وهو يرتل عليه ج       برسول اهللا   

 .فيه للمسلمني خري كثري؛ أستأذن من أخي عبد املقصود وأترك له احلرية يف أن يواصل الربنامج مبا يرى
 

 :مث حتدث األستاذ إبراهيم املدجل، فقال
ألستاذ  فا - هو خايل وأنا خاله فعالً       - يف الواقع ليس لدي مزيد عما تفضل به أستاذي وخايل            -

 كما  -عبد الرمحن رجل عصامي، اعتمد على نفسه منذ نعومة أظفاره، وقد نشأ طفالً يف أحضان جدته                 
 مث تابع كل ما ينشر، واملتابع هو الَّذي يكثر القراءة ويكون لديه معني ال                 -مسعنا وكما أعرف أنا     

فقد ترك الوظيفة   ..   طموح ينضب، وبالتايل وجدنا أثر ذلك يف املؤلفات العديدة اليت ألفها، مث إنه             
وانصرف إىل العمل احلر، بإنشائه داراً للنشر من جهة ال يريد أن يكون عالة على اآلخرين يف طبع                    

 - يف الواقع    - أن يقتحم هذا املعترك من احلياة، كذلك لديه          - أيضاً   -كتبه ومؤلفاته، ومن جهة يريد      
ي إن شاء اهللا يكون له مستقبل زاهر، ألنه ال           الذ -حس شاعري، فهو جيمع بني احلس الفكري والعامل         

 وبني احلس الشاعري، وقليالً ما جيمع اإلنسان بني الشعر واالهتمام العلمي             -يزال يف مقتبل عمره     



ويوازن بينهما، ال بد أن يطغى جانب على اآلخر، ولكنهما يف األستاذ عبد الرمحن يسريان خطني                   
 .متوازيني
أستاذي عثمان الصاحل قد بالغ يف إطرائي وأنا تلميذ له منذ              كما أحب أن أشري إىل أن         -

صغري، ولعلكم قد استمعتم إىل االثنينية اليت تشرفت باملثول فيها، فهو منذ صغري وحىت اليوم يرعاين                
 . فشكراً لكم مجيعاً، وشكراً له.. وأعتربه والدي

 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء(( 
 : أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء فقالمث
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء                 -

 .واملرسلني نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
 :ة اهللا وبركاته سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه، أساتذيت الكرام، السالم عليكم ورمح-
 الواقع لقد أعطاين شيخنا، وأعطاين اإلخوان أكثر مما أستحق؛ وال يسعين يف هذه املناسبة إالَّ                 -

أن أوجه شكري اجلزيل وأسمى التقدير لصاحب هذه االثنينية، وأهِنئه بسالمة الشفاء؛ هذه االثنينية               
 الدعوة بواسطة أستاذ اجليل الكرمي الشيخ       ؛ حيث وجه إيلَّ   ..اليت مجعتين ذه الوجوه الوضيئة، اخلرية     

عثمان الصاحل، الَّذي كان له الفضل األول يف اإلشارة إيلَّ، فجزى اهللا الداعي واملدل خرياً؛ كيف ال                  
، ممن يستفيد منهم    ..والشيخ عبد املقصود خوجه ممن يشجعون األدب واألدباء، والشعر والشعراء          

 .أمثايل، فله الشكر الوافر على ذلك
 

 أساتذيت الكرام يصعب على املرء احلديث عن نفسه، حيث جيد حرجاً يف ذلك، لكن إيضاح                 -
بعض اجلوانب قد يشفع له يف توضيح بعض اجلوانب من عمله، فقد يشفع له وجيعله يتجرأ باحلديث                  
 عن هذا البعض؛ فاإلسهامات املتواضعة اليت أسهمت ا تنقسم إىل عدد من القطرات، ولكنها تتجمع               

سأضع موجزاً لكل مؤلف ال لغرض الدعاية، وإمنا        :  يف جمرى األدب والتاريخ، وهي على النحو التايل       
 .لغرض املعرفة بالشيء

 

، هذا الكتاب يشمل أطر احلياة اليت كانت        "جند باألمس القريب  "  : ففي جمال التراث كتاب    -
السعودية، وطرق الناس يف ذلك     تسود ذلك اجلزء الغايل من وطننا الكبري احلبيب اململكة العربية             

الوقت طرق املعيشة واألنشطة اليت كانت فيها، وما يتصل ذه احلياة اليت كانوا يعيشوا، يف كل                  
، كل  ..جماالت احلياة، سواء يف األنشطة الثقافية، واألنشطة املعيشية، واألنشطة الترفيهية، وما إىل ذلك            

 .تهذا يتضمنه هذا الكتاب وهو من أول ما كتب



فالقهوة العربية كما هو معروف هي املشروب       "  القهوة العربية وما قيل فيها من الشعر      "  : ثانياً -
املفضل اآلن، ال يف العامل العريب وحده وإمنا يف العامل أمجع؛ فهذه القهوة أو املشروب الَّذي أصبح اآلن                   

 املشروب مر مبراحل صعبة      هذا - وهو واجهة الكرم عند العرب       -يعد عند البعض مفخرة من املفاخر       
من احملرمات، وقد صدر حبق هذا املشروب         يف بداية استعماله، وكان يف البداية يعد من املخدرات أو         

 على فتوى بأن من شربه يعامل معاملة شارب اخلمر، فكان جيلد مثانني جلدة،              اًمرسوماً من املماليك بناء   
 بدأ التغاضي عن شربه يتسع شيئاً فشيئاً حىت أصبح           ، مث ..وتكسر آنيته، وتغلق احملالت اليت هو فيها      

 .املشروب املفضل يف العامل كله
سميته النخلة العربية ألنَّ هناك ستة عشر نوعاً من النخالت كلها غري            "  النخلة العربية "  : ثالثاً -

 من اجلزيرة العربية    عربية، والنخلة العربية نبتت يف هذه اجلزيرة اخلرية املعطاء، نبتت يف املنطقة الشرقية            
 ألف سنة، فقد ثبت     ١١يف القطيف، أو يف جزيرة البحرين على اختالف؛ هذه النخلة عمرها اآلن              

 وهي تعطي مثارها، وانتشرت يف      - ومنذ ذلك الوقت     -تارخيياً أا ظهرت يف القرن التاسع قبل امليالد         
الل اخلصيب، فمصر، فاألندلس؛ وهذه     كثري من أحناء العامل، انتشرت من جنوب اجلزيرة العربية، فاهل         

 .النخلة تعرضت هلا من اجلانب األديب، ومن اجلانب العلمي، ومن اجلانب االقتصادي
هذه ثالثة كتب اشتركت فيها مع جمموعة من أساتذة اجلامعة،          "  اخليل واإلبل والصيد  "  : رابعاً -

 .وسترى النور قريباً
 جند اليت تكلمت عنها خيتلف نوعاً ما عن بقية           وخاصة يف منطقة  "  الشعر الشعيب "  : خامساً -

املناطق األخرى، فأوردت منه كتاباً من ثالثة أجزاء موثقة ومشروحة، معادة كلماا العامية إىل أصوهلا               
 .العربية الفصيحة

اللغة هلجتنا العربية اليت نتكلمها اآلن، ليست كلها هلجة عامية، وإمنا            :   يف جمال اللغة   ثانياً  -
يها الكثري من الكلمات العربية القح؛ فهذه الكلمات استطعت أن أمجع منها حوايل مخسة آالف               يوجد ف 

 ألف اشتقاق من هذه الكلمات، وأوردا وأثبتها فيما يتعلق باملنطقة اليت            ٢٦لفظ، يشتق منها حوايل     
 .درست فيها

عض القصص  لست قاصاً كما هو معروف، وإمنا راصد لب       ..  القصص:   موضوع القصص  ثالثاً  -
الواقعية، القصص الواقعية اليت كانت موجودة يف تلك البقعة؛ وتلك القصص تدل على مكارم                  
األخالق وعلى املروءة والرجولة، واألمور احلسنة اليت نادى ا ديننا اإلسالمي احلنيف، واليت يتخلق               

 .ا اخللق العريب منذ العصر اجلاهلي إىل اآلن
 :د هذا إىل أن أمسعكم شيئاً مما قلت يف جمال الشعر وامسحوا يل إذا توقفت عن-
 .كما هي بعينه..  ابن الصحراء حين إىل الصحراء، ويصورها كما حتلو له-



  ))صحرائي(( 
ــباً ــي  ح ــاِق أَرجاِئ مــلَ يف أَع لْغغت 

. 

ــحراِئي   ص تــب بأَح ــد ــِوين فَقَ الَ تعذُلُ
. 

ــي   ــبِح أَفْناِئ الص ــمات سن تــب اعدو
                                                            . 

أَحببــتها حــني شــع الــنور يف بصــِري 
. 

و دــت ــني مشـ ــا بـ ــثَاِءأَِديمهـ ميـ
. 

ِحـني درجـت ِبخطْـِوي فَـوق منِكِبها         
. 

راِت ِجســمي بــني أَجزاِئــيجــرت ِبــذَ
. 

 ــر ــي س ــرياِت دِم جا يف مهــت بحم ت
. 

ــويداِئي   اعاً يف ســع ت شقَرــت اس ــم ثُ
. 

 وِحــي وِبر افَــتاخِجههــوِجســمي يف ت
. 

ــع يف  ٍق شنوــر ــناءِ كَ ســاِن ح جأَو 
                                                            . 

ــؤتِلقاً    م ــوردي ــوِنها ال ــنت يف لَ فُِت
. 

 انــب ــف كُثْ ــي هيِل ــر الراِئ هبــا ي ا م
. 

ــِبها   ــى يف جواِنـ ــجٍد يتلَظَّـ وعسـ
. 

ــقْراءِ   ش ــاف ــِتها أَعطَ مــِفي ُألد ضي
. 

ــنفَها    اِج شهــو ــِة ال ــن الِفض ذَوب م
. 

مؤتــــِزرات ِبكُثْــــباٍن وأَنقَــــاِء
. 

ونقَّطَـــتها ِجـــبالٌ يف مـــراِبِعها   
. 

  هالٌ زخ رمالسـا فِ ــو ـي خ نجو اِءـد
                                                            . 

الْحمــر ِمــنها كَمــرجاٍن يــزينها    
. 

ــثَاءِ  عو ــد ــاد بع مــي ح ــف الرواِب خلْ
. 

ــزوٍن يف   ــن ح ــلْ ع سالَ تــاو ِتهفَاوت 
. 

اِض وــي ــيح الِْغـ ــرعاِءِفـ أَدواح ِبجـ
. 

 و ادــِوه ــبدو ال ا تهاِوحــن ــانٌ ت ضِري
. 

واِءــجف أَ ـن كَشِف ِسر خلْ   ـيِشف ع 
. 

ــهِ    ــماها يف نقَاوِتـ ــي سـ فَيروزِجـ
. 

تكَــاد تلْمــس مــتن الْكَــوكَِب الناِئــي
                                          .                   

  هــب ــعت كَواِك ــى ش جالد ــاه ِإنْ كَسو
. 

*   *   * 

ــاءِ    ــن املَ ــدرانٌ م ــد غُ ــرز اخلَ تطَ
. 

ــبها   ــيثُ جاِن ــلَّ الغ ع نــي ــقْتها ِح عِش
. 

ـ    ــنِة اَألرواِح ِمعطَـ يٍة زبــر ت ــن اِءِم
. 

  تــي ــندما وِل ــباً ِع ِطي ضاألر ــت فَاحو
. 

 و ِديروِدٍس الَزــن ــن سـ ــواِءِمـ أَنـ
                                                            . 

اِس النبِت أَروعه  ــن ِلب ـم اكْتست م  ـثُ 
. 

ر الراِئي ـلَوٍن يسح لِّ حجٍم و  ـن كُ ــِم
. 

ــتحٍة  ــٍر مفَــ ــنت ِبأَزاِهيــ وازيــ
. 

ــذَاءِ   أَش فــر ا عهِويــت حوالَ ي ــر ِعطْ
. 

تفُــوح ِمــنها عطُــور الَ يناِفســها 
. 

م الزهــر يف ألْحــاِن ســراء  يــناِغ
. 

ــِرداً    ــا غَ اِئهجيف أَر ــر الطَّي حــد صوي
. 

*   *   * 

ــداِء ــيقَاٍت وأَنــ ــاٍس رِقــ ِبأَنفَــ
. 

 ــب ها صــي ــقْت ِف ــيعِش ــٍد يناِفحِن جا ن
. 

ــاِئي  ضــي وأَع ــروح يف قَلِْب ــنِعش ال ِلت
                                                            . 

   راً وجيحس اِس قَ  ـطَافَتـلُّ الن عجه واـد
. 

ــاءِ   ــِري دونَ إغْفَ سِل وتــي ــع اَألِص م
. 

ــ  ــراِبِعها تطَ ــي م ــيفاً ِف ص ــر اِرد احلَ
. 



ِســماتها بــين ِحنِطــي وســمراءِ   
. 

ِلتســلُب الشــمس ذَوبــاً مــن أَِشــعِتها 
. 

*   *   * 

ــواءِ  ــِق أَض ــن دفْ ــمخت ِم ــةً ش اموه
                                                   .          

ــباً   ــلَّ منتِص ــناً ظَ ِبيها جــي ــقْت ِف عِش
. 

ِإالَّ ِلخاِلِقهـــا مـــن فَـــوِق علْـــياِء
. 

ــة    اِكعــاِم ر ى اَأليــد ا ماهــر ــالَ ت فَ
. 

تـــنقَض طَاقَاتهـــا يف لَـــم أَشـــالَِء
                                                            . 

ــوقُِّدها   ــن ت ــوالً م ــيها عقُ ــقْت ِف عِش
. 

ــو ــو ح ندنَ يــو ــه الكَ ــيتجاِب لَها الناِئ
. 

ِلتــرفَع الِعــزةَ القَعســاَء شــاِمخةً 
. 

ــاءِ  موإي ــز ــوقِْت يف ِع ــع ال م ــِري جت
. 

 ِر حــماِه السا اِجلــبهِفــي ِشــقْتةًعاِســر
. 

ــاءِ   ــِر ِإبطَ ــن غَي ــاً م ــبت ِبخط توثَّ
. 

ـ    ي مجاِهــدةٌســواِعد خلْفَهــا تبِنـ
. 

ــواءِ  أَن ــف ــماٍء خلْ انَ ســن ــِري ِع يفْ
                                                            . 

ــاحِتها  س قــو ــرحاً فَ ص ــد ــي املَج ِلتبِن
. 

  أَن وِشقْ ـالَ غرـي ع الي ائ ـترحص يـوم
. 

قَـد ِهمـت ِعشـقاً ِبهـا يف كُـلِّ ثَاِنيةٍ            
. 

 

 :وبعد إلقاء القصيدة واصل الضيف حديثه عن إسهاماته األدبية، فقال
التاريخ حقيق إذا تلفتنا مييناً ومشاالً وجدنا كل أجزاء الوطن العريب واإلسالمي            :   التاريخ رابعاً  -

 تلك املنطقة منطقة جند، وقد تناولت يف هذا          ازيرة العربية باألخص، كل تارخيها واضح ما عد        واجل
الكتاب تاريخ جند خالل ألف عام هجري يبتدئ من العام األول للهجرة وينتهي يف رأس األلف                   
اهلجري؛ فحاولت جتميع املعلومات وكل ما يتعلق يف هذه املنطقة من أي أحداث أو أي شيء حدث                  

 . هذه املنطقة، وصدر الكتاب يف جزأينيف
" رائد"  :وإن مل أكن بارعاً يف الرواية، فهناك ست روايات، األوىل باسم           :   الروايات خامساً  -

 :ومتثل جيل اليوم من الشباب الَّذين وجدوا كل شيء مهيأ هلم وكل شيء ميسراً هلم؛ والثانية بعنوان                 
لَّذي مجع بني احلياة األوىل واحلياة الثانية، وكافح وناضل،          متثل اجليل الَّذي يسمونه املخضرم ا     "  فاحل"

ومتثل مشاكل الزواج ومشاكل    "  العزوف"  :حبيث إنه وصل إىل القمم من هذه احلصيلة؛ الثالثة وهي          
وهو ما صاحب تلك األيام من      "  خماض الطفرة "األمور اليت تكون عائقاً يف موضوع الزواج؛ الرابع          

 .اليت حدثت خالل فترة الطفرةالتفاعالت، ومن األشياء 
 : وقبل أن أواصل امسحوا يل أن أقدم مناذج أخرى من شعري-

 )١(اهلروب
ِبـم تجِ ـا أُماه لَ  ـالَ صمتِك ي  ـد طَ ـقَ

. 

ــي؟  ــن أِب أَي ــاه ــي؟ أُم ــن أَِب أَي ــاه أُم
. 

                                           
 .م١٩٩٣هـ، يناير ١٤١٣، رجب ٨٩نشرت هذه القصيدة مبجلة جتارة حائل، عدد  )١(



    ِض وـرالع ـنهالطَّلَـِبعلَى ِشفَاِهـِك ر
                                                            . 

 و الَتــاؤ ست  تــد ا كَســن ــار لَ أَفْكَ
. 

ٍر باِســٍم رِطــبِ ِبــنفَحاٍت كَزهــ
. 

  هــر معِت يــي ــي يف الب ــح أَِب ِري تــد فَقَ
. 

ــي  ــب أَِب ــى وح بالقُر هــو حِني نــد شت
. 

   ِو مهيف الــب ــتهطَلْع تاِثلَــةًفَقَــد
. 

ــِذبِ  ــا الع قَاِعهع يف ِإيــم الس بــر ِليطْ
. 

وصــوت نبــرِتِه تشــتاقُها أُذُِنــي    
. 

ِإالَّ ِلمــاً و ــثَ ام ــن كَ ع هــر ــم ننظُ ِبلَ
                                                            . 

ــرِتِه  ــر ِبنظْ ــنا ولَــم نظْفَ ع غَــاب قَــد
. 

ى فِ   ـعاروا وتنشع ـن  جالْح ىِبـي ذَر
. 

مـــا بالُـــه عافَـــنا وازور جاِنـــبه؟ 
. 

ــبِب؟  ــالَ س ــاً ِب ــب دوم ــه غَاِض أَن أَم
. 

هـلْ نالَـه ِمـنِك أَمـر قـض مضِجعه؟           
. 

ــبِ  ــياِرها اللَِّج ت ــن ــياِة وِم الْح ــن ِم
. 

أَم أَنَّ واِقعــــه أَملَــــى تهــــربه؟ 
. 

اِة وــي ــم احلَ ِبهعــت ــيِت وال ُء الْبــب ِع
                                                            . 

ــِه؟  ــنوُء ِب ي ــم ِرِه هــد ــي ص أَم أَنَّ ِف
. 

        ِت وـمـِفِه ِبالصكَش ـنِبفَـالَذَ عرالْه
. 

ــي قَ  ــِه؟ أَم أَنَّ ِف ــيك ِب ــر يِح ــِبِه ِس لْ
. 

 و ــدالش رِســيا مهلَــيوا عـارِبســبالْخ
. 

ــ  ــي طُ ــرانَ ِف ــد اَألقْ ــه قَلَّ أَن ٍق؟أَمر
. 

ى عطِْفــِه خيــر اَألنــاِم أَِبــيأَحــنو ِإلَــ
. 

ــٍة  ــلِّ آِونـ ــِتِه يف كُـ ــي ِبحاجـ ِإنـ
. 

ــي   ــت يف كُتِب نوــا د م ــر أَو أَنْ يذَاِك
                       .                                      

ــي  ــويعاٍت يالَِطفُِن س هــن ــتاج ِم أَح
. 

ــرتِهبِ  م ــر ــِليماً غَي ــي س ــق درِب أَش
. 

أَحــتاج توِجــيهه حــزماً وتــرِبيةً 
. 

نفِْســي ِفــداِك أَِجيِبيِنــي عــن الســبِب؟
. 

قَـد طَـالَ صـمتِك يـا أُمـاه فَانتفضي           
. 

*    *    * 

ــب الْح ــؤ ــيها لُؤلُ تنــن ِوج ــالَ ِم هانبو
                                                            . 

ــةٌ   اِجمو ــي ــتاها وِه ــرورقَت مقْلَ فَاغْ
. 

 بع كَفْكَفَتةً فِ ـوـر ِرهدحِ ـي صِبـا الر
. 

ــِبها   ــوق حاِج ــالٍَت فَ خص ــت لَملَمو
. 

ِمــنِديلُها عِبــثَت ِفــي ورِدهــا الــرِطِب
. 

ــرى ويف يــِدها     ةً حــر ــثَت زفْ ونفَ
. 

 ــن ــرةَ ال ــا ِخي ي نعــز جالَ ت ــي نِببج
. 

وربـــتت ِبحـــناٍن فَـــوق عاِتِقـــِه 
. 

بــين اجلَــواِنِح يــا ســلْواي يــا طَرِبــي
                                                            . 

 ـي نِ ـا نيع رـو ِحي كُلَّم ي ووـر فَقَتا خ
. 

ــي ِبمــرتِقبِ    ــبِري يعزبِن ص ــن لَِك
. 

  ِضع ـِبي ـا بِ ــف م  ِني وطِْويي ِنيكرشني
. 

مــن نرتِجــي عــوده ِللْمــرتِع اخلَِصــِب
. 

ــنا  ــه لَ ــِدي اِإللَ هــا ي مبر ــلَّ أَو لَع
. 

يِقيـــنا ِحـــدةَ الســـغِبِلـــِرزِقنا فَ
. 

ــباً  ــيوِم مكْتِس ــدر ال ــلُ ص ــوك يعم أَب
. 

ــتعبِ  ــدةْ ال ــن ِش ــا ِم يف ِظلِّه احتــر ي
                     .                                        

وقَـــد يـــنام ســـويعاٍت يحـــددها 
. 

ــبِ  ــم تِغ ــمس لَ والش هــت يــاِدراً ب غم
. 

    رــدلَّــى صعتا يهــدعبثَــِرِه"ووم"
. 



اِل واهلَضبِ ـي اَألجب ـجوف الصحاِري وف  
. 

ــتجعٍ    ــحبه يف أَي منـ ــيمماً صـ مـ
. 

  عا عن شهانـاغْص  جِس كَالْحمِبـاِع الش
. 

ــقٍَة  ــوادي باِس ــٍة يف ال ــى طَلْح ــا ِإلَ ِإم
. 

ــناِر والْحطَــِب ــرِب ال ــرفَاِق ِبقُ ــع ال م
                                                            . 

 خالص تحت فالكَه دقْصي ِلس ـأَوجـِر مه
. 

هادتـير حم ـا الص ـن قَ ـب ِرِباٍص وقْتم
. 

ــلَفاً  س تــز هج ــد ــيمةٌ قَ ِوِه خــؤ ت أَو
. 

مقَــر ثُلَّــِتِه يف اجلَاِنــِب الــرِحبِ   
. 

ذَتـد اتخِ ـِة أَحواٍش قَ  ـي اسِتراح ـأَو فِ  
. 

وراً وــه ا شهــن ــببِم لــى الْهاماً عأَعــو
. 

ــنٍ   ــالَ ثَم ــاعاٍت ِب ــونَ س ضماك يــن ه
. 

ِبعجــالٍَت ِليجــنوا شــر مــنقَلَبِ   
                                                            . 

 قْضـي  قْتاً ولْونَ وـص  قْبـالو مقَهحسِت ي
. 

تجتــرها أَلْســن مــن أَعجــِب الْعجــِب
. 

ــررةً    ــثاً مكَـ ــغونَ أَحاِديـ ويمضـ
. 

ِبــي الرت ــاِللَديِهم ع "  الْبلَوت"امسى  
. 

 مهــت غَاي ــب ــرهم واللِّع ونَ أَظْهــن حي
. 

ســوق التــيوِس بــدا يف غَايــِة الطَّلَــِب
. 

ــاً  ــبخونَ طَعامـ ــواِقِعِهمأَو يطْـ يف مـ
. 

ــِثِري محــطَّ الشــك والــريِب ِعــند الْكَ
                                                            . 

ــيةً   ــياَء ثَاِنـ ــبوا أَشـ ــا جلَـ وربمـ
. 

  وض ادع ضعــوالب ُء الفَجبِ ــوِر كَاللَّه
. 

 مهــتلْسِل جــلُّ اللَّــياِر وجهالــن ــطْرش
. 

اِء وــي ِة اِإلعــد ــن ِش ــام م ِبِإنْ نعــت ال
. 

 مهــب ــبِح أَغْلَ ــالةُ الص ص ــوت ــد تفُ وقَ
. 

ــبِ  ــنوم والْعِق ــر ال ــيوت مقَ ى البــر ي
. 

  مهــر ــاهم وأَكْثَـ ــدنُ أَدنـ وذَاك ديـ
. 

تكَاِبــد اللَّــيلَ ترمــي اهلَــم يف الشــهب
                                                            . 

ــةً  ِت قَاِبعــي الب فــو ةُ جيــر ــى الْم تبقَ
. 

"الكَنِب"ى  ـعلَ"  الِفديو"ى  ـم تِميلُ إلَ  ـث
. 

تقَطِّــع الــوقْت يف الــتلْفَاِز آِونــةً 
. 

ــرِب ــِو والطَّ ــني اللَّهــاِت ب ــين املَحطَّ ب
. 

        ـوحـثُ نلْهت ضعالـبو" شالَِهثَةً" الـد
. 

ــتبِ  الْع ــع ــوى م ــها يض ــلَّ فَاِرس لَع
. 

ــواِطفَها  ِدي عجــت ست ومــن ــارع ال صت
. 

 تــر ت ــِتِهم مون ــند ــِبوِع عــن ت اح م
                                                            . 

   ــق ــحِوِهم قَلَ ةً يف صيــب ــولَها ِص وح
. 

  بــرــناً تِحي ِبالِْجــدو ِهمِباللَِّعــِبي
. 

 ــاِكِلِهم شــن م ــي م ــنهاِر تعاِن ــولُ ال طُ
. 

والَ جِلــيس ِســوى اِإلرهــاِق والوصــِب
. 

ــالَ أَ  ــا ِإالَّ تعفَـ ــيس لَهـ ــثهمِنـ ابـ
. 

ِبـن السب ــن خلِفها فَتش ع   ـوأَنت مِ 
. 

هـِذي حـياةُ كَـِثِري الـناِس يـا ولَـِدي       
. 

 

 حوراء
ــيا  ــداِقها اَألطْ و بأَحهــز تو فرــو الص

. 

  رــو ــحر واحلَ ا السهــي قْلَتاُء يف مرــو ح
. 

  ــر ــم تنتِش ــوارى ثُ اِري ترــد ــن ال ِم
                                  .                           

عــواِلم بيــنها اَألجــرام ســاِبحةٌ    
. 



 و ــار ِنِه اَألقْمــو ــي كَ ــوم ِف عترــو الكُ
. 

بعـــد بِهـــيج تناهـــى يف رواِئِعـــِه 
. 

 رــر والش امــر واَألج اِريرــد ــك ال ِتلْ
. 

تـد سِبح ـوداء قَ ـ الس ِهي عمِق زرقَتِ  ـِف 
. 

ـ   ــق واِإلميـ مــا الع لُفُّهيو اضــر اخلَفَ
. 

ــواِلِمها    ــتهادى يف عـ ــتالَةً تـ مخـ
. 

  ِدرحــن ــو وت ــا تعلُ اِلهــلِّ آم ج ــن ع
                                                            . 

ــن خلْ  ــوص م غــثَةًت ــالَم باِح ــا اَألح ِفه
. 

ــادت ِإىلَ عِدرــت بت ــي ــاِطىِء العاِج الش 
. 

ــِتها  ــوِل ِرحلَ ــن طُ ــبت ِم ــى ِإذَا تِع تح
. 

ــفْح ِق صــو ــن فَ ــرِم ــاء تنتِث ضيِتِه الب
. 

 هــن ــتطِْويها مفَاِتـ ــيه فَـ تغفُـــو علَـ
. 

 ــر ــا الِعب لْفَهو خدــب ــِر ت ــةُ الطُّه وعرو
. 

ي مــن معاِلِمــهِ نصــاعةُ الــثَّلِْج آ 
. 

رــهى اِإلغْفَــاُء والســِل اهلَــوا َألههِفــي
                                                            . 

ــعةٌ   ــي واِس ــاِطىِء العاِج ةُ الشــاح سو
. 

  هوِش زمالر قْ ـعكْفِبالش ِة الطُّ ـتـررر
. 

ــةً  ــداِب خاِفقَ ــاِبغُ اَأله ــم س ِظلُّهي
. 

 رــد ــاغَها القَ ــاِهمات ص ا سِغهــد وِص
. 

 ـم يا م  ـا بوِنهنرع ـن حاِجبِ ـن تاـِت حه
. 

 ــر ــرِف تنبِت ــد الطَّ ــوباً ِبح ــذَّت قُلُ ج
. 

تـولَ ِإذَا خصت وإن نعس    ـي العقُ ـتسِب 
. 

   ــر ــج نِض ــيها أَبلَ اِجبيف ح جــز وال
                                                            . 

  ــه ــيها الَح رونقُـ ــحر يف مقْلَتـ السـ
. 

ــر ــوهاِج يزدِه ــجِد ال سنٌ مــن العــو لَ
. 

  نوــر ــن ال ــه ذَوب م افَحن ــي ِق الِفض
. 

 مج اتجولَ ـمـٍر ع عِ ـى اَألصتساِع تـدر
. 

ــؤججها   انٌ تــو ــد أَلْ ــفْحِة اخلَ ــي ص ِف
. 

ــن  ــيِح"ِم ــتِهر" التفَاِف شان تــن ــن لُب م
. 

ــةٍ    اِنعــونُ ي ــيها لَ تنــي ِوج ــراُء ِف عفْ
. 

ــ ــيِه و فَ ــدراِري تحاِك ــرالَ ال الَ الْقَم
                                                            . 

ــ  ــج  يىيِض ــه بلَ انز نــي ــنها جِب ُء ِم
. 

ــؤ املَ ــدا اللُّؤلُ ِإذَا ب ــر ــوف ينتِش صر
. 

ــامِتها   ــِة ذَوب يف ابِتســ وِللْمالَحــ
. 

  رــد الص دهــى ِور نمــٍر ت ثَغ ــاب ضر
. 

ــوهِج  ــفَتاها يف تـ ــيطُه شـ هاتِحـ
. 

ــاِبهها  شــا ت اشح"اتانــد ــدررو" ال ال
. 

ــواِص أَخـــ   ــا درةُ الغـ رجهاكَأَنهـ
. 

ها تســتلْهم الصــور وِمــن مفَاِتــنِ 
                                                            . 

 ــى ونجا مــِنهسح ــوِر ِمــنِللْحــبقْتمس
. 

   ــر لٌ والَ ِقصــو ــاُء الَ طُ ــيفَاُء لَفَّ ه
. 

غَــراُء فَــرعاُء فَــتالٌَء مجاِســدها    
. 

   ــر ــِويها فَتنحِس ــدِر يطْ الص ــر وناِف
. 

ذَواِئـب الشـعِر سـالَت تحـت عاِتِقها         
. 

ــ ب بــي ــرقَِض ــاِم ينهِص ســع اَألن اٍن م
. 

ــا  ِدهأَوــي ت ــاِدي ِف شهاً تــي ــيس ِت تِم
. 

 لْمانُ سمـر ـا مِ ـى أَج  ِر ميخ وا ـنذَرا ب
                                                            . 

ــتها   بناِل مــب ِة اَألجبــر ــن ت ــوراُء ِم ح
. 

 ــمش هنــِزيي ــراِد واَألشــداَألج م
. 

ــ  ــي ع ــالَةَ ِف ــرى اَألص تنــار وِن ماِرِنه
. 

 ــِذر ح ــب ــنها راِغ ــذِّهن ِم ــراه وال ت
. 

تــرنو ِإلَــى العاِشــِق الــولْهاِن يف خفَــٍر 
. 



هــا اخلَطَــر ِلكَــبِح غَاياِتــِه ِإنْ حفَّ 
. 

 ــباتعم تــدراً ِإذَا أَبــزِه شِميــرةًت
. 

و ــف ــه العطْ ــاُء ويلُفُّ اِإلغْضــر اخلَفَ
                                  .                           

 ِه وــطَِفي ــرِتها أَو تصـ ــيِه ِبنظْـ تدِنـ
. 

   ــالُ والِْفكَــراآلم هِفــزحالْكُــلُّ ت
. 

يطُــوف ِمــن خلِْفهــا العشــاق يف ولَــٍه 
. 

  ــر ــي تنتِظ ــوس وِه ــتعجلَتها نفُ اسو
. 

ــواِنِحها  ــي ج ــوب ِف ــيها قُلُ ــت ِإلَ تاقَ
. 

ا وهفُــو ِإلَــيهي ــقَرــالَِعِه سيف أَض
. 

الْكُــلُّ يخطُــب ِمــنها الــود يف شــغٍف 
. 

  رــد ــاقَه القَ ــظٍّ س فَاِق ِبحــر ــين ال ب
                                                            . 

 بر ــلَّ أَو ا لَعــه فَاِرس ــار ص ــد ــا قَ م
. 

بثُ الَ يــيح هــنِميي ــذَرِقــي والَ ي
. 

 لَكَــتــا مكُــلِّ م ا ِمــنهــرهماً مقَــدم
. 

رواـر ِإنْ حض  ـاَألمونُ  ـاً يه ـصيداً كرام 
. 

مــوجهاً نحــوها أَشــياخ بلْدِتــهِ    
. 

   رــر الش ِقدوــت سا ياِحِظهــو ــي لَ وِف
. 

 غه مـــنع فَتا عـــزهةًلَِكـــناِضـــب
. 

و ــد ــته ِبِجـ ــتِذروحدثَـ ــي تعـ ِهـ
                                                            . 

 اِزئَــةً   وه ــف ــأَت نحــوه ِبالْكَ مأَو
. 

راملَـــد قَهطَامـــاً فَـــوح هترـــيصو
. 

ــ  بــباً  ِبن ــِبِه لَه ــي قَلْ ــعلَت ِف ٍة أَشر
. 

ظَِفـــر ـــارعب أَِبـــي ـــوحِإالَّ طَم
. 

 و ــز ــِري عِزي ههامــاِفح صي ــن ــي لَ كَفِّ
. 

   ــرشالب ــاغَهــٍد صهِه الَ ِبجِبِجــد
. 

ــِزلُها  نا فَيــم ة الشوــذُّر ــى ال ــو ِإلَ يعلُ
. 

 

 لعيونا
وغَمـــِز اجلُفُـــوِن وِســـحِر املُقَـــلْ

. 

تســائَلُِني عــن حــِديِث العــيوِن 
. 

 و ــز ــدع اُهللا عـ ــا أَبـ ــلِْبهـ جـ
                         .                                    

 ــةٌ  و ــا آيـ ــت أَنهـ ــا أَدركَـ مـ
. 

ــلْ  ــرٍب أَطَـ ــِحيٍق وقُـ ــبعٍد سـ ِبـ
. 

ــا  ِقهمــي ع ــونُ ِف ــي الْكَ ــراَءى ِل ت
. 

ــثَلْ  و ــرى املَ جوِر ومــع ى الشــر سم
. 

 ةُ النعــت ــزرقَِتِه مــ ــِرينِبــ اِظــ
. 

ومجمـــوعٍة حـــولَها لَـــم تطَـــلْ
. 

ِهوشــــمٍس تطُــــوف ِبأَرجاِئــــ 
. 

و ورــــدلْتذُ اَألزــــنم حــــبست
                                                            . 

ــموسِ    ــراِت الش شا عــِده عب ــن وِم
. 

وكُـــلٌّ عـــن اآلخـــِرين اســـتقَلْ
. 

تجــــوب الفَضــــا ِبمجــــراِتها 
. 

*    *    * 

ســـواد يشـــاب ِبلَـــوِن العســـلْ
. 

 ــي ــي اللَّ ــراَءى ِل ــت ــوِنهالُ ِف ي ك
. 

ــلْ  ــي مهـ ــرابها ِفـ ــداِعب أَتـ تـ
                                                            . 

 جالـــن قـــِريـــفِْحِهبلَـــى صوِم ع
. 

وغَمـــٍز يحاِكـــيِه لَحـــن الـــوجلْ
. 

ــدى  ــد املَـ ــيِه بعـ ــٍز يداِنـ ِبرمـ
. 



ــي و ــيلُ التناِج ــبلْ تِط ــى القُ شخت
. 

 ــر ــبِل املَجــ ــابةًِبحــ اِت منســ
. 

وأُخـــرى تســـاِبقُها ِفـــي عجـــلْ
. 

ــِديمِ    ــي السـ ــاِبحةٌ ِفـ دراِري سـ
. 

ــلْ  ــارةً يف خجــ ــبها تــ تداِعــ
                                                            . 

وأَجــــرام تجــــِري وأَقْمارهــــا 
. 

*    *    * 

يِتـــيه ِبعلْـــياِئِه لَـــم يـــزلْ   
. 

   اَءى ِلــيــرــهِ  تمِفــي ت ردالــب
. 

وتنســـاب ِمـــنه خـــيوطُ اَألمـــلْ
. 

ــوِئِه  ــى ضـ ــوب ِإلَـ ــد القُلُـ يشـ
. 

ــقُونَ اُألولْ  ــتدر العاِشـ ــا ابـ كَمـ
. 

فَــيطْفُو علَــى نهــِرها املُغـــرمونَ    
. 

*    *    * 

لْتضـــاحك ِفـــيه بـــروق اَألســـ
                                                            . 

ــوِبِه  ــي ثَ ــيم ِف الغ ــي ــراَءى ِل ت
. 

ــاً و ــزجلْ ركَامـ ــِن الـ دوت ِبلَحـ
. 

ــ  ــيه مـ ــمخ ِفـ ــدتوتشـ زونٌ غَـ
. 

ــيثٌ   ــى اَألرِض غَ ــيلُ علَ ــزلْتِس ن 
                                                            . 

ــرةً    ــآِبيبها ثَــ ــرت شــ فَجــ
. 

*    *    * 

وشـــطْآِنِه فَـــوق صـــخِر اجلَـــبلْ
. 

ــِه  ــي عمِق ــر ِف حالب ــي ــراَءى ِل ت
. 

ــلْ  و ــي عجـ ــارةً ِفـ ــثُمها تـ تلْـ
. 

تـــداِعب أَمـــواجه الشـــاِطئَيِن 
. 

ــو ــرار قَـ ــم أَسـ ــلْترِسـ رٍن رحـ
                                                            . 

ــرؤى  ــيِه الـ ــي ِدفَّتـ ــرز ِفـ تطَـ
. 

ــتملْ  اش نــي ــن ِح احلُس ــن كْمــا ي ِبه
. 

ــ  ــةُ تغطِّــ ــواِلمه زرقَــ ي عــ
. 

*    *    * 

ــتحلْ    ــي اكْ ــرف عيِن ــرَا طَ ضِبخ
. 

ــيِل  ــاب النِخ ــاب غَ الغ ــي ــراَءى ِل ت
. 

ــلْ و ــدوِن ملَـ ــيهاً ِبـ ــرقُص ِتـ تـ
. 

تمـــوج ذُراهـــا ِلعـــزِف الـــرياِح 
. 

ـــى ومن ا قَـــددهـــجسعلْوفَـــتان
. 

ــانِ   ــوِد اجلُمـ ــنت ِبعقُـ ــد ازيـ قَـ
. 

يــدر ِمــن اللِّــيِف ذَوب العســلْ   
. 

يِحــــيطُ التــــراِئب مــــرجانها 
. 

*    *    * 

ِبزهـــٍر علَـــى جاِنبـــيها اكْـــتهلْ
. 

 ِبيالـــر وجـــرِنـــي ميِلع اَءتـــرِعت
. 

و ىــقَار ــاج الشـ ــنفَلْوتـ روح الـ
. 

عقُــود اخلُزامــى ونــور اَألقَــاحِ    
. 

 اِبــي ووالر اضلْ ِفــيــفِْح اجلَــبس
. 

ِريــــاض تحاِكــــي بأَنفَاِســــها 
. 

ــهلْ ــتن السـ ــِوهاِد ومـ ــم الـ فَعـ
. 

ــاطُ    سا بهــي ــلَّ ِف ضاخ ــد ــرِبيِعقَ ال
. 

*    *    * 



ــلْ    ــد رفَ ــا قَ اِء ِبهــم الس ــب وقَلْ
                                                            . 

ــابةً  ــر منسـ ــي الطَّيـ ــراَءت ِلـ تـ
. 

ــزلْ   ن ــد ــها قَ ضعى بــر راً تــو وطَ
. 

ــناِح  ــةً ِباجلَــ ــِرف خاِفقَــ ترفْــ
. 

ــلْ   شالو ــم ــاِء طَع ــن املَ ــو ِم سحيو
. 

 وــت ــونِ ي صنَ الغــد ــدوح لَ ــي ال ج ِف
. 

ــزلْ الغ ــن ِح لَحوــد ــى ال ــدو عل شيو
                                                            . 

يغنـــي اَألنـــام شـــجي اللُّحـــوِن 
. 

*    *    * 

تـــراقَص فَـــوق ذُراه الســـبلْ  
. 

ــِه  ــي حقِْل ــح ِف القَم ــي ــراَءى ِل ت
. 

ــلْ  ــيج اَألمـ ــنه نِسـ ــِزلُ ِمـ وتغـ
. 

ــرِبيِع  ــمات الــ ــبه نســ تداِعــ
. 

لْوجالــــز اِزفَــــاتانــــه عأَلْح
                                                            . 

 جــــوِبماِتِه فَاِتــــنالــــر اتىؤ
. 

ـــلْ  واِب اَألجـــةٌ ِباقِْتـــرسوسو
. 

ــةٌ   ــها ِرقَّــ ــناِبلُ يف همِســ ســ
. 

*    *    * 

ــتملْ   ــين اكْ ــِن ِح ــةُ احلُس عوــا ر ِبه
. 

 ىؤـِذي الركُـلِّ ه ِمـن ـحرـا السِبه
. 

وشـــتى أَحاِســـيس عقْـــٍل بـــذَلْ
                                                            . 

شــــعوِرا مصــــدر ِللِْبأَعماِقهــــ 
. 

كُونُ وــي ــا س ــلْ  ِبم صح ــد ــا قَ م
. 

 ِرهــو ــي غَـ ــس ِفـ ــر تعِكـ اتعاِبيـ
. 

وتفْهـــم ِفـــيها شـــعوب الـــدولْ
. 

ــاِت  ــتى اللُّغـ ــيها ِبشـ ــر ِفـ يعبـ
. 

ــتملْ   حــِم والْم فِْس والِْجســن ــن ال ع
. 

 الْكَـــِثري ا الْكَـــِثريهِفـــي ـــنكْميو
. 

*    *    * 

ِمـــن االنـــِبهاِر وورِد اخلَجـــلْ  
. 

 و ـــةٌفَقَالَـــتشعا رهـــدِفـــي خ
. 

ــلْ    جو ــن ــمةٌ ِم سا بــِره ــي ثَغ وِف
. 

ي صــوِتها نبــرةُ الْمســتِريبِ  وِفــ 
. 

  ــت ــِرياِت؟ فَقُلْ غــن الْم ــلْ: ِم أَج!!
. 

د ذَكَرت؟ ـِذي قَ ـلُّ الَّ ـُِن ك ـي الْعي ـأَِف 
. 

 
 

 قويل
ــب ــين والـ ــر كَِمـ ــن ِسـ وِح عـ

. 

ــين  ــى اَألِنـ ــتوق ِإلَـ ــي تـ نفِْسـ
. 

ــني   ــٍم دِفـ ــي أَلَـ ــتغوص ِفـ فَـ
                                                      .       

ــى   ــاِرعها اَألســ ــوراً يصــ طَــ
. 

ــين  ــِنحِة اليِقـ ــوِق أَجـ ــن فَـ ِمـ
. 

  ىؤــر ــتِبق الــ ــاد تســ وتكَــ
. 

ــين   ــد ِحـ ــو بعـ ــرعِوي لَـ تـ
. 

ــزةَ    ــواَء العِزيــ ــلَّ حــ فَلَعــ
. 

ــين  ــا يِبـ ــواب ِبمـ ــرى الصـ وتـ
. 

ــاِمٍس  ــرِة هــ ــِغي ِلنبــ تصــ
. 



ــؤ ــند الســ ــمِتيناِل وِعــ تصــ
                                                            . 

 الَيــي ــي!! لَــــ الَ تتهرِبــــ
. 

فَاحلَــــق شــــاِطئُه أَمــــين  
. 

ــلِّ صــــراحةٍ  قُ  ــي ِبكُــ وِلــ
. 

ِبحالَـــــٍة لَـــــو تعلَِمـــــين
. 

ــاِء  ــض النســ ــي أَرى بعــ ِإنــ
. 

ــين  ــِك تفْهِمــ ــِبي ِبأَنــ حســ
. 

ــين  ــتِك تفْهِمــ ــيالَي، لَيــ لَــ
. 

ــام زوِجــــ  ــينأَمــ ِك تهِمِلــ
                                                            . 

 ــي ــِل البـ ــي داِخـ ــوِنِفـ ِت املَصـ
. 

أْخفَــــــتنِديتــــــروت نِذي
. 

 ــي ــمالَ الثِّــ ــين أَســ اِبتأِْتــ
. 

ــِبني؟  ــى اجلَـ ــبوِس علـ ــر العـ ِسـ
. 

ــا شـــ   ــا عرمـ ــنفُوِش مـ ِك املَـ
. 

ِن وــي ــر احلَِنـ ــرنني؟ِسـ ــا الـ مـ
. 

  ى وــب ــرِة الغضـ ــا النظْـ ــامـ مـ
. 

ــين؟   ــا اَألِنــ ــتوجِع مــ مالــ
                                                            . 

ــزِ    ــثُّوِم املُركَّـ ــةُ الـ ــا ِريحـ مـ
. 

ــين ــا تتنظَِّفـــــ ودونمـــــ
. 

ــراشِ   ــى الِفـ ــرتِمين علَـ ــد تـ قَـ
. 

ــِرين؟  ــِتِك تظْهــ ــوف بيــ جــ
. 

ــلِ     كاســذَا الت ــي ه ــر ِف ــا الس م
. 

و نِحيفْرــت ــرِحينســــ تمــــ
. 

زمِت علَـــى اخلُـــروجِ وِإذَا عـــ 
. 

ســـــــتنتِقين وتلْبِســـــــين
                                                            . 

ــيابِ   ــن الثِّـ ــد ِمـ ــن اجلَِديـ وِمـ
. 

و ناِبِطيـــــــرنتمتْكُِثـــــــي
. 

ــرآِة ســــ   ــِب اِملــ وفوِبجاِنــ
. 

و نظُـــــــِريننفَتِعِنـــــــيمت
. 

تتـــــــزوِقني، تجمِلـــــــين 
. 

ــِرين ــنما تتعطَّــ ــيِب ِحيــ الطِّــ
. 

 وفــن ــين صـــــ وتنفُِثـــــ
. 

ــِرين  ــروِس تبختــ ــثْلَ العــ ِمــ
                        .                                     

وتخـــــــرِجين جِمـــــــيلَةً 
. 

ــِرين  ــِرين وتفْخــــ اآلخــــ
. 

ــاِء  ــى ِنســ ــتطَاوِلني علَــ تــ
. 

 ــأَلُ أَو ــاد يســ ــينويكــ  يِبــ
. 

ــى  ــره اَألســ ــزوج يعِصــ والــ
. 

ــني  ــِك ملــ ــق زوِجــ وحــ
. 

ــاِء  ــى النســ ــين ِإلَــ تتجمِلــ
. 

ــزيِنين؟  قُ ــن تتــ ــي ِلمــ وِلــ
                                                            . 

ــِحي  ــتِك أَفِصــ ــى، فَديــ لَيلَــ
. 

 
 

 . أطلت عليكم هذا ما تيسر يف هذه اللحظات، وأرجو أالَّ أكون قد -



  ))فتح باب احلوار(( 
افتتح باب احلوار بسؤال من األستاذ حممود مرسي من جريدة السياسة الكويتية جاء فيه               

 :قوله
 بوصفك كاتباً وشاعراً وحمققاً من جهة، وبوصفك ناشراً تفرغ لنشر الكتب من جهة أخرى،               -

هم معاملها وشواغلها وخصائصها الفكرية     أ..  نود أن تقدم لنا تشخيصاً للحركة الثقافية يف الرياض         
 .واإلبداعية، اليت متيزها عن غريها من مناطق اململكة

 :وكان اجلواب من احملتفى به
 احلقيقة إن إجابة هذا السؤال طويلة وال يفيها الوقت باإلجابة عليها مفصلة، إمنا من معايشيت                -

 من قبل، وإن كان هناك الطلب من املزيد أو          هلذه املرحلة يف الرياض وجدت شيئاً أفضل مما كان عليه         
مطلوب التنسيق يف مثل هذه احلركة، لكي تثمر، أو لكي تكون، أو لكي تؤيت مثرة أكثر مما هي عليه                    

 .اآلن
 

 :ومن األستاذ عثمان مليباري ورد السؤال التايل
أطربت  أنت يا سيدي مفتون بزهرة األقحوان واخلزامى وبأزهار القيصوم والعرفج، هال               -

 .أمساعنا بقصيدة لك صورت األعشاب الربية اليت انتثرت يف رىب جند ووهادها؟
 :فأجاب األستاذ عبد الرمحن السويداء

 حقيقة هناك قصيدة ولكن ليست معي، ومن عيويب أنين ال أحفظ ما أكتب؛ وهناك قصيدة                 -
 .صورت أنواع األعشاب أو صورت زهور األعشاب اليت ذكرت وأكثر منها

 

 :د سؤال من األستاذ عيسى عنقاوي قال فيهوور
 عرفنا من كثري من أصحاب دور النشر بأن هذه الدور تعاين كثرياً من الكساد، هل لنا أن                    -

 نعرف من سعادتكم األسباب اليت أدت إىل ذلك؟
 :فأجاب األستاذ عبد الرمحن السويداء

ى العمالة املستوردة، وهذه     عل - كثرياً   - حقيقة دور النشر تريد الربح السريع، وتعتمد          -
 ليس من البضائع اليت تدر رحباً سريعاً ورحباً كبرياً مثلما           - كما هو معروف     -تكلفها الكثري؛ والكتاب    

وإمنا تعلل أو هلي بأمور أخرى أو قنوات        ..  كانت، باإلضافة إىل أن كثرياً من القراء ال نقول انصرف         
 من القراء ال يزال على وضعه       - وهللا احلمد    -كبري  أخرى تلهيه عن القراءة، وإن كان هناك جزء          

 .وعلى تتبعه للكتاب



 :وورد سؤال من األستاذ عبد ايد الزهراء جاء فيه
أوجه شبه من كتاب أدبيات الشاي والقهوة للشيخ طاهر         "  القهوة العربية "  : هل يف كتابكم   -

 ؟)رمحه اهللا(الكردي املكي 
 :وأجاب احملتفى به بقوله

 الشيخ طاهر كان من الكتب اليت رجعت إليها يف بعض اجلوانب أو بعض                   إن كتاب  -
النصوص، ولكن كتاب القهوة الَّذي أسهمت فيه هو تقريباً أوسع من ذلك الكتاب وأمشل منه؛                  
وحاولت أن أحصي مجيع ما قيل يف القهوة، وبالطبع أضفت إليه موضوع األشعار والشعر الشعيب،                 

 شاعر من الشعراء الشعبيني يف      ١٦٠ث ضم الكتاب نصوصاً ألكثر من       وشروحاً للشعر الشعيب، حي   
القهوة ووصفوها وصفاً دقيقاً وأجادوا فيها، وهذه القصائد جاءت إضافة مع شروحاا إىل الكتاب،               

 .باإلضافة إىل ما قيل فيها من الشعر الفصيح ومن األدبيات األخرى
 

 :الًوسأل األستاذ غياث عبد الباقي احملتفى به قائ
 كما مسعنا يف الترمجة ويف كلمات األفاضل، أن لكم جهوداً ورصيداً يف الثقافة، واألدب،                 -

 رجال النقد   - أوالً   -والصحافة، ورغم ذلك الرصيد ليس لكم انتشار إعالمي؛ فهل وراء ذلك              
ألدبية، األديب؟ أم املشرفون على صفحات ومالحق األدب والثقافة بالصحافة؟ أم إدارات النوادي ا              

مجعيات الثقافة والفنون؟ نرجو توضيح رأيكم يف ذلك، ولكم الشكر؛ وهل تتحملون بعض املسؤولية               
 ذا اخلصوص؟

 :ورد ضيف االثنينية على السائل بقوله
إين لست كما قال أساتذيت األفاضل، فأنا ال أزال متأدباً وال أزال أطلب املعرفة،                :  أوالً  -

 .وأطلب االستفادة من اآلخرين
وما إىل ذلك، وإنما    ..  إنَّ ما أسهمت به مل يكن قصدي به اإلعالم أو االنتشار اإلعالمي           :  ثانياً  -

هي هواية أردت ا أن أحقق شيئاً يف نفسي، وأن يبقى هذا الشيء مدوناً ومسجالً، ولست عاجالً                   
 .لينتشر بالقدر الَّذي أريد

أما .  اٍف، فقد نشر عين الكثري يف عدة حتقيقات        أما بالنسبة لدور الصحافة، فأعتقد أنه ليس خب        -
 .بالنسبة للمسؤولية، فأنا أحتمل جزءاً من املسؤولية، والسبب أين ال أريد أو ال أتعجل سرعة االنتشار

 :ومن األستاذ صفائي زهراء ورد السؤال التايل
ن أخذ األستاذ    األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء متعدد املواهب األدبية والشعرية، عم            -

 هذه التعددية، فإذا مل يأخذ من أحد فبمن تأثر من األدباء والشعراء؟



 :وأجاب الشيخ السويداء قائالً
 كان الناس يقولون إن فالناً تأثر بفالن وأخذ عنه، وأعتقد أنين لست من هؤالء، مل آخذ عن                   -

ذ العقاد واألستاذ البارودي أثر كبري يف       أحد ومل أتأثر بأحد اللهم إال بقدر قوة املثابرة، وقد كان لألستا           
 .نفسي

 

 :ومن األستاذ إبراهيم حجاج ورد السؤال التايل
 هل يفهم من كلمة سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه أن تكرمي االثنينية أصبح قاصراً على                 -

 السعوديني وأهل اخلليج فقط، أم أن الباب ما زال مفتوحاً للجميع؟
 :ائل بقولهورد احملتفي على الس

 ضيف االثنينية األسبوع القادم الدكتور نذير العظمة، ويف مسرية االثنينية، خالل الثالثة عشر              -
عاماً املاضية مبا فيها هذا العام الَّذي حنن فيه، فما متر سنة إالَّ ونكرم فيها أكثر من علم من خارج                       

، فأهالً وسهالً بكل علم     ..س هلا حدود  اململكة العربية السعودية واخلليج؛ الكلمة ليس هلا وطن ولي         
نستطيع أن نكرمه، ونتمىن أن تتاح الفرصة لتكرمي الكثريين من البالد العربية، غري أن ضيق الوقت ال                 

 لتحقيق األماين اليت جتيش يف نفسي، وأرجو ذه املناسبة أن أوضح             - مع األسف    -يعطينا فرصة   
ً ، فالتكرمي الَّذي نك         ال يأيت   - سواء من اململكة أو من خارجها         -رم به أعالمنا    توضيحاً هاماً جدا

 .أو العكس، وإمنا حبسب ما يتيسر لنا؛ وشكراً.. بتدرج القمم من أحسن إىل أحسن إىل األحسن
 

 :وورد سؤال من األستاذ بكري كبه جاء فيه
لكتاب يف   حبكم عملكم احلر كصاحب دار نشر وتوزيع، وبالتايل أنتم على اطالع عما يعانيه ا              -

العامل العريب من أزمة يف االنتشار واملداولة، وخاصة بعد التطور املذهل يف وسائل االتصال اجلماهريي،                
 وانصراف الناس عن القراءة؛ أرجو أن تسمعونا رأيكم يف طرح احلل املناسب؟

 :وأجاب الضيف على السؤال بقوله
لقراءة، وإمنا هناك انصراف ال      يف رأيي ليس هناك كما يتصور البعض انصراف كامل عن ا            -

نقول كامالً وإمنا جزئياً، ونستطيع أن نقول نسبة مئوية معينة، ولكن لو أن هذا الكتاب نال من                    
التعريف به مما تناله بعض البضائع يف أجهزة اإلعالم املوجودة اآلن، أعتقد أن هذا سيؤثر على القارئ                  

 .وجيعله يعود إليه ثانيةً برغبة منه
 :تور زاهد زهدي ورد السؤال التايلومن الدك

 عندما يصبح الشاعر أو األديب صاحب دار للطباعة والنشر والتوزيع، فإن األدب يكون قد               -
كسب موقعاً هاماً يف صناعة االنتشار؛ ما هي يف رأي ضيف االثنينية باعتباره صاحب دار نشر وتوزيع،                 



 السعودي، أو على األخص خدمة الشباب من        ما هي السبل اليت يستطيع فيها أو عربها خدمة األدب         
 أدبائه الَّذين يهمه كثرياً أن يرى نتاجهم النور؟

 :ورد ضيف االثنينية بقوله
 ال شك أنَّ صاحب دار النشر عليه مسؤولية املسامهة يف انتشار وتشجيع النشء من الشعراء                -

 يف جمال اختصاصه؛ وإذا كان      ومن األدباء، واألخذ بأيديهم، ونشر تراثهم، أو نشر إسهامام كل          
صاحب دار النشر له اهتمام بنفس املوضوع، فإن عليه مسؤولية، ومبمارسة هذه املسؤولية سيأخذ بيد               

 . الكثريين ممن حيتاجون إىل هذا األخذ
 

  ))تعليق العامل اجلليل الشيخ حممد علي الصابو�ي(( 
 :ين ليعلق على األمسية، فقالمث أعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ اجلليل حممد علي الصابو

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 فوجئت باخلرب املؤمل الَّذي حتدث عنه فضيلة املريب الكبري أستاذنا الشيخ عثمان الصاحل، بأن                -

رب هذه الدار دخل املستشفى وأجرى عدة عمليات، أربع عمليات، وحنن ال ندري؟ فنعتذر ونقدم له                
ال :   مريضاً يقويه ويشجعه ويقول    يقوله ملن عاد مريضاً، كان إذا عاد          ما كان سيدنا رسول اهللا      

يعين إن شاء اهللا طهور لك من الذنوب واآلثام، ورفع الدرجات لك؛ فنحن             ..  بأس طهور إن شاء اهللا    
 نقول له ال بأس     - اليت نسأل اهللا أن جيعلها عامرة دائماً بالفضل واخلري والعلم            -نقول لرب هذه الدار     

 .. إن شاء اهللا، وال أراك اهللا مكروهاً بعد اليومطهور
 وهناك قصة غريبة من غرائب األخبار، ذكرها لنا اإلمام البخاري يف صحيحه، إن رسول اهللا                -
      ال بأس طهور إن شاء اهللا؛ كان هذا األعرايب على جانب           :   عاد أعرابياً مريضاً فجلس جبواره وقال

 ماذا  فتبسم  .   بل هي محى تفور على رجل كبري تزيره القبور          ماذا، طهور؟ :  كبري من الغفلة، فقال   
 .يفعل معه؟ وقال ال بأس؛ وكانت هي النتيجة والنهاية

 متعه اهللا بالصحة، رجع إلينا ساملاً دون أن نعلم، كنا أقل الدرجات             - إن شاء اهللا     - فأخونا   -
 .باهلاتف نقول له احلمد هللا على السالمة والعافية

مدح )  جزاه اهللا خرياً  (وضوع الَّذي حتدث عنه أخونا احملتفى به الشيخ عبد الرمحن            نقول عن امل   -
؛ ليس هذا عجيباً، هذا الدين العظيم ما خرج إالَّ من             ..الصحراء وبني عشقه هلا، وحبه املفعم هلا       

 .الصحراء
ــد  ــلم أسـ ــل مسـ ــىء كـ ليجـ

                    .                                         

ــتهد   ــحراء ام ــدين يف الص ــذا ال إن ه
. 



 : ال كما يقول ذلك الشاعر-
                                        

                                                            . 

ــي ويف    ــد عل ــة أس ــروب نعام احل
. 

 .. بل هو األسد احلقيقي-
وهذا احلديث  "  أكرموا عمتكم النخلة  "  : وأما حديثه عن النخلة، فقد جاء يف احلديث املوضوع         -

موضوع، أي مكذوب على رسول اهللا؛ أما احلديث الصحيح الَّذي هو من روائع األمثال اليت ضرا                 
ال :   أي -مثل املؤمن كشجرة طيبة ال يتحات ورقها        "  : أنه كان جالساً مع أصحابه فقال هلم       يب  الن

فوقع الناس يف شجر البوادي كل واحد       :  ؟ قال " ومثرها طيب حلو فأخربوين ما هي      -يسقط ورقها   
عمره، ، وكان عبد اهللا بن عمر صغري السن ال يتجاوز العاشرة أو احلادية عشرة من                ..يقول كذا وكذا  

 فوقع يف نفسي أا النخلة، لكنه مل يبح باجلواب ألنه مسع رسول اهللا                :  وكان بني اجلالسني، قال   
يسأهلم أخربونا ما هي؟ هي مثل للمؤمن ال يتحات ورقها ومثرها طيب؛ قال فنظرت فإذا بني أصحاب                  

هذا مثل املؤمن، طيبة من     ،  "هي النخلة ":  رسول اهللا أبو بكر وعمر ومل يقوال شيئاً، فقال رسول اهللا            
 .مجيع فروعها، يف ورقها، يف مثرها، يف شجرها، يف ظلها

 واهللا لقد وقع    - لعمر بن اخلطاب     -وقع يف نفسي هذا فلما خرجت قلت أليب         :   قال ابن عمر   -
فنظرت فإذا يب أصغر الناس سناً فاستحييت؛ فقال لو         :  يف نفسي أا النخلة؛ فقال وملاذا مل تقل؟ قال        

 .، شجعه على ذلك..ها لكان عندي كذا وكذاقلت
 . هذا مثل للمؤمن، هذه النخلة نبتت هنا وانتشرت هنا، وانتشر معها اخلري على العامل أمجع-
 أما ما ذكره األخ أن شجر النخيل يف األندلس، فما أظن له سنداً، نعم يف املغرب يوجد، يف                    -

ما مسعنا ذا، ولعله يأتينا يف األيام القادمة حامالً إلينا           اجلزائر يوجد خنيل، أما يف األندلس أو أسبانيا          
 . واحلمد هللا رب العاملني.. شيئاً من رطبها فنصدق

 

  ))تعقيب الشيخ عبد الرمحن السويداء(( 
 :مث عقب األستاذ عبد الرمحن السويداء، فقال

د انتقلت النخلة    أشكر لشيخنا هذا اإلطراء على النخلة، أما موضوع النخلة يف األندلس فق             -
لألندلس مع الدولة األموية، وكان عبد الرمحن الداخل أول من غرس النخلة هناك، وقال فيها مقطوعة                

 أبيات يف النخلة، فشبهها بوضعه بأنه جاء من الشرق لوحده وهو والنخلة سيان يف               ةمن أربعة أو مخس   
منذ ذلك الوقت حىت اآلن، يف       املغرب، وال حتضرين نفس األبيات، ولكن هذا الواقع، وال تزال             

األندلس نسبة كذا يف املئة من إنتاج العامل من التمور، ال أحفظ نفس النسبة، ومتثل أسبانيا الدولة                   
 . وشكراً.. األوىل يف أوروبا يف إنتاج التمور



 

  ))كلمة اخلتام(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بقوله

األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء، وشكراً جزيالً ألصحاب          شكراً جزيالً لضيفنا سعادة      -
الفضيلة والسعادة الَّذين سامهوا معنا هذه الليلة، يف االحتفاء من خالل كلمام بضيفنا، وشكراً لكم                

 .. على حضوركم ومشاركتكم يف هذا االحتفال- أيضاً -
ف يكون سعادة الدكتور نذير      كما أشار صاحب االثنينية، فإنَّ ضيف األسبوع القادم سو          -

 ..العظمة، األستاذ جبامعة امللك سعود يف قسم اللغة العربية
الدعوة حتت رعاية     : وأيضاً وصلتنا دعوة من مكتب رعاية الشباب باملنطقة الغربية، تقول           -

 )حفظه اهللا (صاحب السمو األمري سعود بن عبد احملسن بن عبد العزيز نائب أمري منطقة مكة املكرمة                 
يسر رعاية الشباب باملنطقة الغربية، دعوتكم حلضور حفل افتتاح األسبوع الثقايف املوحد يف متام الساعة               

هـ، مبركز خالد خضر    ١٤١٥رة  ـى اآلخ دن مجا ـالثامنة من مساء يوم السبت، السادس عشر م        
 .للفنون جبدة جبوار النادي األديب، شاكرين تلبيتكم للدعوة

صاحب االثنينية اللوحة التذكارية لضيف هذه األمسية، مث انصرف           ويف ختام األمسية قدم      -
 .اجلميع لتناول طعام العشاء

• • • 







 احملتوى
- ١ . ألقاها سعادة الدكتور عبد اهللا املعطاينكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة سعادة الدكتور منصور احلازمي
- ٤ .كلمة سعادة الدكتور عبد اهللا الغذامي

- ٥ .قصيدة لسعادة الدكتور عبد الرمحن إمساعيل السماعيل
- ٦ .ة سعادة الدكتور مصطفى حسنيكلم

- ٧ .قصيدة شعرية للدكتور معجب الزهراين
- ٨ .كلمة احملتفى به سعادة الدكتور نذير العظمة مث أتبعها بقصائد من شعره

- ٩ .فتح باب احلوار
-١٠ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 : األمسية بالكلمة التاليةالدكتور عبد اهللا املعطاين افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد، وعلى              -

 ..آله وصحبه أمجعني
 باسم صاحب هذه الدارة اجلميلة، نرحب بكم يف ليلة من ليايل الثقافة والفكر واحلضارة،                 -

والفكر يف عاملنا العريب املمتد؛ وإنين ألخال أنَّ هذه الليلة           حنتفي فيها برائد من رواد األدب والثقافة        
سوف تكون ليلة استثناء، ألن فيها من الزخم الثقايف واألديب والشعري ما سوف نطرب له، ونعجب                 

 على اقتراح الصديق العزيز     اًلتلك املالحظات النقدية؛ وإنين حلفي جداً أن أدير هذه األمسية بناء            
قصود قبل هنيهة من الزمن، وأتصور أنين يف وضع مفاجىء، ملاذا؟ ألنين أجلس وإىل               األستاذ عبد امل  

جواري أساطني من أساطنة العلم واألدب والثقافة، جاؤوا إلكرام هذا الرائد الَّذي حفر يف املعرفة ويف                
ضايا  يبحر بنا يف الق    - أيضاً   -الصخر، لكي يأيت لنا بتلك الدرر اجلميلة من شعره احمللق، ولكي              

النقدية؛ ولذلك فنحن يف هذه الليلة أمام شاعر وناقد، ومن هنا سوف تتجسد اإلشكالية اليت أخال أن                 
 .البحث واآلراء والطرح سوف يدور حوهلا

.. الصاىبء وابن هرمه  :   وقالت العرب بأن الذي متكن من الكتابة ومن الشعر مها اثنان              -
 سوف يكون ثالثاً هلما؛ وحتتشد       - يف هذه الليلة       احملتفى به  -وأتصور أن الدكتور نذير العظمة       

الكلمات أمام عيين ألراين متردداً، هل أنطلق للحديث عن أدب وثقافة وشعر هذا الرائد؟ أم أنين أوثر                 
أن يتحدث غريي الَّذي هو أجدر مين وأكثر علماً وإحاطة، وجاء من مسافة بعيدة وجتشم العناء،                  

 .ذير العظمة؟إكراماً هلذا الرائد الدكتور ن
 والدكتور نذير العظمة كان من أوائل من بىن البناء احلقيقي لريادة األدب احلديث، وإنين                 -

عندما تصفحت رسالته باإلنكليزية يف جامعة أنديانا، وكذلك قرأت بعض دراساته، وجدت أنه متمكن              
صدق وشيء من العزمية،    من التراث متكناً جعله ينفتح على هذا الفكر احلديث، بصورة فيها شيء من ال             

ومل يكن طارئاً ال على تراثنا وال على شعرنا احلديث؛ وأخال أنَّ اإلشكالية اليت كانت حتيك يف نفسه                   
من مدة طويلة أنَّ الشعر احلديث هل هو غريب عنا؟ هل هو نبتة يف غري أرضها؟ أم أنه ذلك النص                      



؛ يتدفق يف شراييننا    ..، وأيب متام   سلمى، واملتنىب  املتدفق منذ اجلاهلية، ومنذ امرىء القيس، وزهري بن أيب        
 ..ليكون لغة جديدة تعيش يف هذا العصر بانفتاحه، وحتوالته، وثقافته، وانفجاراته

 هذه إشكالية صغرية ناهيك عن اإلشكاليات األخرى، اليت جاء هؤالء الصفوة من مثقفي هذا               -
 عامل البحث واألكادميية، جاؤوا كي يعطونا فكرة        البلد العزيز من النقاد، الَّذين هلم بصمات واضحة يف        

صحيحة عن عاملنا ورائدنا، ولو أننا نقول بأنه ليس غريباً علينا، ولكن هذه الليلة يف شتاء جدة الدافئ                  
 كما  -وامسحوا يل أن أحتدث     ..   قيمة وامتداداً ثقافياً   - إن شاء اهللا     -سوف تكون أكثر حرارة، وأكثر      

 عن سرية الدكتور نذير العظمة، ومن مث يعطى صاحب الدار الكلمة لكي             -الثنينية  هي العادة يف هذه ا    
 .تتواىل الكلمات تترى

 . الدكتور نذير فوزي العظمة-
 .م١٩٣٠ ولد يف دمشق عام -
 . أمريكي اجلنسية، من أصل سوري-
 . أستاذ األدب احلديث واملقارن سابقاً جبامعة بورتالند الرمسية-
 .م١٩٨٣امعة امللك سعود، كلية اآلداب قسم اللغة العربية منذ عام  يعمل حالياً جب-
 .م١٩٥٠ ثانوية ابن خلدون بدمشق عام - حصل على شهادة البكالوريا املوحدة -
 .م١٩٥٤ ليسانس اللغة العربية من اجلامعة السورية عام -
 .م١٩٦٥ ماجستري جامعة بورتالند بأمريكا عام -
 .م١٩٦٩أمريكا عام  جامعة أنديانا بة دكتورا-

 :اخلربة التعليمية
 .م١٩٥٦ - ١٩٥٣ أستاذ األدب العريب بدمشق، صافيتا الكورة -
 .١٩٦٢ - ١٩٥٦ أستاذ األدب العريب ورئيس قسم اللغة العربية كلية برمانا -
 .م١٩٨٣ - ١٩٦٣ أستاذ األدب العريب جامعة بورتالند الرمسية -
 .م١٩٧٦ - ١٩٧٣الرباط املغرب  أستاذ األدب العريب، زائراً، جامعة -
 . أستاذ األدب احلديث واملقارن جامعة امللك سعود حىت اآلن-
، مث أستاذ األدب احلديث جبامعات       ١٩٦٣ أستاذ اللغة العربية جامعة جورج تاون صيف           -

ة أصياف  ــد الرمسي ـم، وبورتالن ١٩٦٩ف  ـا صي ـ، وأنديان ١٩٦٥هارفرد صيف   
 .م١٩٧٣ - ١٩٧٠
 :خربة إدارية

 .م١٩٦٢ - ١٩٥٦ رئيس قسم اللغة العربية كلية برمانا -



م، ورئيس جلنة املالك    ١٩٧٣  -  ١٩٧٢ ممثل دراسات الشرق األوسط جامعة بورتالند الرمسية         -
 .م١٩٧٨ - ١٩٧٧والترقية عام 

 .١٩٨٢ - ١٩٧٩ رئيس قسم األرشيف واملعلومات مؤسسة أيب ذر الغفاري بريوت -
 :افةخربة االت األدبية والصح

 .م١٩٦٢ - ١٩٥٧ حمرر جملة شعر بريوت -
 .م١٩٦٢ - ١٩٦٠جريدة يومية بريوت " البناء" رئيس حترير -
 .م١٩٩٤ - ١٩٨١جملة فصلية بريوت " مستشار الباحث  "-
جلنة املشورة ملهرجان اجلنادرية، ومجعية املعلمني العرب يف        :   عضو يف عدة مجعيات وجلان منها      -

اق األمريكية، واحتاد الكُتاب العرب، والسكرتري اخلازن جلمعية          أمريكا، ومجعية االستشر  
، باإلضافة إىل العديد من اللجان يف جامعة امللك         ..االستشراق األمريكية يف الغرب األمريكي    

 .م١٩٩٢سعود، وعمادة كلية اآلداب يف نفس اجلامعة، وعضوية جملس الكلية 
 :مؤلفاته
ثالث مسرحيات شعرية، وتسع مسرحيات نثرية،      :  دة منها  للدكتور نذير العظمة مؤلفات عدي     -

وعشر دراسات نقدية، وإحدى عشرة جمموعة شعرية، ودراسات وأحباث عن بدر شاكر               
السياب، وإيديث سبتويل، وإليوت، وعن جربان خليل جربان ومصادره األدبية والفكرية،             

 .ات نقدية أخرى، باإلضافة إىل أكثر من عشر دراس..وعن املعراج والرمز الصويف
 . اشترك يف العديد من املؤمترات العربية وألقى أحباثاً ومداخالت-
 ترجم من اإلنكليزية إىل العربية، ومن الفرنسية إىل العربية، ومن العربية إىل اإلنكليزية عدة                 -

 .أعمال أدبية هامة
 

ظمة، وأترك الكلمة    بامسكم مجيعاً وباسم مثقفي وأدباء جدة، نرحب بسعادة الدكتور نذير الع           -
 . اآلن لصاحب الدارة للتعبري عن ما يف نفسه

 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث حتدث صاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه وباحلضور، قائالً

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
م سلطانك، وأصلي وأسلم على خري رسلك،        أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظي        -

 .سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم.. وخامت أنبيائك، صفيك وحبيبك



 : أيها األحبة-
 يف هذا اللقاِء، الَّذي     - جمدداً   - السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأهالً وسهالً ومرحباً بكم           -

 ..العظمة، وصحبِه الكرامنسعد فيه باستضافِة سعادِة األستاذ الدكتور نذير 
وما أندر هذا الطراِز يف زمٍن      ..   رجلٌ من الطراِز املوسوعي    - أيها األخوة    - ضيفُنا الليلةَ    -

 . وأصبحت القراءةُ شبه عبٍء على البعض- لألسف -تراجع فيه كلُ شيٍء 
 من علِمه وفضِله،     لقد تلطف أستاذُنا الدكتور باالستجابِة لدعوِة االثنينية لتكرميه، واالستفادة         -

؛ فهو صاحب خلفيٍة عميقٍة يف خمتلِف جماالِت العطاِء الفكري واألديب،            ..، ونثراً، ونقداً  وأدِبه، شعراً 
من القضايا املطروحِة على الساحِة، منطلقاً من قاعدٍة صلبٍة بناها جبٍد              مشاركةً فاعلةً يف كثريٍ    وشارك 

 .سنواِت عمِره املديد بإذن اهللاواجتهاٍد كبريين دون كلٍل أو ملٍل، خالل 
 ولعلَ بعض املثقفِني يتفقون أو خيتلفون مع طرِح وأفكاِر أستاِذنا الدكتور نذير العظمة، غري أنه                -

يف كلّ األحواِل تبقى الفكرةُ النريةُ هي اهلدف، واحلوار العلمي املوضوعي هو الوسيلةُ احلضاريةُ                 
، فإذا  .. األساسيِة، اليت ينبغي أن تسري عليها قافلةُ العطاِء اإلبداعي         للوصول إىل قناعٍة بشأِن املرتكزاتِ    

اتفقنا مع سعادة األستاِذ الدكتور نذير العظْمة يف طروحاِته وأفكاِره، فإننا نكونُ قد قطعنا شوطاً يف                  
 يف املسريِة   تأصيِل تراِثنا األديب، وإذا اختلفنا نكون أيضاً قد ألقينا الضوَء على بعِض جوانِب القصورِ              

 .ووضعنا األساليب الكفيلة بعالِج تداعياِت املوقف
 ولعلَّ املتتبع ألعماِل األستاِذ الدكتور نذير العظْمة، يالحظُ أنه رغم كثرِة كتاباِته ومشاركاِته               -

 مجيِع   حيرص على وحدٍة منهجيٍة تنتظم     - دائماً   -يف املؤمتراِت والندواِت واللقاءاِت األدبية، إالَّ أنه         
؛ ومل ينس يف    ..أعماِله يف سياٍق علمي وفلسفي، وضع إطاره وسار على دربِه مبنتهى الدقِة واإلخالصِ             

مشاِغله األكادمييِة حق أمِته العربيِة عليه، فأنصفها بكِل قوٍة وجسارٍة يف كافِة املنتدياِت              وغمرِة أعماِله   
ضاِد يف احملافِل الدوليِة، وترجم هلا ومنها إىل بعِض اللغاِت            للغِة ال  اليت دِعي إليها، وكان خري سفريٍ     

، وهذا جهد غير عادي ال يستطيع أن يقدره حق قدِره إالَّ من كابد وعانى صعوبةَ الترمجِة،                   ..احليِة
 .والقوالِب اللغويِة والفكريِة، اليت تتطلبها حضارةُ شعوِب اللغِة اليت يترجم هلا

ذلك ألن الشعر ما هو إالَّ أحاسيس مرهفةٌ، تشكل         ..  مجِة الشعِر فحدث وال حرج     أما عن تر   -
بنيتها معاناةُ الشاعِر نفِسه يف جمتمٍع له قوانينه اخلاصة، اليت حيس ا الشاعر برهافٍة أكثر من غريه؛                   

ظرٍف حسٍي، وزماٍين،   وحماولةُ ترمجِة النِص الشعري تتطلب ِلبس مسوِح الشاعر، وتقمص أحاسيسه يف            
ومكاٍين معني، ونقلَها بذاِت املالبساِت إىل املتلِقي يف بلٍد له ظروفُه االجتماعية واملكانية واملناخية،                 

 عما ينقل إليه؛ وذلك يتطلب جهداً غري عادٍي، بغِض النظِر عن طالقِة              - أو جزئياً    -املختلفة كلياً   
ورغم هذه املصاعِب، فقد ترجم األستاذُ الدكتور نذير        ..  األفكاراللغِة اليت تنقلُ عربها هذه الرؤى و      



العظمة من اإلجنليزية إىل العربيِة عشر قصائد، للشاعر ديالن توماس، باإلضافِة إىل خمتاراٍت من شعر                
رومانيا املعاصرة؛ وترجم من الفرنسيِة إىل العربية مناذج من شعر إيتيل عدنان، باإلضافة إىل مؤلفات                

 . أعمالٌ مترمجةٌ من العربيِة إىل اإلنكليزيِة- أيضاً -؛ وله ..رىأخ
 إىل أن حيدثَنا األستاذُ الدكتور عن جتربِته الرائدِة يف جماالِت            - أيها األحبة    - وأتطلع معكم    -

اِء بعِض  األدِب، والنقِد، والشعِر، والترمجِة، واحلياِة اليت بدأَها يف املهجِر الشمايل؛ وقد يتفضلُ علينا بإلق             
الضوِء على نشاطاِت املهجريني، اليت أحسب أا قد احنسرت مبوت آخِر أبطاِهلم الشاعر العريب                 

 الَّذي تشرفت بطباعِة أعمالِه الكاملة اليت آمل بإذن اهللا أن ترى النور قريباً               -األرجنتيين زكي قنصل    
 يف إثراِء احلركِة الفكريِة، وكيفيِة تنشيِط ونشِر         ولعله حيدثُنا عن مستقبِل اللغِة العربيِة، ودوِر النقدِ        -

 .الدراساِت النقديِة عرب وسائِل اإلعالِم املختلفة
 باألخوِة األفاضل الَّذين تكبدوا عناء السفر من الرياض، وهم          - مرةً أخرى    -أرحب  :   ختاماً -

، آمالً أن نسعد    ..الدكاترة عبد اهللا الغذامي، ومعجب الزهراين، عزت خطاب، وحامد أبو أمحد            
 - مجيعاً   -، مع أطيب أمنيايت لكم      ..مبشاركتهم معنا هذا احلفل، ونستفيد من علمِهم وأدم وفضِلهم        

 .بقضاِء أمسية ماتعة
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة الدكتور منصور احلازمي(( 
ها إىل صاحب االثنينية، حتمل     مث قرئت رسالة الدكتور منصور إبراهيم احلازمي، اليت بعث         

 :اعتذاره عن عدم متكنه من احلضور، وقد جاء يف الرسالة قوله
  سعادة األخ الكرمي األستاذ عبد املقصود خوجه املوقر-
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته؛ وبعد-
ديق  فإنين أقدم أسفي واعتذاري لعدم متكين من حضور احلفل، الَّذي أفضلتم بإقامته للص               -

 مع من يسهمون من األصدقاء      -العزيز الشاعر الدكتور نذير العظمة؛ وكنت متشوقاً للحضور ألسهم          
 يف حتية هذا الرجل الكبري، الَّذي شارك معنا يف عملية البناء العلمي والتربوي                -والزمالء األفاضل   

وال السنوات املاضية؛   بقسم اللغة العربية يف كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، بكل صدق وإخالص ط            
 .وعرفته الساحة األدبية يف بالدنا شاعراً عظيماً، وناقداً بصرياً، ومفكراً نااً

 كما ترون   - واحلديث عن الدكتور نذير العظمة ال ميكن اختصاره يف كلمة أو كلمات، فهو               -
ال جندها يف القانعني     رجلٌ شرق وغرب، وأقام وارحتل، وأكسبته الغربة خصاالً           -من سريته الطويلة    

، مع االحتفاظ بكل    ..املستكينني الوادعني؛ أمهها سعة األفق، وسعة الصدر، وسعة التجربة والثقافة          



اجلذور األصيلة والقيم العربية اإلسالمية اخلالدة؛ وهو رجل جديد ومتجدد من غري ضجيج، جديد                
دعاء والتقليد؛ إنه الشجرة املباركة دائمة      بالروح ال بالعمر واجلسد، ومتجدد بالطبيعة والفطرة ال باال        

 .اخلضرة، مل نرها قط عارية يف أي موسم، وهي متفتحة يف كل الفصول، حمملة بالثمر واألريج
 نذير العظمة شاعر األجماد واألساطري، ينطلق كالنسر يف أعماق املاضي، ويعود حممالً باللؤلؤ               -

لسندباد الَّذي ال يتعب من اإلحبار، والباحث دوماً عن املدهش           واملرجان، واحملار النادر الغريب؛ إنه ا     
والعجيب؛ ذهب مرةً إىل الفاو وحلّق عنا بعيداً، ومل يرجع إالَّ يف غبش الفجر مثقالً بكنوز كندة                    

وكلما أطريناه  "  شاعر الفاو "  :وعروش ملوكهم األولني، قصائده يف الفاو أهلته للّقب األثري إىل نفسه           
 .خ بأنفه وابتسم، كلما استزدناه اهتز طرباً وازداد اشتعاالًوذكّرناه مش

 تلك قطرة من حبر صديقنا احلبيب نذير العظمة، متنيت لو كنت يف شاعريته، لرددت حينئٍذ                 -
بعض ما غمرنا به من ود غامر، والشاعر يعطي وال يأخذ إالَّ القليل؛ ولعل يف حفاوة صديقنا عبد                     

 .قصري، ومتنيايت للمحتفى به، ودعائي له بالعمر املديد، والعطاء املتجدداملقصود ما يغين عن كل ت
 .  والسالم-

 

  ))كلمة الدكتور عبد ا الغذامي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور عبد اهللا الغذامي، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
مت، يعرب مبجرد اجللوس، والنظر،      هناك حلظات يف حياة اإلنسان رمبا يتمىن فيها أن يعرب بالص           -

ومساءلة الذاكرة، عن املكان وعن الناس وعن الصوت، عن نسمة احلياة اليت يأخذها معه، يبتعد وتأيت                
 أن هناك أشياء أريد أن      - حقيقة   -إليه، يبتعد وتلحق به، ويعود؛ حينما أجلس معكم هذه الليلة أشعر            

؛ أصدقكم أنين وأنا جالس هنا أن ذاكرة ما غزت جلسيت            أقوهلا، وأشياء كثرية ال أستطيع أن أقوهلا      
واحتلت صميت واحتلت سكوين، ال أستطيع أن أنسى ذلك الوجه، وجه كان يعمر هذا املكان، كان                 

 -، أعتذر   ..يتحدث أول املتحدثني، كان العطر يفيض من كلماته، الذكرى صعبة واحلنني أصعب             
 ..وال أظنكم تنسونه.. جل ألنين ال أستطيع أن أنسى ذلك الر-حقيقة 

 يرمحه اهللا ذلك الصوت اجلميل، ذلك الوجه اجلميل، ذلك العطر البهي جعلين أحب االثنينية،               -
جعلين أنغرس فيها وأعيش فيها، ذلك البيت تذكرونه املكان الَّذي كله ذكرى وكله حمبة، حممد حسني                

ويرددها، ..  كلمة اليت ظل يرددها ويرددها    من قلب كبري قلب الكيان الكبري، تلك ال       )  رمحه اهللا (زيدان  
حىت جعل كل واحد منا كياناً كبرياً، لو كان معنا الليلة أنا على يقني أن لغة اجللسة، وحديث اجللسة،                   

، كله يتغري؛ مل أستطع أن أنسى ذلك الوجه، خاصة أين غبت عن هذه اجللسة سبع                 ..وتغريد اجللسة 



ه رمحه اهللا وغفر له؛ ويف جلسة مثل هذه ال بد أن نتذكر              عدت ومل أمسع  ..  سنوات وعدت ومل أجده   
ذلك الوجه وذلك القلب، صعوبة كبرية أن يفقد اإلنسان يف حلظة من اللحظات عالقته مع املكان، مث                  

 .فجأة يعود له املكان بكل شروط هذا املكان وبكل حس هذا املكان
نذير العظمة، وأنا على يقني أنه يقدر       .   طبعاً لن أؤذي ولن أقلل أديب مع ضيفنا احملتفى به د            -

، ..هذه الكلمات اليت قلتها، ألن نذير العظمة رجل الوفاء، رجل احملبة، رجل اإلنسانية، رجل الصدق               
وياليتين أقول الشعر كي أخاطب هذا الشاعر، ليتين ال أقول النقد كي أواجه هذا الشاعر، فالليلة                  

 ..يلة احملبةليست ليلة النقد، إا ليلة التكرمي، ل
 ولن أضيف إليكم جديداً إن قلت لكم من هو نذير العظمة، تعرفون كتبه، وتعرفون أشعاره،                -

، ولكن الَّذي ال تعرفونه هو زمالة هذا الرجل، السري معه كل ليلة خطوات، بضعة                ..وتعرفون سريته 
؛ هذا األمريكي الَّذي    ..كثري، أسري أنا وهو ليلياً وأعرف عنه ال       ..أمتار، مئات األمتار، بضع كيلومترات    

يفيض عروبة، أمريكي اجلنسية، عريب الوجه، واليد، والقلب، واللسان، والشعور، والوجدان، واللغة،            
 ..واحملبة، والوفاء، والعالقة، والصدق

 من النادر جداً أن تكسب صديقاً مثل هذا مث تفرط بصداقته، عرفنا فيه يف قسم اللغة العربية                  -
صدقه مع املوضوعية، وشجاعته يف قول احلق مهما كان احلق مراً أو قاسياً أو شديداً،                صدقه معنا، و  

أعتقد أن بلدنا كسبت هذا الرجل من خالل احتكاكه بأجيالنا الشابة، ومن            ..  وغري جمامل، وهو رجل   
ب، خالل وقوفه كنموذج العريب الَّذي غرد وشرق وغرب يف كل مكان، ليحطّ أخرياً يف جزيرة العر                

يعيش مع العرب، ويتكلم بلغة العرب، وبوجدان العرب؛ وحينما أحتدث هذه الليلة فإنين أشعر أنين أنا                
 .املكرم، إذ شاركت رجالً كرمياً بتكرمي رجل كرمي

 الشيخ عبد املقصود خوجه منذ أن تعرفت عليه قبل سنني، عرفت من خالله أن تكرمي                   -
الواقع تكرمي للنفس؛ كان الشيخ عبد املقصود خوجه وما         اآلخرين ممن هم يستحقون التكرمي هو يف        

ثنينية، ألنه يكرم رجاالً يستحقون هذا التكرمي، وكان الشيخ عبد           ازال يكرم نفسه كل أسبوع كل       
 .املقصود خوجه يكرمنا حنن إذ جيعلنا نشارك يف حفلة الكرم هذه، ويف لغة الكرم

ر العظمة، جمرد احلديث عن نذير العظمة هو         مرةً أخرى حينما أتكلم عن رجل عزيز مثل نذي         -
معجب .  يف الواقع انتعاشة يف النفس؛ وحنن قادمون على الطيارة هذه الظهرية قال يل الصديق د                 

إنك يا  :  إنه كتب قصيدة عن نذير العظمة؛ فقلت معلقاً مازحاً وجاداً يف الوقت ذاته، قلت              :  الزهراين
نذير العظمة شعر، حبسه،    .  أن تقول شعراً، ألنَّ نذير شعر، د      معجب لكي تتكلم عن نذير ال متلك إالَّ         

، وعندما يتحدث بعد قليل سترون ما أقول، جسده قصيدة، حركته قصيدة، إحساسه              ..حبياته، بكيانه 
 .، نقده قصيدة أيضاً، والَّذين قرؤوا نقده يشعرون أم يقرؤون شعراً..قصيدة



لضرورة شاعراً، ألن هذه العالقة املشعة بينك وبني         ومن هنا فإنك أمام نذير العظمة تصبح با        -
املتكلم عنه جتعلك شاعراً؛ اإلنسان يصطبغ باملوضوع الَّذي يكتب عنه، مثلما أنك إذا نزلت يف بركة                 

 .سباحة خيتلط املاء برائحته ومبذاقه بك، فأنت تسبح يف عامل شاعر فتكون بالضرورة شاعراً
 

 للغتنا ولوجداننا وألحاسيسنا، تكرمي للرمز الَّذي حيمله         نذير العظمة هو تكرمي   .   تكرمي د  -
إخواننا العرب، الَّذين يفيضون عروبة ويتكلمون ذه العروبة؛ واململكة العربية السعودية هلا عالقة               
شديدة مع اإلخوة السوريني على وجه التحديد، منذ بدء تكوين اململكة العربية السعودية على يد                 

املستشارون الَّذين كانوا حييطون بامللك، املستشارون الَّذين جاؤوا إىل هذه          )  رمحه اهللا (امللك عبد العزيز    
الدولة اليت وحدها امللك عبد العزيز، جاؤوا ليقولوا إننا عرب ننتمي إىل هذه الوحدة، ننتمي إىل هذا                  

 اجليل الَّذي    هو من هذا   - أيضاً   -التاريخ الَّذي جلس يكتب نفسه على أرض الواقع؛ نذير العظمة            
 .ينتمي إىل األمة، ينتمي إىل وحدا، ينتمي إىل تارخيها الَّذي ينكتب ويشارك هو يف كتابته

 

 كبرياً  - أيضاً   -أنا أعرف أن عدد املتحدثني كبري جداً، وسيكون عدد السائلني            :   احلقيقة -
نين ال أود أن أطيل، ولكنين      جداً، ألننا أمام رمز ال بد أن خنضه لنستخرج منه كنوزه وكوامنه؛ هلذا فإ             

إن هذه املدينة احلبيبة حتمل بالنسبة يل ذكرى تتحرك وأقول           :  أختم كالمي مبثل ما ابتدأت به وهو       
 :جلدة

ــريب    ــنه غ ــنأين ع ــن ت ــن م ولك
                                                            . 

ــأىفــال حتســيب   أن الغــريب الَّــذي ن
. 

 .  وشكراً-

  ))قصيدة شعرية للدكتور عبد الرمحن السماعيل (( 
مث ألقى الدكتور عبد الرمحن إمساعيل السماعيل قصيدة شعرية مشاركة منه ذه املناسبة،              

 :فقال
 . عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم:  بسم اهللا الرمحن الرحيم، أيها اإلخوة-

 

 يف احلقيقة ليس لدي ما أقول ملا مسعت وما مسعتم، سوى أن الدكتور عبد اهللا الغذامي أشار                   -
. نذير العظمة يف املشي، وأنا أضيف شيئاً آخر ال يعرفه الدكتور الغذامي وهو أستاذيته؛ د              .  إىل زمالة د  

طويلة أستاذاً، فوجدت فيه املعلم الفاضل الرائع الَّذي        نذير العظمة املعلم واألستاذ، فأنا عرفته سنني        
 كنت قد   -حيب لتلميذه ما حيب البنه؛ امسحوا يل قبل أن ألقي ما يف جعبيت أن أستعيد أبياتاً من الشعر                   

 أحتدث فيها عن قصيت مع الشعر، الشعر الَّذي ابتعد عين وعن شيطانه              -كتبتها منذ سنوات قليلة     
 :ت أركض وراءه، أقول يف هذه األبياتالَّذي عقين، وما زل



راً ماله شبه  ـره ذك ـان شع ـان شيط ـك
. 

هـض مطلب ـم يق ـشاعر خانه القريض فل    
. 

وى انتبه ـض اهل ـا الح وم  ـمستهاماً فكلم 
                                                            . 

ــربه    ــال أط ــه وإذا ق ــاه أجاب إن دع
. 

ــبه  ــاعراً دون موه ــاً ش ــى خملف فتالش
. 

هـه مأرب ـى بقوافي ـم قض ـعاش فحالً وك   
. 

لــيت شــيطان شــعره عــاش أنثــى حمجــبة 
. 

 
 

ملا عرفت هذه املناسبة السعيدة، عدت إىل تلك األنثى احملجبة أراودها عن نفسها             :   ويف احلقيقة  -
نية املباركة، حىت النت    نذير العظمة سوف يكون ضيفاً هلذه االثني      .  وأذكرها بأن أستاذي وأستاذها د    

 :ومسحت يل باألبيات التالية

 �ذير الشرق
ــدِر ــى قَ ــنا عل ــد جئ ــيوم ق ــنا ال فكلُّ

. 

ــفِر  يف الس تــن ــد أَمع ــك، ق ركاب أَِرح
. 

ى العمر ـد هانوا عل  ـر ق ـي رحلة العم  ـف
                                                            . 

قــم حــدث القــوم عــن قــوٍم لقيــتهم 
. 

ــر   ــال أَثَ ــوت ب ــيٍة ص ــل ناح يف ك
. 

دا شعباً ـ غ ن شعبٍ ـوم ع ـدث الق ـوح 
. 

يــد الرشــيِد فــتاهوا يف دجــى العصــر
. 

ــركُها     ــت تح ــاعةٌ كان ــوقفت س ت
. 

تســري كالــربق بــني الشــمس والقمــر
. 

ــرةً    ــارملانَ مبص ــند ش ــبحت ع وأص
. 

ــير  ــتاريخ والس ــن ال ــرى م ــبار ذك غ
                                                            . 

ــكنهم   ــس يس ــا واألم ــوا خلفه وأدجل
. 

ــررِ  ــاعاته الغ ــن س ــيد وع ــن الرش ع
. 

مـرى تعاوده ـوى ذك ـان س ـنسوا الزم  
. 

يف معصـٍم كـان بـني السـحب واملطر         
. 

 كيف الساعةُ انتكست   رـم، ت ـارون ق ـه 
. 

ــحرِ  ــٍر ويف س ــوم يف فج ــيحلِم الق فلْ
. 

ــواقعها   ــتارت م ــاعة اخ ــارب الس عق
. 

ــر  ــن الذِّك ــى م ــا رأوا عيشــة أحل فم
                                                            . 

ــتها   ــند يقظ ــوا ع ــونا ونام ــم أيقظ ه
. 

*    *    * 

ــدر   ٍد وال صــن ِور ــراعك ع ــوماً ي ي
. 

ا عجزت ـا فم ـ حدثن ِرـد الشع ـم سي ـق 
. 

ـ    ــوار يف الظَّفَـ ــبطَِل املغ ــةُ ال روغاي
. 

ٍدـرب جمته ـاً ح ـر دوم ـحوربت، والده  
. 

وال خفضــت جــناح الــذلِّ مــن خــور
                                                            . 

فمـا ابـتذلت يـراع احلـق مـن وهنٍ           
. 

تـأىب القـيود ولـو كانـت مـن الدرر          
. 

ــلوٍن  ــن ميس ــيك م ــفف ــيمةٌ بق يت ش
. 

ــرِ   ــامل اَألِش ــام الظَّ ــق أم ــهيد ح ش
. 

    ــن ــق أَعل ــرخةً للح ــن ص خهاومل ت
. 

نــوراً تــألأل يف داٍج مــن احلُفَــر   
. 

ــتها   ــرب عظْم ــن ذاك الق ــا زال حيض م
. 



لعــلَّ يف الغــرِب آمــاالً ملفتِخــر   
                                                            . 

ــرباً   ــوربت مغت ــك إذ ح ــددت رحلَ ش
. 

ــرِ  ــياِب منتِظ ــوى أن ــت س ــا رأي وم
. 

فمــا وجــدت ســوى الــدوالِر منتظــراً 
. 

ــر   ــيش حمتقَ ــأىب ع ــك ت نفس ــن لك
. 

  لولــو أردت املــاِل عشــت هـــبــريق
. 

ــنذُر  ــرق بال ــاِء الش ــنا يف مس ــن ل وم
. 

والــيوم عــدت نذيــر الشــرِق مــؤتلقاً 
. 

ــر  ــى الظَّفَ ــذا منته ــواَءك، ه ــع ل فارف
                                                            . 

ــرها   ــاق أطه ــن اآلف ــت م ــىت حلل ح
. 

*    *    * 

ــر  ــِري مندِثـ ــيٍل غـ ــته جبمـ وزنـ
. 

ــالَ    ــيت امل ــراِم رع ــرٍفأبالك يف ش
. 

ــر  ــأٍس ويف وت ــبعض يف ك ــه ال راىب ب
. 

ــنٍ    ــري يف زم ــات اخل ــيت يف درج راب
. 

ــر  ــناس والبص ــع ال ــني مس ــحابه ب أص
                                                            . 

وأشــرف املــاِل مــا ازدادت بــه شــرفاً 
. 

 
 

  ))مداخلة من الدكتور املعطا�ي(( 
 :وعلق الدكتور املعطاين على ما جاء به الدكتور السماعيل من شعر عن شيطانه فقال

وهل :  ما أنشد الفرزدق قصيدة ووقف عند أحد أبياا، أكمل جرير البيت فقال له               حين -
ال ولكن شيطاننا واحد؛ ويف هذه الليلة أعتقد أن شياطني الشعر قد              :  اطلعت على القصيدة؟ قال   
 :عبد الرمحن ببيت قدمي للكليب يقول فيه. استنفرت قواها، وذكرين د

ــر    ــيطاين ذك ــى وش ــيطانه أنث )١(ش
                                                            . 

إين وكـــل شـــاعر مـــن البشـــر 
. 

 

عبد الرمحن، وكذلك هناك قصيدة مجيلة للدكتور نذير العظمة عن           .   على عكس ما متىن د     -
 كمدير  -ا الشيطان وقد عاجلتها يف أحد أحباثي، أرجو إن كان هذا يسمح يل                 عنيزة خياطب فيه  

 .  أن نستمع إليها فيما بعد-للجلسة 
 

  ))كلمة الدكتور مصطفى حسني(( 
 : مث أعطيت الكلمة للدكتور مصطفى حسني فقال

اً دائمني   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، وصالةً وسالم              -
 :على رسول اهللا؛ وبعد

                                           
 .                                    :وهو من بين بكر بن وائل، والبيت من أرجوزة له مطلعها" أيب النجم"هذا البيت للفضل بن قدامة العجلي امللقب بـ  )١(

ــالً  ــب وجهـ ــر القلـ ــر تذكـ ــا ذكـ  مـ
. 

 



 فأهالً ومرحباً ذه الوجوه النرية وذه األمسية الكرمية الطيبة، وال يسعين يف بداية هذه                  -
الكلمة إالَّ أن أتوجه بالثناء والشكر إىل الشيخ عبد املقصود خوجه، وأحيي فيه وفاءه للمعرفة والثقافة،                

عرفت األدب وعرف ا األدب يف هذه املنطقة، فوالده          وهو ليس باألمر املستغرب، فهو من دوحة         
وكم أشعر مبنتهى اخلجل    )  رمحه اهللا (األديب احلجازي الرائد األستاذ حممد سعيد عبد املقصود خوجه          

ومبنتهى الندم إن مل يكن هذا الرجل العظيم الرائد، الذي فتح بكتابه الرائد صفحات مشرقة جليل من                  
هلم صفحاٍت من كتاب شامل جامع، ضم باقة من نتاجهم لكي يقرأ الناس              ناشئة أدباء احلجاز، فتح     

أدب هذا البلد الكرمي؛ أنا أشعر مبنتهى الندم واألمل إنه مل يكن ضمن هؤالء الرجال الرواد السبعة                   
 ".أدباء سعوديون" :والعشرين، الَّذي ضمنتهم كتايب املتواضع بعنوان

 من األدب والفضل، وإذا كان األدب الَّذي يضم          ولكن أقول إذا كانت كلمة أدب مأخوذة       -
الشعر والنثر هو يف األصل منبع الفضيلة، واخللق، والرفعة، عند اإلنسان العريب؛ وإذا كان الوفاء                 
فضيلة وأدباً، فنحن اآلن نعيش يف دوحة األدب مبعنييه، شعره، ونثره، وفضائله، وأخالقه، وقيمه                 

اً بوالده وباجتاه والده، وكان وفياً حفياً بالثقافة واألدب، وإالَّ ملا كان            ، ذلك أن االبن كان حفي     ..الرفيعة
؛ أحيي هذا االبن الويف كما أحيي والده الرائد          ..هذا اجلمع الكرمي يف هذه الدوحة اجلميلة الرفيعة        

 .العظيم
 يف جيبه   أما احملتفى به فليس أمريكياً وإمنا هو عريب شامي، حيمل          :   أيها اإلخوة، أيها السادة    -

 منذ اللحظات األوىل اليت حضرنا فيها إىل الرياض يف          -جواز سفر أمريكي، ومنذ رأيت نذير العظمة        
..  وأنا أراه يسري سرياً وئيداً يف ردهات اجلامعة، أو بلبالً صداحاً غرداً على املنابر               -هـ  ١٤٠٣عام  

قدية على صفحات االت واجلرائد؛ وأنا      يلقي قصائده وأشعاره، أو قلماً خبرياً صانعاً يسطر كلماته الن         
، وقد ذهب إىل    ..أقول هو فارس عريب يف خلقه، يف تراثيته، يف أدبه اجلم، يف حفاوته بإخوانه ومودته               

 .أمريكا عربياً وعاد إلينا عربياً، وحنن اآلن حنيي فيه عروبته وشآميته
لبارزين، فإنَّ الرجل مل يتنكر لتراثيته      وإذا كان نذير العظمة واحداً من احلداثيني ا       :   أيها اإلخوة  -

فال فاصل بني شخصيته العربية يف تعامله       ..  العربية، وإذا كان الرجل هو األدب واألدب هو الرجل         
وسلوكه، وبني ثقافته العربية وممارساته العربية، عرب ساحيت النقد واإلبداع معاً؛ ما مسعت لنذير العظمة               

 متوهجة برنني اخلليل يف قوافيه وأوزانه، وكلما انتهى نذير العظمة             إالَّ قصائد عمودية   - الشاعر   -
 .الفارس العريب من قصيدة اطمأنت نفسي وقلت سيعود اخلليل يوماً ما إىل الساحة العربية

؛ واحلقيقة أنَّ الناقد    ..ونذير العظمة يعد شاعر مبدع وناقد باحث      :   أيها اإلخوة، أيها السادة    -
يف أشياء جديدة وجليلة، إنه يتعامل مع مادة هو أدرى الناس ا وأعرف الناس              عندما يكون مبدعاً يض   

ا، وال أريد أن أعدد كتبه ودراساته، فيكفي أن أشري إىل واحد فقط من كتبه اليت أصدرها نادي                    



 جدة، وهو كتاب املدخل إىل الشعر العريب احلديث؛ فإنَّ التوازن بني احلداثية والتراثية شيء يلفت نظر               
قارئ هذا الكتاب، منذ أول كلمة، يف أول صفحة، إىل آخر كلمة يف آخر صفحة يف الكتاب؛ فإن                    
نظرته للتبعيني وحبثه عن اجلذور التراثية األصيلة، وحماولة البحث عن التيارات التجديدية املمثلة يف                

لعربية زاداً أوروبياً أو    حركات الترمجة ويف أولئك املثقفني، الذين حاولوا أن يقدموا للمائدة الثقافية ا            
التيار التراثي والتيار احلداثي؛ ألكرب دليل على       :  زاداً يونانياً، واهتمامه ذين الرافدين أو هذين التيارين       

 .وهذا جمرد مثل أسوقه.. أنَّ هذا الناقد املبدع مل ينفصل عن تراثه ومل ينفصل عن أصوله يوماً ما
 

ذي جنلس إليه وجنلس معه هذه الليلة، وحنتفي به االحتفاء           فتحية للفارس العريب الَّ   ..   وبعد -
الالئق به؛ وشكراً مرةً أخرى آلل خوجه ولدوحة خوجه، وهلذه االثنينية العامرة ايدة، اليت أنتهز                 
الفرصة ألحيي صاحبها؛ كما أرجو أن تسمحوا يل بأن أحيي أيضاً مخيسية أستاذنا الراحل األديب العامل                

ثنينية خوجه يف   اعزيز الرفاعي، فقد كانت مخيسيته يف الرياض دوحة عظيمة كدوحة            األستاذ عبد ال  
 .جدة

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 
 

  ))قصيدة شعرية للدكتور معجب الزهرا�ي(( 
 :مث ألقى الدكتور معجب الزهراين كلمة حشا جوفها مبقطوعة شعرية، فقال

 

 اهللا مساءكم مجيعاً بكل خري؛ ومبا أنَّ األصدقاء سبقوين            أسعد..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
نذير العظمة كما هو، فسأحتدث من جهيت عن نذير العظمة األسطورة، أي كما أراه               .  فتحدثوا عن د  

 .أنا
 

م سعدت بلقاء جمموعة من األساتذة، ولكين فوجئت        ١٩٨٩ حينما عدت من باريس يف عام        -
من خالل نصوصه الشعرية من قبل، وجدت فيه ما جيسد تغريبيت             بلقاء نذير العظمة الَّذي عرفته       

اخلاصة ما يذكرين بنخلة اجر، ولكنها حينما تكتشف أن السماء واألرض ليستا هلا تعود إىل جذورها؛                
وآمل أن تبقى وآمل أالَّ يطعن النخل من جهة املاء، ألن الَّذي يهاجر أو يهجر النخلة هو من يطعن                     

 يذكرين بفضاءات الركض لشعراء الصعاليك، مبا لديهم من          - أيضاً   -اء؛ وجهه   النخل من جهة امل   
 وجدته صعلوكاً يوائم    - منذ أن عرفته وتوطدت عالقيت به        -؛ ونذير العظمة    ..جرأة ونبل وفروسية  

 .بني احلداثة وبني التقاليد، ولكنها ليست التقاليد امليتة وإمنا التقاليد احلية



 للدكتور الغذامي بالطائرة، يف احلقيقة مل يكن لدي أي رغبة            - كما ذكرت    - مشاركيت   -
باملشاركة أو أي نية، كنت باألمس أصحح أوراق جمموعة من الطالب، فإذا بنذير العظمة أو قرين                  

ال حتملوين  :  (نذير العظمة يسحب مين األوراق ويضع أمامي ورقة بيضاء، كتبت أو كتب فيها ما يلي               
 ).مسؤولية هذا الكالم

اـوداً وكنه ـو وج ـت ه ـذوة فأن ـاة وج ـك حي ـر في ـا اد للشع  ـا أب ـي 
. 

 
اـنا وعنه ـث ع ـدت تبح ـرب فع ـن أرض فينيق بالغ   ـم  اءـك العنق ـخطفت 

. 

 
ــيك   ــنار تســري إل ــا ال ــربق شــاهراً يف رماده ــنهاعــدت كال ــنا وم  م

. 

 
ــنها      ــر ص ــعر والفك ــيل فبالش ــيل والنخ ــرق دارة اخل ــنا الش أرض

. 

 
ــا    وز ــن ــواا فغ ــدتك أص ــها وإن عان ــثمالة يف عرس ــىت ال ــن ح غ

. 

 
ــىت   ــوك ح ــي تدع ــنها  ه ــبها وأع ــاطريها فل ــاقها وأس ــدوزن أنس  ت

. 

 
 *    *    *  
اتـي الطرق ـن ف ــا القادمي ـا ترين ـو مرآ ـيا نذيراً ها جدتك الزرقاء جتل      

. 

 
ــباءة    ــتويه ع ــن حت ــات م ــوات يف خطاب ــزيف وامل ــواتتفضــح ال األم

. 

 
ــياة        ــدو احل ــيد ش ــن ال جي ــام مل ــج أال مق ــل ف ــنادي يف ك وت

. 

 
ــات    ــل اجله ــاهلم بك ــت خص ــا أوغل ــوم طامل ــيق بق ــيت تل ــياة ال احل

. 

 
اتـس الصف ـال ومش ـل واجلم ـارة العق ـاألرض حض ى  ـوم كانت لنا عل   ـي 

. 

 
ــريايت      ــاً ذك ــي معانق ــزاين وانتش ــل أح ــثلك اآلن أوج ــا م ــا أن ه

. 

 
 *    *    *  
الـتفي االح ـي عروسه تشعل املوج كيما تزيد ف      ـي أالق ـر علّ ـت للبح ـجئ 

. 

 
يـض سؤال ـول في ـل إالَّ كلماٍت تق   ـاء، ال أمح  ـل الزرق ـت مثلك، مث  ـجئ 

. 

 
ــالِ   ــيم الفع ــال عق ــيب املق ــم كئ ــع الشــوه يف عل ــوق الوقائ ــاىل ف أتع

. 

 
محلــتين ريــاح ومســيٍة هلــا شــكل صــبويت وعــنف خــيايل        

. 

 
ــبايل    ــوت ال ت ــيت إن ه ــرة ال ــيق باحل ــا يل ــها كم ــن نفس ــين ع راودت

. 

 
يـتعال:  تـقل..  الـت تع ـاء قال ـذا املس ـاً وه ـذب يوم ـوعدتين مبائها الع   

. 

 
 *    *    *  
يـلُ انفعال ـد أص ـي ا ـم أب ـن تكري ـام لك ـقد يكون املقال فاض عن املق      

. 

 



  ))كلمة احملتفى به(( 
 :مث أعطيت الكلمة للمحتفى به سعادة الدكتور نذير العظمة، فقال

 .آمني..  اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني، وصحبه أمجعني بسم-
 كيف يل أن أيف هذه الكوكبة املشعشعة حقها، وقد غمرتين بكالم أقرب إىل الشعر منه إىل                  -

احلقيقة؟ ال أريد أن أتظاهر بالتواضع املزيف وأقول أستحق ذلك وال أستحق، ألنين يف حضرة ندوة                 
كر، يف حضرة ندوة شاعت أنباؤها يف اآلفاق، ألا متصلة جبذر حممد سعيد خوجه والفرع                تكرم الف 

؛ وكيف يل أن أيف حق زمالئي       ..يكمل اجلذر، واجلذر يضخ يف الفرع كرماً، ومروءةً، ونبالً، وأدباً          
ه فارساً   غمروين بشعرهم وبنقدهم وبكلمام من الدكتور املعطاين، الَّذي عهدت في           - أيضاً   -الَّذين  

من فرسان النقد؛ والناقد الكبري الدكتور عبد اهللا الغذامي الَّذي يغمرين بتعاطفه، وبصداقته، ومحيميته؛              
وبالدكتور مصطفى حسني الَّذي أشعر معه بأننا جئنا معاً إىل هذه األرض املباركة، من أجل تنمية                   

 سواء على مستوى البكالوريوس، أو       ، وحبمد اهللا تالميذنا الَّذين خترجوا      ..اإلنسان وتنمية الفكر  
املاجستري، أو الدكتوراة هم خري من يتكلم عنا؛ والدكتور عبد الرمحن إمساعيل الَّذي كان يل شرف                  
اإلشراف على أطروحته، أيضاً أشعر باالعتزاز عندما أمسعه شاعراً وناقداً ومفكراً؛ والدكتور معجب              

لصدر االَّذي ينضح بورود الباحة وخضرا الدائمة، وهذا        الزهراين الَّذي رمسين كأسطورة، هذا الفكر       
الَّذي أبداً يتفتح للحياة واحلب واد، والَّذي فيه شيء مين يذكرين بصباي وفتويت، من حيث الكالم                 

 .عن احلق وللحق دون خشية أو وجل
مرين بتكرميه   وكيف ميكن أن أيف ذه الكلمة املستعجلة واملرجتلة عبد املقصود خوجه، الَّذي غ             -

وبعطفه وتقديره؛ إن لساين ليعجز حقاً أن يفيه حقه، وأشعر يف جواره بأنين املُكرم ال املُكرم، ألنه يكرم                  
الفكر، ويكرم الفكر يف زمن أصبح الفكر فيه عملة زائفة، عملة باطلة، وإن أمتنا خسرت هويتها                  

 يقولون كلمة احلق ولو على أنفسهم؛ وإنين        عندما خسرت الفكر واملفكرين، واألدب واألدباء، الَّذين      
ألشكره كما أشكر احلضور الذين كرموين حبضورهم، والَّذين يف حضرم أشعر وكأنين أسقط يف يدي               

 .عما أتكلم بعد أن تكلم اإلخوان
 هل أتكلم عن كتيب ورسائلي وهي باخلمسينات؟ األحباث اليت نشرا يف االت العربية                -

 جمموعات شعرية؛ ال أستطيع أن      ١٠ مسرحيات،   ١٠ أحباث،   ١٠،  ٣٥جداً، الكتب   والدورية كثرية   
أفصل يف هذا اال، لذلك سوف أستأذنكم بأن أركز يف هذه الليلة على الشعر، على القصائد، ألين                  
احلقيقة أتعاطف معكم، بعد ساعتني من الكالم النقدي، والنقد كما ترون فيه شيء من املوضوعية وفيه                

 من اجلفاوة أيضاً، وأنا ال أحب أن أضيف على هذه اجلفاوة جفاوة، ولكن أترك بني أيديكم بعض                  شيء



النصوص الشعرية، علها تسمو بكم ويب إىل مستوى هذه الندوة التكرميية اجلميلة، ومن ثَم نفتح اال                
اتصلت بالشعر أو مل    لألسئلة، فإذا أردمت أن تسألوا أسئلة حضارية فأنا مستعد لإلجابة عنها، سواء               

تتصل، يعين اتصلت بالنقد، أو بالشعر، أو بأي وجه من وجوه اإلبداع الّذي تلي عليكم بعض ما يف                   
 ..سرييت منه، لذلك سوف ننتقل إىل الشعر إذا مسحتم

 أحب بالدي
 وطين ألول من تفتح للحياة وعمرا
 قل للَّذي جحد البالد وعقَّها وتنكرا

  مهوالً ومكرباومضى يندد بالفساد
 واخلري كل اخلري يف غري البالد كما يرى
 إن الكرامة يف بالدي ال تباع وتشترى

 وإن آذتين اآلالم واجلرح افترى.. وطين
 وطويت أجنحيت ممزقة بأفياء الذُّرا

 أحسست ما تشقى به فرأيت جرحك أكربا
 فمضيت من صدري أمزق كي أضمد ما اهترى

 يد للحياة اخضوضراوإذا بصدر يل جد
 تز فيه جوقة اإلميان تنشد للورى

 إنَّ الكرامة يف بالدي ال تباع وتشترى
*    *    * 

 :لبنيت لينا
 لبنيت لينا أمزق قليب وردة
 وأصنع من هلب العمر بلدة

 لنمضي ونلعب باألرض يف غري أرضي
 أغنيك يا جوع جيالً شهيدا.. لبنيت لينا

 رض قمحاوأزرع يف رحم األ
 ويف حبة القمح جيشاً وفتحا

 وأمأل هذا التراب العتيق مين وعودا
 أنغم خطو الصغرية فترسم يل خبطاها األمرية

 دناً ووجودا



 عمراً جديدا.. وضحكتها تتخطف عمري
 درويب جراح ثخينة.. حيايت.. لبنيت لينا

 أعلِّمها كيف خيلق كرب، ويعشب صخر
 اجلراح ونضحكأعلِّمها كيف منضغ ملح 

 ونطلع يف كل قطرة دم عريشة ليلك
 ونبسم جرحاً يفجر يف عتمة اآلخرين شروقاً وصبحا

 أعلمها كيف حتيا بالدي نسوراً وسفحا
 من يثقب جدران األشياء

 ميلؤها ظالً أو أضواء
 ميلؤها ماء

 هديب مرصود بالرؤيا وألرضي شاكلة األحياء
 مات زياد

  يغز بالداً مل يترك للنجدة بعدهمل.. مل يفتح أندلساً
 ..سفن العودة

*    *    * 
 حتفر ِذكرى أمي البعيدة

 على قبور األولياء أحرفاً عنيدة
 جتددت سبحتها واهترأت

 تكرر اسم اهللا حويل سنة جديدة
 ريب أعده ليضيء وجهي العتيق

 ريب أعده وليكفن صدري احلريق
 إنْ مل تطرز كفين دموعه

  نفي والقبور عتمة أبيدهاملوت
 أهرب من امسي على قصيدة.. وها أنا أرفع راية الرحيل
 أكفن اجلراح باألصيل

 أسأل عن جراحي اجلديدة
*    *    * 

 تعذبت وحيداً



 كنت فرداً وأنا اآلن ازدوجت
 نطفة املاء اليت يولد منها البحر واملوج

 تعددت وحيداً
 تنتهيأنقش الصخر بأمسائي اليت ال 

 زبداً حلماً يصري الدهر أو طرياً يغين
 آه من فخ يغطي األرض

 أو يتخذ العشب له وجهاً طريا
 وأنا ال خملب حيمي وال ريش يذود املوت

و ،والصوت كياين فَُْألغَنو ،ُألغَنُألغَن 
 رمبا هذي الفراخ الزغب تكسوين مشوسا

 ورداً أبدياتفتح العتمة تستل جبيين من تراب األرض 
 سنديانا مس الريح خطاياه

 صبياً جيتين من عتمه بيض الدراري
 كنت فرداً فازدوجت، قطر احلب معاين
 وأكسري الزمان يستعري النار من صدري

 فَكُوين يا حبيبة، ألق النار الغريبة
 ..انسلي األشواك من قليب وكوين مهرجان

 

  ))فتح باب احلوار(( 
 : بسؤال من حممد صفائي زهراء، يقولفتح باب احلوار

 ال شك أن هناك كثرياً من األدباء الَّذين تأثرمت م يف األدب والفكر، خصوصاً يف الدراسة                  -
 الثانوية، بثانوية ابن خلدون، أو يف جامعة دمشق، فهل لنا يف ذكر بعض هذه األمساء؟

 :وأجاب احملتفى به قائالً
فسه موهبة الشعر، يسأل أساتذته والشعراء الَّذين أرسخ قدماً          طبعاً الشاعر عندما يأنس يف ن      -

منه يف احللبة، ال ميكن لشاعر أن يصبح شاعراً بدءاً من املوهبة فحسب، ال بد هلذه املوهبة من ضياء                    
، وتربتنا حنن كشعراء سواء كنا جمددين مبدعني أو قدماء على املنهج القدمي،             ..الشمس والريح والتربة  

ريتنا هي شعرنا القدمي بدءاً باملعلقات؛ لذلك نصحين أساتذيت باستيعاب قدر ما أستطيع، من               تراثنا ومخ 
الشعر، ومن النثر، القرآن الكرمي واحلديث، وأنا طفل يف عامل الشعر، يعين أول شعر قلته كان عمري                  



ةً حيتذي   سنة، أخذت أحفظ شعر القدماء وأستهدي به، لكي أعطي ملوهبيت شكالً فنياً مر              ١٦ أو   ١٥
لكن الّذي أذكره أنين حفظت املعلقات عن ظهر قلب كلها،          .  بالقدمي، ومرةً يغامر فيأيت بشيء جديد     

وحفظت قدراً كبرياً من الشعر اإلسالمي األموي والعباسي واألندلسي، فأنا مدين مبا ترون من لغيت                
 .الشعرية إىل هذه اجلذور، ولكنين أريد أن أصدمكم نقدياً طبعاً

ؤالء يشكلون مخرية اخلبز، وحنن عادة ال نأكل اخلمائر، وإمنا نأكل اخلبز؛ فشعراؤنا                إن ه  -
عليهم أن يقدموا لنا غذاء من اخلبز، ال أن يكتفوا مبحاكاة النماذج األصلية أو اخلمائر الكامنة يف تربتنا                  

ر هي ما نضيفه    ويف ذاكرتنا، وقليل من اخلمرية يعطينا خبزاً طازجاً شهياً، ألن عالقتنا مع الشع               
كمبدعني إىل ما قاله أسالفنا، وما حاجتكم يب إذا عارضت املتنيب أو أبا متام أو طرفة، وجئتكم طيلة                   
حيايت بقصائد هي معارضات هلؤالء القدماء واألصول عندكم؟ فأنا ظل هلذه األصول، ولكن اإلبداع               

الهلا إبداعاً يتصل باحلاضر،    يقتضي مين أن أستوعب هذه األصول، أن أختمر ا، وأن أتشكل من خ             
 .ومعاناته، ولغته، وقضاياه؛ وهذا تلخيص لسرييت الشعرية

 سنة باعتبار أننا من مدينة      ١٨، يعين أنا قابلت نزار قباين وكان عمري         .. األسباب كثرية طبعاً   -
 يف مثل هذه السن، واجتمعت معه طيلة عام كامل يف             - أيضاً   -واحدة، وقابلت عمر أبا ريشة       

شنطن، ألنه جاء سفرياً أيام كنت أنا هناك؛ املعاصرون اجتذبوين ولكن مل أستطع أن أنتمي إىل ما قيل                  وا
إبداعياً، هوييت العربية تتطلب مين أن      .  يف حيايت، وال إىل ما قيل يف املاضي       ..  من معاصر يف زمين طبعاً    

ر بدون معاناة وبدون جتربة     أضيف على هؤالء وأولئك، وهذا ينطلق من معانايت ومن التجربة، والشاع          
 ولكنه ال ميكن أن يصنع شعراً، لذلك سوف ترون من           اًال ميكن أن يصنع شعراً، ميكن أن ينشئ إنشاء        

 سنة تقريباً، قلت الشعر     ٦٤ سنة تقريباً؛ أنا اآلن عمري       ٥٠يوافق شعري سريى مناذج متعددة طيلة       
 ا، وأنين أفرغها من خالل معانايت        نصف قرن، نصف قرن وأنا أصارع الذاكرة الشعرية وأمتلئ         

احلاضرة، أو مبعىن آخر أمتثلها وأستوعبها فتصبح عافية يف جسدي الشعري، وتصبح دماء دفاقة حارة                
 .سخية كرمية، لكنها ختتار شكلها الفين الَّذي يتصل بالذائقة املعاصرة

 

 :وسأل الطالب حممد أمني كردي قائالً
ىل لغة أخرى، هل يفسد مجاله وأخيلته وإمياءاته، أم أنه حيتفظ             حينما يترجم الشعر من لغة إ      -

 ذه الشاعرية؟
 :ورد احملتفى به على السائل بقوله

 لقد جربت ترمجة الشعر من اإلنكليزية إىل العربية ومن الفرنسية إىل العربية، الشعراء الَّذين                -
 إذا  - الشعرى ومع قرينه الشعري      أحبهم فقط، ال مطلق شاعر، إذا أحببت شاعراً وتعاطفت مع عامله          



 أجد يف شهوة القول لتجسيد ما قرأته باللغة األجنبية بلغة عربية، وترمجت من العربية إىل                -صح التعبري   
اإلنكليزية حبكم أين أستاذ يف أمريكا ملدة عشرين عاماً، وجربت طريقتني من الترمجة، الترمجة األوىل                 

نقل الشعر بلغته، وصوره، وبيانه، ونبضه، إىل اللغة املترجم إليها،           نسميها بالترمجة األدبية، وهي أن ت     
 يفهمون الفكرة، والصورة، واملعىن، لكنهم ال       - طبعاً   -متخلياً عن الوزن؛ فكنت أرى يف طاليب أم         

 يعين نقل   Transcreationيهتزون ملثل هذه الترمجات، فجربت ترمجة أخرى تسمى باإلنكليزية            
 حتويل القصيدة من صيغة عربية أو صيغة إنكليزية إىل صيغة عربية مبدعة،             Transposition  اإلبداع و 

وهذا يقتضي مين أن أعيش معاناة الشاعر، وأن أعرب عنها مبا يؤمن يل التوصيل اإلبداعي إىل املتلقي                   
 .العريب، وهذه الطريقة هي طريقة معروفة طبعاً يف الغرب

 هو شاعر   -إن فيتزجرالد   :  ة، حىت أن النقاد قالوا      فيتزجرالد ترجم اخليام ذه الشاكل      -
 أشعر يف ترمجته منه يف لغته، مع إنه مل يكن أميناً يف ترمجته للخيام؛ أمحد رامي نفس الشيء                    -إنكليزي  

؛ وأنا  ..يف القصيدة اليت غنتها أم كلثوم يف رباعيات اخليام، أيضاً عاش جتربة اخليام وسكبها سكباً عربياً               
 إذا  -رب أن الطالب األمريكان بوجه خاص عندما أسكب هلم القصيدة سكبة أمريكانية             وجدت يف الغ  

 يتذوقوا، أما إذا عريتها من الوزن واألوزان خمتلفة طبعاً، باإلنكليزي يف            -صح التعبري سكبة إنكليزية     
 عند كثري من    هذه التجربة طبعاً معروفة   ..  أربعة أوزان وبالعريب يف ستة عشر وزناً مع ازوءات إخل          

املعنيني بالشعر وترمجته يف العامل كله، لذلك ينصحون ال يترجم الشعر إال شاعر، أما ترمجة الوثائق                  
 .وترمجة األحباث، فهذه أشياء ميكن أن يترمجها أي حريف يتقن اللغتني

 

وطرح الدكتور سامي محود سؤاالً بالشعر، وقرن سؤاله بطلبه من النقاد عدم التعرض               
 :النقد، وقاللشعره ب

ــور   ــويل قصـ ــيس يف قـ لـ
. 

ــر   ــا نذيـ ــر يـ ــت حـ أنـ
. 

ــور ــداً يفــ ــوته أبــ صــ
. 

ــزار    ــعر هـ ــت يف الشـ أنـ
. 

ــور؟  ــوال نـ ــرى األقـ أم تـ
. 

ــياداً     ــعر انق ــرى الش ــل ت ه
. 

أو قـــــيود أو قـــــبور 
. 

لــــيس للــــنور حــــدود 
. 

 

 :وعودة إىل رياض الشعر، حيث ألقى الدكتور بعض أشعاره، فقال

 حلمًا على الريف
 أمر ببعض العواصم

 كأرجوحة الطفل كالوعد بني املواسم



 ف تصري رماداوأسأل عن هلفة الناس كي
 وجوه مومشة باحلمام مشعشعة كالنجوم

 ولكنها ال تضئ الظالم
 وإن مر يف زمحة السوق وجه أليف

 تبسم لكنه ال يعبر أي ابتسام
 ويسرع يف طلب اخلبز يرفع كفيه حنو السماء

 بوجه تكسر فيه السالم
 ختبأ يف سحنة ال تغري وجه اهلزائم

 قى الكالممتوت املعاين على شفتيه ويب
 ويذوي اهلديل ويبقى احلمام

 ظالالً بال لغة، وجه بئر معطلة أو غالل
 متر القوافل تدهنها باملراهم تقرأ كل التعاويذ

 جترح قلب الرمال بصمت ميوت الكالم لديه ويفىن السؤال
 وهل در نبع أو ابتل كف بال معول يف اليمني

 بال حجر يف الشمال
 ع الفجرألن التمائم ال تصن

 إنَّ فم الصمت صنو الزوال
 أال أيها السادرون أفيقوا ضعوا اجلمر يف قلبكم واحلالل

 وقوموا كما النخل من ألق الرمل
 قوموا كما الشمس خلف التالل
 خلوا العواصم مثل العواصم

 تعلق حلماً على الريح تصنع فجر األنام
 .يغري وجه احملال ووجه اهلزائم

 
 

 :ر غازي زين عوض اهللا سؤاالً إىل احملتفى به، قال فيهووجه الدكتو
 هل يوجد مسرح سعودي، وما هو مستواه باعتباركم أحد املتخصصني يف هذا اال دراسةً                -

 ونقداً، وأحد الذين قدموا دراسة عنه؟ أرجو اإلجابة على هذا السؤال بكل جترد بعيداً عن ااملة؟



 :وأجاب الدكتور العظمة قائالً
 أحيل السائل إىل كتايب املسرح السعودي الّذي نشره نادي الرياض األديب إذا أراد التفصيل،               -

التجربة السعودية يف املسرح عمرها تقريباً ثلث قرن وهي جتربة حقيقية؛ لقد أحصيت مخسني نصاً                 
 مسرح أوالً؟، مث تأيت لتسألين هل هناك ..مسرحياً كتبه سعوديون، ومثَّله سعوديون، وأخرجه سعوديون

 

 فهذه مشكلة أخرى، طبعاً املسرح مسرح رجايل ال وجود للمرأة فيه، ولكن يف املقابل هناك                 -
مسرح نسائي للنسوان، وقد ذكرت ذلك يف فصل من فصول الكتاب، النساء، أيضاً يأخذن النشاط                

قمن بعملية التمثيل؛   املسرحي مكانه يف اجلمعيات النسائية، واملدارس، ويف الكليات اخلاصة بالنساء، وي          
لكن املمثلني الّذين فرضوا وجودهم على اتمع، وقاموا بشيء من احلوار مع الشرحية الفقهية                  
والشرحية الفنية، وتأثروا مبا جرى من تطورات اقتصادية يف اململكة، أبدعوا لنا مسرحيات مل تستطع                

ن ال نقلل من قيمتهم، جريئون ويعاجلون       املقاالت أن تعطينا شيئاً من مضموا، لذلك املسرحيون جيب أ         
 .القضايا اليت تتصل باملواطن وباململكة

 

 قضايا مهمة جداً مل جند حىت األجناس األدبية األخرى من رواية، أو مقالة، أو قصيدة تتعرض                 -
ح هلا؛ وإذا باملسرحية تتعرض ملثل هذه املشاكل، وذلك ألن املسرحيني يتصلون باحلياة اليومية، فاملسر              

ال يستطيع أن يتغرب عن هذه احلياة، ومن هنا جاءت أمهيتهم حىت أن الدولة تبنتهم، رعاية الشباب                  
وهم ميثلون اململكة يف كل املهرجانات اليت تقام يف كل العواصم العربية، وجيب أن يكون هذا مصدر                  

صيدته، ومقالته،  فخر لكم أنتم السعوديني، ألن ما نسميه باململكة احلديثة أفرز أشكاله، أفرز ق               
وهذا أمر طبيعي؛ ملاذا نتوقع من كل الشرائح الفكرية أن          ..  وصحيفته، وحبثه النقدي، مث أفرز مسرحيته     

هذا ال حيظى بوجود شرعي، فعلينا أن       :  تعطي أشكاهلا اجلديدة، ونقف عند جنس من األجناس ونقول        
لى صعيد النقد وعلى صعيد الشعر ألنه       نعيد التفكري يف ما ينتج يف اململكة، ال على صعيد املسرح بل ع            

، لكن زمار احلي ال يطرب؛ ماذا نصنع بكم أيها العرب، ال كرامة لنيب يف               ..موجود، وشامخ، وحقيقي  
وملاذا أنا هاجرت وملاذا تغربت؟ وملاذا يهاجر ويتغرب الكثريون؟ ملاذا يكسرون قيثارام أو              ..  وطنه

 . احلي؟ ذلك ألن زمار احلي ال يطربربابام ويصمتون، وجيلسون مع عجائز
 

 :وسأل األستاذ غياث عبد الباقي، فقال
 هل تتكرمون علينا بكلمات تتحدثون فيها عن وضع احلركة العربية األدبية بصورة عامة                -

 .. أستاذ وناقد حقيقي- كما نعلم -وخاصة وضع الشعر العريب؟ فأنتم 



 :وأجاب سعادة الدكتور العظمة قائالً
يقة هناك تراجعات يف الشعر حلساب الرواية واألجناس األدبية األخرى املسرحية، وهذا              احلق -

 حيزنين قوله، ألنين أنا أصالً ويف اجلوهر شاعر، لكن احلق جيب أن يقال، قدمياً كنا                  - طبعاً   -شيء  
خرية  يف العشرين سنة األ    - مع األسف    -الشعر هو ديوان العرب، لكن      :  نسمع القول املأثور الشهري   

الرواية هي ديوان العرب، ذلك ألن الرواية متصلة باحلياة اليومية أيضاً؛ صحيح أا تسلط املخيلة على                
إن الشعر الَّذي طلبنا منه أن يتخشب يف مناذج معينة، ومل           :  الواقع، لكن الواقع يظل حمورها؛ مبعىن آخر      

، جعل  ..ينة، ورفضنا أن نستمع إليها    نكن مرنني مع احلركات احلديثة، فزندقناها وخرجناها خارج املد        
من الشعر صيغاً مكررة مسجة ال حتمل أي مضمون حركي معاصر؛ من هنا الثورة هي نفس ثورة                    

 :)١(اإلقطاعيني على اجلاهز واآلين والطارىء واملعاصر لك كمبدع؛ أنتم تعرفون البيتني الشهريين
ــي  ــي كَلَّمتِنـ ــلَّ متِنـ ــا كَـ فَلَمـ

                                                            . 

ــي    ــلَّ متِن ــى كَ تح ــباب ــربت ال ض
. 

ــربي ــيل ص ــى ع ــا امس ــت أي قل
                               .                              

ــرباً  ــيل صـ ــا امساعـ ــت أيـ قالـ
. 

 

، وهذا يستدعي   اًتصبح إنشاء ..   فالنماذج الشعرية عندما ال تتصل باحلياة وحرارا وتيارها         -
ن سجلت حركة    بعد أ  - كما قلت    -ثورة األجيال احلديثة على مثل هذا اإلنشاء، ولكن مع األسف           

الشعر يف اخلمسينات والستينات وجزء من السبعينات انتصارات مذهلة يف الشعر، حىت أنَّ نقاداً مثلي               
ومثل جربا إبراهيم جربا، ورمبا الدكتور عبد اهللا الغذامي يوافقين على ذلك أَنَّ شعرنا أفضل من الشعر                 

 كباراً، لكن ملاذا كبار؟، ألن خلفهم        األورويب والشعر األجنلوسكسوين املعاصر، ألن عندنا شعراء       
خلفيام تقوم على مخسة عشر قرناً من اإلبداع املتراكم؛ فالتحدي بني املبدع والتراث حتد متوتر                 
وكبري، فإذا أردت أن أكون شاعراً مبدعاً اليوم علي أن آخذ حبسباين ذاكريت الشعرية، وذاكريت                  

 .مثل أوروبا، بل ثالثة أضعاف هذه املدة.. ئة سنةالشعرية عمرها ليس أربعمائة سنة أو مخسما
 

 من هنا الوعي الشعري عند املبدعني العرب وعي متوتر وحقيقي، ووعي يعرفون التراث                -
أن أحاذي هذا التراث وال أضيف شيئاً       ..  أن أبدع باحملاذاة  :  ويهتمون به، ولكن اخلالف كما قلت     

ن آخذ النماذج القدمية وأمتثلها وأهضمها، ومن مث أتصل         طبعاً، النماذج موجودة؛ أو أبدع بالتجاوز، أ      
بالعصر الَّذي أنا موجود فيه، العصر هو الَّذي يعين هوييت اإلبداعية، كما أن اللغة تعين هذه اهلوية،                   
وبني اللغة والعصر يقوم تركيب إبداعي، اإلنسان هو صاحبه، ال يقوم من نفسه، واإلنسان ذه الناحية                

ة التراث، ألنه الناحية احلية، وإذا تنكرنا لإلنسان وصممنا التراث، قتلنا احلياة؛ اإلنسان هو                له أمهي 

                                           
 .حبر الوافر التامن البيتان من هذا )١(



، وإذا امتأل بالتراث فاض باإلبداع؛ الحظوا كيف         ..ع، هو املعطي  دحامل التراث، اإلنسان هو املب    
 .هذه هي احلقيقة.. النقطة األساسية هنا، إذا امتأل بالتراث، فاض باإلبداع

 

 :األستاذ عبد السميع حممد راضي السؤال التايلووجه 
  هل هناك عالقة بني العربية كلغة والعرب كجنس؟-

 :وطرح األستاذ نور حسني السؤال التايل
 ما هي األسباب الرئيسة اليت أدت إىل ضعف اللغة العربية يف هذا العصر، بالرغم من أن                   -

 ل له؟التقدم العلمي الَّذي نشاهده يف هذا العصر ال مثي
 :وأجاب الدكتور نذير العظمة على السائلني بقوله

 مليون عريب، ال أحد جيادل يف هذه احلقيقة،         ٢٥٠لغة  ..  اللغة العربية هي لغة العرب    :   طبعاً -
ولكنها بالتايل لغة مليار مسلم، ألن العقيدة املفروضة على كل مسلم بالصني، واهلند، وأندونيسيا،                

يا، ويف أوروبا، ألين عندما كنت يف أمريكا جاءين بعض الراغبني يف أن              وجنوب شرق آسيا، ويف إفريق    
يعلنوا إسالمهم فدللتهم على الطريقة الصحيحة، وهي أن يكاتبوا املركز اإلسالمي يف واشنطن                 
وحيصلوا على أوراق، ويأتوا بشهود؛ وأنا أوضب هذه العملية لتكون رمسية، وإالَّ ستضع نفسك حتت                

 مارست مثل هذه املسائل خارج السياق الرمسي؛ على كل حال كانوا يسألونين، طبعاً              طائلة العقاب إذا  
ال يعرفون العربية، يريدون أن يقرؤوا القرآن، فأهديهم معاين القرآن مترمجة إىل اللغة، وأنصحهم                 

 .بدراسة العربية ليستطيعوا أن يعودوا إىل النص األصلي
يار مسلم يف طول العامل وعرضه، ألن العقيدة تقتضي          هي لغة مل   - كما قلت    - اللغة العربية    -

من هؤالء املسلمني أن يقرؤوا القرآن أصالً باللغة العربية، وال مانع لدينا حنن كمسلمني أن نتساهل يف                 
املرحلة األوىل للَّذين ال يستطيعون أن يقرؤوه باللغة األصلية، فبإمكام أن يقرؤوا معانيه بلغتهم                 

 .اإلسالم، وينتشر نوره يف اخلافقنياألصلية حىت يعم 
 أما ضعف اللغة، فمرده ضعفنا، فقد اجتهنا إىل التقليد ال إىل اإلبداع يف كل شيء، وأسالفنا                  -

كانوا خرياً منا يف كل شيء؛ لقد قامت هناك ضة بني القرن السابع امليالدي والقرن الثاين عشر، وإن                  
ع، وهذه النهضة أعطتنا معرفة عربية إسالمية ال مثيل هلا يف           كان املستشرقون يقولون بني السابع والتاس     

تاريخ األمم، يف الفلسفة، يف الفقه، يف األدب، يف العلوم الطبيعية، والعلوم اإلنسانية؛ واستطاعت اللغة               
أن حتمل كل هذه املعارف ببيان عريب سليم، فكيف ال تستطيع ذلك اليوم؟ بلد عريب يدرس العلوم                   

، ومن حيتقر لغته إىل هذا احلد       ..د آخر ميثلها باإلنكليزية، بلد آخر رمبا يدرسها بالعامية        بالفرنسية، بل 
إنَّ اللغة العربية تالئم القلب وال      :  حيتقر هويته وشخصيته؛ وأنت عندما حتبس يف دورة دموية، أن تقول          



وعلينا أن نقتدي ذه    تالئم الفكر؛ بعض املستشرقني يقولون ذلك؛ أو أن تقول األمم متقدمة أكثر منا،              
 .األمم فتنسخ لغتك وتنسخ شخصيتك ووجودك، وحتبس اللغة عن جمال حيوي مهم

 اللغة كرأس املال، وبينكم جتار، رأس املال ضعه يف السوق ينمو، خبيه حتت املخدة يذوب،                 -
حي، وحىت يف البنك يذوب، فاللغة تنمو باالستعمال واالستخدام، وتضمر باجلمود والتوقف؛ كائن              

وأنا أؤمن أن اللغة العربية هلا قيمة حضارية، لكن إنساننا املعاصر إنسان منافق جبان يتهرب من                   
 .مسؤوليته، وحياول أن يكوع على القضايا األساسية، فيتلهى بالزبد عن املاء

 هذه حقيقة صحيحة، إالَّ من عافاه اهللا، ووضع نوره يف قلبه كي جيادل، ويناقش، ويعلن عن                  -
 .ورمبا سوف جيين ما جينيه عن إعالن رأيه هذا يف الوسط االجتماعي الَّذي يتقلب فيهرأيه؛ 

 :ووجه األستاذ الدكتور حممود حسن زيين السؤال التايل
 كيف تنظرون إىل الشعراء يف هذه اململكة الرائدة، وقد عشتم بني ظهراين األدباء واملفكرين                -

  عن نظرة الناقد اللبناين مارون عبود يف خمتربه وحمكه؟يف عقر دارهم، وهل اختلفت نظرتكم النقدية
 :وأجاب سعادة الدكتور العظمة قائالً

وشعر حقيقي ينتمي إىل كافة الشرائح االجتماعية؛ هناك شعر تقليدي ما            ..   يف اململكة شعر   -
 عند  ، وهو شعر مقبول   ..يزال حيتفظ بنظرية األغراض الشعرية، ولغتها، وصورها البيانية، وحبورها         

 شعراء تأثروا   - أيضاً   -الدارس؛ أنا أتكلم اآلن كدارس وكناقد موضوعي، ال أتكلم كشاعر؛ وهناك            
، ..باملذهب الرومانسي موجودون يف الساحة أنتم تعرفوهم أكثر مين، العواد، والسرحان، وشحاتة             

ه، ومصطلحه،   دفعة قوية جداً، من حيث جتديد لغت        - يف اململكة    -وكثري غري هؤالء أعطوا للشعر      
؛ ولكن اجليل الَّذي حقق نقلة واسعة يف اململكة هو جيل             ..وموضوعاته، وطريقة االنفعال الشعري   

الشبان املتمردين، وال أخفيكم ذلك، فما الشعر إالَّ عبارة عن شفرة، ليس الشفرة اليت حنلق ا، وإمنا                  
شعر يعين خصوصية لغوية،    الشفرة اللغوية؛ هو شفرة بني مرسل معلوم ومتلقي جمهول؛ لكن ال             

وخصوصية إيقاعية، وخصوصية بيانية، وخصوصية تصويرية؛ وكل عشر سنوات يفاجئنا الشعر بشفرة            
 قرر ذلك، وطلب من املترمجني أن يغريوا شفرام         - الناقد اإلجنليزي املعروف     -جديدة حىت أن تياسل     

 .خياطبوماللغوية كل عشر سنوات، حىت يستطيعوا أن يصلوا إىل الَّذين 
 الشباب عندكم، عندما أقول شباب أغلبهم اآلن فوق األربعني، هؤالء حققوا نقلة مهمة بأم               -

ابتكروا شفرم الشعرية، وقاموا مبا قام به الشعراء يف املناطق العربية األخرى، هضموا القدمي                  
د مجيلة وصلبة، تستطيع أن     واستوعبوه ومتثلوه، وحاولوا أن يتميزوا بعطاءام الشعرية، فأعطونا قصائ        

 .تقف وتنهض بنماذج اإلبداع يف العامل العريب
 



 :وسأل األستاذ ماهر حممد عبد الوهاب قائالً
 تعد أسرة العظمة من أعرق األسر يف دمشق، حيث أجنبت مشاهري األدباء ومشاهري الفنانني؛               -

 عكم األديب؟ما هي صلتكم ؤالء؛ وهل كان لعراقة أسرتكم يف دمشق عالقة بإبدا
 :وأجاب سعادة الدكتور على ذلك بقوله

 أنا أعتقد أن األسرة شيء مجيل، يف العشرين أو الثالثني سنة األخرية هومجت األسرة العربية                 -
بواسطة أنظمة ال تتمىن أن يكون املواطن مرتبطاً ا، واألسرة هي حاملة قيم، وحاضنة تقاليد وعقيدة؛                

 أيضاً يف   - أول ما تعلمناها     - يف األسرة، وتعلمنا عقيدتنا      - تعلمناها    أول ما  -وحنن تعلمنا لغتنا    
األسرة؛ فال نفرط باألسرة، ولكن األسرة كمتمم أو كنواة لوطن كبري، فالوطن جزء منها، وإذا                  
تضاربت مصلحة الوطن مع مصلحة األسرة، فعلينا أن نأخذ مبصلحة الوطن؛ ولكن على ما أعلم أنا يف                 

د الرزاق العظمة حمام، ولدينا فرع يف مكة جاء مع امللك فيصل وما زالوا هناك ويوجد                أسريت منهم عب  
 .بعضهم هنا

 األسرة تشعر أنَّ وجودها احليوي واستمرار هذا الوجود ال يكون إالَّ من خالل مزيج                  -
فخر يب  ي)  رمحه اهللا (اجتماعي مشترك، تشترك فيه كل األسر مجيعاً، أنا عندما كنت صغرياً كان والدي              

 العبارة  - دائماً   -، لكن كنت أمسع منه      املال والبنون زينة احلياة الدنيا    :  ككل اآلباء، كما تعلمون   
طبعاً يوسف العظمة كان وزير دفاع، واستشهد يف معركة         ..  ستكون أنت خليفة يوسف العظمة    :  التالية

ألحبث عن يوسف العظمة    ميسلون يف جماة غورو، فكيف لطفل صغري؟ عندما عدت للكتب املدرسية            
فذهلت، كيف ميكن يل أن أخلف يوسف العظمة؟ وثبت يف ذهين أنه جيب أن أذهب للكلية العسكرية،                 
لكن رمحة اهللا على أمي مل ترغب أن أذهب إىل الكلية العسكرية، ورمبا هذا أثَّر علي، وذهبت طبعاً                    

 كان بطين حمروقاً منذ كان عمري       -   وكنت يف السنة الثانية اجلامعية     -للكلية العسكرية، فحصوين    
باً، وقال ما هذا؟ قلت هذا آثار حريق منذ كان عمري أربع             عأربع سنوات، وامتأل قلب الطبيب ر     

شكراً وانصرفت؛ فذهبت ألمي وشرحت هلا القصة وقدمت هلا         :  أنت غري صاحل؛ قلت   :  قال..  سنوات
صاحل للعسكرية، وعلى هذه املسألة حتضرين      إنين غري   :  الورقة، إنين غري صاحل، فانبسطت وقالت ألهلي      

 :قصيدة سوف أقوهلا لكم
 طبعاً أنتم عاملون منذ اخلمسينات وبعد املأساة اليت أصبنا ا يف فلسطني، هذه أدت إىل نشوء                 -

أنظمة جديدة، قالت بأا سوف تنقذ فلسطني، ولكن إنقاذ فلسطني أبعد من أن يدرك ذا الشكل،                 
، أنت عامل   ..احلياة صودرت كلياً  ..   صودرت يف كثري من األقاليم العربية      -لألسف    -واحلياة العربية   

، وهذه هي احلالة؛ لذلك أنا      ..حالك دكتور يف اجلامعة، أنا هنا عندي جنمتني يسووا كل الدكترة تبعك           
 يف  عندما كنت يف اجلامعة ككل الشباب أحب أن أتزوج، وأرافق زوجيت يف هذه احلياة، وقد اتفقنا معاً                



اجلامعة، وفوجئت ذات يوم ا تأيت وخامت ماس يف أصبعها، وزنار لولو على خصرها، وشال مجيل جداً،                 
، لذلك كتبت هذه القصيدة اليت اشتهرت يف سوريا وكسرت اخلطبة، هذه            ..من الَّذي خطبها؟ جنمتان   

 ".غداً تقولني كان" :القصيدة كسرت خطبة، امسها على اسم جمموعة شعرية عنواا
 فديتك إذ تبسمني
 وتنشق غمازتان

 ويشرق إشراق اجلبني وتضحك يل مقلتان
 كأما طفلتان تنتف من يامسني وتلهو

 فيلهو الزمان
 ..امسعي

 تدفق ر احلنني لدى أضلعي
 وحسون قليب يرف على بيلسان

 يغين معي
 إىل أين يا مقلتان؟ أال غردي.. إىل أين

  جنمتانأميحو ضباب الغد على كتف
 وخامت ماس وزنار لولو؟

 أنا لك دن وكاس وارزال حب مجيل
 أنا ليس عندي حرير وال نغمات آلىلء

 ولكن أشهى وأحلى
 فلي مهسات الغدير وبوح اجلمال وحقل وكوخ

 من القصر أغلى
 وموال فالحة تغتذي وراء الكروم

 تلم الشذا الندى
 وتشكل جمدوهلا بالنجوم

  أمن جنمة كسرا..وخامت حيب ترى
 تعايل إيلَّ أوشحك بالثريا

 فكل الَّذي أستطيع فمن أضلعي ومن مقلتيا
 محلت إليك الربيع فهل تقبلني؟

 وتنشق غمازتان



 تدفق ر احلنني لدى أضلعي.. امسعي
 وحسون قليب يرف على بيلسان

 يغين معي
 كان.. غداً ويف الالوعي تقولني

 :ي من جريدة السياسة الكويتية بالسؤال التايلمث تقدم األستاذ حممود مرس
 - أيضاً   - احلضارة العربية يف التصور األمريكي الشائع هي حضارة عمل، ولكن هناك               -

شارلز بريسي، جورج سانتيانا، بريسون؛ كيف تشربت الثقافة األمريكية         :  مفكرون وأدباء مثاليون، مثل   
 يداً بطعم عريب يف قصائدك؟ببعديها املتجادلني، واكتسبت منها مذاقاً جد

 :وأجاب احملتفى به قائالً
 أنا علمت يف أمريكا مخسة عشر عاماً باإلنكليزي، عن التمدن اإلسالمي أو عن األدب العريب،                -

وهذا يف إطار األدب املقارن مقبول يف أمريكا، ال ينتظرون حىت يتعلم طالم العريب ليدرسوا احلضارة                 
يب، يدرسوم هذه املناهج باللغة اإلنكليزية؛ وألنين ختصصت، طبعاً لغيت            اإلسالمية أو األدب العر   

العربية بنيتها يف اجلامعة السورية ولبنان، كنت كاتباً مناضالً وأستاذاً، وشخصييت انبنت قبل أن أهاجر،               
وما هاجرت إالَّ ألنين تعرضت للحكم باإلعدام ثالث مرات ألمور سياسية، وهجريت كانت قسرية،               

 يف املهجر، وتعلمت يف املدارس واملعاهد       - أخرى    مرةً -ا مما دعاين أن أعبئ اجلهود ألبين نفسي         هذ
األمريكية، وأخذت ماجستري باألدب اإلنكليزي، وأخذت دكتوراة يف األدب احلديث واملقارن من              

 .أنديانا أيضاً
يف   هار، وأستاذاً  كنت أُدرس وأدرس، لعدم وجود نقود معي، فكنت أعمل أستاذاً يف الن              -

 تعاطف معي، ومسعين يف أحد      اًاألصياف، وأذهب إىل اجلامعات حىت قيض اهللا يل يف اية املطاف دكتور           
 وعرض علي ملاذا ال تأيت وتدرس       - أمد اهللا يف حياته      -وديع جويدة   .  منابر مجعيات االستشراق وهو د    

ني، فطلبت من اجلامعة اليت أدرس فيها أن         دكتوراة يف جامعة أنديانا؟ فقبلت ألنه يسر يل تفرغ سنت          
آخذ سنتني بال راتب، فذهبت ودرست الدكتوراة يف سنتني، وكان زمالئي يضحكون علي عندما أقول               
إنين أريد أن أخلص يف سنتني، ألنه صعب والدكتوراة حتتاج إىل مخس سنوات؛ لكن الواقع أنا عندي                  

العريب يف بريوت أثناء إقاميت يف لبنان، فمهيأ لكي أمت          ماجستري باإلنكليزي، وعملت دروس املاجستري ب     
 .مرحلة التعليم العايل يف األدب احلديث واملقارن يف أنديانا

قراءايت، وهي  :  املصدر األول :   الشيء الَّذي أخذته من اتمع األمريكي يأيت من ثالثة مصادر          -
أا يف الوطن وأنا شخص جدي يف حيايت،        واسعة جداً، يعين التجربة الثقافية عندي هي اجلوهر، وقد بد         

؛ فهذا املصدر هو املصدر األساسي، وهو الَّذي قادين للجامعة            ..أطالع وأقرأ وأختزل وأكثف إخل     



وللتعليم العايل، فدرست ماجستري وماجستري ودكتوراة، بعد الليسانس، وكلها يف جامعات غربية              
كية يف بريوت اليت خلصت كل املنجزات فيها، ولكن         مكنتين مما يسمى بالبحث، بدءاً باجلامعة األمري      

قبل تقدمي الرسالة صدر حكم باإلعدام، فهربت إىل أمريكا عن طريق سوريا واألردن، وأخذت جواز                
 .سفر الجئ سياسي وذهبت إىل أمريكا ودرست هناك، وريب وفقين ووصلت

الثالث هو تعليمي طالب    هو اجلامعة، اجلامعات اليت درست ا؛ واملصدر         :   املصدر الثاين  -
 .أمريكيني، على مستوى عاٍل، فتشكلت شخصييت تشكالً جديداً

 

 - أيضاً   - خرجت من سوريا ولبنان مناضالً ورجعت، كنت شاعراً مناضالً، لكين كتبت              -
بعض املسرحيات يف سنني مبكرة، وعندما عدت إىل الوطن عدت وأنا ممتلئ بتجربيت الثقافية، إما عن                 

عات اليت درست فيها، وإما عن طريق املصادر الثقافية واملصادر اإلنسانية اليت جئت على               طريق اجلام 
متاس معها؛ وال أكتمكم أنين انتخبت سكرترياً جلمعية االستشراق الدولية بأمريكا وكندا، ومركز               

نكليزية، منتخب وليس تعيني، يعين ينتخبك زمالؤك لكي تقوم ذه املسؤولية، تقديراً ملا نشرته باإل               
أكثر من عشرين حبثاً نشرا باإلنكليزية، منها ستة أحباث موجودة يف االت االستشراقية الدولية                

 .الكبرية؛ فتقديراً إلجنازايت يف هذا اال انتخبت هلذا املركز احلساس
 

 ولكن يف يوم من األيام استيقظت ووجدت شعري أبيض، وأنين صرت بروفسور يف اجلامعة،               -
بهت إىل أن هذه املرآة ختاطبين ويب يب أن أعود إىل الوطن، وخري يل أن أدفن يف ترابه من أن أدفن                  فانت

يف تراب املنفى؛ وهذا جعلين آخذ خطوة جنونية، فتركت املهجر وعدت إىل الوطن مناضالً من جديد،                
ن علي بعد   والنضال معروف ماذا قصته يف لبنان واخلروج بالسفن، وقد عانيت كل ذلك، لكن كا               

العودة بالسفن مع املناضلني أن أعود إما إىل أمريكا أو إىل أيِة جامعة عربية، وفضلت قبل أن أنفصل                   
 خري يل أن ذهب إىل جامعة عربية قريبة من أهلي، وال سيما أمي               - وأنا يف املالك هنا      -عن جامعيت   
 .بشكل خاص

 

اه يف قليب ال تزول، وهو الَّذي جاء إىل           ومعي هنا الدكتور عبد الرمحن اهلدلق الَّذي ذكر         -
دمشق وأبرم معي التعاقد، وجئت إىل جامعة امللك سعود، وفضلت جامعة امللك سعود على الكويت                
وعلى البحرين، وكنت قد تلقيت منهم طلبات، طبعاً كنت على أهبة أن أقبل، ولكن عندما جاء قبول                 

 مهمة، ال سيما اجلو اجلاف جو جند جاف يناسب           جامعة امللك سعود، وهلا يف فكري اجلامعي مكانة        
صحيت، وكنت أشكو من نوع من األزمة، وجئت هنا وحتسنت صحيت اجلسدية والفكرية، وعادت                

 .خميليت الشعرية، وأصبحت شاعراً غريداً من جديد
 



وعوداً على بدٍء، فقد طلب احملتفي من احملتفى به أن يسمع احلاضرين بعض قصائده، فلبى               
طلب وقال قصيدة مهداة إىل احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، وكذلك احلاضرين؛              ال

 :عنوان القصيدة هي

 مداي البعيد
يف ثـــنايا املـــىن وحلـــد الوعـــود؟

. 

ــوؤد    ــرِم املـ ــذا املكـ ــن هلـ مـ
. 

  ــروح ــِثب ال ــيد؟ ت ــاء القص يف دم
                                                            . 

ــىت    ــاقم ح ــر القم ــرى يكس ــن ت م
. 

فَلَكـــاً ال يـــدور دون نشـــيد  
. 

 ـــهفأضـــحىفلكـــم غَم الغمـــام 
. 

فأجــرين يــا أيهــا القاصــد الشــهم وطَــوق بالــورِد ســامق جــيدي        
. 

املقصـــود بـــورك مســـعاك محـــيداً والدهـــر غـــري محـــيدإيـــه عـــبد 
. 

ــ ــتها يــ ــريدغرســ داك للتغــ
                                                            . 

    دوح يــا أخــا املكــرماِت بــورك
. 

ــدود احلــدود    ــين ح ــت ع وأزاح
. 

ــوة  ــنك خنـ ــزين مـ ــتينهـ  جنحـ
. 

ــريد  ــري طـ ــن رآه يشـــب غـ مـ
. 

  ــريد ــيه طـ ــر فـ ــاٍن الفكـ يف زمـ
. 

ــود؟    ــري أس ــري غ ــٍد تص ــا ُألس م
. 

   ــم ــرى علَّ ــن ت ــناء م ــور احن العص
. 

ــودي  ــزمان وج ــابس ال ــت يف ع لس
                                                            . 

ــوانٍ    ــبالً ـ ــوداً مكـ ــا وجـ يـ
. 

ِحلبــر فــيها وريــدي  وشــجوٍن ا
. 

ــي     ــيها يراع ــلع ف ــؤون الض يف ش
. 

ــياً  ــت أب ــيدي عش ــربياُء حص  والك
. 

حيلـــف الـــدم أن أمـــوت كمـــا 
. 

ــ ــدودي وأصـ ــد جـ يلي إالَّ جديـ
. 

مــا جديــدي إالَّ جــواد أصــيلٌ    
. 

ــيدي  ــالوة ب ــن ح ــنخل ع ــأيل ال واس
                                                            . 

ــ  ــي س ــاوة نبض ــن نق ــبع ع ائلي الن
. 

لفهـــا حـــني غلغلـــت بـــورودي
. 

    ــكةُ الــرياِح أَِمســبه ترمــا د
. 

محلـــت عطـــره خـــيولُ الـــربيد
. 

ــاءٌ   ــنها إبـ ــوح مـ ــراح يفـ أم جـ
. 

راســـف يف عمـــاوة وقـــيود؟  
. 

  ــر ــز فك ــا املكــرماِت هــل ع ــا أخ ي
. 

ــود؟   ــنني بع ــوقظُ احل ــرى ي ــن ت م
                                                            . 

ــروحٍ    ــد ب ــهر احلدي ــرى يص ــن ت م
. 

ــيد  ــِل العبـ ــاَء نسـ ــى بقـ تتمنـ
. 

رحــــم األرض عقَّمــــته أيــــاٍد 
. 

والــــوالدات أجهضــــتها الوصــــايات لتخِفــــي هــــويةَ املولــــودِ 
. 

كانــت القــدس مــربطاً للــيهود   
. 

عمــر لــو غفــا جبفــٍن قريــرٍ     
. 

راشـــد بغـــِري رشـــيدواهـــتدى 
                                                            . 

     بغــري غــوي مــا غــوى تائــه
. 



ــد ــِرب احلديـ ــق صـ يتمطَّـــى بشـ
. 

ــدةَ   ــا ج ــيب  آه ي ــا لقل ــندى م  ال
. 

ويضــــحي لفجــــره املوعــــود
. 

ميتطــي الــربق يف ســواِد اللــيايل 
. 

ــرعود  ــثارة للــ ــؤاٍد قيــ بفــ
. 

غَـــرةَ الســـحاب جِبيـــناًالبســـاً  
. 

ــيد ــوابة التوحــ ــالذي بــ ومــ
                                                            . 

حســب قلــيب إذا تــنفَّض قلــيب    
. 

ــيدل ــرياح عنـ ــد الـ ــراٍع ِضـ شـ
. 

ــرٍ      ــٍر وعط ــاً جبم ــا نابض ــن ي غَ
. 

ــيدي   ــيده وأعـ ــتعيدي نشـ واسـ
. 

ــدري    ــند ص ــر ال ــا جمام ــي ي واملئ
. 

ــرياً ــنقود عبقـ ــن عـ ــيلُ مـ  يسـ
. 

ــوتاً   ــعِر ص الش ــم ــا مواس ــي ي واقبل
. 

ــنودي   ــر بـ ــن ختـ ــتواىل فلَـ يـ
                                                        .     

واهــدري يــا عواصــف املــوج عصــفاً 
. 

ــدي  ــحائب زي ــيا س ــي ف ــوق عزم ف
. 

ــى   ــنا يتداعـ ــوِل هاهـ ــد اهلـ زبـ
. 

يــدها يف املــدى تطَــوق جــيدي   
. 

  تــد ــواطئ مـ ــنارات يف الشـ املـ
. 

ــودي  ــري زن ــمس ع ــو بالش مث تكس
. 

ــدراً     ــناً وص ــوَء يل جبي ــلُ الض جتع
. 

وهبــــتين إىل مــــداي البعــــيد
                                                            . 

حـــررت عقـــدةً تغـــلُّ جناحـــي 
. 

 

مث طلب احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه من ضيفه الكرمي، أن يتفضل بإلقاء                
 .او ليختتم ا هذه األمسيةقصيدة الف

 :فاستجاب احملتفى به وقال
 قلت بأن العريب لو كان هكذا منذ        هـ١٤٠٦ للفاو ثالث قصائد، ففي أول زيارة يل عام           -

مخسمائة سنة قبل املسيح، فهل ميكن أن ميوت يا أخي؟ إذا كان حييا قبل مخسمائة سنة قبل املسيح                    
سسات، وبيوته موجود فيها محامات، ففي بعض البالد العربية         نظيفاً، ومواطناً يف دولة ذات نسق ومؤ      

 بيوت ليس فيها محامات؛ ويف هذه الزيارة خرجت ذه القصيدة؛ ويف الزيارة             - يف الوقت احلاضر     -
هـ متخضت الرحلة عن قصيدة أخرى، والقصيدة الثالثة تتويج هلذه القصائد             ١٤١٢الثانية سنة   

 .رمياً للدكتور عبد الرمحن األنصاري؛ وسأنشد لكم القصيدة األوىلالثالث، فكانت تتوجياً قيلت تك
 الفاو عندي هنا ربطت تدمر وزينب اليت قهرت الرومان فقهروها طبعاً؛ واستعاد إىل ذهين                -

بعلبك، وكل الدول العربية اليت قامت لتقاوم أطماع روما ومل تنصع هلذه األطماع؛ فهذا جعلين أرى                 
 بعضهم البعض؛ هنا يف اجلزيرة الفاو، هناك يف تدمر، ويف بعلبك، ويف البتراء كلهم               كل هؤالء توائم مع   

نفس الشيء؛ جاءت روما باألباطرة لتحطم ملكاً مثل زينب، أو مثل كليوباترا، أو تدمري البتراء مرتني                
صطنعوا يف القرون األوىل للمسيحية؛ قتلوا حارث، وضعوا حتت وصايتهم املنطقة، واصطنعوا احلرية وا            



املناذرة؛ وهؤالء طبعاً كانوا يشكلون تروساً أمام القوى الدولية يف ذلك الزمان، وكانوا يدركون أم                
لن يستطيعوا أن يثبوا عليها حىت موقعة ذي قار، فتبني هلم أن تقرب الفرس وتقرب البيزنطيني منهم ال                  

 .رغبة خبدمام بقدر ما هي خوف منهم
ن حضرموت إىل كندة الفاو، عندنا ثالث مراحل، كندة            وجاءت كندة من اجلنوب م      -

حضرموت، كندة الفاو، كندة امرىء القيس؛ وكل هؤالء كانت هلم مؤسسات حتكم معروفة، وكانوا              
خيزنوا السالح واملال؛ امرؤ القيس كان يريد أن يسترجع سالحه، واألسطورة معروفة أنه ذهب إىل                

نسبة يل هي حنن مجيعاً، وكندة اليت قامت يف اجلزيرة هلا             بيزنطة حىت يستعيد عرش أبيه؛ كندة بال       
 .أخوات، تدمر، بعلبك، البتراء، وهي كلها حطمتها السلطة الرومانية بشخص األباطرة

وكأن العنقاء  "  طائر الفاو "  :فكتبت هذه القصيدة، ومسيتها   ..   التاريخ يعيد نفسه اليوم طبعاً     -
حية من جديد، خترج من رماد القرون خليقة أخرى، متثل شوق           خترج من رمال اجلزيرة العربية الذهبية       

نريده أن يكون   ..  العريب وطموحه وحلمه بأن يكون، وهذا هو احللم الَّذي نتعذب يف مراراته مجيعاً             
 .ولكنه ال يكون إالَّ أن يشاء اهللا

 طائر الفاو
 نذير العظمة. د

ــر؟        ــن مغاي ــن زم ــئِت م ــل ج ــر ه ــاو الدواس ــا ف ــيِت ي يح
. 

 
 ريـــش اللهـــيِب يـــرف مـــن أفـــِق الضـــمائرـحلُمـــاً لـــ 

. 

 
دهــــراً حتــــدتك املَــــنونُ وأنــــِت يف بطــــِن احلفائــــر 

. 

 
نـــار ختمـــرها القـــرونُ فتخصـــب اللحـــن احلناجـــر      

. 

 
ــاكر    ــِن العسـ ــن زمـ ــماَء عـ ــيدة عصـ ــتفت قصـ ــالَّ هـ هـ

. 

 
ــر    ــركِب املهاجـ ــِس والـ ــجونَ األمـ ــي شـ ــثِت يف نفسـ وبعـ

. 

 
ــافر؟    ــداً مســ ــه أبــ ــةٌ أم أنــ ــزماِن ايــ ــلْ للــ هــ

. 

 
والقـــادر اإلنســـانُ يف زمـــِن احلضـــارِة غـــري قـــادر      

. 

 
ــرائر     ــج السـ ــب يف مهـ ــها يف القلـ ــروح ونبضـ ــبين الصـ يـ

. 

 
ــاذر؟      ــفيت حتـ ــى شـ ــيت علـ ــرٍة بقـ ــول جلمـ ــاذا أقـ مـ

. 

 
ــادر؟      ــىت يغـ ــبه فمـ ــيب بقلـ ــق اللهـ ــاعر عِلـ ــا شـ أنـ

. 

 
ــر؟    ــع الدوائـ ــتدير مـ ــزماِن وأسـ ــع الـ ــتطيلُ مـ ــل أسـ هـ

. 

 



يف بعلـــبك نســـيت أمـــِس عـــباءيت فـــوق املعاصـــر      
. 

 
وتــــركت قلــــيب يف حمافــــل تدمــــٍر حتــــت القناطــــر 

. 

 
وبتـــرت يف البتـــراِء أغنـــييت مـــن الصـــخِر املكابـــر      

. 

 
ــر      ــمي اخلناجـ ــمت جسـ ــاٍحل فتقسـ ــةَ صـ ــرت ناقـ أعقـ

. 

 
ــر     ــي الكبائـ ــت روحـ ــموم وعطلـ ــري السـ ــرعت بـ وجتـ

. 

 
ــر     ــاِم عاقـ ــيت األرحـ ــوالدِة مـ ــأيت بالـ ــيف يـ ــل كـ قـ

. 

 
ــر    ــف خاسـ ــو الكـ ــود خلـ ــرى ويعـ ــدائن والقُـ ــرد املـ يـ

. 

 
ــر    ــب العناصـ ــي غضـ ــنوِن ويتقـ ــِم الظـ ــن وهـ ــتات مـ يقـ

. 

 
ــاِدر      ــادر واملصـ ــو املصـ ــي وهـ ــجونَ ويزدهـ ــبين السـ يـ

. 

 
ــبادر    ــري املـ ــيحِة الطـ ــمري لصـ ــت الضـ ــنت أرهفـ ــو كـ لـ

. 

 
ــر     ــتفني ظافـ ــنح الكـ ــرماِد جمـ ــِن الـ ــن كفـ ــرجت مـ خلـ

. 

 
ــر     ــوق املنائـ ــراً فـ ــزماِن منائـ ــوق الـ ــن فـ ــت مـ ورفعـ

. 

 
ــر    ــر للقياصـــ ــر واألكاســـ ــر لألكاســـ أدع القياصـــ

. 

 
ــر    ــوق اجلواهـ ــراً فـ ــر يل جوهـ ــهِب ابتكـ ــر اللـ ــا طائـ يـ

. 

 
مـــاذا تقـــول جلمـــرٍة يف القلـــِب تســـطَع واحملابـــر؟      

. 

 
ــر؟     ــوت احلواضـ ــن مـ ــوم مـ ــيك أقـ ــةٌ امللـ ــا معاويـ أأنـ

. 

 
وأرد قافلـــــةَ الـــــزماِن إىل املخـــــازِن والعنابـــــر    

. 

 
ــر؟     ــور وال نغامـ ــج العصـ ــيف ال نلـ ــندةُ كـ ــيح كـ وأصـ

. 

 
ـ       رهـــذي العالمـــات األخـــرية امسعـــي وقـــع احلوافــ

. 

 
ــاعر   ــيِك مـــن القـــروِن لتنهضـــي يف حلـــم شـ جـــاءت إلـ

. 

 
ــامر    ــي سـ ــع احلـ ــرب وربـ ــنجم مل يغـ ــأن الـ ــاءت كـ جـ

. 

 
ــوارع واملت    ــي الشـ ــي مثلـ ــاِو امسعـ ــريةَ الفـ ــا قـ ــريـ اجـ

. 

 
ــر؟      ــن املباخـ ــاِو يف زمـ ــانَ الفـ ــا زمـ ــدم يـ ــاذا نقـ مـ

. 

 
ــر   ــيين احملاضــ ــروف وزورت عــ ــثلك باحلــ ــنت مــ هجــ

. 

 
ــاور    ــرائب واملغـــ ــياة إىل اخلـــ ــت أدراج احلـــ فرتلـــ

. 

 
هـــل تســـترد ظـــالل ذاكـــريت مشـــوس ال تـــناور؟       

. 

 



ــر     ــج املخاطــ ــل يف وهــ ــومةٌ بالظــ ــتائب مرســ وكــ
. 

 
ــر؟     ــن يكابـ ــياةَ فمـ ــوت احلـ ــوت واملـ ــياةُ املـ ــج احلـ تلـ

. 

 
ــائر     ــبدعين البشــ ــدعها وتــ ــانُ أبــ ــا اإلنســ إين أنــ

. 

 
ــائر؟    ــرائر واملصـ ــك السـ ــن ملـ ــري مـ ــتجيب لغـ ــل أسـ هـ

. 

 
يـــا كـــندة ابتكـــري العواصـــم والعـــواملَ واحملـــاور      

. 

 
ــر    ــد اخلناصــ ــان يف عقــ ــوق اإلنســ ــرفت تفــ إين عــ

. 

 
ــر     ــج املعابـ ــعي فـ ــزمان ووسـ ــري الـ ــندة اختصـ ــا كـ يـ

. 

 
قومـــي معـــي نلـــج القـــرون ونســـترد دم البـــيادر      

. 

 
ــعائر   ــب الشــ ــبذرة األوىل ويف هلــ ــي يف الــ ــي معــ قومــ

. 

 
ــر       ــري عاثـ ــدأتك غـ ــبه إين بـ ــر انتـ ــر الدهـ ــا عاثـ يـ

. 

 
ــاور      ــوامت واألسـ ــدماجل واخلـ ــب الـ ــن ذهـ ــرجت مـ وخـ

. 

 
ــر      ــوت فاغـ ــاو املـ ــان فـ ــارة أيـ ــاو حضـ ــت فـ ورفعـ

. 

 
ــر       ــكل طائـ ــارة يف شـ ــروم حضـ ــن اخلـ ــذت مـ إين نفـ

. 

 
وعـــرفت أين ال حمالـــة حـــيث صـــار الطـــري صـــائر      

. 

 
ــند   ــا كـ ــر   يـ ــوانح يف احملاجـ ــق اجلـ ــتمعي إىل خفـ ة اسـ

. 

 
طــــري يــــرود الشــــمس بالــــريش امــــر واملناقــــر 

. 

 
ــر     ــنا املعابـ ــيء لـ ــي يضـ ــية كـ ــنار اخلفـ ــتوعب الـ يسـ

. 

 
 

  ))ختام احلفل(( 
 :وتكلم احملتفي بالكلمة اخلتامية قائالً

 باسم إخواين الكرام أتقدم لدكتورنا الكبري نذير العظمة على تشريفه لنا هذه األمسية،                 -
وتكرميه لنا مبا تشرفنا بسماعه من شعره وغزير علمه ومعرفته، والشكر موصوالً للكوكبة الكرمية اليت               

الكرمي، وعلى رأسهم أخي الدكتور الفاضل عبد اهللا          تفضلت باحلضور من الرياض مبعية ضيفنا        
الغذامي، الَّذي أثارت كلمته يف نفسي كوامن الشجن كما يقال، فحركت الشيء الكثري يف أنفسنا                 

 إن كثرياً من جوانب هذه      - أعتقد   -مجيعاً، وال شك عن أستاذنا وفارس االثنينية األول، الَّذي بفضله           
؛ ففي هذه األمسية ويف ختامها أرجو من كل من تفضل باحلضور أن             ..االثنينية قامت ومنت وازدهرت   
 .يقرأ الفاحتة تكرمياً لذلك البطل



 والنقطة األخرى عن األستاذ الدكتور الغذامي، هذا الفارس الذي فقدته جدة، ويبدو كما               -
، فقدنا األستاذ   جتبل النفس عادةً ال نعرف قيمة األشياء إالَّ بعد فقدها، لقد فقدناك يا أستاذ غذامي                

الزيدان لألبد، ولكن نرجو أن ال نفقدك لألبد، أن تستردك جدة أو على األقل أن يبقى اجلسر                    
موصوالً بني الرياض وجدة؛ لك كثري من الفضل، وكثري من املسامهات، وكثري من اإلبداع نقدره                 

أهلك هنا وهناك، ولكن ال     حنترمه، ونتمىن لك التوفيق دائماً معنا ومع إخوانك يف الرياض، فأنت بني             
 .تنس حمبيك

 يف هذه األمسية أحيي رئيسنا األستاذ عبد الفتاح أبو مدين، الَّذي يبدو أنه عاف الرئاسة،                  -
ألننا مل نره منذ مدة طويلة من الزمن، األستاذ عبد الفتاح أبو مدين هذه أول أمسية نراه فيها يف موسم                    

 .االثنينية، فأهالً وسهالً ومرحباً به
-              ضيف االثنينية املقبل هو سعادة الدكتور عبد الرمحن الشبيلي، عضو جملس الشورى، وأُِحب 
 أنَّ االثنينية مفتوحة لكل رجال الكلمة، فأهالً وسهالً ومرحباً بكم مجيعاً، ولكل             - كاملتبع   -أن أذكر   

 .من يتفضل باحلضور، وطابت ليلتكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .دم احملتفي للمحتفى به هدية له، وانصرف املدعوون بعد ذلك إىل موائد طعام العشاء مث ق-

• • • 







 احملتوى
- ١ . ألقاها األستاذ حسان كتوعةكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة سعادة الدكتور عبد احملسن القحطاين
- ٤ .كلمة سعادة األستاذ حممد صالح الدين
- ٥ .كلمة سعادة األستاذ يوسف دمنهوري
- ٦ .دين الصابوينقصيدة شعرية للشيخ حممد ضياء ال

- ٧ .كلمة احملتفى به سعادة الدكتور عبد الرمحن الصاحل الشبيلي
- ٨ .فتح باب احلوار
- ٩ .كلمة للمحتفى به

-١٠ .رد احملتفي
-١١ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :افتتح احلفل األستاذ حسان كتوعة فقال
 ..لرحيم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد اهللا ليلتكم بكل خري بسم اهللا الرمحن ا-
 نرحب بكم أمجل ترحيب، وحنن حنتفي مجيعاً يف هذه الليلة اجلميلة بضيف االثنينية سعادة                 -

 ..الدكتور عبد الرمحن الصاحل الشبيلي
ــود   ــك والع ــا باملس ــرات اللق معط

. 

بق اخلطــو مــن شــوق أناشــيديتســا 
. 

وبــني أركاــا رجــع األغاريــد   
                                                            . 

والفكــر يف ســاحها يشــدو هلــا طــرباً 
. 

ــد  ــوان األجاوي ــحب إخ ــة الص ورؤي
. 

ــذى    ــوح ش ــن وآداب تف ــم وف عل
. 

ــا املضــيف ونســل الســادِة الصــيِد أب
. 

ــواعدها     ــى ق ــن أرس ــبارك اهللا م ف
. 

 

الورد ال  :   أيها اإلخوة احلضور، ضيف االثنينية هذه الليلة غين عن التعريف، ولكن كما يقال             -
 .ميل رحيقه
. م١٩٤٤املوافق أكتوبر   .  هـ١٣٦٣ الدكتور عبد الرمحن الصاحل الشبيلي من مواليد شوال          -

 .يف عنيزة بالقصيم
 .والثانوية يف عنيزةحصل على الشهادة االبتدائية واملتوسطة 

 .م١٩٦٣/ هـ١٣٨٣وحصل على بكالوريوس من جامعة اإلمام يف اآلداب 
 .م١٩٦٥/ هـ١٣٨٥بكالوريوس من جامعة امللك سعود يف اآلداب 

 .م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨ماجستري يف اإلعالم من جامعة كانساس 
 .م١٩٧١/ هـ١٣٩١ يف اإلعالم من جامعة والية أوهايو ةدكتورا

*   *   * 
 .م١٩٦٣/ هـ١٣٨٣ياته العملية يف إذاعة جدة، مث إذاعة الرياض عام بدأ ح

 .م١٩٧١/ هـ١٣٩١تقلد منصب مدير عام التلفاز عام 
 .مث منصب وكيل وزارة التعليم العايل



 .وهو عضو جملس الشورى
 .وعضو الس األعلى لإلعالم

*   *   * 
 :مؤلفاته
 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢ حنو إعالم أفضل -١
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤) أبو سليمان(خ حممد احلمد الشبيلي  سرية الشي-٢
 .إثنتان منها منشورتان، واثنتان غري منشورتني:  أربع رسائل-٣

*   *   * 
 .متزوج وله ابن وابنتان

 . يتحدث اإلجنليزية والفرنسية
 

  ))كلمة احملتفي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لصاحب االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
-                ،على خِري خلِقك وعظيم سلطاِنك، وأُصلِّي وأسلم اللهم كما ينبغي جلالِل وجهك كأمحد 

 .سيِدنا حممٍد، وعلى آلِه وصحبه.. وخاتِم أنبياِئك، صفيك وحبيِبك
 : أيها األحبة-
ثنينيةَ هذِه  اِة اليت شرفَت     السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، ومرحباً ذه الوجوه النري           -

اإلعالمي املرموق،  ..  األمسية، اليت نسعد فيها بتكرمي األِخ الدكتور عبد الرمحن الصاحل الشبيلي            
،الَّذي دفعه حب متأصلٌ يف كياِنِه للكلمِة واألصدقاِء واحملبني إىل التكرِم بتلبيِة دعوة             ..واألديِب املرهف 

 .شاِغِلِه العديدِة، فكان قدومه من الرياض لقبوِل هذه التحية، خري حتيٍة جلمِعكُم الكرميرغم م) االثنينية(
، وكيف نعرف من يعرف به      .. غين عن التعريف، فامسه قرين اإلعالم      - أيها األحبة    - ضيفنا   -

" ب دامت عشرين عاماً   قصة ح "اإلعالم؟ يكفي أنه القاِئلُ يف هذا الصدد، وعن قصته مع اإلعالم إا              
وليسمح يل أن أضيف بأنَّ احلب الَّذي يدوم عشرين عاماً، وخيتلط بالوجدان، وبالنسيج الفكري                 
والعاطفي للشخص، يصبح بالتايل جزءاً من كيانه، ويتجذر يف قرارة نفسه إىل أن تتحول الصفة                  

عرف الكلل، وعلم يؤطر كل     ؛ وتلك قمة ال يدركها إالَّ من يعمل بشغف جارف، وحيوية ال ت             ..علماً
؛ وإذا كان لإلعالم مرجع يسعى على قدمني، فهو بيننا اليوم، يشرفنا            ..ذلك بعقل راجح وفكر ثاقب    
 .بوجوده، وعلمه وجتربته الثرية



 وباإلضافة إىل ما ذكرت، وما تعرفون عن الدكتور عبد الرمحن الشبيلي، فهو أديب هادئ،                -
اده دون عناء، وينسج على منوال السهل املمتنع أى احللل وأرق            تنساق له املعاين، وتستجيب ملر    

، غري أا يف كل األحوال ال ينفلت زمامها من منهج علمي دقيق، وال تنفك خاضعة                    ..التعابري
 .لتحليالٍت موضوعيٍة تصل املتلقي يف النهاية إىل اهلدف الَّذي ينشده ضيفنا الكبري

 

ميثل قاعدة بيانات أساسية    "  حنو إعالم أفضل  "  :إن كتابه القيم  :   وال أحسبين مبالغاً إذا قلت     -
جتيب على معظم األسئلة اليت تتعلق باإلعالم، ويستطيع القارىء العادي أن يستنتج الكثري من اآلراء                
القيمة اليت حفل ا الكتاب، أما القارىء املتخصص فيجد فيه متعة كبرية، ألنه ميس جوانب يعي متاماً                  

، واِخلربة الكبرية، والتجارب الثرية اليت وضعها بني دفيت         .. اجلهد الَّذي بذله املؤلف ليصل إليها      مقدار
 .الكتاب، حىت أصبح ال غىن عنه ملعظم رجاالت اإلعالم

 

وهي الوفاء، ذلك املعدن النفيس النادر، والصفة       ..   وهناك خصلة أثرية امتاز ا ضيفنا الكرمي       -
؛ وقد جتلى وفاُءه    "..واخلل الويف ..  والعنقاء..  الغول"  :ثة املستحيالت، فقالوا  اليت جعلها القدماء ثال   

،، فحفظ لنا سرية هذا الراحل العظيم،        ]أبوسليمان  ["حممد احلمد الشبيلي  "النادر يف سفره الكبري     
والرجل القدوة؛ ولوال الوفاء النطوت تلك الصفحات والصفات إىل األبد، ولكن جزى اهللا خرياً                

نا الكرمي حني عمد إىل إحياء تلك املناقب، ودعمها بالصور التارخيية والذكريات الشخصية                ضيف
الفريدة، ومل يبخل على هذا العمل بوقته وجهده وماله، فبذل يف سبيل ذلك الشيء الكثري، وضحى                 

نه رمزاً  بالكثري، مدفوعاً بالوفاء أكثر من صلة القرىب؛ وحبب األصالة اليت جتلّت يف الفقيد وجعلت م               
للقيم واملثل العليا، اليت رآها ضيفنا طيفاً يلوح يف ذكرياته، فشق عباب العمل الضاري غري هياب وال                  

 .وجل، سالحه علم وافر، وجواده وفاء نادر
 

ومرحباً بكم وباألساتذة   ..   يف هذه األمسية خبدين اإلعالم والوفاء      - أيها األحبة    - لنسعد   -
بضيفنا الكبري، ويشرفنا أن نسمع منهم بعض جوانب حياته وكتاباته وجتاربه            الَّذين شرفونا لالحتفاء    

 .العريضة
 

 من الرجال الَّذين خدموا أمتهم ومواطنيهم       - أيضاً   -القادمة بإذن اهللا    )  االثنينية( ضيفنا يف    -
ستفادة  لالحتفاء به، واال   - مجيعاً   -األستاذ حامد مطاوع؛ فمرحباً بكم      ..  عن طريق الصحافة واإلعالم   

 .من علمه وفضله وجتاربه
 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))كلمة الدكتور عبد احملسن القحطا�ي(( 
مث أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور عبد احملسن القحطاين، األستاذ جبامعة امللك عبد العزيز             

 :جبدة، فقال
 :لي وأسلم على رسوله األمني؛ أما بعد بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وأص-
 . فالسالم عليكم أيها احلاضرون ورمحة اهللا وبركاته-
 بداييت مع الدكتور عبد الرمحن الشبيلي تضرب أعماقاً طويلة يف الزمن، غري أين سآيت على                 -

بيلي، إن هناك هاجسني ظال يف ذهن الدكتور عبد الرمحن الش         :  آخرها متدرجاً إىل أقصاها، فأقول لكم     
ومن يؤت احلكمة فقد أويت خرياً      :  فرأيت احلكمة يف تقدمته يف أحد أحباثه      ..  احلكمة والكلمة :  ومها
يقف أمام احلكمة   "  حنو إعالم أفضل  "  : والسبب يف ذلك أن البحث حيتاج إىل حكمة؛ مث رأيته يف           كثرياً
: د الثالث منها، فقدم كتابه    د أحس خطورا وقيمتها، وتعامل معها بعمق واستنطاق، فاستظهر البع         ـوق
أمل تر كيف ضرب اهللا مثالً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء... 

 هذا اهلاجس الَّذي ظل يالحقه أفضى إىل أن تكون كتاباته جمتمعة سواء ما أرسلها يف الصحف                 -
 طياا رغبة جاحمة يف التغيري من غري        السيارة، أو ألقاها يف حبوث، يسيطر عليها اإلتزان؛ مع أا حتمل يف           

 -أن يشعر القارىء بذلك؛ ولعله يف ساعة الغضب أنه قال لزمالئه الصحفيني واإلعالميني والكتاب                
، فنحن يف بيئة حتترم     .. التزموا احلشمة واألدب والوقار واإلتزان     -حينما يتحدثون عن اخلصم أو الضد       

 . حديث أدب ال حساسية غضب-كلمته  أو -الرأي اآلخر؛ وهلذا فكان حديثه 
 

 ومع ذلك رأيت تلك العقالنية يطوقها حمبة ثالثة هي املواطنة احلقة الصحيحة، أراها خيطاً                 -
وكان فيه حساسية من    )  رمحه اهللا (يربط كل كتاباته، سواء فيما اتصل بابن عمه حممد احلمد الشبيلي             

 -طن ال بعني القريب؛ تلك املواطنة قرأت مقالة له          ذلك غري أنه حق مشاع للجميع، فتناوله بعني املوا        
وإذا كان الوطن   :  مسعة الوطن فوق حرية املواطن؛ مث أخذ يتحدث       :   لكن حينما قال   -ال أعرف عنواا    

قريب الطني يف احلب من اإلميان، فما بالكم يف وطن هو وعاء للدين وقبلة أفئدة املسلمني مجيعاً احلفاظ                  
 .أبلغ الطاعات؟عليه أوىل الواجبات و

 

 هذه األشياء اليت ملستها جاءت مبرحلة رابعة هي مرحلة التنظيم، رجل يتهيب من الكلمة،                 -
ويعشق احلكمة ويأيت بعقالنية األشياء ستفضي إىل شيء من التنظيم؛ علمته منظماً يف عمله ويف                   

ليم العايل، أو يف جملس     االجتماعات اليت اجتمعت معه فيها، سواء كان يف جلان على مستوى وزارة التع            
إنك قبل ثالثني عاماً عشقتك     :  جامعة امللك عبد العزيز؛ غري أنين أقول للدكتور عبد الرمحن الشبيلي           



قم :  صوتاً وتعلمت، فكأنك استشعرت مقولة ابن خلدون حينما جاء رجل فقرأ فكسر البيت فقال له              
 .يا فىت فعلِّم أذنك

تعلم باألذن من هذا اإللقاء، وإذا بك تطل علينا يف آلة            فحينما كنت يف إذاعة الرياض كنا ن       -
هـ فننظر إىل ذلك الرجل الفىت املتوهج، كنا         ١٣٨٥ساحرة يف الرياض حينما جاء التلفاز يف عام          

إن هذا الفىت   :   نقول - وهو ال يعرف أننا نتحدث يف ذلك ألننا مل نلتق به ال أنا وال أصحايب                  -نقول  
:  اآللة الساحرة كل مساء، وإذا به يغيب عنا فترة فيعود دكتوراً، نقول             حمظوظ خيرج علينا من هذه    

؛ فكان وجوده حافزاً لنا     ةإنه صاحب حظني، حظ أنه خرج يف اإلعالم، وحظ الدكتورا         :  تدكتر؛ وقلنا 
 .أنا وأصحايب حينما كنا ندرس يف كلية اللغة العربية، يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

حلديث عن الدكتور عبد الرمحن الشبيلي، ال أريد أن أطيل يف حمطاته، غري أنين                 هذا هو ا   -
 .إنين سعدت به ومعه حينما تعاملت معه يف جلان عدة، أمسع منه رأياً صائباً وحديثاً شيقاً: أقول

 .  وشكراً لكم على هذا االستماع، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  )) الدينكلمة األستاذ حممد صالح(( 
 :مث حتدث سعادة األستاذ حممد صالح الدين الكاتب اإلسالمي املعروف، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا حممد، وسلم تسليماً كثرياً-
 . أيها اإلخوة الكرام، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
رمياً لضيف االثنينية أخي الكبري       لقد حرصت أن أسهم معكم يف هذه الليلة املباركة تك            -

االعتبار األول اعتبار   :  الدكتور عبد الرمحن الشبيلي، بكلمات قصار متليها علي اعتبارات ثالث           
شخصي، فلقد قدر يل منذ بضع سنني أن أعرف الدكتور الشبيلي عن قرب، فوجدت فيه صدق                   

دائماً أقدر ما أجد فيه من رجاحة العقل،        ؛ وكنت   ..املودة، ونبل األخوة، ومساحة النفس، وأصالة احملتد      
 .وبعد النظر، واعتدال الفكر يف غري ما تفريط وال إفراط

 أما االعتبار الثاين فهو مهين، ذلك أين كمحسوب على اإلعالميني، أمحل يف نفسي تقديراً                 -
 وكان هلا يف كل     كبرياً واحتراماً للضيف الكبري، كشخصية إعالمية متيزت باجلمع بني النظرية والتطبيق،          
 .ذلك متيز العطاء ورسوخ القدم؛ وكل ذلك أمور يعتز ا أي إعالمي يف هذه البالد

 أما االعتبار الثالث فهو ثقايف، فقد مارس الدكتور الشبيلي التدريس اجلامعي، مث كان وكيالً                -
إعداد وختريج   جهد غري منكور يف      - دون شك    -لوزارة التعليم العايل حىت عهد قريب، وله يف ذلك          

األجيال السعودية الشابة من جامعاتنا العديدة؛ وأحسب أن كل ذلك قد جعل الدكتور الشبيلي                 
 أمنوذجاً كرمياً لزمالئه يف هذا الس،       - كذلك   -اختياراً موفقاً للغاية لعضوية جملس الشورى، وجعله        



 كل جمال من جماالت اخلدمة يف       مث أتاح له أيضاً أن خيدم وطنه وأهله ليس يف اإلعالم فحسب، بل يف              
 .هذا الوطن الكرمي

 كلمات قصار، هي أقل ما جيب أن يقال يف أخ كرمي كبري، حنمل له كل                - كما قلت    - هذه   -
التقدير واإلعزاز، وأحتفظ له دوماً باالمتنان والشكر، ملا أكرمين به من عون وتشجيع ومؤازرة                 

  .؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته..ودعم
 

  ))كلمة سعادة األستاذ يوسف دمنهوري(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة رئيس حترير جريدة الندوة األستاذ يوسف دمنهوري، فقال

 . بسم اهللا وبه نستعني، وعلى نبيه أفضل الصالة والتسليم-
 لقد سرين الليلة مجيعاً وحنن جنتمع بأخ كرمي وزميل قدمي، هو سعادة الدكتور عبد الرمحن                  -

يرجع إىل حبيبنا وصديقنا األستاذ عبد املقصود       )  سبحانه وتعاىل (الشبيلي، وأعتقد أن الفضل بعد اهللا       
 .خوجه الَّذي أتاح لنا هذه الفرصة

 بادئ ذي بدء أعتقد أن الغالبية هنا ال يعرفون الدكتور عبد الرمحن الشبيلي، إالَّ من خالل ما                  -
 .ب اآلخر الَّذي ألَّفه عن أيب سليمانوالكتا" حنو إعالم أفضل" :ألَّفه من كتب

هـ عندما كان مديراً لتلفاز الرياض، ولكن ما دام األمر له            ١٣٨٥ لقد تزاملنا منذ عام      -
ميثل ذروة يف   "  حنو إعالم أفضل  "  :عالقة مبا ألَّفه من كتب وحبوث، أود أن أشري هنا إىل أنَّ كتاب              

يع مراحله ويرتبط العاملون مبقتضياته؛ أعتقد أنه من املمكن         املثالية، اليت جيب أن يلتزم ا اإلعالم يف مج        
 .تلخيص ما جاء يف هذا الكتاب يف عبارة وجيزة

 أرى أنَّ الدكتور عبد الرمحن الشبيلي يرى يف اإلعالم أداة تعبري اجتماعي ووسيلة بناء                  -
ق أهدافه؛ هذا ما    حضاري، من هذا املنطلق جيب أن ينطلق الصحفيون العاملون يف الصحافة حنو حتقي             

 -ميكن أن يقال عن هذا الكتاب، وهو ميثل نظرة مثالية قد تبتعد عن الواقع الصحفي أو اإلعالمي                    
 . الذي نعيشه، لكن ال بد لنا من أن نعمل ونكرس اجلهد لتحقيق ما ميكن حتقيقه-بصفة عامة 

 

لكة يف ماليزيا، منذ فترة      الكتاب الثاين الَّذي ألفه عن الشيخ حممد احلمد الشبيلي سفري املم            -
طويلة إىل أن توفاه اهللا، فأعتقد أن صلة القرابة اليت ربطته ذا الرجل الشهم الكرمي النبيل، جعلته ال                   
يقول إالَّ أقل القليل؛ الرجل لو حتدثنا عنه كإنسان، فهو يرتفع بإنسانيته إىل أعلى مستوى اإلنسانية؛                 

 حياته خلدمة بالده؛ وإذا حتدثنا عنه كسفري، نستطيع أن نفخر           وإذا حتدثنا عنه كمواطن، جند أنه وهب      
 .به وباملفاهيم الصحيحة اليت جيب أن ننتفع ا يف عامل غلبت عليه السياسات املادية



 كنت أمسع عنه كثرياً، وكنت أمتىن أن ألقاه يف يوم من األيام، إىل أن مسحت يل الفرصة، حيث                   -
ش يف مدينة بينناج يف ماليزيا، مث اجتهنا إىل مدينة كواالالمبور العاصمة،            كنا أنا والدكتور عبد الرمحن خب     

وصلنا هناك الظهر لنغادر كواالالمبور حوايل الساعة العاشرة ليالً، وفوجئنا أنه كان يف استقبالنا يف                 
 إنَّ فالناً وفالناً متوجهان إىل    :  املطار، وبعد ذلك علمت من أحد األصدقاء أنه اتصل به وقال له             

كواالالمبور؛ يف الواقع استقبلنا استقباالً رائعاً، وكأنه يعرفنا منذ سنني طويلة، وحنن جنتمع به ألول                 
سوف نتوجه إىل أحد الفنادق يف       :  مرة، شكرناه على هذا العمل أو املبادرة النبيلة منه، وقلنا له            

إنا نرغب أن   :   عليه، فقلنا له   كواالالمبور، فطلب منا أن نتوجه إىل مرتله، فكنا حريصني على أال نكلف           
إمنا أريد أن أجتول بكم يف شوارع كواالالمبور؛ وجتول بنا          ..  ليس هناك مانع  :  نذهب إىل الفندق، فقال   

، وكان يقف بنا عند كل معلم من معامل كواالالمبور          اًمن الساعة الثانية ظهراً إىل الساعة السابعة مساء       
العشاء يف  :  ىل مرتله وأدينا صالة املغرب مجاعة، مث قال لنا          ليعطينا نبذة عنه؛ بعد ذلك اجته بنا إ        

 .انتظاركم؛ بعد ذلك قال لنا لقد حان الوقت اآلن للتوجه إىل املطار
 تصوروا رجالً مثل هذا يصرف عشر ساعات من وقته الستقبال شخصني من مواطنيه، مل                 -

معينني، بل كان مع كل مواطن      ليس هذا ديدنه مع شخصني أو مع أناس         !!  يتعرف عليهما من السابق   
: يذهب إىل هناك، فيجد منه نفس املعاملة ونفس األسلوب يف الترحاب والتكرمي؛ وله مآثر كثرية منها                

 وكان يصطحب   - أعتقد امسه جناراً     -أنه كان يؤدي صالة اجلمعة يف مسجد معروف يف كواالالمبور           
ملسجد ليتناولوا معه الغداء يف مرتله؛ وما أكثر        معه حافلة إىل املسجد بعد الصالة، يأخذ من تبقى يف ا           

املبادرات اليت كان يقوم ا؛ وأعتقد أن الدكتور عبد الرمحن الشبيلي مل يتطرق إىل هذه التفاصيل، قد                  
 .تكون صلة القرىب منعته من التطرق إليها، غري أنين أعلم أنه على علم ا

هـ، إمنا أنا تعرفت عليه     ١٣٨٣عالم منذ عام     الدكتور عبد الرمحن الشبيلي بدأ عمله يف اإل        -
هـ وتزاملنا منذ ذلك احلني الذي عرفته فيه؛ إنه رجل إعالم من الطراز األول، وإنه                 ١٣٨٥عام  

إداري حازم، إالَّ أنه يف ذروة حزمه ختونه مشاعره، فتختلط مشاعر اإلنسانية باحلزم اإلداري؛ هذا ما                 
يلي، وله مواقف كثرية يف ذلك احلني، كنا نتهيأ الفتتاح التلفاز            عرفته عن الدكتور عبد الرمحن الشب     

هـ، كان علينا يف فترة وجيزة أن       ١٣٨٥ ربيع األول عام     ١٩ يف   - ما أعتقد    -على  الذي مت افتتاحه    
نعد هلذه الفترة الصعبة يف ذلك الوقت بالذات، التلفاز يف ذلك الوقت عندما افتتح كان نتيجة اتفاقية                  

 العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية، على أن يقوم سالح املهندسني األمريكي             بني اململكة 
 يف ذلك   MBCبإنشائه، ويتعاقد مع إحدى الشركات األمريكية للتشغيل والصيانة، فاختار شركة الـ            

لرباجمية، مل   أن نعد الكوادر ا    - قبل افتتاح التلفاز     -كان من أهم الواجبات اليت جيب أن نؤديها         .  احلني
تكن هناك كوادر سعودية على املستوى املطلوب يف ااالت الفنية، كاإلخراج، والديكور، واإلضاءة،             



، لكن كان جيب علينا أن نستعد للمرحلة القادمة؛ وكان وزير           ..والتصوير، والتحميض، وما إىل ذلك    
ء على استثناء الطلبة الراسبني     اإلعالم آنذاك الشيخ مجيل احلجيالن، فحصل على موافقة جملس الوزرا         

يف التوجيهية وتعيينهم يف املرتبة السادسة، وكان أمامنا ستون وظيفة لكي نشغلها ؤالء املوظفني                 
 .إلعدادهم للمرحلة القادمة

 وكنت والدكتور عبد الرمحن الشبيلي نتحاور يف هذا األمر، حيث إنه من املتعذر أن نشغل                 -
فقنا على أن نستقبل الَّذين مل حيالفهم احلظ يف املرحلة اإلعدادية، ورسبوا            هذا العدد من الوظائف، وات    

 الشيخ مجيل احلجيالن    - آنذاك   -يف املرحلة األخرية من مراحل اإلعدادية، وأقنعنا معايل وزير اإلعالم           
 األمريكية  إننا ال نريد أن نستفيد من هؤالء اآلن، إمنا هؤالء سيبتعثون إىل الواليات املتحدة              :  وقلنا له 

للتدريب يف خمتلف جماالت التلفاز، فوافق على ذلك، وابتعثت الوزارة ستني شخصاً هم اآلن الَّذين                 
 .اإلدارية: اهلندسية، ومنها: الفنية، ومنها: يتولون األعمال القيادية يف التلفاز، منها

اتنا كان هناك    أول بداية التلفاز كان يتحرك يف مساحة حمدودة جداً، كظاهرة جديدة يف حي              -
 الَّذي كان يقوده معايل     -املؤيد هلا وكان هناك املعارض هلا، لكن استطعنا من خالل العمل اجلماعي              

 - كمجموعة   - أن نتجاوز كافة العراقيل يف فترة قياسية، واستطعنا          -الوزير الشيخ مجيل احلجيالن     
 مسلسالت وبرامج ثقافية واجتماعية     أن نقدم ما يتفق مع تلك املرحلة، بل جتاوزناه مبا كنا نقدم من             

 ..اخل
 وهو ينظر إىل البعد الثالث كما ذكر         - دائماً   - الدكتور عبد الرمحن الشبيلي كان يعمل         -

الزميل الدكتور القحطاين، هلذا السبب كان يستقطب الكبار أو النخبة من املثقفني من أساتذة اجلامعة                
 استطاع أن يقنع معايل الدكتور سليمان       -باجلهد الشخصي     -يف تقدمي املواد الرباجمية، وأعتقد أنه       

أضواء على  "  :السليم أن يقدم برناجماً سياسياً يدور حول ما تنشره الصحف العاملية، أعتقد أن عنوانه              
بدأ به زميلنا األستاذ عباس غزاوي      "  ندوة التلفاز "  :، وهناك برنامج ثقايف آخر بعنوان     "األحداث العاملية 

 مث بعد ذلك تناوب على هذا الربنامج أساتذة عديدون، أنا مل أكن أستاذاً من بينهم                -ه   والكل يعرف  -
إمنا قدمته بعض الوقت، وآخر من قدم هذا الربنامج معايل الدكتور حممد عبده مياين، قبل أن يصبح                   

 .وزيراً لإلعالم
ن أن نتحدث عنه     الدكتور عبد الرمحن الشبيلي، إذا تطرقنا إىل الوفاء يف أعماق نفسه ميك             -

هـ عندما تركت   ١٣٩٥كثرياً وال ننتهي إالَّ بعد وقت طويل؛ إمنا هنا أذكر حادثة بسيطة، ففي عام                
تعرضت حلادث انقالب سيارة، كانت النتيجة أن كسرت فقرة من فقرات           ..  العمل الوظيفي يف الدولة   

ات األهلية، وألبسوين   العمود الفقري يف ظهري، فحملوين إىل الرياض وأدخلوين إحدى املستشفي           
قميصاً من اجلبس، وكان مزعجاً يل يف ذلك الوقت؛ فأفاجأ بزيارة الزميل الصديق الدكتور عبد الرمحن                



ما هذا؟ قلت له هذا الَّذي تراه، وأنا اآلن أشعر حبالة سيئة جداً، أعيش حالة               :  الشبيلي يف مرتيل، قال يل    
تستطيع اآلن أن تذهب إىل مستشفى امللك        :  ال يل سيئة جداً؛ خرج من عندي وعاد مرةً ثانية، وق         

فيصل التخصصي؛ وهناك أزاحوا عين القميص اجلبسي، وعاجلوين معاجلة حديثة ختتلف عما كانت عليه              
 .يف السابق
 الَّذي كان يعمل    - ليس هذا فحسب، بل فوجئت بأمره بانتداب أخي عبد اهللا دمنهوري              -

الرياض ملدة شهرين، ال ليعمل هناك وإمنا ليكون جبانيب، وهي خمالفة            إىل   -مديراً ألخبار التلفاز يف جدة      
نظامية؛ لكن اإلنسانية اآلن حتتم جتاوز بعض األنظمة، االلتزام بروح النظام شيء ضروري، إمنا هناك                

 .أشياء ميكن للمسؤول أن يتجاوزها
-            ا ال متثل إالَّ جزءاً      هذه بعض حملات عن زميلي وأخي الدكتور عبد الرمحن الشبيلي، وأعتقد أ

بسيطاً من األمور اليت أختزا يف الذاكرة، وأرجو أن يتقبل عذري الزميل الدكتور عبد الرمحن لضيق                 
 . وشكراً.. الوقت، وإلتاحة الوقت لغريي أن يتحدث

 

  ))قصيدة شعرية للشيخ حممد ضياء الدين الصابو�ي (( 
 مشاركة منه يف االحتفاء بضيف      -صابوين  مث ألقى شاعر طيبة الشيخ حممد ضياء الدين ال        

 : قصيدة شعرية جاء فيها-االثنينية الدكتور عبد الرمحن الشبيلي 
 : احملمود اهللا جل جالله، واملصلى عليه حممد وآله؛ وبعد-
 أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه على إتاحته الفرصة يل للحديث عن ضيفنا الكرمي،                 -

 .، فله منا خالص التقدير، وهو بالثناء جدير..املوفوراإلعالمي املرموق، واألديب 
 

  ))تكريم الدكتور عبد الرمحن الشبيلي(( 
ــداق    ــوِب واألح ــلُء القل ــِت م أن

. 

ــِر واِحل  ــِوفاقِ دارةَ الفكـ ــا والـ جـ
. 

ــِدِه   ــى مبجــ ــواق-يتغنــ  تــ
                                                            . 

ــى اُهللا   ــا رع ــاً(ي ــؤاٍد) مجِلس ــم ف ك
. 

يــــتحلَونَ بالســــجايا الِعــــتاق
. 

ــف   ــم ص ــس ض ــرامٍ جمل ــن ِك وةً م
. 

ــناق  ــنةَ األعـ ــدر زيـ ــر الـ ينثُـ
. 

 ــي ــبٍ حـ ــلِّ أديـ ــاً لكـ ِه جملسـ
. 

ــباق    ــي الس ــدِه ِف ــع ِن ــبارى م تي
. 

   ــب ــلِّ حمـ ــاً لكـ ــيِه جملسـ حـ
. 

ــالق   ــٍة وانطـ ــن جـ ــِه ِمـ وبـ
                                                            . 

فــبِه مــا تشــتهي ِمــن إخــاءٍ     
. 

وتســـامت قلـــوم يف ِوفـــاق  
. 

   ــهمنفوس يف صــفَاٍءقــد تالقــت 
. 



*   *   * 

ــالق  ــندى واخلَ ــِل وال ــاحب الفض ص
. 

ــبد(إنَّ   ــوِدع ــايل )  املقص ــدنُ املع ِخ
. 

ــاق   ــى اآلف ــراً عل ــامى ِذك ــن تس م
                                                            . 

ــليلُ   ــه سـ ــبه أنـ ــعيٍد(حسـ )سـ
. 

ــراً  ــجلَتها ذخـ ــى األوراقسـ  علـ
. 

ــعيٍد(  ــدات) ِلســ ــر خالــ مآثــ
. 

وذكــره الــيوم باقــي  ) ســعيد (هــو مــن معــِدن الفضــيلِة والنــبلِ    
. 

ــوِد واإلنفــــاق ــثاالً للجــ ومــ
. 

ــباً   ــباً وأديـ ــرفناه كاتـ ــد عـ قـ
. 

فـــاض بالـــيمِن واملـــزايا الِعـــتاق
                                                            . 

ــريٍ     ــلَّ خ ــياتِه ك ــن ح ــنا ع ومسع
. 

ففـــؤادي يف نشـــوٍة وانعـــتاق  
. 

ــا   ــي ي ــا أخ ــِد(ي ــا حمم ــكراً) أب ش
. 

ــرفاق   ــيع ال ــى مج ــامى عل ــن تس م
. 

   ــو ــدعاً وه ــيس ِب ــ(ل ــيِهِص )نو أب
. 

ــياً ــالقأرحيــ ــذب األخــ  مهــ
. 

  ــي ــبد(ح ــرمحِنع ــرمياً)  ال ــيفاً ك ض
. 

ــتحقاق ــام باسـ ــالَ هـــذا املقـ نـ
     .                                                        

أثــري) الشــورى(هــو يف جملــس   
. 

ــي    ــعب املراق ــياِء ص ــريق العل وط
. 

  ــيف ــرق ورأي حصـ ــق مشـ خلـ
. 

اللَّحـــاقبـــني أصـــحابه، عزيـــز 
. 

قـــد عـــرفناه للمكـــارم يســـمو 
. 

ــراق  ــذُّكاِء يف اإلشـ ــاطع كالـ سـ
. 

 عظــــيم ــــزملر إنَّ تكــــرميكم
. 

ــي  ــم راقـ ــنفوِس أعظـ ــا للـ إنهـ
                                                            . 

صــحبةُ الصــاحلني بلْســم قلــيب    
. 

ــتاق   ــولٍَّه مشـ ــٍب مـ ــلِّ قلـ كـ
. 

ــنفِس، ســلوى  ــني، بهجــةُ ال ــرةُ الع ق
. 

*   *   * 

أرحيــــي ذو اِخلــــالل الــــرقاق
. 

شــهم كــرمي ) عــبد الــرمحنِ (إنَّ  
. 

قاقلبنـــيها مـــن اهلـــوى والشـــ
                                                            . 

  ــر ــبالِد وذُخـ ــدةُ الـ ــتم عـ أنـ
. 

مـــن فـــؤاٍد يفـــيض باألشـــواق
. 

ــوف  ــا دارةَ الـ ــِه يـ ــالماًإيـ اِء سـ
. 

ــالَّق   ــوٍه خــ ــٍب مفــ وأديــ
. 

  أيب ــر ــلَّ حـ ــرمِت كـ ــِت كـ أنـ
. 

ــاق  ــيوب يف اآلفـ ــرِت الطـ أن نثَـ
. 

 فخـــراً وتـــيهاً وجمـــداًوكفـــاِك 
. 

ــاق   ــيب اخلفَّـ ــن قلـ ــع مـ نابـ
                                                            . 

إن شـــعري دفقـــةٌ مـــن شـــعوٍر 
. 

ــواقي   كا ــرب الس ــياِه ع ــياب امل نس
. 

ــواً     ــاب عف ــاك ينس ــا أت ــريه م خ
. 

ــراق  ــِل الرقـ ــوايف كالسلسـ فالقـ
. 

ــيهِ   ــنع فـ ــرف التصـ ــا ال أعـ أنـ
. 

مـــن حـــبانا مكـــارم األخـــالق
. 

صـــلِّ رب علـــى حبيـــبك طـــه 
. 



  ))كلمة احملتفى به سعادة الدكتور عبد الرمحن الشبيلي(( 
 الشبيلي عضو جملس    مث أعطيت الكلمة لضيف االثنينية سعادة الدكتور عبد الرمحن الصاحل         

 :الشورى، فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا ورسولنا                -

 .حممد، عليه أفضل الصالة وأمت التسليم
 هذه الدعوة هلذه األمسية، مل أكن أتصور أو أعرف           - قبل عدة أسابيع     - منذ أن تلقيت     -

ن يتحدث عن نفسه، وكيف ميكن له أن يكتب، أو يعد أفكاراً أو كلمات                 كيف ميكن إلنسان أ   
؛ وأحسست هذه الليلة أن املوقف أصعب، ألنين عرفت أنَّ الضيف لن يكون              ..يتحدث ا عن نفسه   

املتحدث لوحده أو مبفرده، أو لن يكون أول املتحدثني، فإذا به يتحدث يف مثل عادة هذه االثنينية بعد                  
 غمره مبثل هذه املشاعر الكبرية، وقد يكون اكتشف نفسه أو           - أو بعض احلاضرين     -ع  أن يكون اجلمي  

بعضاً من جوانب نفسه، بعد أن يكون قد مسع حديث غريه عنه، وأجدين أُرثي حلال من يدعى ليستمع                  
 ال أجد يف حيايت من املعامل أو من          - وجه التأكيد    -إىل إنسان يتحدث عن نفسه؛ بالنسبة يل على          

صور ما ميكن أن تستحق أن يضيع مجع من أمثالكم وقتهم لالستماع إليها، خاصة إذا كان هذا اجلمع                  ال
؛ لكنين استجمعت ذهين    ..مثل مجعكم، يتميز بالكثري من الكفاءة، والفكر، والثقافة، والعلم والوقار          

ون فيها صوراً   يوم أمس، وحاولت أن أتوقف وقفات قصرية يف بعض احملطات اليت تذكرا، لعلكم جتد             
 .أو معاين مكم

 :األوىل
 

 لقد ولدت ونشأت يف بيئة معدمة، أعزو هلا كثرياً من منحى اجلدية، الَّذي اتسمت به حيايت                  -
فيما بعد، وما رافق ذلك من جناحات نسبية، ومن مقارنة بسيطة مع حاالت مغايرة، ميكن للمرء أن                   

لألسرة، وبني احلال التعليمي ألفرادها، إالَّ يف حاالت         يستنتج ارتباطاً نسبياً بني الوضع االقتصادي        
 .نادرة
 :الثانية

 

 يف ست سنوات متواصلة من حيايت الدراسية مث العملية، قدر يل أن مجع بني دراستني خمتلفتني،                 -
يف ختصصني متغايرين، يف جامعتني منفصلتني، يف مدينة واحدة حيث حصلت من كل واحدة منهما على                

وريوس، يف اللغة العربية مث اجلغرافيا، دون أن يتأثر أحدمها كثرياً، وكنت قبل ذلك قد                 شهادة بكال 
 .حصلت على شهاديت ابتدائية ومتوسطة وثانوية



 هذه التجربة، اليت فرضتها رغبيت يف احلصول على شهادة جامعية من جامعة امللك سعود،                 -
 عززت يف ذهين فيما بعد إمكانية اجلمع بني         بينما كنت يف الوقت نفسه، أسري يف منهج جامعة اإلمام،         

 .الدراسة األساسية ودراسة أخرى، أو التدريب، أو مسؤولية رعاية األسرة أو العمل، أو غري ذلك
 مث قادتين هذه التجربة إىل تصحيح مساري التعليمي مرةً أخرى، بعد أن اكتشفت يف نفسي                 -

 ..أكثر من التخصص األول والثاينامليل إىل حقل اإلعالم، وأنه يتالءم مع رغبايت 
 . ومع ما صاحب ذلك من هدر، إالَّ أن التخصص األخري وهو اإلعالم استفاد كثرياً مما قبله-
 املهم يف األمر، أن قضية تعديل املسار الدراسي، مبا يتناسب مع اجتاه الطالب ورغبته أو سوق                 -

ضر؛ مع أن الكثري من الشباب يلتحقون يف        حلااالعمل، قضية يستبعدها الكثري من الشباب يف الوقت         
بعض التخصصات اجلامعية املتاحة، قبل أن يكونوا متكنوا من بلورة رغبام، أو أن التخصص الَّذي                 

 .مييلون اليه ال يكون متوفراً يف اجلامعة اليت يلتحقون ا
 :الثالثة

ي اللغة العربية، الَّذين     لقد التحقت حبقل اإلعالم، مبجرد الصدفة، حيث كنت من أوائل خرجي           -
 .هـ للعمل لديها١٣٨٣دعتهم وزارة اإلعالم يف عام 

 شاء اهللا أن يدلّين على ضالّة مل أكن أحبث عنها، لكنين كنت أفتقدها، وأفتقر إليها؛ فلقد                   -
التحقت يف ختصص اللغة العربية مث اجلغرافيا، ألما يف نظري كانا أفضل التخصصات املتاحة، لكنهما                

 .كونا رغبة يلمل ي
 لقد وجدت يف اإلعالم وفروعه، اليت جتمع بني العلوم، والتقنية، واألدب، والفنون، إنه                 -

 .التخصص الَّذي يتناسب مع رغبة كامنة، فشددت إليه، وتفاعلت معه، وامكت فيه وتأثرت به
 

صص أو حىت  قصدت من إيراد هذه النقطة، االستشهاد بأن اإلنسان قد يكتشف املهنة أو التخ             -
ميوله، بشكل متأخر، ال يكون قد سبقه ختطيط أو يئة، ولذلك فإن فكرة اإلرشاد األكادميي، أو السنة                 
التحضريية اليت تسنها بعض اجلامعات، قد تساعد الشاب يف اكتشاف موهبة أو رغبة كامنة، وتنقذه                

 .من حرية تالزمه سنوات يف بعض األحيان
 :الرابعة

 

الب أو يعدل مساره التعليمي، ميكن أيضاً أن يوجه دربه الوظيفي ودراسته             وكما يصحح الط   -
العليا فيما بعد؛ فلقد حتققت يل أمنية االبتعاث للحصول على املاجستري والدكتوراة، يف وقت كان                 

م اتمع يف أوج اهتمامه بالتلفاز، كما كنت يف غمرة انبهاري بوظيفة قيادية جديدة، حتيطها هالة اإلعال               
 .وبريقه األخاذ يف ذلك الوقت



 كانت تلك اخلطوة، متثّل يف نظر البعض، تضحية مبجد اجتماعي ووظيفي، لكنين غبت أربع                -
سنوات درست خالهلا اللغة، وحصلت على املاجستري والدكتوراة، وعدت ألجد كل شيء على ما                

 .كان عليه
إلنسان نفسه علمياً وثقافياً     أسوق هذه الذكرى الصغرية، ألنه ال شيء يعدل أن يطور ا             -
 .، مهما بلغت إغراءات الوظائف واألعمال..وفكرياً
 :اخلامسة
 كان من النتائج اإلجيابية للزواج قبل البعثة، أن تتاح للزوجني فرصة السري معاً يف جتربة الغربة                 -

اسة نفسها،  والدراسة، ومواجهة حتديات اإلقامة يف جمتمع خمتلف، مما ينعكس أثره الطيب على الدر              
وعلى مستقبل األسرة الصغرية وأطفاهلا؛ هذه التجربة اليت حترص بعض أجهزة الدولة على األخذ ا                

 .ملبتعثيها، هي يف الواقع من أفضل خصائص التجربة السعودية يف جمال االبتعاث
 :السادسة
ادة لغة   كان من مسوغات احلصول على الدكتوراة يف بعض اجلامعات األمريكية العريقة إج             -

ثانية، إالَّ أن بعض اجلامعات تعفي الطلبة األجانب، باعتبار أن اللغة اإلجنليزية تعترب بالنسبة هلم لغة                  
 .مكتسبة

 ومع هذا فقد أوحت يل هذه الفكرة بدراسة اللغة الفرنسية، ودرست فعالً يف اجلامعة نفسها                 -
 .بعض املواد التمهيدية فيها

غة يالزمين بعد التخرج، فوجدت الفرصة، عندما تقرر أن          وظل هاجس التمكن من هذه الل      -
 .تتبىن اململكة نظام سيكام الفرنسي يف التلفاز، إالَّ أن ظروف العمل مل متكنين من التفرغ مدة كافية

 وقبيل انتقايل من وزارة اإلعالم مررت بفترة انتقالية، اغتنمت الفرصة خالهلا لإلقامة عدة                -
 .لى احمليط األطلسي، وااللتحاق بأحد املراكز اخلاصة بدراسة اللغاتأشهر يف مدينة فرنسية ع

 :السابعة
 لقد انتقلت من حقل اإلعالم إىل حقل التعليم العايل، ومها حقالن متجاوران، جيمع بينهما                 -

العديد من السمات واخلصائص، إال أنين كنت أشعر أن كثرياً من املثل واألفكار مل تتحقق، ومل يعد                   
 االستمرار يف حتقيقها، فعملت على نشر جمموعة مقاالت         - يف ظل أوضاع إدارية معينة       -اع  باملستط

هـ يف كتاب   ١٤١٢حتليلية موضوعية نقدية، ال متس شخصاً أو وضعاً أو عهداً بعينه، وصدرت عام               
الكتاب ، تتوفر نسخ منه يف هذه املضافة الكرمية، ولعل أقوى ما اشتمل عليه              "حنو إعالم أفضل  ":  بعنوان

 . هي تلك املقاالت اليت تتحدث عن اإلعالم إبان حقبة أزمة اخلليج
 



 وإن كنت حبق ال أعترب نفسي كاتباً وال مؤلفاً حمترفاً، إال أنين أسأل العون من اهللا أن أمتكن                    -
 يوماً من كتابة تاريخ اإلعالم السعودي وتدوين مذكرايت فيه، يف مؤلف يستفيد مما ضمنته يف رساليت                
املاجستري والدكتوراة، ممزوجاً بتجاريب املتواضعة مخسة عشر عاماً يف وزارة اإلعالم، مث مخسة عشر عاماً               

 .يف عضوية الس األعلى لإلعالم
 :الثامنة

 وكما أتيت إىل جمال اإلعالم مبحض املصادفة، فلقد أتيت إىل التعليم العايل مبصادفة أخرى؛                -
دة تزيد على مخس عشرة سنة، أستاذاً لإلعالم يف جامعة امللك سعود،            وأمضيت يف رحليت مع التعليم م     

 أنين أعتقد أن حمصلة هذه الفترة كانت        مث وكيالً للوزارة، وأميناً عاماً للمجلس األعلى للجامعات؛ إالَّ        
حمدودة وغري منظورة، وذلك بسبب الدور اهلامشي للوزارة يف عالقتها مع اجلامعات، ومع بقية                 

 .تعليم العايل، قبل صدور النظام األخريمؤسسات ال
 وكما تعلمون فإن وظيفة الوزارة يغلب عليها الطابع التنسيقي واإلشرايف والتنظيمي، أكثر من              -

 ..الدور التنفيذي، فهي بذلك ختتلف عن غريها من الوزارات التنفيذية والتخطيطية كوزارة املعارف
يف وزارة اإلعالم، فلقد متنيت لو مكنتين الظروف         وكما ذكرت بالنسبة للفترة اليت أمضيتها        -

 رغم حداثة خربيت    -من حتقيق آمال حمددة قبل تفرغي األخري لس الشورى؛ لقد كان التعليم العايل              
 جماالً حمبباً إىل نفسي بعد اإلعالم، بسبب الصفات املشتركة بينهما، ولقد تفاعلت معه، رغم                 -فيه  

 .الم وبريقه، يصعب عليه أن يندمج مع فن آخر أو ينجح فيهتصوري أن من يلفّه وهج اإلع
 :التاسعة

 شهرة واسعة على    - بأخالقه ودبلوماسيته ووطنيته     - كان يف أسريت رجل شهم كرمي، حقق         -
 .مستوى الوطن، والدول اليت عمل فيها سفرياً والدول ااورة هلا

 بعد  -أقل مطلب تلقته أسرته      وكان صدور سجل يوثق لألجيال سرية هذا الرجل الطيب،            -
 حتقيق هذه الرغبة،    - كنت أحد أعضائها     - من كافة حمبيه وعارفيه، وحاولت جلنة        -وفاته يرمحه اهللا    

إالَّ أا مل توفق؛ وملا كانت فكرة الكتاب املأمول واضحة يف ذهين، فقد بادرت يف العام املاضي إىل                    
 بالشكل الَّذي رأيتموه عليه، وإن كان يتواضع أمام         - بفضل من اهللا وعونه      -التصدي لتأليفه، فصدر    

مكانة هذا اإلنسان يف قلوب الناس؛ والكتاب تتوفر نسخ منه، يف هذه األمسية الندية، وذه النسخ                 
تكون الطبعة األوىل من الكتاب، وهي عشرة آالف نسخة، قد نفدت يف ستة أشهر، راجياً أن يصدر                  

 .قريباً يف طبعة ثانية مطورة
 هذه وقفات تسع، مل أقصد من إيرادها ذكر ما تتضمنه من إشارات إطراء مباشرة أو غري                   -

 .مباشرة لصاحبها، لكنين ظننت أا قد حتمل أفكاراً ميكن أن يستفيد منها املتتبع هلذه الندوة االثنينية



احب هذه   أما الوقفة العاشرة واألخرية، فهي هذه الدعوة الكرمية اليت يشملكم ومشلين ا ص             -
الدارة العامرة، وهي الدعوة اليت وضعين فيها مع أخوة وأصدقاء أعزاء، أقف أمام البعض منهم موقف                

 .التلميذ حىت اليوم
 

 . فأشكركم وأشكره، ودامت ندوته املزدهرة، أحد منارات الثقافة واملعرفة يف املدينة العروس-
 .  وفق اهللا اجلميع والسالم عليكم-

 

  ))ارفتح باب احلو(( 
افتتح باب احلوار بسؤال من األستاذ عدنان حممد حسن فقي حمامي ومستشار قانوين، جاء              

 :فيه قوله
 هل تعتقدون بأن اإلعالم العريب استطاع أن يبين لنفسه أو لذاته استراتيجية يف خريطة نظام                 -

 اإلعالم الدويل؟ فإذا كان اجلواب نعم فما هي فلسفتها وأهدافها وخططها؟
 :احملتفى به قائالًوأجاب 

 ال أعتقد أنين يف معني من الفكر والفلسفة خيولين اإلجابة على هذا السؤال، إالَّ أنين بإجياز                   -
ما أكثر الفلسفات اليت وضعها اإلعالم العريب وغري اإلعالم العريب يف عاملنا العريب، وتقف أمام                :  أقول

 مرةً  -، وهي أزمة العامل العريب نفسه؛ وأعتقد         اإلعالم وأمام أي إعالمي أزمة هي أكثر من اإلعالم         
 أنه ما دام اإلعالم مكبالً بالقيود املالية واإلدارية والسياسية اليت حتيط به، فإنَّ اإلعالم العريب                -أخرى  

 .سيظل رهني مكانه، سواء وضعت له فلسفة أم مل توضع
ك عبد العزيز سؤال    وورد من الدكتور غازي زين عوض اهللا أستاذ اإلعالم جبامعة املل           

 :يقول
 كيف يستطيع رجل اإلعالم العريب أن يوفق بني رؤيته اإلبداعية وبني االلتزام يف مفهوم نظرية                -
 اإلعالم؟

 :ورد احملتفى به قائالً
 . أنا أعتقد أنَّ اجلواب األول جييب على السؤال الثاين-

 :وسأل األستاذ علي املنقري قائالً
ن رموز اإلعالم، هل يرى سعادتكم أن إعالمنا العريب استطاع أن            باعتبار أن سعادتكم رمز م    

ينقل صورةً حقيقية عن الوطن واملواطن العريب، واليت حياول اإلعالم الغريب تشويهها باستمرار، وماذا               
 ينقص إعالمنا العريب ليقوم بدوره يف هذا اال؟



 :فأجاب سعادة األستاذ الشبيلي قائالً
 جهوده خلدمة اتمع له إسهامات كبرية، وال نستطيع أن جنرد اإلعالم               اإلعالم العريب يف   -
 من كل إجيابياته؛ اإلعالم العريب من أحد مشاكله ضعف االحتراف، وضعف               - دائماً   -العريب  

االحتراف يف اإلعالم العريب له أسباب كثرية، من أمهها عدم احتراف بعض القائمني عليه، وال أريد أن                 
 األمور إىل   - دائماً   -ل إعادة األمور ألسباا على طريقة القصص املعروفة، اليت حتيل           أدخل يف تفاصي  

 أيضاً كما   -ما قبلها وما قبلها إىل ما قبلها، ولكين أعتقد أنَّ اإلعالم العريب ينقصه االحتراف، وتنقصه                
سباب لوسائل  ؛ ومىت ما توفرت هذه األ      .. املرونة واحلرية واالنطالق   -ذكرت يف إجابيت األوىل      

، أن جتاري وأن ختدم القضايا اليت أشار إليها         ..اإلعالم، فإا ميكن بشيء من العمق والتركيز واإلبداع       
 .السائل الكرمي

 

 :وسأل األستاذ عبد السميع حممد راضي قائالً
اً،  يف تصوركم ما هو االجتاه األمثل لإلعالم العريب العام للنهوض بقضايا العامل العريب اقتصادي               -

 وسياسياً، واجتماعياً، وثقافياً؟ وهل تفلح حماوالت العلمانيني العرب يف فصل الدين عن اإلعالم؟
 :ورد سعادة الدكتور الشبيلي بقوله

 مل أفهم عالقة اجلزء الثاين من السؤال باجلزء األول منه، أما اجلزء األول فإنين أعتقد إىل حد                   -
 .بالنسبة للجزء الثاين فأنا يف الواقع مل أستوعب السؤالما أنين أجبت عليه بشكل أو بآخر، أما 

 

 :وهنا يشترك عريف احلفل ليعيد على الدكتور نص اجلزء الثاين من السؤال وهو
  وهل تفلح حماوالت العلمانيني العرب يف فصل الدين عن اإلعالم؟-

 :فأجاب سعادة الدكتور
 مل أستطع فهمه أو     - كما قلت    - بصراحة، أعجز عن اإلجابة على هذا السؤال، ألنين           -

 .استيعابه، باإلضافة إىل عدم مقدريت على إعطاء إجابة فيه، وليس رباً منه
 

 :ومن األستاذ عيسى عنقاوي ورد السؤال التايل
 يتفوق على   - بعد أن حتقق له الكثري من التقنيات          - قد يرى سعادتكم أنَّ اإلعالم املرئي         -

 ما هو تعليقكم على ذلك؟اإلعالم املسموع واملكتوب، 
 :وأجاب سعادة احملتفى به

 ال شك أنَّ اإلعالم املرئي بدأَ اآلن يف الفترة األخرية، ال أقول يتفوق على اإلعالم املسموع،                  -
إنَّ اإلعالم  :  ألن اإلعالم املسموع له خصائصه وكذلك اإلعالم املقروء أيضاً، ولكين أستطيع أن أقول            



من أوجه التطور املهين، لعلنا كنا يف السابق نأخذ على اإلعالم املرئي العريب بأنه              املرئي بدأ حيقق كثرياً     
 خصوصاً  -كان وليد اإلعالم املسموع، وبأنه كان امتداداً لإلعالم املسموع؛ أما يف الفترة األخرية               
رية والفنية  بعدما دخل على اإلعالم املرئي كثري من احملطات اخلاصة، اليت ال تقيدها القيود اإلدا                

 بدأ اإلعالم املرئي يشهد كثرياً من االنطالقات املهنية؛ إمنا ليس من العدل أو اإلنصاف                -والسياسية  
وأنا أعتقد أنَّ التطور كما حدث يف        ..  إجراء أي مقارنة بني اإلعالم املرئي أو املسموع، أو املقروء          
 - أمثلة كثرية حصلت يف عاملنا العريب        اإلعالم املرئي حدث أيضاً يف اإلعالم املسموع، وكلنا نعرف         

 . عن اإلعالم املسموع بالذات، فيها كثري من أوجه التطور والتفوق-ومن خارج العامل العريب 
 

 :ومن األستاذ حممد صادق دياب ورد السؤال التايل
 انتقالك من حقل اإلعالم إىل التعليم العايل يبعث يف داخلي سؤالني دفعة واحدة، األول ما                 -

خلفية ذلك االنتقال وملاذا؟ والثاين كيف وجد اإلعالمي نفسه يف التعليم بعيداً عن جمال خربته وعشق                 
 نفسه وهو اإلعالم؟

 :وأجاب ضيف االثنينية على السؤالني بقوله
 بالنسبة للسؤال األول عن خلفية انتقايل من اإلعالم إىل التعليم، أستطيع أن أوجزها بكلمات               -

 لالستماع إىل تفاصيل أكثر فيها، أعتقد شخصياً بأن هناك          - كما أعتقد    -قتكم  قصرية، ال يسمح و   
 بعض  - مثالً   -وظائف معينة إذا حصل تغيري إداري فال بد أن يتغري القائم عليها، من تلك الوظائف                 

 مدراء  - مثالً   - وكالء الوزارات على سبيل املثال، وهناك         - مثالً   -املناصب القيادية، وهناك    
تب؛ هذه الوظائف هلا خصوصية، وبالتايل فإن شاغلها يستعد لعملية التغيري، ولذلك يوجد يف بعض               املكا

 على  -الدول العربية من يعترف ذا التغيري سلفاً؛ أنا أعلم عن دولة عربية معينة عندما تتغري الوزارة                  
يحوا الفرصة للوزير اجلديد     يضع وكالء الوزارات استقاالم أمام الوزراء اجلدد، حىت يت         -سبيل املثال   

 .أن خيتار الصف الثاين كيف ما يشاء
 أنا ال أريد أن يفهم السائل الكرمي واإلخوة الكرام بأنَّ املقصود يف حاليت الوزير، ليس ذلك،                 -

لكنين جواباً على هذا السؤال أعتقد أن هناك وظائف معينة إذا حصل تغيري ما، سواء تغيري سياسي، أو                  
يف املؤسسة اليت يعمل فيها، فال بد أن يصحب ذلك التغيري تغري يف القيادات؛ وأرجو أالَّ                 تغيري إداري   

 .نذهب بعيداً يف تفسري هذا الكالم
 تكيفت بسرعة مع حقل التعليم، ألنين عندما        - يف الواقع    - أما بالنسبة للسؤال الثاين، فأنا       -

 - مثالً   -نتقايل انتقاالً تدرجيياً جداً، من ذلك       انتقلت من حقل اإلعالم إىل حقل التعليم العايل، كان ا         
أنين عملت عدة سنوات أستاذاً لإلعالم يف جامعة امللك سعود، وال أعترب نفسي حىت اليوم خرجت من                 



حقل اإلعالم، رغم أنين أنتمي وإىل اليوم إىل حقل التعليم؛ ومعظم كتابايت ومؤلفايت على قلتها،                  
الم من خالل مشاركيت املتواضعة يف الس األعلى لإلعالم، منذ أن             باإلضافة إىل أنين أمارس اإلع    

 .تركت وزارة اإلعالم
 

 :ووجه األستاذ حممود مرسي من جريدة السياسة الكويتية السؤال التايل
 أنه كان لكم دور     - اليت استمعنا إليها يف استهالل هذه األمسية         - نعرف من سريتكم الذاتية      -

 ليس إىل األمس بل إىل الغد بإذن اهللا         -ز السعودي، ترى لو استدار بكم الزمن        رائد يف تأسيس التلفا   
 وعهد إليكم تأسيس القناة الفضائية اإلسالمية، ما هي أهم احملاور الفكرية والتنفيذية اليت تبنون                 -

 عليها هذه التجربة؟
 :فرد احملتفى به قائالً

 أحد الَّذين يتمنون أن تتبىن      - وال أزال    -نت  بالنسبة لفكرة القناة اإلسالمية، لقد ك     :   أوالً -
اململكة قيام مثل هذه القناة، وأشعر أنَّ قناة إسالمية ختدم اإلسالم هي أهم كثرياً من أن نتبىن قنوات                   

ال نستطيع أن حنرز كثرياً من التفوق يف قنوات تعىن بالترفيه،           :  تعىن بالترفيه، هذه ناحية؛ الناحية الثانية     
ن نتصور حمطاتنا اليت نديرها مباشرةً أو حمطاتنا اليت نديرها بشكل غري مباشر، ال نستطيع               وال نستطيع أ  

أن نتصورها حتقق كثرياً من التفوق يف جمال الترفيه، أقصد كثرياً من املنافسة يف حقل الترفيه؛ أما يف                    
لكثري من املقومات اليت    جمال خدمة اإلسالم، فإنين وأنتم كذلك نشترك مجيعاً يف الرأي، بأنَّ لدينا ا              

 .فكراً ومهنة.. نستطيع من خالهلا ال أن حنرز املنافسة فقط، ولكن أن حنرز التفوق الكامل واملطلق
 إمنا بالنسبة للسؤال، لو كان بيدي هذا اليوم قرار تأسيس قناة تلفزيونية إسالمية فضائية،                 -

ري واملايل، وهو أحد األمور اليت عجزت       حلاولت أن أعمل على إعطائها أكرب قدر من االستقالل اإلدا         
عن حتقيقها للتلفاز السعودي أثناء عملي فيه، وأعتقد أن مثل هذه املرونة اإلدارية واملالية هي أحد                  
أسباب النجاح اليت ميكن أن تتوفر يف مثل هذه القناة، وهي أحد أسباب الفشل الَّذي تعاين منه حمطاتنا                  

 .احلاضرومؤسساتنا اإلعالمية يف الوقت 
 

 :وقدم األستاذ علي حممد الشهري السؤال التايل
وقد أعجبت كغريي ذا    )  قدم سعادته وغادر سعادته   :  ( قرأت لكم منذ سنوات مقاالً عنوانه      -

املقال، أال تعتقد بأن الوقت قد حان لالرتقاء باملستوى اإلعالمي إىل مستوى املتلقي، ليكون لنا إعالمنا                
  تطور االتصاالت واملعرفة؟الَّذي ننافس به يف ظل



 :ورد الضيف الكرمي على السائل بقوله
 إالَّ أن   - أحياناً   - كما قلت يف كلميت اليت تلوا عليكم قبل قليل، مل يكن أمام العاجز                 -

يكتب، فالقلم يظل الوسيلة الوحيدة الصابرة للتعبري عن رأي اإلنسان وفكره وخلجاته، خاصةً إذا                
 - على ما أذكر     -وبلسانه وبيده عن التغيري؛ فاملقال الَّذي كتبته يف جريدة عكاظ           عجز اإلنسان بقلبه    

يعرب عن ظاهرة اإلعالم الشخصي الَّذي تتسم به كثري من وسائل اإلعالم العربية بشكل عام والسعودية                
بشكل خاص؛ وإذا كنت تعتقد بأنَّ الوقت قد حان، فقد كنت أعتقد بأن الوقت قد حان منذ زمن                    

 .يل، ألن املقال مضى عليه حىت اآلن أكثر من عشر سنواتطو
 

 :وسأل األستاذ بكري كبه قائالً
أثىن عليه كثري من اإلعالميني، ويف ضوء املنافسة الشديدة بني           "  حنو إعالم أفضل  "  : كتابكم -

امحته وسائل اإلعالم الدولية منها واحمللية، وما نشاهده من تطور مذهل يف جمال اإلعالم الدويل ومز                
ما األمر الذي تودون إضافته للطبعة      "  حنو إعالم أفضل  "  :للمحلي؛ السؤال يف حالة إعادة طباعة كتابكم      

 اجلديدة؟
 :وأجاب احملتفى به على السؤال قائالً

 لقد طبعت الكتاب مرتني، بينهما ثالثة أشهر ومل أغري فيه شيئاً، وأعتقد أنين لو طبعته للمرة                  -
بل إنين أعتقد بأنَّ كل ما جاء فيه        ..  أظل مصراً عليه، ولن أغري فيه كلمة واحدة       الثالثة سأمتسك به، وس   

 .صاحل حىت اليوم
 

 :وسأل األستاذ عثمان مليباري قائالً
 مل تقف يف حمطة التدريس اجلامعي طويالً، ترى ما هي ذكرياتك مع طلبة اإلعالم يف جامعة                   -

 امللك سعود؟
 :الًوأجاب سعادة الدكتور الشبيلي قائ

 عشر سنوات، هل هي قليلة أو كثرية يف نظر األكادمييني من اإلخوة احلاضرين هنا؟ أحدهم                 -
 .لقد درست عشر سنوات، وأعتقد أنين تعلمت أكثر مما علمت.. يقول بأن السنة بثالث سنوات

 

 :ووجه الدكتور حممود حسن زيين إىل الدكتور الشبيلي السؤال التايل
 الترمجة الشخصية الذاتية عن قريبكم سفري السفراء إىل اهلند، وباكستان،            جتربتكم الفريدة يف   -

كان لكم فيها مغزى    )  رمحه اهللا (وأفغانستان، وماليزيا، سعادة األستاذ حممد احلمد الشبيلي أيب سليمان          
جال من هذا العمل األديب الرفيع، أال وهو إلقاء الضوء على هذا الدبلوماسي واالهتمام مبثل هؤالء الر               



املنسيني، الَّذي هلم كبري الفضل يف خدمة الوطن؛ فماذا كانت جتربتكم اليت اختلفت كثرياً عن غريها،                 
وهل أضافت جديداً إىل ما سبقتم إليه يف التخطيط والكتابة عن مثل هؤالء الرجال الوزراء والكتاب                 

 .والقضاة، ولكن ليس للسفراء؟ أرجو توضيح ذلك؛ ولكم حتيايت
 :ة احملتفى بهوأجاب سعاد

 حمرجاً جداً أن أتبىن مبفردي اإلعداد أو القيام على ذلك الكتاب،            - يف الواقع    - لقد كنت    -
 أن هذا اإلنسان ميت يل بصلة القرابة، كنت ممن شجع            - كما هو معروف لديكم مجيعاً       -والسبب  

 -ت لكم يف مقايل      كما ذكر  -كنت أحد اإلخوة    )  يرمحه اهللا (على فكرة الكتابة عنه، وعندما تويف       
 احملاولة األوىل   -الَّذين حاولوا تبين إعداد مثل هذا الكتاب، إالَّ أن جهودنا فشلت، وإن كان الكتاب               

 كان  - ملن يعرفه من حضراتكم      - كاد أن يصدر، ولكننا مل نكن راضني عن مستواه؛ هذا اإلنسان             -
يصدر عنه، أن يظهر يف مستواه أو أن ال          إنساناً عمالقاً يف نظر عارفيه وحمبيه، وكان ال بد لكتاب            

 .يظهر
 لقد حاولت أن يصدر هذا الكتاب عن غريي، وسبقت حماوليت حماولتان، إالَّ أن كلتا احملاولتني                -

 أن أتبىن هذه    - فعالً   -مل تنجحا مع األسف، وبعدما كاد أن ميضي على وفاته مخس سنوات اضطررت              
 وكان الكثري من اإلخوة واألقارب واحملبني هلذا اإلنسان، كانوا          الفكرة مبفردي، كنت ٍأشعر باملسؤولية،    

 مقال كتبه أحد الكتاب     - مثالً   - يشريون بأصبع االام بالتقصري إيلَّ بالذات، ومن ذلك          - دائماً   -
يف جريدة الرياض، قبل أن أتبىن إصدار الكتاب أو إعداده بعدة أشهر، حىت أنين عندما حاولت أن أبدأ                  

 - أو أتوقع    - قررت أن أبدأه بتكتم شديد، ألنين كنت أشعر بعظم املسؤولية، وكنت أخشى              باإلعداد
الرسوب فيها، كما حصل يف التجربتني السابقتني، ومل أطلع أحداً على حماوليت إالَّ بعد أن امكت فيها                 

عرف عما  أكثر من ثالثة أشهر يف عمل صامت خاص متكتم، حىت أنَّ ابنه الوحيد سليمان مل يكن ي                  
 .قمت به أثناء بداية العمل

عزوفاً عن شيء امسه    )  يرمحه اهللا ( جتربيت كانت صعبة جداً، ومن أهم أوجه الصعوبة أنه كان            -
 أي مقابلة واحدة تلفازية     - الَّذي استمر ما يقرب من السنة        -األضواء واإلعالم، مل أجد خالل حبثي       

لك عنه، رغم أنه كان على صلة بعدد كبري جداً من الناس؛            أو إذاعية، وحىت اليوم ال أعرف شيئاً عن ذ        
كانت هذه املشكلة أحد املشكالت اليت واجهتين، فبقدر ما هو معروف لدى الناس بشكل كبري، كان                

 جمهوالً لدى الناس، إالَّ أنَّ من ألطف التجارب اليت عشت فيها عندما فرغت من كتابة                  - أيضاً   -
 لكتابة مقدمة   - وهو أحد أصدقائه     - معايل الدكتور عبد العزيز اخلويطر       املسودة األوىل، وقدمتها إىل   

ويف صور جتاوزت ثالمثائة ألبوم، عشت معها عدة        )  يرمحه اهللا (للكتاب، متكنت من الغوص يف أوراقه       
 .اًأسابيع يف عمل مضن صباحاً ومساء



ن يصل عدد    هذه التجربة وهذه الفرصة اليت متكنت من احلصول عليها، تسببت يف أ               -
مسودات الكتاب إىل أكثر من مثان مسودات، ألنين كنت يف كل مرة أفرغ من إعداد الكتاب، فأجد                  
معلومات إضافية من التجارب اليت أذكرها هلذا الكتاب؛ أنين تلميذ يف املرحلة االبتدائية بالنسبة                 

 تعلمت  - الفرصة    ومن فضل اهللا مث هذه     -للتأليف وبالنسبة للتصحيح، وتعلمت من هذا الكتاب         
؛ فالكتاب  ..أشياء كثرية وأساسية يف حقل التأليف، وما يتبع التأليف من التصحيح والتغيري والتحرير             

 بأنين تلميذ مبتدئ    - كما قلت    -كان له فضل كبري علي، ألن تأليفه علَّمين أشياء كثرية، جعلين أشعر             
 .رغم التجارب األخرى اليت مررت ا

 

 : اهللا املنصور قائالًوسأل األستاذ عبد
 ما هو منظوركم الذايت كرجل إعالمي كبري يف تواجد القنوات الفضائية يف عاملنا العريب،                 -

ومدى قدرتنا على كبح مجاح الربامج الكثرية يف القنوات الفضائية األجنبية، وأثرها يف ثقافة الطفل                 
 والشاب والرجل؟

 :ورد الدكتور الضيف قائالً
 - هزتين يف هذا السؤال إيراد السائل الكرمي للطفل، وأنا أعتقد أن الطفل               من الكلمات اليت   -

 هو اخلاسر الرئيسي أو الضائع الوحيد يف خضم القنوات الفضائية املستحدثة، والقائمة،              -حىت اآلن   
  اإلنسان الضائع املفقود يف عامل     - دائماً   -والقدمية، وحمطات التلفاز؛ فمع األسف الشديد أنَّ الطفل         

 إن البقاء لألصلح، وستظل هناك حمطات       - كما يقال    -التلفاز؛ أما تعليقي على هذا السؤال، فأعتقد        
، ولكن ليس العربة مبا سيظهر ولكن مبا سيبقى، وسيكون البقاء لألفضل يف املوضوع،               ..تظهر وتظهر 

 .ويف التخصص، ويف االختصاص
 

 :ايلومن األستاذ ماهر حممد عبد الوهاب ورد السؤال الت
 كما هو معروف، لإلعالم املقروء قنواته وروافده اإلعالمية، ومن ضمنها اإلعالم الرياضي؛              -

 فهل بإمكاننا اعتباره أقصر طريق للشهرة لإلعالمي، أم ترون غري ذلك؟
 :وأجاب سعادة الدكتور الشبيلي قائالً

 .ى مل أحس ذلك من قبل يبدو أنه لدينا يعترب أحد أقصر القنوات للشهرة، إمنا يف عوامل أخر-
 

 :ومن جريدة البالد السعودية سأل األستاذ غسان عوض اهللا قائالً
 كيف نستطيع أن نغري املفاهيم اخلاطئة واملقولية يف الغرب عن العرب واإلسالم، يف الوقت                -

 الَّذي تتشكل أساسيات الرأي العام من خالل أجهزة اإلعالم؟



 :ولهوأجاب ضيف االثنينية على السؤال بق
 ليس إالَّ انعكاس ألهله، وللمجتمع، وللنظام، وللبالد اليت يعيش فيها؛            - دائماً   - اإلعالم   -
 بأننا ال ميكن أن خندم هذا املوضوع عن طريق اإلعالم قبل أن خندمه بسلوكنا                 - بإجياز   -وأعتقد  
 .وبأنفسنا

 

 :وسأل األستاذ حمسن حسين أبو زنادة قائالً
سبحانه ( بني كفي إنسان، وحيمل بني طياته خماوف ال يعلم مداها إالَّ اهللا               أصبح اإلعالم العاملي   -
فما هي الرؤى االستقاللية لإلعالم اإلسالمي، لكي يستطيع أن يقف صفاً بصف وسط هذا               )  وتعاىل

 اإلعالم العاملي، ويقوم بدوره احلضاري والفكري البناء هلذه األمة؟
 :ورد سعادة الدكتور الشبيلي قائالً

 - مع األسف    - ال أعتقد أن هناك يف الوقت احلاضر شيئاً امسه إعالم إسالمي             - أوالً   - أنا   -
إالَّ يف اجلامعات، أو يف الكتب، أو يف أذهان اإلخوة اإلعالميني واإلخوة اإلسالميني بشكل عام؛ فلنبدأ                

تصور أنه يوجد يف الساحة     بإجياد اإلعالم اإلسالمي أوالً، الَّذي هو غري موجود يف الواقع، أنا ال أ              
أقصد على املستوى املادي، ال     ..  اإلعالمية شيٌء امسه إعالم إسالمي مبا تستحقه هذه الكلمة من معىن          

يوجد إعالم إسالمي، وال توجد قنوات، أو برامج، أو منهج ميكن تسميته باإلعالم اإلسالمي يف الوقت                
 .احلاضر

 

 :وسأل األستاذ مصطفى عطار قائالً
 هل أنت راض عن     - كأستاذ لإلعالم، وكإعالمي عريق بارز       -ة الدكتور عبد الرمحن      سعاد -

 خرجيي كليات اإلعالم يف بالدنا؟ إذا كان اجلواب نعم فلماذا؟ وإن كان ال، فكيف الطريق للعالج؟
 :وأجاب سعادة الدكتور الشبيلي قائالً

 وركيزة املوهبة؛ كنا يف السابق       اإلعالم حيتاج إىل عدد من الركائز من بينها ركيزة العلم،           -
نشتكي من افتقارنا إىل ركيزة العلم، كان هناك إخوة موهوبون إالَّ أم مل يتعلموا نظريات اإلعالم على                 
أصوهلا ومل يتعلموها يف املدارس؛ كان عندنا إعالميون موهوبون، غري متعلمني ومل يدرسوا اإلعالم                

 ووفرت الشق الثاين، إالَّ أنها افتقرت إىل الشق األول            ونظريات اإلعالم، فجاءت أقسام اإلعالم     
فوفرت اجلانب النظري، ولكن بعض من التحق فيها كان حيتاج إىل املوهبة، دخل اجلامعة ووجد شيئاً                 
امسه قسم اإلعالم، التحق به يظن أنه سيتخرج إعالمياً دون توفر املوهبة لديه، طبعاً الكالم هذا ليس                  

يع، فكلما توفرت املوهبة وتوفر العلم النظري والتطبيقي، توفر لدينا إعالمي ناجح             تعميماً على اجلم  
 . فيما أظن



  ))كلمة ما قبل اخلتام(( 
 :وقبل ختام األمسية حتدث الدكتور عبد الرمحن الشبيلي فقال

 باألصالة عن نفسي وبالنيابة     - أود أن تسمحوا يل قبل أن تنفض هذه الندوة إىل أن أتقدم               -
 أن أقدم لكم املعذرة، ألنين مل       - قبل انتهائها    - بالشكر اجلزيل لصاحب هذه الندوة، وأود        -م  عنك

أعرف نفسي إنساناً قادراً على االرجتال أو على التعبري؛ هذا من ناحية، أما الناحية الثانية، فأود أن                   
             بأنين أحد من      أؤكد لكم قناعيت الشديدة بأنين ال أستحق جزءاً مما تفضلتم به حنوي، وقد من اهللا علي 

 -يعرف نفسه على حقيقتها يعرف ضعفها ويعرف حمدوديتها، وكان مما قيل يف هذه األمسية الكرمية                 
 كان مما قيل يف هذه الندوة بعض ما يتعلق بدوري           -وأعتقد دائماً أن كثرياً مما يقال إمنا هو أشياء نسبية           

 ال  - وغريه   -لتلفاز؛ أود أن أؤكد بأن مثل هذا العمل         يف نشأة وسائل اإلعالم يف اململكة، وخاصة ا       
ميكن ومل يعرف عنه أنه قام جبهد إنسان واحد، ومما يؤكد هذا الشيء أنه حيضر معنا يف هذه األمسية                    

 . أقف مع بعضهم وأمام بعضهم موقف التلميذ وموقف املرؤوس- كما قلت -إخوة وزمالء كنت 
داً من اإلخوة الَّذين زاملتهم وتعاملت معهم، ومن هؤالء          وأود أن أحيي يف هذه األمسية عد       -

األستاذ الكبري غالب محزة أبو الفرج، واألستاذ يوسف دمنهوري، وغريهم ممن انتقلوا إىل رمحة اهللا                 
وعدد كبري من اإلخوة الَّذين تعلمت منهم       )  رمحة اهللا عليه  (وأحدهم والد مقدم هذه الندوة      )  تعاىل(

 . أذهاننا ونعرفهم مجيعاً، وكل واحد عندما يسهم فإمنا يسهم بقسطه احملدود جداًورافقتهم حاضرين يف
 .  أشكر لكم صربكم، وأشكر ملضيفنا حسن ضيافته وكرمه وأرحييته-

 :ويرد احملتفي على كلمة احملتفى به بالكلمة التالية
 والعارفني؛ فيا أخي     بنفس املقولة، باألصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم هذا هو تواضع العاملني،           -

عبد الرمحن سبقتك شهرتك وأعمالك، وأنت تقتعد مقعدك بيننا هذه األمسية إمنا تقتعد مقعد حق، وما                
 كانت كلمات حق وكلمات جيب أن تقال وجيب أن تصلك، والشكر لك لتلبية              - بإذن اهللا    -مسعته  

..  على أحسن حال يف أحسن حال      - دائماً   -أن جيمعنا بك    )  سبحانه وتعاىل (هذه الدعوة، ونسأل اهللا     
 . والشكر لكم مجيعاً، وأترك للزميل األستاذ حسان كتوعة بأن خيتم هذه األمسية

 

  ))كلمة اخلتام(( 
 شكراً جلميع السادة احلضور الَّذين شرفونا هذه الليلة، وكما أسلفت عطروا ليلتنا هذه                 -

الثنينية الدكتور عبد الرمحن الصاحل     بوجودهم وبوجوههم الباشة والكرمية، ونشكر سعادة ضيف ا        
 .الشبيلي وأحب أن أذكر اجلميع بأن ضيف االثنينية القادمة هو األستاذ الكبري حامد مطاوع



 ضيف االثنينية سعادة    - يف اية احلفل قدم سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه لضيفه الكرمي             -
ثنينية، كما قدم الفنان خالد     حة التذكارية لال   هدية هذه املناسبة، اللو    -الدكتور عبد الرمحن الشبيلي     

 .خضر للضيف الكبري لوحة للمسجد النبوي الكرمي هدية منه

• • • 







 احملتوى
- ١ . ألقاها سعادة األستاذ عدنان صعيديكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة معايل الشيخ حسني عرب

- ٤ .كلمة سعادة األستاذ حممد احلساين
- ٥ .كلمة سعادة األستاذ زهري حممد مجيل كتيب

- ٦ .واحدكلمة سعادة األستاذ حممد عبد ال
- ٧ .قصيدة سعادة األستاذ حممد سعيد بابصيل

- ٨ .كلمة سعادة األستاذ أمني عبد اهللا القرقوري
- ٩ .كلمة احملتفى به سعادة األستاذ حامد مطاوع

-١٠ .فتح باب احلوار
-١١ .كلمة الدكتور عبد اهللا مناع

-١٢ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))اح كلمة  اإلفتت(( 

 :احلفل األستاذ عدنان صعيدي بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد، وعلى                 -

 .آله وأصحابه أمجعني
 أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها اإلخوة األكارم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد             -
 يف هذا امللتقى املبارك إن شاء اهللا،         - جمدداً   -وأهالً وسهالً ومرحباً بكم     ..  تكم بكل خري  اهللا أوقا 

والَّذي نسعد فيه هذه الليلة باالحتفاء بضيف االثنينية سعادة األستاذ حامد حسن مطاوع، األديب                
هو هـ، و ١٣٤٧والكاتب الصحفي املعروف، وهو من رجاالت مكة املكرمة واملولودين فيها عام              

هـ، وتلقَّى دورة لدراسة االقتصاد وإدارة األعمال         ١٣٦٥خريج مدرسة حتضري البعثات عام        
 .والشؤون احملاسبية

 .هـ١٣٦٧ عمل مساعداً لرئيس شعبة باملديرية العامة للحج بوزارة املالية سابقاً عام -
ام ـسابقاً ع  أما بالنسبة للعمل الصحفي، فقد بدأ أميناً لصندوق جريدة البالد السعودية                -

 .هـ، مث حماسباً أيضاً يف نفس اجلريدة١٣٧٢
 كذلك عمل مديراً إلدارة جريدة البالد بعد الدمج، ومديراً إلدارة جريدة الندوة واملسؤول عن               -

 .هـ١٣٨٤هـ إىل عام ١٣٨٣التحرير ا يف عهد املؤسسات من عام 
 .هـ١٤٠٦هـ إىل عام ١٣٨٤ رئس حترير جريدة الندوة من عام -
 عضو يف جملس إدارة الشركة السعودية للكهرباء مبكة املكرمة والطائف ألربع دورات، حىت               -

 .هـ١٤٠٢قيام الشركة املوحدة عام 
 .هـ١٤١٣ عضو الس البلدي مبكة املكرمة سابقاً حىت عام -
 .هـ١٣٧٣ عضو مؤسس جبمعية الرب مبكة املكرمة منذ عام -
 .هـ وحىت اآلن١٣٨٣نذ عام  عضو مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم م-
 .هـ١٤١٤ عضو جملس منطقة مكة املكرمة منذ عام -
 . حاز على وسام بدرجة قائد من امللك احلسن الثاين ملك املغرب-



 . متزوج وله ثالثة أبناء وأربع بنات-
 نرحب بضيفنا يف هذه الليلة، ويف البداية هذه كلمة ترحيب وتقدير              - مجيعاً   - وبامسكم   -

 . ثنينية األستاذ عبد املقصود خوجهلصاحب اال
 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث ألقى احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه كلمة رحب فيها بضيفه وباحلضور، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
ِري خلقك،   أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خ             -

ك وحبيبكم أنبيائك، صفيسيدنا حممٍد، وعلى آله وصحبه. وخات. 
 : أيها األحبة-
استضافَته منذُ وقت   )  االثنينيةُ( رجلُ صحافٍة وإعالٍم كبري، حاولت       - هذه األمسية    - بيننا   -

ِه؛ إنَّ األستاذَ الكبري    طويل، ولكن الظروف مل تتهيأ لنسعد بلقائه من خالل أمسيٍة خاصٍة تعقد على شرفِ             
 يعترب من األساتذة الَّذين قامت على       - الَّذي نتشرف باالحتفاء به هذه الليلةَ        -حامد حسن مطاوع    

 .عاِتِقِهم النهضةُ الصحافيةُ يف بالدنا، وترمجةُ حياِتِه اليت استمعتم إليها قبلَ قليل تشري إىل ذلك
النتقائيِة يف كتاباِتِه، فهو ال خيتار إالَّ املواضيع ذات الصلِة            إنَّ األستاذ حامد مطاوع ميتاز با      -

باملواطن ومهوِمِه، وإنْ حتدث يف شأٍن دويلٍّ فال بد أن تكون له صلةٌ وثيقةٌ مبجريات احلياِة وانعكاساا                  
           الفريد ولعل املتتبع لكتاباِت األستاِذ حامد مطاوع يالحظُ األسلوب ،على الشأِن الداخلي   هالَّذي ينتهج 

                   ا يف قالٍب أديبها، أياً كان، مث يصيغيف حتريِر مقاالِته، فهو يأخذُ املادةَ الصحفيةَ بكل أمانٍة من مصدِره
؛ وقد يبدو غريباً للوهلِة األوىل أن يتطرق كاتب، عن            ..رفيع، ويطرزها باألبياِت الشعريِة املناسبة    

واألغرب أنَّ السياق ال يرفُض هذا،      !!   مثالً، ويورد أبياتاً من الشعر     السياسة األمريكية، أو عن الطاقة    
بل إنك جتد متسعاً ومتنفساً ألبيات الشعِر، وكأا ِقيلَت أساساً عن السياسة األمريكية أو غريها من                  

    الفارِق الزمين ا   وتلك حاسةٌ أدبيةٌ ارتفعت بالقيمِة التحليلية ال       ..  املواضيِع احلِديثة رغم يت امتازت
 .كتابات األستاِذ الكبري، إىل درجٍة أكسبته طابعاً مميزاً أصبح معروفاً ِبِه، وخبصائِصِه وبصماِتِه الذاتية

-   لألستاذ حامد مطاوع    "  شيٌء من احلصاد  "  : والَّذي يقرأ كتاب-      الَّذي مجع بني دفَّتيه بعض 
 يستطيع أن يقرأَها من     -هـ  ١٤٠١هـ إىل   ١٣٩٩مقاالته اليت نشرت يف الصحف خالل األعوام        

 ويقنع مبضمونه؛ وزاوية القارئ احلصيِف الَّذي       زاويِة القارئ العادي الَّذي يتناولُ اخلرب     ..  ثالِث زوايا 
يقرأ اخلرب، مث يقرأ ما بني السطوِر ليستنِبطُ بعض األفكار، ويربط بني كثري من احلقائِق والوقائع،                   

  خمن ز املقاالت؛ والزاويِة أو املنظور الثالث للقراءة            ويستِفيد ا معظم ُهو ..  ِم املعلوماِت اليت حتفل



املنظور األديب، ألنَّ مقاالِت األستاذ حامد مطاوع ما هي إالَّ قطع أدبيةٌ رائعة، تشد القارئ إىل نسيجها                 
 . وافٍر وإملاٍم كامٍل مبجرياِت األموراملتناِسِق وألواِنها البهيِة، وعمِقها الَّذي يدلُ على اطالٍع

 تبقى كلمةٌ عن أصالِة هذا األستاِذ الَّذي زرع جذوره يف أرِض مكةَ الطاهرة، ونهلَ من معِني                  -
علماِئها وأدباِئها، ومل يغفل حباستِه الصحافيِة كلماا احلارة، وعباراا املأثورة اليت متثلُ بعداً اجتماعياً               

فَعمد إليها أيضاً، ومنها استقى حكمةَ األجياِل اليت ِصيغت يف كلماٍت           ..  ارياً ال يستهانُ به   وموروثاً حض 
، ونسج من كل ذلك أسلوبه اخلاص الَّذي متيزت به كتاباته الشيقة؛ وقد كان يكتب زاويةً يف                 ..قالئل

يتناولُ فيها الكثري من املواِضيع     )  ابن حسن :  (حتت اسم )  الندوة(ثُم يف جريدة    )  البالِد السعودية (جريدة  
االجتماعيِة بلهجِة ابِن البلِد األصيل، ويعبر باللهجِة احلجازيِة عما يعتلج يف نفِسِه ونفوِس القراء، وقد                

 .نالت تلك الكتابات استحسانَ اجلميِع، وتركت بصماِتها على صحافِة تلك اِحلقْبة
 مقاالً، عادةً ما يرجع إىل عدِة مصاِدر علميٍة         د مطاوع عندما يكتب    وأحسب أنَّ األستاذَ حام    -

موثوقة قبل أن يدفَع مبقاِله إىل املطبعة، فهو حريص على توخي الدقِة والصدِق واألمانِة، بقدر ما هو                   
؛ فهنيئاً  ..حدحريص على الصياغَِة األدبيِة الرفيعِة، اليت تنتظم مقاالِتِه وكتاباِتِه يف خيٍط ذهيب وا               

                االطالِع، راجح األفِق، واسع العبارِة، رحب داً، وهنيئاً لنا به كاتباً رصيناً، حلوجدللصحافِة به رائداً م
فهو أن يِزيد من عطاِئِه ويتِحفَنا بروائعه اليت ال تمل، واليت ستبقى             ..  ، وإن كان لنا من رجاءٍ     ..الذهِن

 احملليِة  رحلٍة هامٍة يف حياِتنا السياسيِة واالقتصاديِة واالجتماعيِة، على املستوياتِ        لألجياِل تارخياً وتوثيقاً مل   
 .واإلقليميِة والعاملية

 على تلبيِة هذه الدعوِة، مع أطيب أمنيايت        - أيها األحبة    - شكراً لضيِفنا الكبري ولكم مجيعاً       -
 .لكم بقضاِء أطيِب األوقاِت وأمتِعها

 

 سعادة األستاذ املُريب حممود رداوي، الَّذي عمل يف حقِل          - بإذن اهللا    -مة   ضيف األمسية القاد   -
التدريِس واجلهاِد ضد املستعمِر الفرنسي، مث تفرغ للكتابة، وقد كانت آخر كتِبِه عن معايل الوالِد                 

وقد شرفت  )  ةعبد اهللا بلخري شاعر األصالِة واملالِحِم العربيِة واإلسالمي       :  (الشيخ عبد اهللا بلخري بعنوان    
هـ، آمالً أن نسعد بكم لالحتفاِء به وتكرميِه من خالِل االثنينية القاِدمة مبشيئِة              ١٤١١بنشره يف عام    

 .اهللا
 

إنه ليسعدنا أن نلتقي واإلخوة الكرام واألساتذة األفاضل، وكلُ من          :   وكما تعودت أن نقول    -
 .بل إننا نسعد جبميِع من يشرفنا حبضورهثنينية، هلم تعاملٌ مع الكلمة، منوهاً أنْ ال دعوة لال

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا-



  ))كلمة معايل الشيخ حسني عرب(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الشيخ حسني عرب، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 كنت أود أن أكون آخر املتحدثني عن صديقي وزميلي األستاذ حامد مطاوع، ألين وجدت                -

 لديهم ما ليس لدي عن      ..موعة فضيلة الشيخ الصابوين، وسعادة األستاذ احلساين، وآخرين        يف ا ،
الضيف احملتفى به، فيكون يل النصيب األوفر يف االستفادة من كلمام ومعانيهم عن األستاذ الزميل                
حامد مطاوع، ولكن قدري أن أكون أول املتكلمني، فأستعني اهللا على ذلك، وإن قصرت فأرجو                  

 .املعذرة منكم ومن سعادة األستاذ املطاوع، وإن فاتين شيء فأعتمد عليكم لتصححوه
 األستاذ حامد مطاوع صديقي منذ ما يقرب من أربعني عاماً، سأحتدث عن األستاذ حامد                 -

 .األديب والكاتب، وسأحتدث عن األستاذ حامد الرجل صاحب املواقف، وسوف أوجز ما استطعت
 أو كتابات األستاذ حامد مطاوع منذ ما يزيد عن ثالثني عاماً، حيث                كلنا قرأنا تعليقات   -

هذه الزاوية كانت تتمتع بإقبال كبري من القراء،        "  املنبع واملصب "  :كانت له زاوية خاصة حتت عنوان     
ألنه إذا تناول موضوعاً يستطيع أن يفيه حقه من البحث والعمق واألداء؛ مث قدر له أن يكون رئيس                   

 الندوة، فكان خري شخص يتوىل رئاستها لفترة من الزمن، استطاع من خالهلا أن يرسي                حترير جريدة 
مفاهيم عامة فاضلة يف رسالة الصحافة والثقافة، بالنسبة للمتلقي واملؤدي والعالقة بينهما، واستطاع أن              

 استفادوا من   يتحفنا بفريق شامل من الكتاب والصحفيني واألدباء، الَّذين تتلمذوا على يديه، والَّذين            
رئاسته هلم، والَّذين كان هلم الشرف يف أن يكونوا من الرعيل الَّذي استفاد من رئاسته للتحرير، ومن                  

 .مزاملته هلم ومصاحبته وأدائه
 يف كتابات األستاذ حامد الشمول، والعمق والرزانة اليت ال تشتط وال جتنح وال تبعثر فيها                  -

؛ ويف  ..ة من كل الوجوه اليت يتناوهلا يف املوضوع الَّذي يتناوله          التركيز، وفيها األداء، وفيها الصح    
حديثه مع الناس قليل احلديث، قليل الكلمات، ويتميز باإلجياز واإلعجاز يف احلديث، فهو يويف                 
املوضوع حقه من غري إطالة مملة، ويستطيع السامع إليه أن يستفيد منه وأن يفهم أكثر مما يستطيع أن                   

 .ع الَّذي حتدث عنه صفحات طواالًيقرأ عن املوضو
 ويف مواقفه على طيلة خربته، ميثل الرجل املسلم املؤمن الصادق املتعقل، الَّذي ال يتغري، وال                 -

؛ ليس له اختيار خاص يف الناس،       ..، ناصح، عاقل، صادق، ال يشتط     ..يغدر، وال خيون، وال يكذب    
يتعامل معه، يتعامل معه بدقة وإخالص      وليس له عزوف خاص عن بعض الناس، ولكنه صديق كل من            

 ..وتفاٍن، وكثري من الفضائل اليت رمبا حتتاج إىل من حيصيها إىل مؤلف أو كتاب أو شيء من هذا القبيل



 لو أردت أن أستطرد فيما قال وما كتب، ومواقفه يف بعض املسائل اليت كانت جتمعنا فيها                   -
ه كان ميثل الرجل احلقيقي فيما يقوله، وما يفعله،         إن:  ولكن حسيب أن أقول   ..  مؤسسة الندوة، ألطلت  

وما يؤديه، وما يلتزم به من حقائق أصيلة جتعله حمل النظر والتقدير من املزاملني له، ومن القارئني له،                   
ومن املتعاملني معه، ومن املتتلمذين عليه، الَّذين ال يزالون حىت اآلن يقدرونه حق تقدير، ويعترفون                 

 .ورمبا أنا كنت واحداً منهمبفضل أستاذيته، 
رمبا كان فيما قلته شيء من التقصري، ولكين ال أريد أن أطيل ألنَّ الطاولة               :   وعلى كل حال   -

 .مزدمحة بفريق من األساتذة والعلماء واألدباء، سأترك هلم فرصة ملا سوف يتحدثون عنه
 .  وشكراً-

 

  ))كلمة األستاذ حممد احلسا�ي(( 
 :ادة األستاذ حممد أمحد احلساين، فقالمث أعطيت الكلمة لسع

.. بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني                -
 .سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها احلفل الكرمي-
 - يف آخر حلظة      - خوجه دعوته يل      أشكر ألخي الوجيه األستاذ عبد املقصود      :   بداية -

 ضمن قالئل   -للمشاركة بكلمة يف هذه املناسبة الطيبة، اليت حنتفي ا برجل كرمي وأستاذ جيل يستحق               
؛ وكان يف نييت املشاركة يف احلديث عن احملتفى به بال دعوة،            .. مثل هذه احلفاوة والتكرمي    -من الرجال   

 ما ظللنا نشعر به منذ أن بدأت عالقتنا ذا الصالون األديب             ألين أعترب نفسي من أهل البيت، أو هذا       
 .الرفيع، الَّذي أصبح من املعامل الثقافية ملدينة جدة، فلما تلقيت الدعوة أصبح الواجب فرضاً

 أيها احلفل الكرمي عندما أمسكت القلم ألكتب هذه الكلمات، وجدت أمامي شريطاً من                -
فت من خالهلا األستاذ حامد مطاوع عرب تعامل وثيق استمر عشرين           الصور والذكريات النبيلة اليت عر    

عاماً، ورأيت أن أختار من هذه الصور ما جيسد اجلانب اإلنساين لديه، ألنين توقعت أن يتحدث غريي                 
عن جوانب أخرى تتصل باألستاذ مطاوع صحفياً وكاتباً وصاحب فكر سياسي عميق؛ وألن اجلانب               

األكثر نبالً وخلوداً يف النفس، على أنين يف معرض حديثي ذا اجلانب جيب             اإلنساين عند الرجال هو     
أن أمر على عالقيت الشخصية به كرئيس حترير لصحيفة يومية، عملت ا حمرراً متعاوناً حتت رئاسته                 
مدة تزيد على عشر سنوات، تعلمت خالهلا الكثري من فنون وأسرار هذه املهنة اخلطرية؛ لقد كان حامد                 

 : أحد الَّذين ينطبق عليهم قول الشاعر- وال زال -طاوع م
ــات  ــناس حاج ــده لل ــى ي ــى عل قْضت

                                                            . 

لـن بني الورى رج   ـق م ـل اخلل ـوأفض 
. 



 فقد كان من أصحاب الشفاعات احلسنة، يوظف عالقاته مع والة األمر واملسؤولني خلدمة من               -
حوله، ومن يطرق بابه من أصحاب احلاجات، حىت أنَّ مكتبه يف اجلريدة كان يتحول كل مساء إىل                   

احلسنة،  خطاباته النبيلة احلاملة لشفاعاته      - بيد الشكر    -مكتب خدمات للمحتاجني، الَّذين يستلمون      
وهم متفائلون بنجاح مساعيهم وأن التوفيق سوف يكون حليفهم، ألن صاحب الشفاعة ال يريد منهم               

 وال شكوراً، وكنا نرى الفرح يشع من عينيه عندما يبلغه أن حاجة من سعى إليه قد انقضت،                   اًجزاء
 .احلمد هللا رب العاملني: ويهتف قائالً

ات يوم وانفجر أمامه باكياً، ألنَّ ابنته البالغة من العمر           وأذكر أن مواطناً رقيق احلال جاءه ذ       -
ستة عشر عاماً قد أصيبت بتليف يف الكبد، وأنَّ عملية زراعة كبد هلا يف أمريكا تكلف نصف مليون                   
ريال، وأنَّ األطباء قد حددوا هلا موعداً ال يزيد عن عدة أشهر لتدارك حالتها، وإالَّ أصبح بقاؤها على                  

أمراً غري ممكن من الناحية العلمية، يومها رأيت الرجل الكبري وقد اغرورقت عيناه بالدموع،              قيد احلياة   
مث أخذ امللف اخلاص بالفتاة من والدها ووعده خرياً، وقد علمت فيما بعد أنه أخذ امللف معه خالل                    

فقة مسوه   ووجد هناك فرصة ألخذ موا     - كان موفداً هلا     -رحلة صحفية مع مسو ويل العهد ألسبانيا        
لعالج الفتاة على حساب الدولة، وملا عاد رأيت البشر يطفح به وجهه وبشرين مبا جرى، وطلب مين                  

 .إبالغ والد الفتاة أن يعدها للسفر مع مرافق، وهكذا كان
 أنَّ شاباً سعودياً يف مقتبل العمر أُصيب بشلل نصفي يف حادث سيارة، فكتب                 وعلم مرةً  -

 حيمل مبلغاً   - باسم الشاب    -يار الَّذين يثق فيهم ويثقون فيه، فوصله شيك          خطاباً مؤثراً ألحد األخ   
حمترماً من املال قل أن جيود به إالَّ كرمي واثق من شفاعة الشفيع، فأخذ الشيك يف ليلته وأصر على أن                     

 يف  يعود الشاب يف مرتله الواقع فوق أحد جبال مكة العتية اليت ال تصلها السيارات، حىت أنَّ زميالً                  
إما بعد بلوغ السيارة أقصى مسافة ممكنة صعدا اجلبل مشياً ملدة           :  اجلريدة رافقه قال لنا يف اليوم التايل      

 .تزيد عن نصف ساعة، حىت يدخل الفرحة على قلب ذلك الشاب املسكني
 

 وكان بعض الضعفاء من الناس العاملني يف اجلريدة أو يف احلي الَّذي يسكن فيه األستاذ،                  -
ذكروين مبناسبة فالن فإنه أحق من غريه باملشاركة؛         :   دعوته إىل أفراحهم، فيقول ملن حوله       يسرهم

وكنت معه ذات يوم حنضر مناسبة زفاف ألحد املستخدمني باجلريدة، يسكن مع أسرته بالدور السادس               
، وكان يفعل   والزواج يف السطوح وليس يف العمارة مصعد، ونبهته لذلك فأىب إالَّ املشاركة مع اإلجهاد             

ذلك مع إحساس منه باالرتياح، حىت أنه بقي يف ذلك احلفل يسامر أهل املناسبة، وكلما نظرت يف                   
 .يا حساين هؤالء هم الَّذين يستحقون أن نفرح هلم، وندخل السرور إىل أنفسهم: ساعيت تبسم وقال يل



إنسانياً راقياً، فقد جربناه     أما يف تعامله مع مرؤوسيه وزمالئه يف اجلريدة، فقد كان تعامالً               -
واختلفنا معه يف الرأي، فلم حيدث أن احتد علينا أو مزق أوراقنا كما نسمع عن أن غريه يفعل؛ وكان                   
يسره فتح حوار مع الكُتاب املتعاونني مع اجلريدة إلجياد قناعة مشتركة حول ما ينشر وما ال ينشر،                   

لي وسياسي مميز، واستطاعت أن تستقطب أبرز       لذلك ظلت جريدة الندوة يف عهده صحيفة رأي حم         
الكُتاب املكيني، على الرغم من أنَّ إدارا مل تكن تقدم للكُتاب إالَّ دراهم معدودة، مقابل ما يكتبون                  
إذا ما قورن األمر مبا تقدمه الصحف األخرى، مما أكسب اجلريدة يف عهده آالف القراء احملترمني، حىت                 

منها يف عهده ما يزيد على مخسني ألف نسخة برجيع ال يزيد عن عشرين يف املائة؛                بلغ املطبوع اليومي    
 العهد  - حبق   -وهذه حقائق ميكن مراجعتها مع شركات التوزيع؛ وبذلك تعترب فترة رئاسته للندوة              

الذهيب هلذه اجلريدة، وكان املأمول أن يواصل من أتى بعده البناء، ولكن ذلك مل حيصل لألسف                   
 .الشديد

 

 كان من مزايا األستاذ مطاوع حرصه على مصاحل من يعملون معه، والتزامه حبمايتهم، والذود               -
، فإذا حدث أن كاتباً حمرراً كتب موضوعاً أدى إىل مساءلته من            ..عنهم، وعدم تعريضهم ملا يسوؤهم    

حرف إن رئيس التحرير هو املسؤول عن كل         :  جهة معينة، فإنه يقف رجالً ليقول للجهة السائلة        
منشور، مث جيري اتصاالته لينهي األمر بلباقة وكياسة، وإذا رأى الكاتب الَّذي جرت املساءلة حول                 

 .موضوعه قد ارتج عليه، ربت على كتفيه حبنان وهون األمر وطمأنه
 

 وهكذا كانت مجيع املواقف متر بسالم، جيعل من يتعامل معه واثقاً أنه يتعامل مع رجل مسؤول                 -
ليس مع جبان رعديد غري قمني بتحمل مسؤولية الكرسي الَّذي جيلس عليه؛ وظلت الندوة يف               وحمترم، و 

 مدرسة راقية خترج منها     - ذلك العهد الطيب الَّذي امتد ما يزيد على العشرين عاماً            -عهد رئاسته هلا    
من أملع  العشرات، الَّذين أصبح بعضهم رؤساء حترير يف الصحف واالت احمللية، وبعضهم اآلخر               

الكُتاب الصحفيني والكُتاب البارزين، الَّذين يواصلون اليوم عطاءهم باقتدار عرب صحف وجمالت              
، ولذلك فإنَّ تاريخ الصحافة السعودية سيظل يذكر اسم رجل امسه حامد مطاوع، ألنه رجل                ..البالد

يف كل مناسبة يرد فيها امسه الكرمي،       ال ينسى، فلم يزل أبناؤه األوفياء الَّذين تعلموا منه يذكرونه باخلري            
، أما هو فلن يضريه تنكر أو       ..فذلك لؤم ال منلك إزاءه إال احلوقلة      ..  وإن تناساه بعضهم أو تنكر له     

تناٍس، فقد سجل امسه مضيئاً يف عقول جيل كامل، وقد سعدنا أن كنا بعض ذلك اجليل، وعندما تذكر                  
عضهم وجهه يف السماء متذكراً البدر الَّذي فقدته تلك          الندوة يتذكر الناس األستاذ، ورمبا قلب ب       

 .الصحيفة الذاوية
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته..  شكراً للمحتفي وللجميع على هذا اإلصغاء-



  ))كلمة األستاذ زهري حممد مجيل كتيب(( 
 :مث حتدث األستاذ زهري حممد مجيل كتيب، فقال

 .لى سيدي وحبييب حممد  احلمد هللا والصالة والسالم ع-
إمنا هو تقدير ملن يستحق من رجل        )..  حامد مطاوع ..  ( إن التكرمي الليلة ألستاذي اجلليل     -

 .يعرف أقدار الرجال
 نشكر الوجيه األستاذ املثقف عبد املقصود خوجه، الَّذي أتاح لنا فرصة املشاركة يف تكرمي                -

ثري يف مدرسته اليت عرفت مبكارم األخالق؛       رجل صاحب فضل علي، وعملت معه، وتعلمت منه الك        
 .ولكن مل نسمعه شيئاً من هذا الَّذي نقوله اآلن أمامه، وإمنا نقول عنه ما يستحقه يف غيابه

 وتتلخص كلميت يف وصف جريدة الندوة يف عهده، وكذلك حماولة وصف فكره السياسي                -
 .واالجتماعي بعبارات خمتصرة ودقيقة ومفيدة

صاحب مدرسة فنية متميزة يف الصحافة       ..  ظاهرة فكرية سياسية  ..  اوع إن حامد مط    -
 .ومن واضعي أصوله وأسسه.. مهندس املقال الصحايف احلديث.. السعودية، إنه

ال مرفوضاً، ال متلك إالَّ أن      ..  يف عامل الصحافة مقبوالً   ..  صوت جديد عال  ..   إن املطاوع  -
 .تكون معه كمتلٍَّق

ال مشاكساً، وغري متحول يف مبادئه؛ ومقاالته تعرب عن مواقف رجولية؛           ، و  فلم يكن تصادمياً   -
واتفق معه من اتفقوا، ولكنه يف األخري نال احترام وتقدير اجلميع؛ كل هذه             ..  اختلف معه من اختلفوا   

كان ..  األبعاد وغريها تؤكد أن املطاوع شكَّل مدرسة يف الصحافة السعودية، ويف الفكر والثقافة               
 .اصفة من املعلوماتاملطاوع ع
 . إن تأثري شديد ذا الرجل الكبري، بآرائه، بل مبنهجه يف الكتابة-
 إن املطاوع معلم االلتزام يف أدب الصحافة، هلذا فهو كاتب مميز، وال بد أن أشري إىل أن                    -

رؤية، مقاالت املطاوع السياسية كانت تنطلق من خلفية علمية وثقافية، متتاز بسعة االطالع، ووضوح ال             
؛ كما أا تالحق احلوادث مبتابعة يقظة دقيقة تصل إىل استنتاج اجتهادي؛ كثرياً ما                ..وصفاء الرأي 

يكون صحيح التوقع وجيعل املتلقي ملماً باملوضوع الَّذي تناوله من املقدمة، مث إىل دروب التسري،                  
 .املعاشةووصوالً إىل النتيجة، وما يترتب عليها من منطلقات تأخذ طابع الوقائع 

 

 كانت الندوة يف عهده القناة النظيفة اليت من خالهلا يأخذ صوت املواطن طريقه إىل املسؤولني،                -
وكثرية هي القضايا اليت استطاعت فيها الندوة أن تشرح ما تقتضيه املصلحة بني املواطن واملسؤول،                



ي، وعندما تشري إىل مشكل     ألن الندوة عندما كانت تطرح قضية، فإا تطرح جبانبها الرأي اإلصالح           
 .فإا ترفق به احلل املقترح، وكثرياً ما أخذ به يف إجراءات احللول بأروقة القرار

 وكانت الندوة يف طريقة معاجلتها للمشاكل واقتراح احللول، تستقطب جبهة عريضة من               -
كانت تتبع أسلوب   املفاهيم اليت يسري خط بياا من نقطة النخبة وإىل أصغر شرحية يف االستيعاب، و              

 :اللهجة الدارجة دفني
 .أا ختاطب األغلبية الكربى من شرائح اتمع:  األول-
فهو االرتقاء بالدارجة إىل مستويات تضيق الفرق بني الدارجة والفصحى،          :   أما اهلدف الثاين   -

املراقب ..  (وكانت بذلك تقوم مبهمة شاقة تستحق عليها التقدير، وكان ذلك ممثالً يف مقاالت                
ـ )..  املتنقل إنه اجلالس بيننا املطاوع، كما كان اجلهاز العامل يف الندوة يف           )..  ابن حسن ..  (واملوقعة ب

عهده يعمل كفريق عمل، يعرف كل فرد صالحيته ومسؤوليته بإخاء وتعاون، ولذلك كان إنتاج                 
 .الندوة جبهاز صغري يؤدي أعماالً كبرية

بتعاد كلياً عن املهاترات اليت تنغمس يف املثالب، لقد أثبت            لقد متيزت الندوة يف عهده باال       -
منهج املطاوع أن قيمة الصحافة هو توظيفها خلدمة اتمع، ومن هنا وجب على الصحافة أن تتجه إىل                 

 .الناس
 . إن املطاوع جعل الندوة سلّماً من سالمل القيم-
 إذا كانت وتراً مشدوداً بني اتمع        وأكد املطاوع يل أن الصحافة ال تبلغ قيمتها العليا إالَّ           -

 .واجلريدة، وهذا يبعد الضمري احلاقد الَّذي يوظف الصحافة خلدماته اخلاصة
 لقد استطاعت الندوة يف عهده أن تنجح يف حتقيق ثقافة الصحافة اليت تستطيع الوصول إىل                 -

 كل أدوات الصحافة،    كل الناس ومهومهم؛ لقد ظلت الندوة أكثر من ربع قرن هي جريدة تعرب عن              
 .لقد سلك ا املطاوع منهجاً جديداً يف الصحافة السعودية

 لقد كسبت الندوة الرهان يف أن تكون جريدة حضارية مهمة يف حتقيق طموحاتنا ككُتاب                 -
وقراء؛ هذا الرجل علمين أن الصحافة هي تعبري حقيقي من أخالق الرجولة احلقة، ألن املطاوع مل ينظر                 

 . زاوية الدكان الَّذي يبيع منها كل شيءللصحافة من
 ومن أجل أن يؤثر الصحفي والكاتب واألديب تأثرياً صادقاً، جيب أن يكون جزءاً حياً من                 -
 .وهذا ما صنعه املطاوع، حني احترم عقل القارئ وشرفه الفكري والثقايف فلم يستخف به.. األخالق
خدمة ..  أمانة الصحافة ..  ت املطاوع أن ختدم   يف ذا ..  هندسة املعاين الراقية  ..   لقد استطاعت  -

شريفة، ألنه مل يفصل شرف الصحافة عن شرف الكلمة، وهذا ما مكنه يف الدفاع عن وجهات النظر                  
االجتماعية والوطنية دفاع الشرفاء العقالء؛ لقد أثبت منهج املطاوع الصحايف أن الصحافة ليست ترفاً،              



قدر ما هي أمانة ومسؤولية إنسانية كبرية، وتصبح جزءاً من حياة           وال جتارة، وال دكاناً، وال سخافة، ب      
 .األمة ومستقبلها

إنه إذا كُتب تاريخ الصحافة السعودية املعاصرة بصدق وأمانة، فإن حامد            :   ويف اخلتام أقول   -
 . مطاوع سوف حيتل فصالً متوهجاً يف صفحات هذا التاريخ

 

  ))كلمة األستاذ حممد عبد الواحد(( 
 :طيت الكلمة للكاتب الصحفي األستاذ حممد عبد الواحدمث أع

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني-
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 هذا حظي مرةً أخرى أن آيت بعد زهري كتيب، وهو رجل صاحب مؤلفات كثرية ويتعب على                  -

إننا معشر الصحفيني مل تكن أيامنا كلها خرياً ومل تكن          :  ود أن أقول  كالمه، وأنا مل أحضر كلمة، ولكين أ      
اختارها ..  كلها شراً، الصحافة بكل متاعبها وآالمها، وبكل أحزاا وأشجاا، وبكل خريها وشرها            

أستاذنا حامد مطاوع برضاه واختياره، مل جيربه أحد على ذلك وشاء له حظه أن ينال من أمريها،                    
ح اخلفي حلامد مطاوع يكمن يف جوانب أخرى، غري اليت أشار إليها األستاذ احلساين               وأعتقد أن الكفا  

واألستاذ زهري، كفاح حامد مطاوع كان يف حماولته إصدار جريدة على مدى عشرين عاماً من ال شيء،                 
مل يكن لديه مطابع على مستوى تقين متقدم، ومل تواكب الندوة صحافة اململكة العربية السعودية يف                  
كل تطوراا التقنية والطباعية، ومع هذا صمد حامد مطاوع صمود األبطال إىل أن تركها واحلمد هللا؛                

 .لقد ارتاح ورمبا أراح
 وأستاذي الكبري حامد مطاوع مل أتشرف بالعمل معه كصحفي، ولكنه كان إدارياً يف جريدة                -

 - منذ فترة طويلة جداً       -طاوع  البالد وكنت أعمل ا حمرراً مبتدئاً؛ عندما بدأت أتابع حامد م            
الحظت أنه شديد العناية حبرفه، هو يكتب شيئاً كالصدق وذلك ما مييزه عن غريه؛ إن واقعيته جتعله                  
يرصد مواضيعه بكامريا بالغة الدقة ومن الزوايا األربع؛ واألستاذ حامد شديد الثقة بنفسه، حىت عندما               

كلنا عشنا أيامنا الصحفية    :  ق، وكما قلت يف السابق     بالغ العناد يف احل    - أيضاً   -خيطىء، وأحسبه   
خبريها وشرها، ولكن األستاذ حامد استطاع أن يبقى رئيساً للتحرير عشرين عاماً، وهذا يكفي وهذا                
يؤكد مبلغ حذره حىت وإن المس الواقع؛ فال أعتقد أن صحفياً يبقى رئيساً للتحرير عشرين عاماً هو                  

 .ناجح يف كل احلاالت
األستاذ حامد مل يبتعد، فهو ال زال يتحفنا مبقاالته السياسية املمتعة، وحىت وإن              :  العموم على   -

ترك الندوة؛ وال أريد أن أفعل كما فعل غريي وأنال ممن جاء بعده، فلكل منهم اجتهاده ولكل منهم                   



هناك؛ ولعل  إن هذا الس قد علمين األدب، فال أشطح هنا وال أزحف            :  جناحاته املميزة، واحلق أشهد   
. من أفاضل هذا املنرب األستاذ أمني العبد اهللا، الَّذي هو قدوة حسنة لنا يف لفظه ويف حرفه ويف كالمه                   

الرجل الكرمي، والَّذي تعرفونه جيداً وال حيتاج إىل         ..  ثنينية الشيخ عبد املقصود خوجه    ااملطلوب من   
ت يف الثناء، ينبغي أن نقول للمحسن        تزكييت، املفروض يف هذه االثنينية أالَّ تتحول إىل موشحا          

 اليت نعتقد مجيعاً    -ثنينيتنا هذه   ا أن نقول للمسيء أسأت، وإالَّ حتولت        - أيضاً   -أحسنت، ولكن ينبغي    
 . إىل ليلة تزليف وطبل ومزمار، وهذا ما ال جيوز-أننا كلنا مشاركون فيها 

ن، وله الكثري من النجاحات بال       إن يف حامد مطاوع الكثري الكثري من اخلري، بال جدل كإنسا           -
، من منا ال خيطىء؟ هلذا أستغرب حماولة        ..شأنه شأننا ..   الكثري من اهلفوات   - أيضاً   -جدل، ولكن له    

.. وال أقول إالَّ خرياً، فدعوين أقف هنا حىت ال أستمر وأقول غري ذلك            ..  أن أتعلم األدب من هذا املنرب     
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

  )) شعرية للشاعر حممد سعيد بابصيلقصيدة(( 
 :مث ألقى األستاذ حممد سعيد بابصيل قصيدة ذه املناسبة، فقال

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 :واألديب الصحفي، األستاذ حامد مطاوع.. هذه حتية مودة للصحفي األديب:  ساديت الكرام-

 ــع ــبِعِه متواضــ ــي يف طــ أملعــ
. 

 ــرمي ــاكر أيب كــ ــد، شــ حامــ
. 

صــــانعاً للــــروائع وعهــــدناه
                                                            . 

ــباً   ــباً وأديـ ــرفناه كاتـ ــد عـ قـ
. 

- وهـو ضائع     -نصـرةَ احلـق دائمـاً
. 

ــي    ــق يبغ ــر احل ــبؤس ينص ــع ال يدف
. 

  ــع ــالَه التواض ــد ع ــم، فق ذاك وه
. 

  ــه ــبعض أنـ ــم الـ ــتعاٍلزعـ  مـ
. 

 ــع ــاٍن ورابـ ــو ثَـ ــاد فهـ وإذا عـ
. 

أولٌ ثالــــثٌ إذا نــــالَ ســــبقاً 
. 

كــلَّ مــا هــو رائــع.. لَــك بــاألمِس
.                                                             

 بفـــنِه قـــد قـــرأنايـــا حِفـــياً 
. 

  ــع ــد الذرائـ ــته ِبسـ ــو تبينـ لـ
. 

ــاقٍ   ــنك بــ ــهد اُهللا أَنَّ فَــ شــ
. 

 ــارع ــيٍت وش ــل ب ــت يف ك ــد جتل ق
. 

حفــظ اُهللا عــنك آيــاِت صــدقٍ    
. 

  ــع ــا واملطامـ ــاحِة الرضـ ويف سـ
. 

    ذاك يف القلــِم احلــر تــنيبقــد ت
. 

   آبــداِت الــبدائع تمــثلما ِشــد
                                                            . 

ــى    نبــى أو ت نأو ب ــاد ــن ش ــن م أي
. 

ــرغم ق ــى ب ــعســوف يبق صــِف املداف
. 

     حــق أقــالم هــتنكــلُّ جمــٍد ب
. 

   ــع ــدوا املقام حت ــد ــيني قَ ــن أَِب م
. 

ــياً   ــونَ أبـ ــئت أن تكـ ــإذا شـ فـ
. 



ــيئاً ــب ش ه ..ــع ــى اام ــوق أعل وف
. 

   ــر ال ت ــنت ــثما ك ــق حي ــل احل فق
. 

وأنـــت للخـــري جامـــع.. أميـــناً
                                         .                    

وابــق للخــري واملــودِة والقربــى    
. 

ــيِب   ــيب إىل احلبـ ــاوع"بقلـ "املطـ
. 

ــديها     ــب أه ــن احل ــثةٌ م ــذه نف ه
. 

 

  ))قرقوريكلمة السيد أمني عبد ا ال(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ السيد أمني عبد اهللا القرقوري، فقال

 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 محد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا حممد، وعلى آله           - تبارك وتعاىل    - أمحد اهللا    -

 :وصحابته ومن آمن برسالته واهتدى ديه؛ وبعد
سأحتدث هذا املساء، بل كنت أعتقد أنين سأستمع وأطيل االستماع           فما كنت أحسب أنين      -

إىل كلمات كنت أتوقع فيها الصدق، وأتوقع فيها اجلمال، وأتوقع فيها صورة ماٍض يستحق اإلشادة                
ويستحق اإلعجاب؛ ولكن صديق احلرف الباحث عن لفظ الكلمة األستاذ حممد عبد الواحد، أىب إالَّ                

 أود أن أستمتع باالستماع إىل الكلمات اجلميلة، وأعترف أن الكلمات اليت            أن جيعلين أحتدث، وكنت   
.. مسعتها كانت رائعة، وكانت صادقة، وكانت معربة عن واقع نذكره مجيعاً ونعتز به مجيعاً؛ ودون ريب               

فإن تكرمي الكلمة وتكرمي صانع الكلمة من واجباتنا يف هذا العصر، الَّذي أصبحت الكلمة فيه تعمل                 
، ولذلك  ..ق العمل، أقوى التأثري يف حياة الناس، ويف أفكارهم، ويف اجتاهام، ويف رسم مستقبلهم             أعم

فإنَّ الَّذين يسهمون يف جمال الكلمة يستحقون أن نتوقف أمام كلمام، وأمام جهادهم، وأمام حركتهم               
 .يف هذه احلياة

ى، ولقد كانت الكلمة منذ      لقد أصبحت الكلمة يف هذا الزمن ذات تأثري قوي وبعيد املد            -
عرف اإلنسان قيمة الكلمة هي اجلسر الَّذي عربت اإلنسانية عليه حنو احلضارة واخللود، ولقد امتألت               
بعض صفحات التاريخ بآثار أمم دمرت وانتصرت وغزت، ولكنها مرت كالعواصف اهلوجاء، مل تترك              

كن األمم اليت عرفت قيمة الكلمة، واليت آمنت        ، ول ..أثراً يف حياة الناس وال يف ثقافام وال يف آماهلم         
، هذه األمم هي اليت دخلت التاريخ من أوسع أبوابه وتركت آثارها يف             ..باحلق الَّذي تعرب عنه الكلمة    

حياة الناس ويف أفكارهم، جيالً إثر جيل، وأحسب أن الكلمة العربية كانت من أكثر الكلمات املؤثرة                
 كانت السباقة   - وبعض األمم األخرى     -كرة الشائعة تذهب إىل أنَّ اليونان       يف تاريخ العامل، ومع أن الف     

 -إىل تغيري معامل تاريخ اإلنسانية، ولكن حبثاً كتبه األستاذ الكبري عباس حممود العقاد أثبت أنَّ للعرب                  
شرقة يف   إسهام رائع وفعال يف تاريخ اإلنسانية؛ مث جاءت املرحلة امل           -يف تارخيهم البعيد قبل اإلسالم      



تاريخ الكلمة العربية حني محلت فكر اإلسالم ورسالة اإلسالم ودعوة اإلسالم، فأصبحت الكلمة                
، فأخذت وضعاً أحسب أنه وضع      ..ممزوجة بوحي السماء متأثرة ذا الوحي، عاملة على حتقيق أهدافه         

 يسهمون يف صناعة الكلمة     فإنَّ الَّذين :  فريد ال مثيل له يف تاريخ الفكر اإلنساين كله، من أجل ذلك            
 .خليقون بأن نقدر إسهامهم وبأن نستعرض هذا اإلسهام

 ولقد حتدث إخوة أعزاء عن األستاذ حامد مطاوع، حتدثوا عن اجلانب اإلنساين، وحتدثوا عن               -
اجلانب العملي، ولكنهم مل يتوقفوا طويالً أو قليالً أمام اجلانب الثقايف يف حياة حامد مطاوع؛ لقد فاجأ                  
حامد مطاوع القراء واملثقفني حني اقتحم دنيا الثقافة مبقاالت رصينة عميقة، تدل على قراءة واسعة،                

، وكانت مقاالته اليت ينشرها يف      ..وعلى فهم عميق، وعلى استقراء واستنباط حلقائق متنوعة مما قرأ          
ة، جيد فيها القارئ    صحيفة عكاظ تلخص يف بعض األحيان أفكاراً، وكتباً، واجتاهات سياسية واجتماعي          

 إىل جانب الزوايا اإلنسانية اليت أشار       -تلخيصاً لقراءات عميقة وواسعة ودقيقة؛ فهو من هذه الزاوية          
 خليق بتقديرنا وإعجابنا، وعسى أن جيد األستاذ حامد          -إليها الكاتب األستاذ حممد أمحد احلساين        

فإنها تستحق أن تقدم للمكتبة العربية        يف كتاب،    - أخرياً   -فرصة لتقدمي املقاالت اليت كتبها       
 .السعودية
 إنين كواحد من الذين قرؤوا حامد مطاوع يف مقاالته العلمية، يتمنون أن يعود كاتباً ملتزماً                 -

كما كان يف فترة ماضية، ويرجون أن يستمر جه الَّذي عرفوه عنه، ففيه إسهام وإثراء للفكر، وفيه                  
 .كل التوفيق.. يطه من هنا وهناك؛ أمتىن لألستاذ حامد مطاوع التوفيقإضاءة يف عامل أصبح الظالم حي

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة احملتفى به سعادة األستاذ حامد مطاوع(( 
مث حتدث احملتفى به سعادة األستاذ حامد مطاوع، فشكر احملتفي واحلضور والَّذين حتدثوا              

 :عنه، فقال
نبينا ورسولنا  ..  لرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني         بسم اهللا ا   -

 .حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
 لقد أضفى علي اإلخوة كثرياً من الفضل، سأظل أعترف به كجميل مدى احلياة؛ إنين أشكر                 -

 أحيي هذه الدار اليت يلتقي      فإنين أود أن  ..  احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، وذه املناسبة       
 :فيها خنبة من أهل الفكر والكرام الكاتبني، وأهل الرأي واملثقفني، فأقول

ــزمان   ــاحبك الـ ــدر بصـ وال يغـ
. 

ــزن    ــدخلك حـ ــا دار ال يـ أال يـ
. 



إذا مــا ضــاق بالضــيف املكــان   
                                                            . 

ــيف    ــل ض ــت لك ــدار أن ــنعم ال ف
. 

 

 ومن خالل ما كتبته من مقاالت يف الصحافة منذ أن كنت يف البالد السعودية، مث البالد، مث                   -
كاتباً متعاوناً بعكاظ، اخترت مقاالً واحداً أريد أن أقرأه اآلن، ألنه يتصل حبياتنا كلها تقريباً،               الندوة، مث   

واحلديث عن البترول يتطلب احلديث عن أرامكو؛ املقال        "  البترول"  :وأعين بذلك بعد إرادة اهللا، هو     
كنا نعاجل مشاكلنا   يصور مرحلة زمنية يظهر فيها الفرق بني ما كنا وبني ما أصبحنا عليه، وكيف                 

هـ، سأقرؤه اآلن   ١٣٨٢ صفر عام    ٧؛ املقال كتبته يف جريدة البالد يف يوم         ..بعقالنية وإنصاف وعدل  
: أحدمها نريد استعادة احلقوق املهدورة، والثاين     :  وقد أتيت بالعدد ملن أراد أن يستوثق؛ للمقال عنوانان        

اوضات بني احلكومة العربية السعودية وبني      ال شيء لنا وألرامكو كل شيء؛ وقد كتب مبناسبة بدء مف          
 ..هـ١٣٨٢ صفر عام ١٩أرامكو يوم 

هـ هو اليوم الَّذي ستبدأ فيه املفاوضات بني احلكومة           ١٣٨٢ صفر   ١٩ سيكون يوم    -
وأرامكو، وإن كان مل يعرف بعد بالتحديد شيء عن جدول األعمال، وذلك إذا نظرنا للموضوع من                 

لكل مفاوضات حتصل بني طرفني، ولكن إذا نظرنا من ناحية العموم والشمول            الناحية التقليدية بالنسبة    
فإنَّ جدول األعمال معروف وواضح، وهو استعادة حقوقنا املهدورة لدى أرامكو، نستعيدها يبة               

 .السيادة وجبالل احلق
م عندما حصلت على االمتياز     ١٩٣٣هـ املوافق سنة    ١٣٥٢ تارخينا مع أرامكو بدأ بعام        -
م، بعد أن   ١٩٣٦ة استاندرد أويل أوف كاليفورنيا، وهي اليت ضمت إليها شركة تكساس سنة              شرك

حصلت األوىل من الثانية على مبالغ طائلة يف مقابل إشراكها يف االمتياز، وكانت نصيب احلكومة                 
العربية السعودية ال شيء، وأخذت هاتان الشركتان توسعان رقعة االمتياز، مث مددتا مدته ست                 

م انضمت إليهما   ١٩٤٦ات، وكان نصيب احلكومة من هاتني العمليتني ال شيء؛ ويف ديسمرب عام             سنو
شركتا نيوجرسي وسوكوين فاكوم، بعد أن دفعتا مبالغ ضخمة للشركتني األوليني، وكان نصيب                
احلكومة ال شيء؛ ويدل هذا على أنَّ املفاوض السعودي يف ذلك الوقت قد فعل كل ذلك حتت وطأة                   

، أو حتت الضغط امللح الصارخ إىل املال، أو ألنَّ الظروف االقتصادية وما يرتبط ا من سياسة                  اليأس
 .واستراتيجية يف ذلك الوقت كانت تلوح بالقبول

 ولكن جيب أن نعترف بأن املفاوض السعودي كذلك مل يكن مبستوى األحداث، ومل تكن                 -
تفاصيل بالنسبة لعقود امتياز الزيت، وهكذا بدأت       خربته وأبعاده لتصل إىل مستوى اإلملام بتفاصيل ال       

 مطالب معينة   ٥٨سلسلة الغنب والتالعب باملقدرات، وعلى سبيل املثال فقد طلبت أرامكو يف عام               
وربطت استجابتها وعدمها بالتهديد، وفعالً هددت بتخفيض اإلنتاج إىل النصف دفعة واحدة، يف               



 يف حدود اإلنتاج الكامل املقدر، ولكن حتطمت مطالبها على          الوقت الَّذي كنا قد سحبنا فيه كمبياالت      
صخرة صالبتنا، ومل تعد أرامكو تذكر تلك املطالب، ولكنا نذكر وال ننسى هلذا هذه احلادثة وهذا                  

 .املوقف
 وال أريد اآلن أن أناقش أو أحتدث عن جزئيات، ولكن أحب أن أذكر خطوطاً عريضة                   -

، وواردات الزيت يف    ٨٢ وال يزال مستمراً إىل عام        ٥٢منذ عام   كربهان على الضياع الَّذي بدأ       
 :ميزانية كل من السنوات اآلتية هي كما يلي

 ريال يف ميزانية عام     ٤٧٠,٣٤٤,٥٠٠  ، و ٧٩/٨٠ريال يف ميزانية عام       ٣١٣,٠٠٠,٢٧١  -
ط ، وبلغ جمموع ما اشترته أملانيا الغربية فق       ٨١/٨٢ ريال يف ميزانية     ٥٦٤,٣٩١,٠٠٠  ، و ٨٠/٨١

مارك، وهذا الرقم من إحصائية املؤسسة        ٤٦٣,٥٠٠,٢٧١،  ٥٩من الزيت العريب السعودي يف عام       
 املوافق عام   ٧٩/٨٠األملانية للشرق امبورج، واملبلغ يزيد عن كل ميزانية وارد البترول يف عام               

سيبلغ رقمها؟  م، هذا ما اشترته أملانيا الغربية فقط، فماذا عن بقية مشتريات دول العامل؟ وكم                ١٩٥٩
ال شك إا أرقام ضخمة مذهلة، تذهب إىل أمريكا لتخلق فيها اتمع املوسر، ولتجعل من الواليات                 
املتحدة دولة الرفاهية؛ واالمتياز يتضمن التنقيب، واحلفر، واإلنتاج، والتكرير، والتسويق، ومعاجلة             

 اململكة يف مجيع العمليات داخل      الغاز الطبيعي، ورعاية موظفي وعمال الشركة، واحلفاظ على حقوق        
 الشركة؛ فماذا عملت أرامكو؟

فإا مل تقم بواجبها التام حنوه، ويربهن ذلك أا ال تستخدم سوى حفارة              :   بالنسبة للتنقيب  -
واحدة يف املنطقة املغمورة، وثالث حفارات برية، بينما فرتويال استخدمت ثالثاً وأربعني حفارة كما                

، مع أنَّ رقعة    ٦١ حفارة كما جاء يف إحصائية عام        ٧٦، واستخدمت ليبيا    ٦٠م  جاء يف إحصائية عا   
امتياز كل من الدولتني أقل من الرقعة اليت تتمتع ا أرامكو، واالهتمام بالتنقيب واحلفر للبحث عن                 

إا حتافظ على معدل اإلنتاج، وهذا      :  مصادر جديدة للزيت لزيادة اإلنتاج، ولكن منطق أرامكو يقول        
ؤدي إىل احملافظة على مستوى السعر الَّذي حيدده قانون العرض والطلب، واإلحصائيات تدل على أنَّ               ي

احتياج العامل للبترول سيزيد إىل حوايل الضعف يف خالل العشر السنوات القادمة، وهذا جيعل حجة                
ملقابلة بالتصدير  احملافظة على معدل اإلنتاج والسعر أشبه حبديث خرافة، ألن زيادة اإلنتاج مضمون ا             

واالستهالك، ما دام أنَّ الطلب على الزيت يف ازدياد، وأرامكو ال تريد أن تكلف نفسها عناء التنقيب                 
 .وحفر آبار جديدة، مكتفية مبعدل اإلنتاج الضخم لآلبار اليت مت حفرها

بئر يف منطقة    برميل يومياً، بينما معدل إنتاج ال      ٤,٤٠٠ فمعدل إنتاج البئر يف الواليات املتحدة        -
 برميل يومياً، وبالنظر إىل الرقمني جند أن أرامكو ستؤمن زيادة الطلب             ٦,٨٠٠امتياز أرامكو حوايل    

على حساب طاقة اآلبار باالغتراف منها، بطريقة من ال يهمه إال الربح العاجل وأما مستقبل احلقول                 



دة اليت حنصل منها على العوائد،      واآلبار، فذلك شيء مل حيسب له حساب، واإلنتاج هو العملية الوحي          
فذلك أرباحه للشركات األم أو لألمهات األربع، أو الشركات األربع          ..  وأما التكرير والنقل والتسويق   

اليت متلك أرامكو، ومصفاة رأس تنورة على الرغم من أن الَّذي يكرر فيها جزء أقل من البسيط بالنسبة                  
 يف بعض األحيان كميات مكررة إىل اآلبار لتتهرب من ضرائب           ملعدل اإلنتاج الضخم، فإنَّ أرامكو تعيد     

 .التكرير
فقد كونت الشركات األربع اليت متلك أرامكو شركة مستقلة ومستها            ..   وبالنسبة للنقل  -

 عقدت اتفاقية التابالين مع     ٤٧ يوليو سنة    ١١هـ املوافق   ١٣٦٦ شعبان سنة    ٢٢تابالين، ويف   
ذا االمتياز، حبجة أنه عقد أصالً من أجل زيادة تصريف الزيت            احلكومة بدون أن يدفع أي مبلغ هل       

م، وطوله  ١٩٥٠ بوصة، وبدأ تشغيله يف أواخر سنة        ٣١  -  ٣٠العريب السعودي، وقد بين اخلط بقطر       
 مليون دوالر تقريباً، وطاقته      ٢٠٠ ميالً، بلغت تكاليف بنائه       ١٠٩٩من بقيق إىل صيدا بلبنان       

ميل فقط، لئال تدفع ضريبة      بر ٢٥٥,٠٠٠ى   أرامكو ال تنقل سو     برميل يومياً، ولكن   ٤٧٠,٠٠٠
 .دخل عن الفرق، مع أن النقل بكامل الطاقة ينقص التكاليف

 وقد قامت أرامكو بلعبة وجدت من جييزها أو مل جتد من يكتشفها، فقد اشترت أرامكو جزءاً                 -
الر، وبذلك أصبح صايف اخلط      مليون دو  ٥٠ من بقيق إىل القيصومة مببلغ        اًمن خط التابالين ابتداء   

 عند توقيع اتفاقية    ١٩٥٠ مليون دوالر، وأقدمت على الشراء بدون إذن من احلكومة، ويف عام             ١٥٠
ضريبة الدخل ذكرت فيها موافقة احلكومة السعودية ألرامكو، على أن تقوم بقياس الزيت وتسليمه               

صومة بدل أن يكون من بقيق،       لشركة التابالين يف القيصومة، وبذلك أصبح بدء اخلط من القي           
وخصمت قيمة شراء اجلزء املذكور من الدخل، وضاعت على احلكومة جزء من ضريبة الدخل كان                
جيب على أرامكو أن تدفعها، كما أضاع رسم مرور دائم على اململكة على اجلزء من بقيق إىل                     

دوالر للربميل الواحد     ١,٤٣مة  القيصومة، باإلضافة إىل هذا فهي حتاسبنا على ما ينقل يف األنابيب بقي           
دوالر يف ميناء الزهراين بصيدا بلبنان، وندفع         ٢,٤١يف القيصومة، بينما هذا الربميل نفسه يباع بـ         

 دوالر، وأما التسويق فال نعلم عنه شيئاً، أين يباع          ١,٤٣الضريبة على جمموع املباع على أساس السعر        
 يزيد عن   ٥٩ي أدريه أنَّ املباع على أملانيا الغربية يف عام          وكل الَّذ ..  الزيت؟ وعلى من يباع؟ ال ندري     

ـ       مارك، هذا إذا احتسبنا أنَّ الريال ال ينقص عن          ١٥١,٢٩١,٠٠٠  كل وارداتنا من عوائد البترول ب
.. املارك، وأنَّ املارك ال يزيد على الريال، أما املباع على غري أملانيا الغربية فعلمه عند الشركات األم                 

 . سنة٣٣بة يف ذاك الوقت كان املارك يساوي رياالً، هذا الكالم قبل وباملناس
 اً والغاز الطبيعي كيف تعاجله أرامكو؟ إا حترقه، وهذا كل معاجلتها له، حترقه ليذهب هباء                -

متاماً كما تذهب حقوقنا للضياع، وجملس إدارة أرامكو الَّذي جيتمع مرتني يف العام هو عبارة عن تقليد                 



 جلنة تنفيذية مركزية مكونة من عضو من كل شركة من             - فعالً   - الَّذي يدير أرامكو     فقط، فإنَّ 
الشركات األم ورئيس جملس إدارة أرامكو، وبالالسلكي واملراسالت تدار األعمال من املكتب               
الرئيسي بنيويورك ال من الظهران، مث نأيت وندفع نصف تكاليف مكتب نيويورك؛ أي أنَّ اململكة ال                  

ك وال حىت شكالً يف إدارة أرامكو، يف الوقت الَّذي كان جيب أن يكون من حق عضو جملس                    تشتر
اإلدارة السعودي أن يتمتع بكامل احلقوق واالمتيازات، اليت ختول له حق فحص مجيع احلسابات                 

لى والسجالت املتعلقة بعمليات وأعمال الشركة؛ وألنَّ االتفاقية مل تكفل حقوقنا كما جيب ومل حتتو ع               
 مع  -االحتماالت املتوقعة، وكما هو طبيعي فال بد من نشوء مشاكل، وفعالً حدثت مشاكل، ولكنها               

ىت اآلن معلقة وازدادت تعقيداً مبرور الزمن؛ منها تعديل األسعار إىل ما قبل              ـت ح ـ ظل -األسف  
غري املستغلة   واملسامهة يف رأس مال الشركة، وأن تكون الشركة متكاملة وتتخلى عن املناطق              ٥٩/٦٠

 .ودفع أجور عن املناطق املستثمرة
 ألف ميل مربع،    ٤٤٠,٠٠٠   وذه املناسبة أرجو أن يعلم القارئ أن رقعة االمتياز كانت           -

ميل مربع، يقع جزء منها يف الشمال بالقرب من احلدود              ١٤٠,٠٠٠تركت منها أرامكو حوايل   
وحمميات عدن، وهي مناطق ال يؤمل وجود       األردنية، ويقع بعضها باجلنوب بالقرب من حدود اليمن         

 الزيت فيها ومن أجل ذلك تركتها أرامكو، وبذلك أصبحت منطقة االمتياز اليت تتمتع ا أرامكو                
وهو حقل السفانية، وفيها أكرب     ..   ميل مربع، فيها أكرب حقل للزيت يف املناطق املغمورة          ٣٠٠,٠٠٠

 تدفع أجوراً ملناطق االمتياز، مع أنَّ أكثر شركات          حقل بري يف العامل وهو حقل الغوار، وأرامكو ال         
 كلم أو   ١٠٠ دوالر لكل    ٧٠٠٠ دوالر و  ٢٨٠الزيت يف العامل تدفع أجرة لرقعة االمتياز تتراوح بني          

 .هكتار مربع، حسب الغزارة وحجم اإلنتاج
 كانت له   فإنَّ االستمرار يف االستعراض سيطول حتماً، ألنَّ له بداية ولست متأكداً إن           :   وبعد -

اية، فنكتفي مبا ذكر لنترك اال للمفاوض السعودي الَّذي يعرف كل هذا وأكثر من هذا، ويعرف                 
كذلك أنَّ الغرض من وجود احلكومات هو خدمة مصاحل أهلها، يتطلب أن يكون من حقها التحلل من                 

حت متعارضة تعارضاً حقيقياً    التزاماا الواردة يف عقود االمتياز، أو ختطيها يف ظروف معينة إذا ما أصب            
مع خري مصاحل أفراده، وال توجد أي اتفاقية أو أية أنظمة ذات أمهية يف عامل البترول عمرت مدة طويلة                   

 .ومل تتعرض للتغري أو للتبديل أكثر من مرة، رغم ما كانت تتضمنه من نصوص حتظر ذلك
م واإلجالل والتنفيذ إذا كانت تضمن       هذا ما تقوله القوانني، فإنَّ عقود االمتياز حمل االحترا         -

 االمتياز جيب أن يلغى باسم      مصاحل األمة، وأما إذا أهدرا فهي حرب على ورق؛ وبصراحة ووضوح فإنَّ           
املصلحة العامة، ألنه أصبح يتعارض تعارضاً أساسياً مع خري ومصاحل األمة، وينظم عقد امتياز جديد                

ن تكون أرامكو إما شركة متكاملة، أو ننظم عقد امتياز مع كل            يضمن املصاحل واحلقوق، على أساس أ     



شركة من الشركات األم على حدة، وحندد هلا منطقة امتياز تستثمرها على أالَّ تكتسب غري صفة                  
 .اخلدمة العامة

 لقد اخترت هذا املوضوع ومسعتم كيف كنا مع أرامكو، واليوم ومن قبل سنوات أصبحت                -
من األلف إىل الياء، كان ذلك وضعنا يف ذلك الوقت، وبدأت قيادتنا باحلل              أرامكو شركة سعودية    

السليم العقالين الَّذي يوصل إىل أحسن النتائج، كثفت البعوث إىل اخلارج للتخصص يف صناعة                 
البترول، مث أنشأت كلية البترول واملعادن اليت أصبحت اآلن جامعة، وخرجت كوادر يف مجيع                  

 يكون االنتقال وئيداً وعاقالً ورشيداً، يضمن املصلحة وال يؤثر على              صناعات الزيت ألجل أن    
االستثمار؛ وبالتدريج أصبحنا اآلن منلك أرامكو، وحىت إن رأيتم بعض األمريكان يشتغلون فيها فهم ال               
خيرجون عن كوم موظفني، ينطبق عليهم نظام التوظيف وليس نظام االمتياز، ومتلكتها احلكومة ولكن              

 عاقل مل يؤثر على اإلنتاج ومل يؤثر على مسعة االمتياز يف بالدنا؛ وأرجو أن أمسع األسئلة إن                    بأسلوب
 . كانت هناك أسئلة ألجاوب عليها

 

  ))فتح باب احلوار(( 
 :وفتح باب احلوار بسؤال من األستاذ عبد ايد الزهراء يقول فيه

 ؟ هناك أدباء وعلماء من مكة املكرمة تأثرمت م فمن هم-
 :وأجاب احملتفى به قائالً

الشيخ حسن مشاط، الشيخ عيسى رواس، الشيخ       "  اهللا يرمحه "  : كلهم مسبوقون اآلن بكلمة    -
عمر محدان، السيد علوي مالكي، السيد أمني كتيب، هؤالء كانوا يف املسجد احلرام يشكلون جامعة                

رام، ألنه املكان الوحيد الَّذي به      وحلقام متثل كليات؛ يف ذلك الوقت كنا صغاراً نذاكر باملسجد احل          
كهرباء، وكان يدفعنا الفضول إىل اجللوس جبانب احللقات، مل نكن يف البداية نفهم شيئاً مما يقال،                   
ولكننا نرى أمة من الناس جمتمعني، فبدافع الفضول كنا جنلس أو نقف لنشاهد ذلك اجلمع، وذات مرة                 

حلقة الدرس، وكان يدرس عند باب الدريبة بالقرب من         دعاين الشيخ عيسى رواس بعد أن انتهى من         
تعال يا ولد، مايل    :  باب السالم الكبري، إذ كان هنا مكيون يعرفون هذا املوقع؛ فاستدعاين، وقال يل             

فقال .  أراك تقف تارة مث متشي مل ال تقعد وتستفيد؟ فقلت له أنا صغري يف املدرسة ال أعي ما يقال هنا                    
مث "  األجرومية يف النحو  "  : واشتر منه كتاباً صغرياً امسه     - اهللا يرمحه    -صمد فدا   إذهب إىل دكان عبد ال    

مث ذهبت إىل خايل وقصصت     "  األجرومية"ال أملك من النقود ما ميكنين من شراء         :  عد إيلَّ به؛ فقلت له    
واهللا :  ما الَّذي دفعك إىل الذهاب إىل حلقته؟ فقلت له        :  عليه ما دار بيين وبني عيسى رواس؛ فقال يل        

اذهب واشتر األجرومية؛ لقد كان الريال      :  هذا ما حصل، فما كان من خايل إالَّ أن ناولين رياالً وقال           



يف تلك األيام يكفي األسرة، فذهبت واشتريت األجرومية وعدت إىل الشيخ عيسى وأريته الكتاب،               
 غداً احضر مصطحباً    :اقعد، واقرأ؛ فقرأت له بعض سطور من األجرومية وشرحها يل وقال يل            :  فقال

 .دفتراً صغرياً لتلخص فيه وتكتب ما مل تستطع فهمه
 وحضرت اليوم الثاين ومعي الدفتر وقد دونت به ما مل أفهمه، مث واصلت اجللوس يف حلقته                  -

 : أمرين بشراء كتاب امسه    أدرس وأخلص يف الدفتر الَّذي معي إىل أن انتهيت من األجرومية، عندئذٍ            
عليك :  ، فاشتريت الكتاب، وبدأت فيه إىل أن انتهيت منه، مث قال          "لى األجرومية شرح ابن احلاج ع   "

فاشتريته وواصلت الدراسة؛ وقد سببت يل الدراسة اخلاصة         "  شرح ابن عقيل  "  :بشراء كتاب امسه  
الذي كان يقوم بتدريسنا مادة النحو،      )  اهللا يرمحه (باملسجد احلرام موقفاً حرجاً مع الشيخ علي جعفر         

 ملا هو مثبت يف كتاب النحو الواضح، ففي االختبار النهائي لتلك السنة ورد سؤال عويص يتضمن                 وفقاً
إعراب اسم حملّى بأل جاء بعد اسم إشارة، فكتبت يف ظهر الورقة بيتاً من واقع حفظي من دراسيت                    

 :باملسجد احلرام هو
بعــد إشــارة فقــل فــيه بــدل    

. 

 أتـــاك اســـم معـــرف بـــألوإن 
. 

 

 على ضوء هذا البيت؛ ويف اليوم الثاين استدعاين          - موضوع السؤال    - وأعربت الكلمة    -
 .لقد وجد يف ظهر ورقتك أنك كاتب: األستاذ علي جعفر باعتباره أستاذ املادة، وقال يل

ــدل  ــيه ب ــل ف ــارة فق ــم إش ــد اس بع
. 

وإن أتـــاك اســـم معـــرف بـــأل 
. 

 

وخشيت أن يتسبب   .   فمن لَقَّنك هذا الكالم؟ فشرحت لألستاذ احلقيقة من ألفها إىل يائها            -
 .استمر يف دراساتك هذه: ذلك يف رسويب، لكنه طمأنين وهدأ من روعي وقال يل

الَّذين كانوا يف   )  يرمحهم اهللا (ن دروسنا يف املسجد واتصالنا بالعلماء األفاضل         وهذه صورة م   -
 .ذاك الوقت يدرسون يف املسجد احلرام

 

 :وورد سؤال من األستاذ غياث عبد الباقي يقول فيه
 أنت كرائد صحايف، وكاتب ذي عمق سياسي، وذي فكر إسالمي صادق، نريد رأيكم يف ما                -

 .ة واهلرسك؟ جزاكم اهللا خرياًجيري على ساحة البوسن
 

 :فأجاب األستاذ حامد بقوله
 ما جيري يف البوسنة واهلرسك يعزى إىل قصور املسلمني عن الوقوف جبانب إخوم كما                  -

 كما يقف   -ينبغي، ولو عرف الصرب أنَّ هؤالء املسلمني هلم رديف كبري يناصرهم ويقف جبانبهم                



شكلة؛ هذا ملخص رأيي، أما التفاصيل فيمكن أن تأخذ          ملا حصلت هذه امل    -الغرب جبانب الصرب    
 .الليلة كلها وليلة آتية ولن خنلص منها

 

 :وسأل األديب الشاعر الدكتور زاهد حممد زهدي قائالً
 أسأل سؤاالً يتعلق بالناحية الفنية للصحافة كما أشهدها يف هذه البالد الطيبة، أالحظ أنَّ                 -

ر من نشر الصور يف صفحاا، حىت أني رصدت ملرات عديدة وجود             الصحافة السعودية تفرط وبإكثا   
أكثر من صورة لشخص ما يف ذات العدد من اجلريدة، ما هو رأي األستاذ حامد يف هذه الظاهرة، وهل                   
هي من مقتضيات العمل الصحفي احلديث؟ وأخرياً لألستاذ حامد سؤايل من جديد مطروحاً ذين                

 :البيتني من الشعر
ــفحا ــوما  ص ــن رس ــد ازدمح ا وق

. 

ــحافة أن أرى  ــب للصــ إين ألعجــ
. 

ــبحت   ــا أصـ ــبوما"أين أراهـ "ألـ
                                                            . 

ــىت ألح  ــريدةً ح ــت ج ــو رأي ــب ل س
. 

 

 :فأجاب احملتفى به قائالً
 الصورة من ركائز الصحافة احلديثة، الصورة واخلرب واالستطالع الصحفي الَّذي يسمى               -

فياً الروبرتاج والتعليق والرأي، ولكن مبقدار، فإذا زادت الصورة عن احليز املتعارف عليه فنياً وصح              
 .فهو خطأ حيتاج إىل تصحيح

 

 :وسأل الفنان عيسى صاحل عنقاوي قائالً
إنَّ الصورة تغين عن ألف     :   الصورة الفوتوغرافية عامل مهم يف اخلرب والتعليق الصحفي، ويقال         -

 كلمة، وهذا ليس تقليالً للكلمة بل تظل هي صاحبة املوقف، أين تقف صحافتنا من هذه املقولة؟
 

 :امد مطاوع على السؤال بقولهورد األستاذ ح
 كما قلت الصور هلا دور كبري يف التعريف باحلدث وما نشرت من أجله، ولكن ال يستقيم هلا                  -

أمر إالَّ بالشرح، صحيح إنَّ الشرح للصورة خيفف من كثرة السطور، ولكن ال بد منه حىت تصبح                   
 .الصورة معربة عما نشرت من أجله

 

 :ري قال فيهوسؤال من األستاذ علي املنق
الصحفية، :   املتتبع لكتاباتك ومقاالتك جيد أنَّ سعادتكم جييد العديد من الفنون األدبية منها             -

والشعرية، والسياسية، فكيف استطاع سعادتكم اجلمع بني هذه الفنون اليت قلما جند شخصاً جامعاً هلا               
 ومبدعاً، وأي هذه الفنون أقرب إىل نفسك؟



 :ستاذ املطاوع قائالًوأجاب ضيف االثنينية األ
ليس فيها ما هو غري     ..   أما كيف استطعت؟ فأعانين اهللا على ذلك، ولكن كلها حمببة إىل النفس            -

حبيب، ولكن توظيف األسلوب يف التحليل الصحفي هو الَّذي يقربه من األذهان ويضمن استمرار                
 .املتابعة

 
 

 :وورد سؤال من األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول فيه
 يالحظ قراء الصحف احمللية خاصة والعربية عامة اخنفاض مستوى الصحف يف مجيع ااالت،              -

ويعمل الكثريون يف تصحفها بسرعة، إذ يستشعرون وكأم اطلعوا عليها وعرفوا مضموا حبذافريه،              
دية هل باإلمكان معاجلة هذه الظاهرة السيئة واحلالة املتردية اليت نزلت بالصحف السعو             :  ونسألك

واألخرى العربية، وكيف ميكن إعادة النشوى والروح املتدفقة حيوية للصحافة وللمنرب احلر، كما               
 كانت عليه يف السنوات العشرين املاضية؟

 

 :وأجاب األستاذ حامد مطاوع على سؤال السائل بقوله
إمنا ، ولو قال بعض الصحف لوافقته،       "كل الصحف "  :ال أوافق على التعميم بالقول    :   أوالً -

االكتفاء بالعناوين وببعض القراءات السريعة ال يعين أنَّ الصحف اخنفض مستواها، وإمنا هناك عدة                
قنوات نافست الصحف على الوصول إىل املتلقي، مثل التلفاز واإلذاعة، ألن التلفاز يف حينه يعطيك                

الصحف طبعاً تتجاوزها،   األخبار مصورة وعليها شرح وعليها توضيح، فإذا رأيتها يف اليوم الثاين يف              
 .تقرأ العنوان وتبحث عن غريها

 
 

 :وورد سؤال من األستاذ عبد السميع حممد راضي قال فيه
  أن يقوم بدوره املنشود يف خدمة قضايا األمة؟- بشكل عام - كيف ميكن لإلعالم العريب -

 

 :فقال األستاذ مطاوع جميباً على سؤال السائل ما يلي
 . وعقالنية املعاجلةأوالً بالصدق، وبعمق

 

 :غازي زين عوض اهللا فقال. كما سأل د
 يشاع أنَّ مثة فكرة يتداوهلا بعض الناس عن دمج بعض الصحف السعودية، وأن ذلك سيكون                -

سبباً يف غياب بعض الصحف وظهور البعض اآلخر هل يف رأيكم أنَّ نظام الدمج سيكون يف صاحل                   
 الصحافة واتمع؟



 :مطاوع قائالًفرد األستاذ حامد 
هـ حيث اندجمت البالد    ١٣٧٨ هل حصل هذا رمسياً؟ مث هناك سابقة للدمج يف عام               -

السعودية مع عرفات والندوة مع حراء، ولألمر سابقة إن حصل، ولكنين ال أعتقد على ما يشاع وأبين                 
 فهل الدكتور متأكد من هذه املعلومة؟.. عليه رأي

 

 :ب فقالوسأل األستاذ عبد اهللا إبراهيم رج
 أذكر لكم تلك الزاوية اليت كانت تطل على القارئني مرة يف األسبوع وهي حتمل توقيع ابن                  -

ماذا بقي من موضوعات وكلمات تلك      :  حسن، وكان املضمون يعالَج باللهجة احمللية احلجازية، وسؤايل       
 الزاوية ليضمها كتاب وحيفظ شتاا من الضياع؟

 :فرد احملتفى به قائالً
ي عام  ـهـ يف جريدة البالد السعودية، إىل أن مت الدمج ف         ١٣٧٧ب هذا كان من عام       البا -
هـ، فتوقف مث بدأ يف جريدة الندوة، لكن ال أدري هل اموعة تساوي كتاب أو ال، ألين ما                   ١٣٧٨

 .فكرت يف هذا، وأشكر األستاذ رجب ألنه نبهين حلاجة سأعمل من أجلها
 

 :ي احملامي واملستشار القانوين يقول فيهوورد سؤال من األستاذ عدنان فق
 سؤايل لكم عن صحافة األفراد ودور صحافة املؤسسات، لكل منهم مسات وخصائص تتميز               -

 ا، فهل لسعادتكم عقد مقارنة بينهما؟
 :ورد الضيف قائالً

 هذا أمر ممكن، لكنه صعب يف الوقت احلاضر، واملقارنة تصلح يف حبث واستقصاء كتايب                  -
 .رب القطوليس ع

 

 :وساهم الدكتور عبد اهللا مناع بسؤال جاء فيه
 عزيزي األستاذ حامد، كأنك أردت أن تقول بقراءتك هلذا املقال، أن هذه هي حياتك يف                  -

فهل أردت ذلك؟ إن كنت أردت ذلك فقد اختصرت حياتك الصحفية الطويلة             ..  الصحافة أو معها  
 إضاءات أوسع حول حياتك الصحفية؟أشد اختصار، أرجو أن أمسع إضافاتك مبا يعطي 

 :وأجاب األستاذ املطاوع قائالً
 اختياري هلذا املقال ألنه كما قلت يتصل حبياتنا بكاملها، اآلن دوالب احلياة كلها يسري بإرادة                -

اهللا، مث بدخلنا من البترول هذا شيء جيب أن نعترف به، يف ذلك احلني كان هذا املرفق يف أيٍد مستثمرة                    
 كله يدار بأيد سعودية، ألنه يف ذلك الوقت مل تكن هناك كوادر سعودية معدة إلدارة هذا                   ومل يكن 



املرفق، مث للمقارنة بني كيف كنا يف ذلك احلني وكيف أصبحنا اليوم ندير هذا املرفق بكفاءة، وحولنا                  
مثمرة كان فيها   االمتياز إىل ملكية متلكها البلد، ويديرها أبناء البلد؛ الفترة ليست طويلة، ولكنها               

 اليت  -اجلدية، وكان فيها اإلخالص، وكان فيها العقل الكبري الَّذي يستطيع أن حيول كل السلبيات                
 إىل جناحات، وهذا الَّذي حصل ومن أجل ذلك اخترت هذا املقال، ألنه يعطي                -كانت موجودة   

 .الصورة اليت أردت أن أوضحها لألخوة املوجودين الكرام
 

 :ستاذ عبد الرزاق الغامدي، جاء فيهوورد سؤال من األ
 أرجو تعريف الصحافة بإجياز، وما هو تفسريك لبعض الصحف اليت ترفق نشر املقاالت النقدية               -
 البناءة؟

 :ورد احملتفى به مبا يلي
ال ميكن أن يرفضه أحد إالَّ إذا مل يكن مهيأ للدور القيادي يف              ..   النقد البناء ال يرفضه أحد     -

 إن من حق رئيس التحرير أن يرفض ما يأتيه بدون إبداء األسباب، ولكن ال ينبغي أن                الصحافة، صحيح 
يستعمل هذا احلق، أنا شخصياً ما كنت أستعمله، إذا أتاين ما يستحق النشر وكان خيتلف معي يف                   
الرأي فال أرفضه، وال أسد الباب يف وجهه، ألنه ليس شرطاً أن يكون رأي القائم على اجلريدة هو                    

، لكن للنقد مقاييس، أالَّ خيرج عنها، وأالَّ        ..أي الصحيح، بل قد يأتيه الرأي الصحيح من اخلارج         الر
يكون صوراً للتشهري أو التجريح، هذا الَّذي يرفَض حىت لو كانت الفكرة صحيحة وسليمة، وجيب أن                

 .شتم وليس نقداًفهذا .. يكون بأسلوب مهذب، أما النيل من اآلخرين، والشتم، والتجريح، والتشهري
 

 :وورد سؤال من األستاذ بكري كبة يقول فيه
 هم من رواد األدب،     - وأقصد جيلكم    - املالحظ أنَّ كل من عمل يف الصحافة منذ بدايتها           -

هل يعتقد أستاذنا الفاضل أن العمل الصحفي       :  واليوم أصبح للصحافة دراساا وختصصاا؛ والسؤال     
 بل الصحافة السعودية يف عهد التخصصات؟حرفة أم هواية؟ وكيف ترى مستق

 :وأجاب سعادة الضيف قائالً
 الصحافة صناعة متكاملة، تستخدم فيها الفكر، والثقافة، والتخصص الصحفي، ولكل هذا             -

 .آلياته، وصحافة بدون آليات حديثة ال تستطيع أن تؤدي واجبها، وال أن تقوم مبسؤوليتها
 

 :الًوسأل الدكتور حممود حسن زيين قائ
 عاش سعادتكم حياة الصحفيني يف هذا البلد الكرمي، حيث صحافة األفراد وصحافة                 -

املؤسسات، وقد كانت صحافة األفراد تتسم بطابع الصحافة األدبية يف جمملها، بيد أننا ننظر إىل                  



 فنراها قد توشحت بوشاحات متعددة وصبغت بأصبغة شىت، مل تنل الثقافة احلظ              - اآلن   -الصحافة  
وىل منها؛ فما سر ذلك يف رأيكم، وكيف السبيل إىل إجياد صحافة أدبية ثقافية تشبع العقول، وتشبع                 األ

 م املتعطشني إىل ذلك من شباب هذا البلد وشيوخه ومفكريه؟
 :فرد الضيف قائالً

 الصحافة األدبية كانت من صلب صحافة األمس، أما اآلن أصبحت املالحق األدبية هي                -
اج األديب يف هذه املرحلة، فارتفاعها واخنفاضها يتصل مبستوى األدباء أنفسهم؛ صحيح إننا             امللتقى لإلنت 

ال نرى اآلن من األمساء اليت تثري األدب كثرياً يف املالحق األدبية وكل ما نراه أكثره عالة على                     
 ن النشر؟السابق، وال أدري هل هذا يعود إىل عدم وجود أدباء على مستوى النشر أم أم ال يريدو

 

هذا سؤال من األستاذ حممد عبد الواحد، وهو السؤال الوحيد الَّذي ميكنين أن أقدمه لك               
 :يقول

  كم عدد الكُتاب الَّذين يكذبون يف العامل العريب؟-
 :ورد األستاذ حامد مطاوع قائالً

 . ليس لدي إحصائية-
 

 :وسأل األستاذ جمدي مكي يقول
هـ، واليت شارك يف الكتابة فيها      ١٣٤٧، اليت أنشئت عام      اطلعت مؤخراً على جملة احلج     -

ومن ضمن كتاا األستاذ عبد الوهاب الدهلوي، حيث        )  حفظه اهللا ورعاه  (األستاذ الكبري حسني عرب     
ولألسف مل أقف على ترمجة     ".  هؤالء الَّذين استفدت من مؤلفام    "  :كتب مثانية عشر مقاالً بعنوان    

تاذ مطاوع أو األستاذ حسني عرب بشيء عنه؟ ومن علماء مكة حممد              للدهلوي، فهل يفيدنا األس   
" الرجال الَّذين تعرفت عليهم   "  :سلطان املعصومي اخلوجندي، وله يف جملة احلج سلسلة مقاالت بعنوان         

ال ختلو من فائدة بالتعريف بكثري من أعالم احلجاز، وكذلك أرجو تعريفنا ذا الكاتب اخلوجندي،                 
 .لشكرولكم منا جزيل ا

 :ورد األستاذ حامد على السائل بقوله
 . إن معايل األستاذ حسني عرب هو أقدر مين على هذه اإلجابة-

 

 :وتفضل معايل الشيخ حسني عرب، فقال
ــالِ  ــيوم صـ ــرها الـ ــين حبـ ولكـ

. 

ــم اهللا  ــا علـ ــن محاـ مل أكـــن مـ
. 



إن السؤال عن العلماء، والشعراء، واألدباء السابقني واملوجودين، الَّذين مروا بأم            :   الواقع -
، سؤال حيتاج إىل إحصائيات كثرية، ألن أم القرى ملتقى احلجاج ومنهم العلماء، ومنهم                ..)١(القرى

ثرية؛ فنحن تعرفنا بكثري من     الشعراء، ومنهم الَّذين يقيمون، والَّذين يرحلون، والَّذين يعودون أحياناً ك         
فهذا ..  العلماء، واألدباء، والشعراء؛ وحفظنا عنهم واستفدنا منهم، ولكن السؤال عن أشخاص معينني           

حيتاج إىل أن هؤالء األشخاص كان هلم قدم صدق يف املهنة الصحفية الثقافية، وهؤالء معروفون ألم                 
ملدارس اخلاصة، وألفت عنهم مؤلفات، وكتبت عنهم       زاولوا التدريس والتعليم يف املسجد احلرام ويف ا       
 .كتابات، ومجع هلم تصانيف، ونشرت وهي موجودة

أعرفه جيداً، وكان رجالً عاملاً فقيهاً ذا مست ووقار،          )  رمحة اهللا عليه  ( فاألستاذ املعصومي    -
ر للديانات  وكثرياً ما يتردد على القضاة والعلماء ويتناقش معهم، وأذكر أنه انتدب مرةً إىل مؤمت                

املختلفة، وكان موفقاً يف اإلجابة باعتباره منتدباً عن البالد السعودية، وعن علمائها، وعن معتقداا،               
وعن كل ما يسأله الناس عنه؛ وكان هو وفضيلة الشيخ سعد وقاص، والشيخ صاحل العشماوي،                  

أصبحوا من أهل البالد،    ممن زاولوا التدريس وهلم احتكاك بالناس واستوطنوا، و        ..  وغريهم كثريون 
وهلم ورثة، وذرية، وتالميذ، وعالقات عامة؛ وخاصةً، هذا ما أستطيع أن أقوله عن شخصني يسأل                 
عنهما األستاذ، أما سوامها فرمبا طال البحث لو أردنا حصرهم أو إحصاءهم، ورمبا كان جماله يف                   

 .اًوشكر! اجلريدة أو الة أوسع للشرح والتدليل، واالستفادة كذلك
 

 :وورد سؤال من األستاذ عجالن أمحد الشهري يقول فيه
 مالحظيت هي بنت الساعة، فقد قرأت لنا موضوعاً خاصاً بالبترول وأرامكو كتبته عام                 -
هـ، فما مناسبة هذا االختيار، سيما وأننا كنا نعتقد أنكم ستتحدثون عن حياتكم اخلاصة                ١٣٨٢

 والعامة يف اال الصحفي؟
 

 : الضيف قائالًوأجاب سعادة
وهو املقارنة بني حياتنا بكاملها وبني خطوات التنمية اليت حققناها،            :   لقد قلت السبب   -

وخطوات التطور اليت استطعنا أن ننجزها، كل هذا بقدرتنا على أن ندير هذا املرفق من الثروة بأيدي                  
 أريد أن أكرره، وهم أقدر      شبابنا؛ وأما احلديث عن احلياة الصحفية، فقد حتدث عنه اإلخوة قبلي، وال           

 .مين على شرحه، وقد شرحوه مبا لست أستطيع أن أشرحه

                                           
ومل يذكر معايل الشيخ حسني عرب تعريفاً باألستاذ         "  احلج:  "سائل ذكر جلريدة أم القرى، وإمنا ورد ذكر جملة         مل يِرد يف سؤال ال     )١(

عبدالوهاب دهلوي، وهو أحد العاملني اللَّذين طلب السائل ترمجة لكل منهما، واكتفى معاليه بترمجة خمتصرة لفضيلة الشيخ حممد                    
 .سلطان املعصومي



 :ومن األستاذ حممود مرسي من جريدة السياسة الكويتية ورد السؤال التايل
 عاماً، فحسبت من لغته التحليلية وأسلوبه التوثيقي        ٣٣ استمعت إىل مقالك الَّذي نشرته منذ        -

وكالة أنباء حمترمة، وهذا يستدعي باملناسبة سؤاالً عما قد يالحظ اآلن من             كأين أستمع إىل تقرير تبثه      
 أن صحافتنا العربية اآلن قد قويت عضالا يف الشكل، لكنها تراجعت يف املضمون فما رأيكم؟

 :وأجاب األستاذ املطاوع قائالً
من سبعة شهور بني     املقال هذا ال أكتمكم أنين بذلت جهداً كبرياً ملدة تزيد على حوايل أكثر               -

أرامكو ووزارة البترول، مث إحصائية هامبورج، واستطعت أن أحصل على اإلحصائيات اليت تؤدي إىل              
اهلدف، وهو أننا مل نكن حنصل من هذه الثروة إالَّ على جزء بسيط، وكانت شركات االمتياز هي اليت                   

باء، فللظرف حكمة وللمناسبة    حتصل على الغنيمة؛ وأما إن جاء على شكل تقرير تبثه وكاالت األن            
 .مقتضيات

 

 :وحول نفس املوضوع سأل األستاذ حممد الغامدي يقول
هـ، ورغم سعودا   ١٤١٥هـ ومل تتحدث عن أرامكو عام       ١٣٨٢ حتدثت عن أرامكو عام      -

 هل تعتقد أن القرار أصبح مستقالً اآلن؟
 :وأجاب الضيف بقوله

 .ع بأيٍد سعودية، وهذا ما أردنا أن نصل إليه نعم لقد أصبح القرار مستقالً، ألنه صن-
 

 :وورد سؤال من األستاذ مصطفى عطار يقول فيه
أن حيدثنا عن  ..   هل بإمكان أستاذنا الصحفي الصديق، ورئيس التحرير الناجح لسنوات طويلة          -

 وأعرف مالمح رئيس حترير ناجح ومتميز؟.. بعض متاعب رئيس التحرير، ليعرف اإلخوة احلاضرون
 :جاب سعادة األستاذ املطاوع قائالًوأ
ألن حياة رئيس التحرير إذا أراد أن يكون معتنياً           ..   احلديث عن املتاعب ليس له حد       -

 . بصحيفته، فإن حياته كلها متاعب
 

  ))كلمة ما قبل اخلتام(( 
 :قبل ختام اللقاء أعطيت الكلمة ملعايل األستاذ حسني عرب، فقال

إن يف ثقافته الشمول    :   الزميل حامد مطاوع، فقلت فيما قلت       سبق أن حتدثت عن األستاذ     -
، يف زمن قل أن توجد هذه       ..والعمق، ويف مواقفه الرجولة والصدق، ويف تعامله مع الناس اإلباء والوفاء          



الصفات جمتمعة أو متفرقة يف كثري من الناس؛ وإذا كانت هذه كلمة اخلتام، فإين أشكر الضيف العزيز،                 
 . الكرمي، وأشكركم مجيعاً، وإىل امللتقىوأشكر املضيف 

 

  ))كلمة الدكتور عبد ا مناع(( 
 :مث أُعطيت الكلمة اليت اعتربت مسك اخلتام لسعادة الدكتور عبد اهللا مناع، فقال

 مل يقدر يل أن أشارك يف هذه األمسية لالحتفاء باألستاذ حامد مطاوع منذ بدايتها، وبالتأكيد                 -
لكن هناك أمراً ظل يشاغلين، هل حتدث أحد احلاضرين عن اجلانب املرح أو خفة               قد فاتين الكثري، و   

 .الظل عند األستاذ حامد مطاوع؟ إذا مل يتحدث أحد عن هذا فأذنوا يل أن أحتدث عنه يف كلمات قليلة
 وهو  - من خالل جتربيت يف العمل الصحفي وقد تزامنت يف فتراٍت مع األستاذ حامد مطاوع                -

 أو من حيث ال     - كنت أراه على البعد كثري الصمت قليل الكالم، يريد أن يعطي              -يعاً  أستاذ لنا مج  
 صورة من صور اهليبة، حىت أن الكثريين يعتقدون أن األستاذ حامد ال يضحك أبداً، لكنين                  -يريد  

جاهدت يف اختراق هذا الستار عرب سنوات طويلة، حىت مجعتنا الظروف يف رحالت خارج اململكة،                
ربت من األستاذ حامد كثرياً، وكنت أحاول يف أن أكتشف هذا اجلانب يف شخصه إن كان                   واقت

 اكتشفت  - من جانيب وهو طبعاً ال يعلم        -موجوداً أو غري موجود؛ وأذكر أنه يف خالل هذه احملاوالت           
لف أنَّ األستاذ حامد مطاوع على درجة من خفة الدم غري معقولة، ولكن األستاذ حامد يضع نفسه خ                 

 :صورة جادة وصارمة، وهناك قصص ال أستطيع أن أرويها، ولكن هناك قصة أرويها
 أنَّ أحد   - وقد كنا يف إحدى مناطق اخلليج         -أن األستاذ حامد روى يل       :   القصة هي  -

، وأنَّ املذيع تقدم منه يسأله سؤاالً        اإلذاعيني تقدم من أحد الشيوخ يف اخلليج يطلب حديثاً إذاعياً          
 فكان هذا يعين أنه ال يستطيع أنْ يقول شيئاً، فصمت طويالً وانتظر املذيع اإلجابة على السؤال،                 حمدداً،

 .وشكراً.. ولكن أخانا هذا يف النهاية سوى خووووو
 

 أنا ال أعتقد أين ضحكت على قفشة أو نكتة بأكثر ما ضحكت على هذه، حىت أين سألت                    -
فاألستاذ حامد احلقيقة فيه جوانب من      ..  راد أحد أن يكتبها   األستاذ حامد وكيف تكتب خووووو؟ إذا أ      

خفة الدم، كما قلنا فهناك قصص ال تقال، لكن أردت أن أشري إىل أنَّ األستاذ حامد خيفي خلف هذه                    
اجلدية إنساناً فيه الكثري من املرح وخفة الظل، وأيضاً شخصية فنان؛ فقد ال يعلم كثريون أنَّ األستاذ                  

فن أكثر من مستمع، فهو ليس مستمعاً فقط، وهذا شيء بارز من األسئلة اليت حظرها               حامد يتعاطى ال  
 . والسالم عليكم.. األستاذ عبد املقصود خوجه؛ وشكراً



  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

مطاوع، وحنن يف اية هذه الليلة       شكراً لكم مجيعاً، وشكراً لضيفنا سعادة األستاذ حامد حسن           -
 عن تقديرنا حلضوركم، وأيضاً نعلن عن اسم ضيفنا يف االثنينية           - مجيعاً   -املتألقة نود أن نعرب لكم      

القادمة، وهو األستاذ حممود رداوي؛ وأيضاً هذه مناسبة أن نقدم لكم دعوة مقدمة من اجلمعية العربية                 
حتت رعاية أمني مدينة جدة افتتاح املعرض اجلماعي الثاين           السعودية للثقافة والفنون، حيث يتم       

 بصالة  اًهـ الساعة الثامنة مساء   ٨/٧/١٤١٥للمصورين الفوتوغرافيني، وذلك مساء السبت املوافق       
 من اجلمعية العربية السعودية للثقافة      - كما ذكرت    -غالريي بيت التشكيليني جبدة، والدعوة مقدمة       

 .والفنون
الثنينية يف اية اللقاء اللوحة التذكارية للضيف األستاذ حامد حسن مطاوع،            مث قدم صاحب ا    -

 .كما قدم أيضاً املصور الفنان خالد خضر هدية عبارة عن لوحة للضيف ذه املناسبة
 . وشكراً لكم مجيعاً وإىل امللتقى إن شاء اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

• • • 







 احملتوى
- ١ . ألقاها األستاذ عدنان صعيديكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة سعادة الفريق حيىي املعلمي

- ٤ .كلمة سعادة األستاذ مصطفى عطار
- ٥ .قصيدة سعادة األستاذ أمحد اخلاين

- ٦ .كلمة احملتفى به األستاذ حممود رداوي
- ٧ .فتح باب احلوار

- ٨ .مداخلة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٩ .كلمة معايل الشيخ عبد اهللا بلخري

-١٠ .عودة إىل احلوار
-١١ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 . احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني-

 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته؛ أسعد اهللا أوقاتكم بكل خري،           :   حضرات السادة احلضور   -
 كلمة   على - حبول اهللا تعاىل     - نلتقي فيه    - دائماً   -أهالً ومرحباً بكم يف هذا املنتدى الطيب الَّذي         

 .احلق
 

 حنن يف هذه الليلة نسعد باستضافة سعادة األستاذ حممود رداوي، وكما جرت العادة سنقدم                -
لسعادته، ولو أن معظم الضيوف الَّذين نقدم هلم هم يف احلقيقة يف غىن عن التقدمي أو التعريف بسريم                  

 :ثنينيةالذاتية، غري أن ذلك من باب التوثيق لال
 .م، وتلقى التعليم ا١٩٣٥السورية عام " الزوردير "ولد مبدينة  •
 .التابعة ملنطقة القَلمون السورية" يربود"حصل على أهلية التعليم الريفي من مدينة  •
 .حصل على إجازة يف اللغة العربية وآداا من جامعة دمشق •
 .بدأ كتابة القصة يف وقت مبكر، نشر بعضها يف الدوريات السورية •
 .دير الزور" الفرات"اً ريفياً يف بعض مدن وقرى حمافظة عني معلم •
 .أصبح مدرساً، فموجهاً، فمفوض فتوة، يف مدينة دير الزور •
 .شارك يف عملية التعريب يف اجلزائر بعد استقالهلا، وأصبح رئيساً للبعثة السورية •
 إنشاء دار للنشر، وكانت     استقال من وزارة التربية والتعليم، وانصرف للكتابة والتأليف، وحاول           •

 .حماولة مل يكتب هلا التوفيق
هـ مث مستشاراً إعالمياً    ١٣٩٧تعاقد مع وزارة املعارف السعودية مدرساً ملادة اللغة العربية منذ عام              •

 .مث عودة للتدريس وما زال إىل اليوم.. وثقافياً فيها



 
 :من الوقفات اجلديرة بالذكر يف حياته

فل ال يتجاوز العاشرة من عمره، على االستعمار الفرنسي ومظامله لسورية،           تفتحت عيناه وهو ط     •
م، وخباصة يف مدينة دير الزور، اليت شهدت الكثري من األحداث             ١٩٤٥قبيل اجلالء عام    

 .مما كان هلا األثر العميق يف نفسه، فتولد عنها كره كبري لفرنسا.. الدموية
كان يؤدي اخلدمة العسكرية يف كلية ضباط االحتياط        حني  ..  التقى بشلة من الشباب اجلزائري      •

حبلب، وهم يتدربون معه قبيل استقالل اجلزائر بنحو مدة عامني، فكان اللقاء على مبادئ                
مشتركة يف العروبة واإلسالم وكراهية فرنسا، وأصبح واحداً منهم، وبعد االستقالل تسلم              

 وهو يف اجلزائر، وشهد معهم مواقع       بعضهم قيادات عسكرية ووزارية، واستمرت عالقته م      
متخض عن ذلك كله رسائل     ..  جيش التحرير اجلزائري يف احتدامهم مع املستعمر الفرنسي        

 .وكتابات عربية وأدبية
له خمطوطات يف القصة والرواية والسرية الذاتية، وخمطوطات أخرى أدبية وفكرية ونقدية يف                •

 .اين واجلزائري والسعودي خاصةاألدب العريب عامة، واألدب السوري واللبن
 :من الكتب اليت طبعت له •

 .تالحم العروبة واإلسالم يف الكتابات العربية املعاصرة
 .إسالم شاعر
 .نشيد الفطرة

 .الدروس احلكمية للناشئة اإلسالمية
 .األدب السعودي املعاصر يف الكتب املدرسية
 .احلب والغزل يف الشعر السعودي املعاصر

 .لقصة السعودية واخلليج العريبدراسات يف ا
 .ابن مخيس وآثاره األدبية

 .عبد اهللا بلخري شاعر األصالة واملالحم العربية واإلسالمية
 

 نرحب بضيف االثنينية يف هذا األسبوع، ويف البداية هذه كلمة ترحيب             - مجيعاً   - بامسكم   -
 : وتقدير من صاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه



  )) احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجهكلمة(( 
 :مث حتدث احملتفي مرحباً بضيفه واجلمهور، فقال

 أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك، وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خري من علّم                -
وحبيِبك كِم أنبيائك، صفيخات ،سيِدنا حممٍد، وعلى آله وصحبه أمجعني.. وأعلم. 

 :ة أيها األحب-
وأهالً وسهالً ومرحباً بكم يف هذا اللقاء الَّذي يتجدد          ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -

ومرحباً بضيِفنا الكرمي األستاذ حممود رداوي، الَّذي حضر من الرياض مع           ..  على الوفاِء واملودِة واحملبة   
ى حمطاِت العمر نتطلع فيها حبنني      كوكبٍة من صحبه األفاضل لتشريِف حفِلنا، ولنِقف مجيعاً حلظاٍت عل         

 أن يكونَ   - سبحانه وتعاىل    -إىل املاضي، ونستشرف يف ذاِت الوقِت من خالهلا مستقبالً نسأل اهللا             
 .كنتم خري أمة أخرجت للناس: مشرقاً هلذه األمِة حتقيقاً لقوله تعاىل

موذج اإلنسان املسلم    وحنن إذ حنتفي هذه األمسية باألستاذ حممود رداوي، إمنا حنتفي بن             -
العريب، الَّذي أخلص حبه لديِنِه ووطِنِه العريب الكبري، فلم يكرس نفسه حلياٍة صغريٍة تدور يف فَلَِك                  
األسرِة والعمِل شأنَ كثٍير من الناس، ولكنه أعطى حياته معىن أوسع، وجعل عملَه ميتد من سوِريا إىل                  

ِه روافد األدِب يف كثٍري من الدول العربية؛ أما أسرته فقد أراد هلا أن تشملَ               اجلزائر، ومشلَ حببِه واهتمامِ   
إخوانه يف الدين، وكلَّ من حيملُ قضاياه وأفكاره واندفاعه حنو اخلري؛ فهو عضو يف أسرِتِه الكبرية،                  

غرس جذوره يف أرٍض سِبخة،     لذلك عندما هاجر جماِهداً يف اجلزائِر ِضد املستعمِر الفرنسي، مل يكن ي            
 طبيعياً من موقٍع يف األسرة إىل موقع آخر يف ذاِت األسرة، مستخدماً السالح املناسب               وإمنا انتقلَ انتقاالً  

 .يف الوقِت املناِسِب حسب مقتضياِت الوضِع اجلهادي الَّذي مير ِبه
ملستعمر، وضع القلم جانباً ومحلَ السالح الناِري        جاهد بالقلم، وعندما أهلبت مشاِعره فظاِئع ا       -

، فأحسن  .. من الكتِب، ولكل مقاٍم مقال     اًليواجه الباِغي بنفِس سالحِه، ذلك ألنَّ السيف أصدق إنباء        
 .جهاد السيِف كما أجاد جهاد القلم

ِة املتنوعة، إلكْساِب    اجته بعد ذلك األستاذ حممود رداوي لالستفادِة من هذه الثروِة املعرفي             -
كتاباِتِه العمق النابع من التجربِة واملعاناة، فكلَّ كاتٍب أو شاعٍر مل مياِرِس، املعاناةَ فعلياً، فَإنَّ كتاباِتِه                  

 .ستكونُ جمرد ومياٍت ونظرياٍت على الورق تفتقد حرارةَ التجربِة ورصانةَ اِخلبرةَ
داوي عن معايل الوالِد الشيخ عبد اهللا بلخري، عمد رأساً           لذلك عندما كتب األستاذ حممود ر      -

إىل املالِمِح الرئيسِة يف شعره الفَخِم اجلَزِل، تلك الروائع اليت أمساها األستاذ حممود رداوي املالِحم،                 
، ويف كل األحواِل    ..رغم اختالِف البعِض حول هذه التسمية، كما اختلفوا حول تسميِتِه بشاعِر األمة           



 اِهللا بلخري كبرياً ومتألقاً بشعره الَّذي رصد ِمن خالِلِه بعض            مع كل مقاٍل ومقام يبقى الشيخ عبد       و
سالميةُ يف تارِخيها الطويل، بنفٍس يعلو الكثريين عبقاً وأرجياً،         األحداِث اجلسيمِة، اليت مرت ا األمةُ اإلِ      

امت عليه دولُ هذه األمة بعظمتها وروعِتها؛ فليس        حىت نكاد نرى صهيل خيل ركاِب اخلِري الَّذي ق         
 .عليه بالكثِري أن يكونَ الشاعر الكبري، وأن يكونَ أبا املالحم، وأن يكون شاِعر األمة

 إن األستاذ حممود رداوي ميثل النموذج املتكاِمل لشخصيِة اإلنساِن املؤمن، الَّذي يعطي بكلِّ               -
لعطاِئِه الطيب، وغرس ما وقر يف قلِبِه ووجداِنِه يف قلوِب ومشاعِر الناشئِة،            احلب دون أن ينتظر مقابالً      

، ولتبِني األمةُ على عاتقهم صروح جمِدها املأموِل         ..ليجعلَ منهم جيالً صاحلاً مؤمناً بقضاياه املصريية       
 .بإذن اهللا
ِري الَّذي ينتظرهم، باعتبارِهم عماد      لقد وهب الشبيبةَ الكثري من اهتماِمِه، إمياناً منه بالدور الكب          -

                  م، كما أشعلتا، وكلُّ شيء يؤثر فيهم يف الصغر إمنا يضع لبنةً يف مستقبِل حيااألمة وحاِملي مشعِله
             استنباطَ الوسائِل الكفيلِة مبحاربِتِه وقَطْع هالظُّلِْم، وعلَّمت ِة كُرهاالستعماِر الفرنسي يف نفِسِه الغض فظائع 

ومن هذا املنطلِق أعطى للشباِب اهتمامه ليغِرس فيهم حب اخلِري وكراهيةَ الشر، فينشأوا على              ..  داِبِره
 .احملجِة البيضاِء ليلُها كنهاِرها ال يزيغُ عنها إالَّ هالك

 اليوم هذه    نسأل اهللا العلي القدير أن جيزيه عنا خري اجلزاء ويكِْثر من أمثاِله، وحنن إذ نقف معه                -
الوقفةَ لتكرميه، إمنا نكرم يف شخصه كلَّ أولئك الَّذين عِملُوا يف صمٍت من أجل احلريِة والكرامِة                   

 . ِهللا وِلرسوِله وللمؤمنني- حبوِل اهللا -تلك العزةُ اليت ستبقى أبداً .. والعزة
مانةً تِصلُ بسموها إىل     ومن هذا املوقِع أضع بني يدي والدي معايل الشيِخ عبد اهللا بلخري أ               -

درجِة االلتماس، أن يضع ِبدوِرِه، بني يدي أستاِذنا الكبِري الرداوي، ما وعد به من وثائق ودراساٍت                  
ومالحم مل تنشر بعد، ِسيما وأن األستاذ الرداوي سبق له أن قدم دراسةً عن معاليه؛ وذا ننجز ما                    

 عن معاليه، األولُ بشأن ذكرياِتِه، والثاين عن شعِرِه، والثالثُ يضم دراسةَ            وعدنا به بصدوِر ثالثِة أجزاءٍ    
 .األستاذ الرداوي عن املالحم

 لترمجِة الضيف، فقد كتب عن معايل الشيخ عبد اهللا بلخري            - أيها األحبة    - وكما استمعتم    -
 وهو  -ختياره للعبدلَيِن    وا - أحدهما مغرب واآلخر مشرق       -وسعادِة الشيخ عبد اهللا بن مخيس        

 دليلٌ على أنه وجد فيهما ما مل يلمسه، يف عشراِت األدباِء الَّذين تعج م الساحة؛                 -املراقب احملايد   
فلعله حيدثنا الليلةَ عن العبدلني حديثُ احلاذِق املدرِك ملا رآه فيهما من مآثر، وِخصاٍل، وأعمال جديرٍة                

اخللوِد بإذن اهللا؛ وخيُصنا حبديٍث أكثر استفاضةً عن معايل الوالد الشيخ عبد اهللا              بأن تكونَ على سفِر     
 .بلخري، الَّذي تتشرفون بوجوده بيننا هذه األمسية



 مرحباً بضيِفنا الكرمي وبصحِبِه األفاِضِل مرةً أخرى، ومرحباً بكم مجيعاً؛ وأحب أن أشري إىل أن               -
ادةَ األستاِذ األديب سعد البواردي، متطلعاً إىل تشريِفكُم للقاِئِه          ضيفنا األسبوع القاِدم سيكون سع    

 .واالحتفاِء ِبِه
 كما يسعدين أن أرحب بالكاتب الباحث العامل الشيخ حممد بن ناصر العجمي، وهو من                  -

 .األساتذة املعروفني بالكويت، الَّذين نسعد بتشريفهم هلذه األمسية ألول مرة
 . اهللا وبركاته والسالم عليكم ورمحة -

 

  ))كلمة الفريق حييى املعلمي(( 
 :مث أُعطيت الكلمة لسعادة األستاذ األديب الفريق حيىي املعلمي، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه               -
 .أمجعني

 هذه الليلة، ومل أطلب الكلمة، ولكن أخي العزيز فاجأين بذلك،             مل أكن مستعداً للحديث    -
ونزوالً على رغبته سأحتدث إليكم حديثاً مقتضباً عن الضيف احملتفى به وعن والدنا الشيخ عبد اهللا عمر                 

 .بلخري
 - أديب ومعلم وكاتب وناقد، ولعل أبرز كتبه         - كما مسعتم من ترمجته      - فالضيف احملتفى به     -

 هو كتابه عن معايل الشيخ عبد اهللا عمر بلخري، فقد أنصف الرجل أميا إنصاف، وحتدث                 -يف نظري   
عنه بإعجاب كبري؛ ولعلي أقول إنه مل يفِه حقه كما ينبغي، ولكن أعرف أنَّ طبيعة الشيخ عبد اهللا بلخري                   

 الناحية، وقد   تأىب أن يبالغ أحد يف مدحه، أو يف وصفه، أو يف اإلعجاب به؛ ولعله أثَّر عليه يف هذه                   
اطلعت على الكتاب قبل أن ينشر، فوجدت أن األستاذ عبد اهللا بلخري قد حذف منه أجزاء وشطب                  

ولكنه ال يريد أن يظهر ذلك يف        ..  بعض العبارات اليت تتحدث عنه بإعجاب وتقدير، وهو يستحق         
 .فأعماله تتحدث عنه.. كتاب يتحدث عنه، ألنه يكفيه أعماله

بد اهللا عمر بلخري وأنا طالب يف املدرسة االبتدائية، يف السنة األوىل              مسعت باسم الشيخ ع    -
االبتدائية، يعين السنة األوىل تعادل السنة الرابعة، مسعت به ورأيت صورته يف كتاب األناشيد الَّذي كنا                
 نقرؤه وحنفظ بعض أناشيده؛ ومسعت به عندما جاءت فرقة من الكشافة العراقية وطافت يف مكة املكرمة               
تردد أناشيد عبد اهللا بلخري، فهو شاعر العروبة واإلسالم منذ أكثر من مخسني سنة؛ وعفواً إذا كنت قد                  

فعفواً، فأنا قد جتاوزت الثالثني يف احلقيقة، نعم، ال أزال أذكر بعض األناشيد اليت كان               ..  ذكرت ذلك 
هـ ١٣٥٨ا الكالم كان سنة     يرددها الكشافة العراقيون يف أثناء سريهم يف شوارع مكة املكرمة، وهذ          



 واهللا أعلم؛ فشاعرية األستاذ عبد اهللا بلخري شيء ال حتتاج إىل إيضاح، فهو              ١٣٥٩على ما أعتقد، أو     
معروف وال ينكر ذلك، وال ينكر أنه شاعر األمة العربية إالَّ شخص له غرض يف اإلنكار، وإالَّ فالشيخ                  

ل أن تظهر فكرة القومية العربية أو تنتشر يف البالد           عبد اهللا بلخري شاعر العروبة منذ زمن بعيد، قب         
العربية، وإمنا كان هو يتحدث عن العروبة باعتبارها منطلقاً إسالمياً، ألنه إذا عزت العرب عز اإلسالم،                

 .ومن هنا كان إعجابه بالعروبة وتأييده هلا ودعايته هلا
ري أو عن األستاذ حممود رداوي،       ال أريد أن أطيل عليكم يف احلديث عن الشيخ عبد اهللا بلخ            -

ولكين سأنتقل باحلديث إىل موضوع آخر وأقص عليكم قصة عن قصيدة، من حسن احلظ أين وجدا                 
 ..يف جييب ومل أكن أرغب يف قراءا، ولكن ما دام وجدا فلعلها تلطف اجلو بعض الشيء

تصاق يب وال يكاد     يل صديق أعده كنفسي، أعده توأم روحي وشقيق نفسي، وهو دائم االل             -
يفارقين حلظة، بل إنه يدأب على تقليدي يف كل خصلة من خصايل، ويقوم مبحاكايت يف كل صفة من                   
صفايت، فإذا لبست األثواب العربية لبسها مثلي، وإذا ارتديت البدلة اإلفرجنية ارتداها معي، بل إنه                 

رآة برز أمامي ويكاد يتحدث إيل؛      يشاركين يف اختيار ربطة العنق ولون احلذاء، وإذا وقفت أمام امل           
أمسك عليك وال تقرأ علي     :  ولقيته يف القاهرة فأخرج من جيبه قصيدة وأراد أن يقرأها علي فقلت له            

ما تنظمه من شعر، فإنك ال تلبث أن تنحلين إياه وتلصقه يب؛ وقال وماذا يف ذلك؟ إذا رأيت يف شعري                    
كن فيه ما يشني فماذا يضريك إذا حنلتك إياه؟ قلت إذا كان             ما يشني فلك أن تتربأ منه، وأما إنْ مل ي          

شعراً وطنياً فأنا أرحب به أما إن كان شعراً عاطفياً فإني ال أريد أن تنسبه إيل، ألين أخشى من رواية                     
والشعراء يتبعهم الغاوون أمل تر أم يف       :  ال ختشاه؛ قال أما مسعت قول اهللا عز وجل          الشعر العاطفي ما  

إالَّ الذين آمنوا   :  ؟ قلت نعم، لقد قال اهللا تعاىل بعد ذلك        ال يفعلون   اد يهيمون وأم يقولون ما    كل و 
وعملوا الصاحلات وذكروا اهللا كثرياً وانتصروا من بعد ما ظُلموا وسيعلم الَّذين ظَلموا أي منقلب                 

 .ينقلبون
 

 إليك شعر عاطفي فيه من       قال فإين أرجو أن تكون منهم، وال عليك إذا قلت شعراً أو نسب             -
ال جيرح الكرامة وال خيدش املروءة؛ قلت فاترك ذلك اآلن فأنا على عجل وعلى موعد                الغزل الربيء ما  

لدخول املستشفى، وإجراء عملية جراحية الستئصال املرارة؛ وسافرت فعالً وعدت إىل أرض الوطن              
 كنت مستلقياً على    ٢٤/١٢/١٩٨٩ودخلت مستشفى قوى األمن، ويف الصباح الباكر من يوم األحد           

سرير املرض ونقلين املكلفون بنقلي إىل غرفة العمليات، وأجريت يل العملية بنجاح واحلمد هللا، ومل أكد                
 حىت رأيت صديقي جالساً على حافة السرير ويف يده القصيدة            - البنج   -أفيق من غشاوة املخدر     

 اقرأ علي ما نظمت؛ فبدأ يقرأ عنوان القصيدة،         فأرين ما كتبت أو   :  ويطلب مين أن أستمع إليها؛ قلت     



هذا ما  :  إنك ذا العنوان تدعوين أن أستسلم لك وأقبل ما تقول؛ قال           :  قلت)  استسالم:  (فإذا هو 
 :امسعين، فبدأ ينشد: أرجوه ولكن كان للقصيدة وقع آخر؛ قلت

وعاد ..  الشعرنعم أول قصيدة    :  هذا أول القصيدة؟ قال   :  قلت..   إليك يا ساحرة املبسم    -
 :ينشد

ــهم   ــاعر امللـ ــنة للشـ ــا فتـ يـ
. 

ــم   ــاحرة املبسـ ــا سـ ــيك يـ إلـ
. 

ــم  ــي املظلــ ــنرية يف أفقــ مــ
                                                       .      

ياصــبوة للشــمس قــد أشــرقت    
. 

ــم   ــعاع يف األجنـ ــة اإلشـ خالصـ
. 

يــا مــن مــن األضــواء صــيغت ومــن 
. 

ومـــن زهـــور الفـــل يف املوســـم
. 

ــواحة    ــروض فـ ــن ورود الـ ومـ
. 

ولترفعـــي جـــورك ولتحلمـــي  
. 

إلـــيك أشـــكو مـــنك فلتنصـــفي 
. 

ــي  ــنه فمـ ــو مـ ــر أن أدنـ أجسـ
      .                                                       

ــريب وال   ــاء بقــ ــآن واملــ ظمــ
. 

فهــل جييــز احلــب أن تظلمــي؟   
. 

ــرم   ــين مغـ ــيب أنـ ــان ذنـ إن كـ
. 

ــا ــع   ي ــييت يــا ش لة يف دمــيمن
. 

ــوديت   ــيب وأنشـ ــىن قلـ ــيا مـ فـ
. 

ــي   ــرب أن تأمثـ ــإنَّ الـ ــاً فـ إمثـ
. 

إن كــان إطفــاؤك نــار اجلــوى    
. 

ــار ــاً كالفــ ــمحماربــ س املعلــ
                                                            . 

ــنعة    ــبك يف م ــن ح ــنت ع ــد ك ق
. 

ــلمت  ــا استســ ــا أنــ ..وهــ
. 

ــاً   ــنا معـ ــي فغلبـ ــنت مثلـ وكـ
. 

 

فاستسلمي؛ قال نعم هذا هو ما      :   وما كاد يصل إىل البيت األخري منها حىت هتفت مكمالً           -
ماذا كان  :  يوجبه وزن البيت واتساق املعىن، ولكن اليت استمعت إىل القصيدة كان هلا رأي آخر؛ قلت              

فال :  ضعت يدها على فمي قبل أن أكمله وقالت       رأيها؟ قال ما كدت أصل إىل هذا البيت األخري حىت و          
إن وزن البيت ينكسر ومعناه ال يتسق؛ قالت ما علي من وزن بيتك وال معىن                :  قلت هلا .  تستسلمي

شعرك، وإمنا علي ما أريد أن أقول، فأنت تريد مين أن أستسلم وأنا ال أريد أن أستسلم، إنك إذا                     
 تكمل العبارة، ولكن كل لبيب باإلشارة يفهم؛          وأمسكت ومل ..  استسلمت رفعت يديك أما أنا     

فها أنا استسلمت فال    :  احترمت رأيها وقدرت وجهة نظرها، واعتذرت إىل اخلليل بن أمحد وقلت            
 . فهل يقبل اخلليل عذري؟ قلت له لقد قبل اخلليل عذرك، وأرجو أن تقبلوا عذري.. تستسلمي

  ))كلمة األستاذ مصطفى عطار (( 
 : لسعادة األستاذ مصطفى عطار، فقالمث أعطيت الكلمة

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-



 :أحييكم بتحية اإلسالم وحتيته املباركة السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها اإلخوة األحبة-
 امسحوا يل أن أشكر سعادة األستاذ الوجيه عبد املقصود خوجه، حيث أتاح يل هذه الفرصة                 -

 .ة عن رجل من رجال التربية والتعليم ورائد من رواد الكلمة الطيبةللحديث إليكم هذه الليل
 إن االثنينية تثبت أا لكل العرب، ولكل اإلخوة املتلزمني الَّذين يريدون أن يكونوا مشوعاً                 -

تضيء يف مساء األمة العربية واإلسالمية، فليس هناك فرق بني سعودي وغري سعودي؛ واالثنينية عندما                
واحداً من خرية رجال التربية والتعليم ومن محلة الكلمة األمناء، الَّذين يقدرون قيمة الكلمة              تكرم اليوم   

وشدة تأثريها على املتلقني وعلى أبناء األمة، إا مل خترج عن سياستها الكرمية املستقيمة؛ فاألستاذ                  
 ..كلمتهحممود الرداوي ااهد املريب، ال أدري ما أقول فيه، يكفي أن شوقي كفانا ب

كــاد املعلــم أن يكــون رســوال   
. 

ــيال   ــه التبجـ ــم وفـ ــم للمعلـ قـ
. 

 

 للمسلم العريب املعتز بدينه يف كل مراحل         ومن سريته الكرمية رأينا كيف أنه كان عظيماً مثاالً         -
ف مهنة التعليم كان خرباً يطابق اخلرب، وكان هو املكان املناسب            حياته، فحينما شرف وانضم إىل شر     

 .هلذا اإلنسان، وأن يكون له ولنا حظ يف توجيه أبناء األمة اإلسالمية والعربية
 إن احلديث عن األستاذ حممود الرداوي حديث شيق ومتشعب، وقد أمجل األستاذ عبد                 -

، ولعلها رغبة   ..ديث عنه، وعن جهاده، وعن مراحل حياته       غري خمل يف احل     كرمياً وإمجاالً  املقصود إمجاالً 
تشاركوين أن أتوجه إليه بالرجاء ليسجل هو بقلمه سريته الذاتية، ألن فيها حمطات وفيها عظات وعرب،                
تستحق أن يعرف عنها وأن يستفيد منها أبناء األمة العربية واإلسالمية، وهو الَّذي عاش ليكون بني                  

جب ألبناء األمة الَّذين يتمنون أن يكون بني ظهرانيهم أمثال هذا الرائد األمني              يدي أمته ورهني الوا   
 صلوات اهللا   - وحينما نبه املسلمني يف قوله       "إن من البيان لسحراً   ":   عندما قال  امللتزم؛ إن الرسول    

. "إن من البيان لسحراً   ":  وهذا احلديث .  "لعل بعضكم يكون أحلن حبجته فأحكم له      ":  -وسالمه عليه   
يعطياننا بعداً خطرياً عن تأثري الكلمة، ألن الكلمة إن مل حيترمها صاحبها ويلتزم               ..  واحلديث اآلخر 

 .التزاماً أميناً ملقدرات أمته، وطبعاً تأيت املقدسات يف أوىل املقدرات ألي أمة من األمم
قداستها،  فمحمود الرداوي كاتب ملتزم وأديب ملتزم، يعرف للكلمة حقها، ويعرف للكلمة             -

وللكلمة تأثريها؛ فهو، حينما كتب عن معايل الشيخ عبد اهللا بلخري كان يتلمس يف شخصية معايل                  
الشيخ عبد اهللا بلخري وشعره هذه املعاين الكرمية، هذه املعاين اليت تدلل أنه يريد أن يدخل يف ثنايا                     

 احلرم الشريف؛ إن عبد اهللا      شخصية هذا الرجل املسلم امللتزم القادم من قلب مكة املكرمة ومن قلب           
بلخري كان يف غدوه ورواحه يف احلرم الشريف تتلمذ على أساتذة احلرم الشريف، وكان الليل والنهار                
بني احلرم وبني احلطيم وزمزم، فهذا الَّذي أعتقد أنه سحر األستاذ الرداوي، بدأ يتفنن يف استعمال قلمه                 



 - كما أشار األستاذ عبد املقصود       -ن، واستقصى   فاستقصى سريته واستقصى ما كتب عنه الكاتبو      
 .املالحم اإلسالمية العظيمة اليت تذكر األمة بأجمادها

 عن تاريخ هذه األمة العربية       - مجيعاً   - وهذا الَّذي جيب أن يعرفه الشباب وأن نعرفه            -
 مل تستطع أن    - جحافل الصليبيني ومن قبلهم امرباطورية الروم والفرس         -اإلسالمية، اليت مل تستطع     

تلمس شرباً من اجلزيرة العربية ومن سلطان احلكم اإلسالمي يف أي بقعة انتشر فيها اإلسالم، سواء                  
على أيدي صحابة رسول اهللا ومن خلفهم من اخللفاء الراشدين وغريهم، واحلكام األتراك الَّذين                 

ي هذا الرجل العظيم،    استطاعوا أن يصلوا باحلكم اإلسالمي إىل مشارف أوروبا؛ فمحمود الرداو           
اجلالس بينكم الَّذي نكرمه الليلة يستحق كل تكرمي منا، يستحق أن نطلبه ونكرر الطلب أن يكتب لنا                 
عمن صادفهم من املشايخ، من القادة، من الشباب، لنقف على تاريخ هذه األمة، وأا إن أخلصت                  

 بن اخلطاب وهو يشري إىل هذه         كما ذكر عمر   لرسالتها اإلسالمية اليت ورثناها عن رسول اهللا         
يا عرب لقد أعزكم اهللا باإلسالم، فإن طلبتم العزة من غري طريق             "  :اخلصيصة على مشارف القدس   

واآلن هذا التاريخ االزامي االستسالمي لألمة العربية واإلسالمية يؤكد هذا           ".  اإلسالم أذَلّكم اهللا  
 . تستطع أي قوة أن تنازعهم أو أن تنتقص من حقوقهماملعىن، حينما اعتزت األمة بعقيدا وبإسالمها مل

 ال أدري ماذا أقول؟ أرجو أن توضع بني أيدي الشباب الدراسة اليت قام ا سعادة األستاذ                  -
العامل املريب األستاذ الرداوي، عن معايل الشيخ عبد اهللا بلخري لتروا حالوة العبارة، وحسن التناول،                 

ألديب امللتزم الَّذي يصل املاضي باحلاضر، ويبحث يف النصوص األدبية، وال           وغزارة املعلومات، والنقد ا   
إنه نقد بناء، إا دراسة عظيمة يتناوهلا عامل جليل صرييف،          ..  مييت املؤلف وما نسمعه عن البنيوية وغريها      

العظيمة حاذق يتتبع الكلمة اجلميلة، والتعبري الراقي، والعبارات انحة، والشعر الرصني، والفكرة              
 .يتتبعها كلها ويبسطها على أطباق من البلور لتشرح النفس، وتبهج الوجدان، وتثري املعرفة والعلم

 إن األستاذ حممود الرداوي ال منلك إالَّ أن ندعو اهللا له بأن يثيبه على ما قدم، وهذا ما أوصانا                    -
 "وإن من الشكر الذكر   ..  له  ادعوامن صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن مل تستطيعوا ف        ":  به رسول اهللا    

إن اهللا حيب   ":  - صلوات اهللا وسالمه عليه      -اليوم حنن نذكره بأعماله وهو شكر، ويتمم احلبيب          
 ."الشاكرين

 

 أرجو أن توضع بني أيدينا وجزى اهللا األستاذ عبد املقصود خوجه، الَّذي أخرج لنا الدراسة                 -
بلخري، واليت قرأناها وعرفنا األسرار الكثرية عن شعر        العظيمة عن شعر وعن شخصية الشيخ عبد اهللا         

األستاذ عبد اهللا بلخري، وعن النقد امللتزم، وعن الكلمة الكرمية، وعن القلم العظيم الناقد الَّذي يتناول                
 .أمثال هذه الكلمات الطيبة واإلنتاج األديب العظيم، سواء أكان شعراً أم نثراً



دة ملعايل الشيخ عبد اهللا بلخري، أفرد هلا فصالً األستاذ            دعوين أذكر قصة قصرية عن قصي       -
 ..حلم ليلة صيف.. الرداوي
 هذه القصيدة العظيمة تعرض فيها الشيخ عبد اهللا بلخري لشعراء اجلزيرة العربية يف جند                  -

 - أو الرواية الشعرية     -واحلجاز، واستعرضها استعراضاً كأنه يستعرض القصة، وحنن نعرف أنَّ القصة           
ن فنون األدب ومن فنون الشعر الصعبة، وبدأها شوقي وعزيز أباظة وبعض الشعراء صاحب العباسة               م

، أمحد شوقي أمري الشعراء؛ فالشيخ عبد اهللا بلخري استعرض يف هذه القصيدة وكأنه               ..وقمبيز وغريها 
 تتقدمهم، وكل    كبرياً أقيم، وأنه قدم إليهم وكوكبة من الشعراء        يتكلم عن رواية، وأن هناك احتفاالً     

منهم يأخذ دوره ويأخذ مبن فاز به هذا الشاعر، ومل يغفل شاعرات اجلزيرة العربية أيضاً، وتنقل بني                   
، ومل  ..مدن جند، وتنقل بني مدن احلجاز، وتنقل بني أسواق عكاظ وذي انة وما إىل ذلك، وهكذا                

 ومل  - أو الرواية الشعرية     -لعظيمة  يترك شاردة وال واردة إالَّ وتناوهلا ودخل ثنايا هذه القصيدة ا           
يهملها كما مل يهمل املالحم وبقية القصائد، حىت األناشيد املدرسية اليت ذكرها األستاذ الفريق حييي                 

 كان هلا نصيب من الدراسة الكرمية اليت أعدها األستاذ حممود رداوي، فشكراً له               - أيضاً   -املعلمي  
كم، وشكراً للحاضرين، وللشيخ عبد املقصود خوجه؛        ألف شكر، وشكراً لكم على كرمي استماع       

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))قصيدة األستاذ أمحد اخلا�ي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة الشاعر السوري األستاذ أمحد اخلاين، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 :مد، وعلى آله وأصحابه؛ وبعد احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حم-
 يسعدين أن ألتقي بالشيخ عبد املقصود خوجه يف بيته العامر، يف أمسيته اليت طاملا مسعت عنها                  -

الكثري، ومتنيت أن أشرف باحلضور، ولكن مل يكن يف خلدي أن أُدعى إىل هذا اللقاء الطيب املبارك                   
 .الَّذي طاب بوجودكم

طوعة وليست قصيدة قلتها مبناسبة تكرمي زميلي األستاذ حممود           أيها األخوة األحبة، هذه مق     -
 ".الشفق األخضر" :الرداوي، فحياكم اهللا، وأشكركم مسبقاً، والقصيدة بعنوان

 حفظ اهللا   - وإىل احلفل الكرمي     - حفظه اهللا    - مهداة إىل أخي يف اهللا األستاذ حممود رداوي          -
 :-اجلميع 

 .ادة األستاذ عبد املقصود خوجه، حفظه اهللا وذلك مبناسبة تكرميه يف بيت سع-
ــاء ــاواِت العطــ ــق يف مســ تألَّــ

. 

ــيفاً    ــت ط ــود رمس ــفة اخلل ــى ش عل
. 



يــــبارك نــــوره رب الســــماء
                       .                                      

ــرفاً    ــبغت ح ــود ن ــفة اخلل ــى ش عل
. 

ــالء   ــام العـ ــيه إهلـ ــق فـ تدفـ
. 

ــر     ــت ــود، وأن ــفة اخلل ــى ش عل
. 

فجـــادت راحـــتا نـــبل الـــنماء
. 

ــذالً    ــح ب ــاف الش ــن جف ــرد ع مت
. 

ــبهاء   ــل الـ ــنه مقَـ ــر حسـ حييـ
. 

ــرياً   ــراً عبقـ ــن عطـ ــاء الفـ فجـ
. 

ــباء   ــن ح ــورك م ــد ب ــفر اخلل بس
                                                            . 

ــباء   ــرمةً حـ ــد تكـ ــباك اـ اًحـ
. 

ــخاء ــته توشــــح بالســ مبهجــ
. 

اًفأنــــت النــــبع فَياضــــاً رواء 
. 

ــناء ــناء اًبـ ــرد يف البـ ــد تفـ  قـ
. 

ــداً   ــاد جمـ ــيت لألجمـ ــت بنـ وأنـ
. 

وأنـــت الفجـــر بشـــر بالضـــياء
. 

هـــانوأنـــت اـــد، أو فرســـاً ر 
. 

وفــيكم يف العــال خفــق اللــواء   
                                                            . 

ومـــنكم يســـتمد نـــدى املعـــايل 
. 

 

  )) به األستاذ حممود رداويكلمة احملتفى(( 
 مث أعطيت الكلمة لضيف االثنينية سعادة األستاذ حممود رداوي، فقال 

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 :السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته؛ وبعد:  أيها السادة احلضور-
اوة الطيبة   نشكر األديب األستاذ عبد املقصود خوجه على هذا التكرمي اللطيف، وتلك احلف             -

 عن حبه وتقديره لألدب والفكر والثقافة؛ وخري ما         - أيضاً   -اليت تنم عن مشائل عربية أصيلة، وتدل        
 أظن من ثالٍث أو أربع      -ثنينية  اأبدأ به بعض املقتطفات مما كتبته عن هذه االثنينية إثر إهدائي ألول              

احلال، وأعطي شيئاً من االنطباعات، فإن       ويف العادة حينما أتلقى كتاباً أو حبثاً فأقرؤه يف            -سنوات  
تيسر نشر االنطباعات نشرت يف حينها أو أا تبقى عندي، كتبت عن اجلزء األول يف حينه ومل أنشره                   

واملقال ..  إالَّ من شهرين يف الفيصل، وقد أخذت بعض املقتطفات عسى أن أعطي رأيي يف هذه االثنينية               
 :لتطويل وقد اخترت منه هذه املقتطفات ق

األدباء والشعراء والفنانني ظاهرة فكرية وثقافية، ال ختلو من روح           )  صالونات( منتديات أو    -
حضارية، فهي منتجع خصب خمضر باملعرفة واألدب والشعر والفن، وقد وجدته لدى األمم عرب                 
العصور واألجناس، لذلك فهي ليست وقفاً على أمة دون أمة، أو جنس دون آخر؛ وتتميز جمالس                  

ألدباء عند العرب عن غريها من جمالس األمم األخرى، بأا ظاهرة دائمة، ومستمرة، ألن األمة العربية                ا
 أمة شاعرة، والشعر ديواا، وتراه أرقى فنون األدب وأروعه            - وعرب تارخيها األديب الطويل       -

 .وأخلده



أصبح معظم أدباء    ومن هنا تعددت جمالس األدب والشعر عند العرب، قدمياً وحديثاً، كما              -
الدول العربية يف العصر احلديث يولون اهتمامهم للصالونات األدبية، فنشط األدب والشعر من خالهلا،              
ملا كان يربز فيها من نشاط، وما يدور فيها من أحاديث وكلمات، واحتفاء وتكرمي بعضهم لبعض، ألن                 

 الوصال فيما بينهم، مبنأى عن األجواء       أصحاب الصالونات األدبية هم أدباء، ويتوقون إىل متكني روابط        
الرمسية، لذلك جتيء حمفوفة بالعفوية، ومقرونة بآيات اإلخاء والصفاء والود؛ لدرجة تستحيل حصصها             
ووقائعها إىل ضرب من آداب اإلخوانيات؛ وخباصة يف صالونات اململكة العربية السعودية، حيث جند               

عبد :  وخباصة داري األديبني  ..  ونات أدبية، ومنتديات شعرية   كثرياً من أدبائها حيولون دورهم إىل صال      
يف الرياض، وعبد املقصود خوجه يف جدة؛ واحلديث عن صالون األول حيتاج           )  رمحه اهللا (العزيز الرفاعي   

يف أسفار وأجزاء مثل صنيع الثاين      )  مخيسيته(إىل وقت ومقام كبريين، وال سيما إذا ما طبعت وقائع            
 ).ثنينيتها(دد الكالم عن الَّذي حنن يف ص

األديب اخلوجه يف جدة ينتجعه كثري من األدباء السعوديني والعرب يف           )  صالون( إن منتدى أو     -
ثنني من كل أسبوع، واستحال صالونه إىل مناسبة أسبوعية، يحتفَى فيها بعلَم من أعالم اململكة،               يوم اال 

 .يف عامل الشعر واألدب، أو أحد أعالم العرب
 .م حتضره زرافات ووحدانٌ من األدباء مع احملتفى به١٩٨٢/هـ١٤٠٣نذ عام  وم-
: لقاء زاخر بفنون األدب من    )  االثنينية(ثنني، أو يف تلك األمسية       وجيري يف ذلك اليوم اال     -

، تكاد تكون كلها وثائق ومواد       ..ذكريات، وحقائق، وأحداث، وكلمات، وقصائد، وحوارات      
 .كة العربية السعودية وأدبائها عامة ويف أدب احملتفى به خاصةومصادر مهمة يف أدب اململ

 وهلذا فقد وضع األديب عبد املقصود خوجه نصب عينه مشروعاً أدبياً رائداً موفقاً، وصمم                -
منذ بداياا وباستمرار، وطبع منها مثانية أجزاء، وها هو          )  ثنينياتاال(على تنفيذه، وهو طباعة وقائع      

ثنينية أقيمت خالل العام األول من عمر        اوالَّذي يضم أربع عشرة      ).  ثنينياتالا(اجلزء األول من    
إن األمل يزمحين بالتطلع إىل الوقت الَّذي       "  :ثنينيات، أي قبل مثاين سنوات؛ ولذلك يقول صاحبها       اال

ن من  ثنينيات مع حدوثها عاماً بعد عام، وال أظن أن يتحقق ذلك إالَّ بطباعة جزأي             تتواكب فيه طباعة اال   
ثنينيات السنوات الثمان املاضية، بترتيب حدوثها، واآلخر عن         اجزء عن   :  ثنينيات يف كل عام   اال
ال هدف هلا إالَّ العمل على تكرمي رجال        "وقد حدد صاحب االثنينية هدفها، أو أنه        "  ثنينيات العام ذاته  ا

 ".ف إالَّ معناه فحسبوهذا التكرمي ليس له من هد.. هلم مكانتهم يف اتمع، على خمتلف حقوله
ويلح )  شاعر األصالة واملالحم العربية اإلسالمية    ..  عبد اهللا بلخري  ( ويأيت احملتفى به الرابع       -

احلضور عليه ليسمعهم بعضاً من تلك املالحم، ويستجيب، فكانوا مستمتعني باملقطع األول من                
 .املة، وغريها من الشعرك) قرطبة: (ومبلحمة) سبتة: (ومبطولة) لبيك يا أم القرى: (ملحمته



 مث يروي شيئاً من ذكرياته مع اإلعالم كأول رجل إعالم يف اململكة العربية السعودية أمام                  -
 .امللك عبد العزيز، وعن األناشيد العربية اليت كان من روادها يف اململكة

يه حىت لو    ويبدو أن الناس، أو احلضور من املثقفني، ال ينقطع إعجام بالشعر واالستماع إل              -
كان من الشعر امللحمي، بل رمبا كان سبب اإلعجاب هو حاجتهم إىل االستماع لشعٍر ذي أنفاس                  

احلاجة إىل مطوالت شعرية كمالحم عبد      ..  ملحمية تترجم احلس العريب واإلسالمي يف عصرنا احلديث       
 ".اليت قوطعت بالتصفيق" اهللا بلخري العربية واإلسالمية واألندلسية،

 حماور أو أفكاراً أو نقاطاً عن سرييت الذاتية،         - أو كتبت    -ذا مسحتم يل فقد سجلت       واآلن إ  -
وقد بدأا منذ الطفولة املبكرة، وما كتبته عن سرييت الذاتية كتبته على شكل قصص، وعلى شكل                  

.. روايات، وعلى شكل خواطر أحياناً؛ وهذه السرية إن ترمجت شيئاً فإا تترجم شخصييت كما هي               
منطقة ..  تها بعفوية وبفطرية، وإن مسحتم أن أقرأ شيئاً من هذه احملاور، يف هلجتنا هلجة دير الزور                فكتب

هي الظهرة، يعين باديتنا، ويف تلك املنطقة كتبت عن طفوليت األوىل قبل السادسة، وكانت يف منطقتنا                 
ث يصحبنا الوالد مع األسرة     الظهرة، وهي املنطقة الصحراوية الشمالية من دير الزور باجتاه اجلزيرة، حي          

 كلما ارحتل للشمال متفقداً شركاته لدى أعيان األعراب، ويطول مقامه هناك خالل موسم              - أحياناً   -
 .الربيع بني بيوت الشعر واألغنام

، مبفهوم املنطقة هي ِشركة تقوم بني التاجر وأحد أعيان األعراب القاطنني               ]الشركة[ و -
فالتاجر يقدم املالَ أو األغنام،      .  ، وعنده رعاةٌ ماهرون بالرعي     ..ه األمانة وممن تتوفر في  )  الظهرة(

والشريك يقدم اجلهد والتعب املثمرين مسناً وصوفاً، يوردمها لعميله أو شريكه يف متجره يف دير الزور،                
 .مناصفةًويستمر يف التوريد حىت توفّي الشركة رأس ماهلا، وبعدها يصبح الوارد ورؤوس األغنام 

يف حسي بكل مظاهرها، وخباصة أعمال الرعاة يف املراعي،          )  الظهرة( وقد انطبعت حياة      -
واألعرابيات وهن حيلُبن النعاج واملعزة، ويصنعن مشتقات احلليب برضى وحب وجلد؛ واألعراب وهم             

 .جيزون األغنام مبهارة، وكانت الفطرةُ تتوج حياتهم، وترتسم يف وجوههم
 

  ))احلوايج(( 
وهي جمموعة جزر متداخلة متصلة ببعض      )  احلوائج( وكتبت عن طفوليت ما بعد السادسة يف         -

على ر الفرات، حماذية لطريق حلب دير الزور، وتبعد عن الدير مخسة عشر كيالً، وللوالد أراٍض                  
 القمح، والشعري،   شاسعة فيها؛ يعمل ا مجع من الفالحني، هلم نسبةٌ عشرية مما ينتجونه من زراعة               

، وما تنتجه من القثاء، واخليار، والقرع، والبطيخ بنوعيه األمحر           ]املقاثي[والعدس، والذرة فضالً عن     
 .واألصفر



خالل ِدراس  )  النورج(مع السباحة، والصيد، وركوب اخليل، وركوب       )  احلوائج( درجت يف    -
اليت تدورها  )  الغراريف(واسطة  حيث كانت السقاية ب   ..  خالل السقاية )  الغراف(احلبوب، وركوب   

 .البغالُ، والكدش، واحلمري؛ مث أصبحت فيما بعد باملاكنات
اخليول :   وكنا نقيم باحلوايج طيلة العطل الصيفية، وكانت واسطة نقلنا من الدير إىل احلوايج              -

وهو )  الطوف(للركوب، والبغال حلمل األمتعة واملؤن؛ وكنا نعود إىل الدير غالباً بالسفن، أو على ظهر               
أعمدة خشبية مترابطة متالصقة ببعض، تشكل أرضية ثابتة تطفو على سطح الفرات، وتقوى على محل               

 .العشرات من أكياس القمح، والعدس، والسمسم
 بكل صورها، ومعاملها وشؤوا؛     - أيضاً   -يف فكري وحسي    )  احلوايج( وقد انطبعت حياة     -

 فضالً عن   - سباق اخليول    -حة، والصيد النهري، والطراد     وخباصة أمور الزراعة، والسقاية، والسبا    
تقاليد القرية وأعرافها يف األفراح، وال سيما األهازيج اليت ترافق األعراس، والدبكة اليت تشارك فيها                

 و)  الربابة(وعزف  )  النايل(املرأة الرجل جنباً إىل جنب، وأغاين الشعراء بأصوام احلنونة، على أحلان             
 .- الشبابة -) املطبق( و) الناي(

 . وبدت يل حياةُ الريف أنشودةً مرحة، ال تعرف األحزان-
 

  ))احلويقة وما بني اجلسرين(( 
عن الدير، والسباحة عند اجلسرين وحتتهما، واجلزر       :   ومما كتبته عن طفوليت ما بعد السادسة       -

مث التقائهما بعد أن يشكل جزيرة      املنتشرة حوهلما، والفرات وانشطاره إىل فرعني حني دخوله الدير،           
وهي غاصة  )  رأس العصعوص :  (وايتها).  رأس الكسر :  (وبدايتها)  احلويقة:  (كبرية يطلق عليها  

وهو عريض يتسع   )  اجلسر العتيق (بالبساتني والعمارات، ويتم الدخول إليها من اجلنوب عن طريق           
املعلق، الَّذي ال   )  اجلسر اجلديد ( طريق   ملرور أكثر من سيارة، أما الدخول إليها من اجلنوب فيتم عن           

يتسع إالَّ ملرور سيارة واحدة، وهو أطول من األول بكثري، لذلك هناك اتصال هاتفي بني املدخلني                  
 .لتنظيم عمليات املرور والعبور

 ولقد كانت إقامتنا األوىل يف الدير باملنطقة الوسطى، جنوب اجلسر العتيق، مث انتقلنا إىل                  -
 .يف سكن يطل على شارع ما بني اجلسرين) احلويقة(

 وجتري السباحة غالباً حتت اجلسرين، وعند رأسي الكسر والعصعوص، تقع فجائع مؤملة،               -
..  فال مير يوم دون أن يبتلع الفرات طفالً أو فىت           ،حيث تكثر الغرقى يف تلك املواقع خالل السباحة       

 أمهات الغرقى املؤملة     املاهر الشهم؛ وهلذا كانت ولولةُ     وعلى مرأى منا، قبل أن تصل الغريق يد السباح        
 .ال تفارق ساكين ضفاف الفرات كل يوم



  ))املستعمر الفر�سي(( 
 وكتبت عن طفوليت يف سن العاشرة وما بعدها عن األيام اليت شهدت فيها مظامل املستعمر                  -

، ١٩٤٦ قبيل االستقالل عام     الفرنسي، اليت عمت معظم حمافظات سورية، وخباصة حمافظة دير الزور         
وقد ألقت الطائرات الفرنسية مئات القنابل على املنازل، فهدمتها، وذهب ضحيتها عشرات القتلى، بل              
مئاِتها؛ وظهرت يف املدينة بطوالت شعبية قادت حركة الكفاح املسلح، وكانت إحدى هذه                  

قع فرنسي يلجم العباد، ويرهبهم بشىت      وكان يف كل حي حامية أو مو      ).  احلويقة:  (الشخصيات يف حينا  
 ).احلويقة: (قائد موقع) شتيل(الوسائل، وكان 

وعناصره )  شتيل( يف اهلجوم على     - على حنٍو ما     - مع الثوار    - حنن الصغار    - وشاركنا   -
بقيادة بطل احلي الشعيب، املقاتل ببندقيته حيناً، وبسيفه الَّذي حصد به العديد من رقاب الفرنسيني،                 

 .ترك لنا سحب جثثهم وإلقائها من أعلى جسر العتيقو
حني استطاع خلق الفنت    )  فرق تسد ( وحتقق اجلالء، ولكن املستعمر الفرنسي وفِّق يف سياسة          -

: شرقيني، ووسطيني، وكانت عشرية    :  داخل صفوف الشعب، وتقسيمه إىل فئتني متخاصمتني        
 .از للوسطيني تنح-) صخر( عشرييت، وهي من بين -) اخلرشان(
 

  ))الريفية(( 
 ومن الوقفات اليت وقفت عندها يف كتابايت عن حيايت يف سن الصبا والفتوة، بدايات كتابة                  -

القصة، ونشر بعضها يف االت الدمشقية األسبوعية قبل نيلي الشهادة اإلعدادية، مث التحاقي بعدها               
كت بصمات ال متحى من النفس والذاكرة،        بدار املعلمني الريفية يف يربود؛ قضيت فيها سنتني وتر         

واختذت يف الريفية من الطلبة بعض األصدقاء الَّذين يشاطرونين الفكر وميول الكتابة واألدب، متخض              
عن ذلك كتابات قصصية وروائية، ورسائل إخوانية زاخرة مبعاين الصداقة واملثل واألحداث التارخيية؛              

لعاصي قبيل التخرج، وكان من املقرر زيارة الدير بعد          وفجعت بأعز األصدقاء، حني غرق بنهر ا       
 .التخرج ليتعلم السباحة فيها

 وكانت دار املعلمني الريفية خترج معلمني ريفيني، خيدمون يف األرياف، يعلمون أبناء الريف               -
تلك أصول الزراعة بأحسن األساليب العلمية، إضافةً للتعليم االبتدائي للمقررات املعهودة، والتحقت ب           

 الفطرة السليمة، والسليقة    - آنذاك   -الدار حباً بالريف وأبنائه وآبائهم البسطاء، الَّذين وجدت فيهم          
اكتسبت بعض التجارب،   ..  العضوية، والرباءة الصادقة؛ وأمضيت أربع سنوات يف التعليم الريفي          

 .والقصص املستوحاة من تلك البيئة الريفية



 إجازة يف اللغة العربية وآداا من جامعة        - بالدراسة احلرة    - ويف أثناء ذلك استطعت أن أنال        -
 .دمشق

  ))كلية ضباط االحتياط(( 
 من اآلثار األخرى اليت هلا أمهية يف حيايت، وهي اليت خلّفتها خدميت العسكرية يف كلية ضباط                 -

 عما اكتسبته   االحتياط يف حلب، وكان للبيئة العسكرية دور كبري يف نتاج الكثري من القصص، فضالً              
من معلومات تارخيية وبطولية عن اجلزائر، إذ صدف أن تعرفت على ثلة من الشباب اجلزائري قدموا،                 
موفدين، من جيش التحرير اجلزائري، ليصبحوا ضباطاً، ومن مث يعودون إىل أوطام مقاتلني ومدربني،              

على حب العرب، وكره    ؛ وتولّدت لدينا صداقة محيمة التقت       ١٩٥٩،  ١٩٥٨:  وكان ذلك يف عامي   
الفرنسيني املستعمرين، وأصبحت واحداً منهم، واستمرت الصداقة والتواصل بيننا بعد عودم، من             
خالل الرسائل امللتهبة اليت يصفون يل فيها احتدامهم، وقصص بطوالت جيشهم ضد املستعمر                 

 .الفرنسي، ومن أرض املعركة، ومواقع القتال
ري وفكري يف عمليات التحرير واالستقالل من خالل          وإذا كنت شاركت معهم مبشاع      -

 يف عمليات التعريب طيلة     - من بعد االستقالل     -كتابايت ورسائلي هلم، فإين شاركت معهم أيضاً         
 .سنوات مخس أمضيتها عندهم، وقد تقلّدوا مناصب وزارية وقيادية يف الوالية واجليش

 

  ))مصري الكتابات الذاتية والقصصية(( 
 مولعاً بالقصص املروية، فإين أختمت ا       - وخباصة الطفولية    -ت خالل تلك املراحل      لئن كن  -

يف سن الصبا مطالعة وكتابة، واستمررت على هذا املنوال حىت أقلعت عنها إىل حد ما، النشغايل                   
القيته  ملا   - ثانياً   -بالكتابات األدبية، والبحوث، والدراسات الفكرية والنقدية؛ هذا أوالً؛ والنصعاقي          

وفوجئت به يف مواقف كثرية وأحداث جسام اعترضت سبيلي، كالتغيري الكبري السيئ الَّذي ملسته يف                
ممارسات وعقلية بعض أهل الريف والفالحني، الَّذين متلكوا األراضي بقانون اإلصالح الزراعي؛               

يف معاملتهم  ..  موالصدمة الصاعقة ملا وجدته من بعض اجلزائريني، سواء من عامة الشعب أو خاصته             
 .للعرب الوافدين واملُعربني

 

  ))الفكر العروبي قبل القدوم للسعودية(( 
 كان اجلانب العرويب هو البارز يف فكري وكتابايت عن القضايا املتنوعة، وخباصة يف تراجم                 -

شكيب :  لاألعالم الفكرية، واألدبية، والشعرية يف الوطن العريب، اليت أفضت يف الكتابة عنها، أمثا              



أرسالن، وعبد احلميد بن باديس، ورفيق العظم، ومصطفى الغالييين، وأمحد موسى سامل صاحب جملة               
 .فضالً عن الكتابة يف أدب السرية والرحالت الَّذي كنت شِغفاً ومغرماً به.. وغريهم) األنصار(
 

  ))تالحم العروبة واإلسالم(( 
على إميان كبري، مل أكن أعهده يف نفسي بتلك          كانت هناك حلظة مبِهرة تفتحت فيها روحي         -

حلظة مثويل أمام احلرم النبوي الشريف، عند قدومي إىل املدينة املنورة ألول             ..  الصورة املشرقة الرائعة  
مرة متعاقداً مع اململكة العربية السعودية، منذ حوايل عشرين عاماً؛ عندها أخذ اجلانب اإلسالمي                 

ابايت اليت كان التالحم بينهما هو حمورها، وال سيما يف بعض املؤلفات اليت             يواكب اجلانب العرويب يف كت    
 .ظهرت يل بعد ذلك

 

  ))األدب السعودي(( 
 بدأت أكتب يف األدب السعودي، الَّذي شِغلت به كثرياً، لدرجة أصبحت أجهل الكثري عن                -

 .أدب وأدباء بالدي ممن برزوا خالل إقاميت يف السعودية
 

وحيب ألدب السرية والرحالت داِفعني يل كي أحبث عن أدباء سعوديني كتبوا يف              وكان ولعي    -
ذلك األدب؛ وحني عينت يف املدينة املنورة ألول مرة، وقع نظري على أول كتاب يف األدب                    

) ذكريات طفل وديع  :  (السعودي، ويف السرية الذاتية لألديب الراحل عبد العزيز الربيع، وكان بعنوان          
اجلاسر :  قدمت الرياض، وقع اختياري على ثالثة أدباء، هلم نتاج يف ذلك األدب، إثنان مها              أما حني   

وابن مخيس، اللذان أفضت عن كتاباما الرحلية يف جريدة اجلزيرة بدراسات استغرقت حلقات كثرية              
 ).أبو زامل: (متتابعة؛ والثالث هو املرحوم أمحد السباعي يف سريته الذاتية، ومن خالل كتابه

 

 وكان صدى تلك الكتابة مقبوالً، وصدف بعد ذلك بعام أو أقل أن نال الثالثة جائزة الدولة                 -
 .التقديرية لألدب

 

وللرحالت اليت تشع بإضاءات كاشفة لألعماق       ..   وتابعت الكتابة عن ذلك الفن األديب       -
 يف أدب واحد،    -السرية   الرحالت و  -الدفينة من سرية صاحبها الذاتية والثقافية؛ وحني دجمت األدبني          

فأزمعت على طبعه، مث عدلت عن ذلك، آخذاً برأي أحد األعزاء، وهو             ..  جتمع لدي جملدان كبريان   
األديب والناقد الكبري منصور احلازمي، الَّذي كان يرى ضرورة فصلهما عن بعض؛ ولكنه مل يطبع                 

 .آنذاك، وأوشك اآلن على الظهور



 عن األدب السعودي، يشكل بضعة جملدات،       - وقت طويل     منذ - كما جتمع لدي كم كبري       -
أشبه باملوسوعة األدبية السعودية، وكادت أن تظهر مع كتب أخرى من املختارات اليت أنتجتها، لوال                

 .أزمة حرب اخلليج اليت انعكست على اإلصدارات الثقافية واألدبية على حنٍو ما
عودية اليت فتحت يل صدرها بشوق        وأغلب تلك الكتابات نشرت يل يف الدوريات الس          -

الة العربية، والفيصل؛ ويل معها جتارب ال تنسى، وتعاون          :  وحب، وخباصٍة جريدة اجلزيرة، وجمليت    
وثيق؛ متخض عنه صداقات محيمة مع رؤساء حتريرها، وال سيما رئيس حترير الة العربية األديب محد                 

 . الصايف، ومن بعده الدكتور زيد عبد احملسن احلسنيالقاضي، ورئيس حترير الفيصل األديب علوي طه
 ويستدرجين حديث الصداقة مع بعض األدباء السعوديني لذكر األديب عبد الرمحن املعمر،              -

إذ زودين  ..  الَّذي لواله ملا عرفت الكثري من شعر شاعرنا الكبري عبد اهللا بلخري، وملا متتعت ببعض شعره               
على الكتابة عن شاعرنا الكبري؛ وما زال يف اجلعبة الشيء الكثري، سواء            به، فكان له الفضل يف إقدامي       

 .ما كان عنده من مالحم مل تنشر، أو ما كان عندي من رؤى أدبية عن تلك املالحم
مثلما ..   ولذلك تظل الدعوة امللحة إىل طباعة شعره قائمة، حىت ال نظل نستلبه بعض شعره               -

استطعت استدراجه على التفضل بإهدائي جزءاً من مالمحه، واحدة         حصل يل معه يف العام املاضي، حني        
منها عن الغزو االستعماري لدمشق، مما أثارت يفَّ مشاعر وأحاسيس سامية، وذكريات ال تنسى عن                
االستعمار الفرنسي لسورية، ومما ازداد التواصل الفكري والوجداين بيننا، وعمق جذور التالقي واحملبة             

ين أستمر يف حيب للشعر امللحمي، الَّذي يقدم لنا أحداث التاريخ العريب واإلسالمي               يف قلبينا، وجعل  
 .بتلك الصياغات الشعرية املتألقة، واليت ترمسه أمامنا حياً، فنعيش معه بكل جوارحنا ووجداننا

من اجلزيرة العربية إىل املغرب األقصى؛ ومأساة       ..  زحف أنوار اإلسالم  :   ومن املالحم األخرى   -
 .ري املؤمنني ابن عباد؛ وملحمة معركة الزالقة يف األندلس، وغريهاأم

 وقد اقتطعت بعض انطباعايت عن تلك املالحم الثالث مما كتبته عنها، وإن كان الوقت، ترونه،                -
 .مناسباً ومالئماً، سأقرأ ما اقتطعته بعد فراغي مما أثقلتكم به، وال بد أن تتحملوا ذلك حىت النهاية

 

  ))الشعيبالشعر (( 
 . ومبناسبة التأثر والتأثري، أورد شيئاً له عالقة بنفسي وطبيعيت وفطريت؛ وهو الشعر الشعيب-
لقد أثّر شعره يف نفسي،     )  عمر الفرا :  ( كان عندنا وما يزال شاعر من العشرية اخلرشانية يدعى         -

بة عن شعره، وشخصيته    فحصلت على بعض دواوينه وقصائده املسجلة بصوته، فكانت دافعاً قوياً للكتا          
اجلذابة، اليت سحر ا اجلماهري الغفرية من الطبقات العامة واملثقفة على السواء، وخباصٍة يف طريقة إلقائه                



الرائعة اليت يقرب ا الشعر الشعيب ملسامع ومشاعر املستمعني، ويالصق وجدام، ويعيد لذاكريت               
 .ل مالمساً لطبيعيت وفطريتاآلفاق الواسعة لبيئيت البدوية والقروية، فيظ

 

 وقد وجدت شيئاً من شاعرية ابن بلدي يف شخصية شاعر شعيب سعودي، هو األمري الفيصل،                -
 ديواناه، بروحه الشعرية األصيلة، اليت جتعل شعره قريباً من الشعر الفصيح،             - أيضاً   -الَّذي أثارين   

 إىل عامله الشعري الزاخر     -لعامة   وخباصة ا  -واستطاع به أن يرفع من مستوى مستمعيه وقارئيه          
 .بالرؤى والصور التراثية األصيلة، املشفوعة بالقيم الفنية والثقافية املعاصرة

 
 

  ))مسة وميزة يف األدباء السعوديني، وغاية الشعر الكربى(( 
حب :   وجدت ممن كتبت عن أدم السعودي منطاً، بل ظاهرة تالصق جذوري وفكري، هي              -

، وهو حس العريب بأصالته وشخصيته       .. واتمع، والبيئة بكل أعرافها وتقاليدها      االنتماء لألرض، 
 .الفطرية، والبعد عن التصنع وجماراة زيف اآلخرين

 

، فانعكس على رؤييت األدبية والنقدية، ويف        .. ورمبا كان ذلك سبب تقدمي وتقومي أعماهلم        -
نقلُ مهومنا ومعاناتنا وجتاربنا    :  وأبرزهامفهومي للشعر عامة، وشعرهم خاصة، ويف غاياته الكربى،          

 .اخلاصة والعامة جبدارة، وهي بطبيعة احلال مهوم الشاعر، ألنه حيتويهما بأعماقه معاً
 

 وإذا قرأنا هذا الشعر جتاوبنا معه، وكلما تكررت قراءتنا له، ازداد ذلك التجاوب؛ عندها                -
عه، مثلما جتاوبنا مع شعر املتنيب وغريه من         سيكون شعراً خالداً، ألن األجيال القادمة ستتجاوب م        

الشعراء األفذاذ، وسيكون وثيقة وجدانية يف خلود العواصف مبختلف صورها ونزيفها لدارسي أعماق             
 .الشعوب الوجدانية يف مسرية احلياة والرحيل

 

  ))الرسائل اإلخوا�ية(( 
 - كما ذكرت    - حوزيت    إن الرسائل اإلخوانية والوجدانية، واملذكرات اليومية اليت يف          -

 الكثري مما جتمع لدي، ولكنها حتمل طابع األدب والنقد إضافة ملشاعر            - وأنا يف السعودية     -أضفت هلا   
احلب والود؛ وإين ألعتز ا ملا حتمله من الصفاء والنقاء التعبريي والفكري والوجداين، فمنها ما كان                 

، فضالً عما أمسعه منهم شفوياً      ..و تقريظاً عن بعض مؤلفايت    رداً وتعبرياً عن كتابيت عنهم نثراً وشعراً، أ       
 .يف مناسبات متفرقة؛ وسأورد مناذج منها مما اخترته، عن املوقف األول، فالثاين، فالثالث الشفوي

 



 ):٢(، )١: (مناذج
 نقل يل الصديق األستاذ أسامة السباعي، وهو يقرأ ما كتبته عن أبيه الراحل أمحد السباعي،                 -

هذا أحسن ما   :  إذ قال وهو يف أيامه األخرية     )  خاليت كدرجان :  (دراسة حول جمموعته القصصية   وكان  
 .كتب عين حىت اآلن

 

 قبل أن أقرأ شيئاً مما كتبته عن تلك املالحم لشاعرنا عبد اهللا بلخري، وهي عبارة عن انطباع                   -
 عدت إىل بعض خمطوطايت     سريع، بل هي مدخل لعامل كل ملحمة على حدة؛ وهنا أود أن أقول بأين قد              

القدمية عما كتبه عن أمري البيان شكيب أرسالن، فوجدت الكثري من التقارب بينه وبني شاعرنا عبد اهللا                 
إن أول قصيدة اختارها شكيب أرسالن من شعر باكورته، كانت          :  بلخري يف بعض الوجوه، منها مثالً     

مثلما كان شاعرنا بلخري يلقي      .  .وسنه ست عشرة  "  احلكمة"  :تلك اليت أنشدها يف حفل مدرسة      
، يوم كان يف سن صغرية؛ وكذلك يف شعر أرسالن امللحمي ذي النفس              "الفالح"  :قصائده يف مدرسة  

ذكرى "  :هـ؛ والثانية يف  ١٣٢٠عام  "  موقعة حطني "  :األوىل اليت نظمها عن   :  الطويل، كقصيدتيه 
ثنتني  سياحته إىل األندلس؛ ويف اال     هـ، إثر مشاهدته مسجد قرطبة يف     ١٣٣٠اليت نظمها عام    "  األندلس

 .يقول الشعر بعد مشاهدته املواقع التارخيية
 

 وهي احلالة نفسها اليت يعيشها شاعرنا عبد اهللا بلخري يف نظمه لكثري من مالمحه اإلسالمية                  -
 .واألندلسية، ويف احلال تتفجر شاعريته عن مالمحه

 

  ))من الرسائل املوجهة للمحتفى به(( 
 ".حفظه اهللا"األخ األستاذ حممود رداوي  سيادة -
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته؛ وبعد-
فأشكركم على إهدائي نسخة    "  كتابات خمتارة يف العروبة واإلسالم    "  : قرأت بشوق كتابكم   -

 كثريون، وكأم يتهيبون    - حبرية   - الختيار هذا املوضوع الَّذي حيوم حوله        - أوالً   -منه، وقد وفقت    
التصريح حول هذه احلقيقة البلجاء، وثانياً يف إعطاء املوضوع حقه، وتتبع الكتابات فيه؛ ويبدو أننا               من  

منر مبرحلة فيه رجعة إىل الصواب، والفخر بالدين اإلسالمي عقيدة والعروبة عنصراً، فإذا يأ للمرء                 
 ينقصه؟ مع أطيب التحية من       يف إناء المع من مادة قوية وأصيلة، فماذا يعيبه يف ذلك أو              زالالً اًماء

 .أخيك
 عبد العزيز اخلويطر

 .هـ١/٤/١٤١١



 . سعادة األديب الكبري األستاذ حممود رداوي املوقر-
 حتية معطرة من جوار البيت العتيق، ومتنيات لك بدوام الصحة واهلناء، وأجد قلمي عاجزاً عن                -

ت ا على ما احتواه ديواين مرابع        تقدمي أمسى آيات الشكر والعرفان، للدراسة القيمة اليت تفضل          
األنس، مما كان هلا وقع محيد يف نفسي، واميان صادق بأن الكلمة الطيبة ال ميكن أن تصدر يف هذا                     

 .العصر إالَّ من إنسان كرمي، وقد جاءت منك هدية غالية وميسماً مضيئاً أتوج ا جبهيت
قام الطاهر بدعوات يقيك اهللا ا شر        وبعجزي عن جمازاتك ال أملك إالَّ التوجه عند هذا امل           -

 .أحزان الزمان، وحيفظك بعني عنايته ورعايته رمزاً لكل كلمة طيبة
 . مع قبول أحسن حتيايت وأجل تقديري-

 املخلص 
 مصطفى زقزوق 

 .هـ١٤/٤/١٤٠٧ 

  ))فتح باب احلوار(( 
 :بدأ احلوار بسؤاٍل من األستاذ جمد مكي يقول فيه

عبد اهللا بلخري   :  األدب السعودي واهتمامكم بالعاملني الكبريين العبدلني      نشكر لكم عنايتكم ب    -
وعبد اهللا بن مخيس، ولكن نتساءل هل لكم اهتمام باحلركة األدبية والشعرية والعلمية يف أرض الشام                 

 اليت نشأمت على أرضها؟
 :وأجاب احملتفى به قائالً

 إىل  - كما قلت    -ذاك االهتمام وصرفين     االهتمامات كانت قدمية، وجميئي إىل اململكة أوقف         -
األدب السعودي، لذلك منذ عشرين عاماً إىل اليوم أكاد ال أعرف من الشعراء اجلدد أو األدباء اجلدد                 

 .يف سوريا، بينما القدامى قد كتبت عنهم كثرياً
 

 :ومن األستاذ عبد اهللا زهران ورد السؤال التايل
ركني يف اجلهاد الشيخ حممد سعيد العريف، نرجو التكرم          من كبار علماء دير الزور ومن املشا       -

 .بذكر ما تعرفونه عن هذا الشيخ املفضال
 :ورد ضيف االثنينية قائالً

 فعالً هو شيخ جليل وعامل عالمة يف الدين واللغة العربية، وله تاريخ نضايل وإصالحي، وكان                 -
، وخطبه يتجمع   "حي يف دير الزور   "ميدية  يدعو من خالل اإلمامة اليت تسلمها، إذ كان إمام مسجد احل          



هلا نفر كبري من كل األحياء ليستمعوا إىل خطب الشيخ حممد العريف، وله أخ صاحيب وصديقي امسه                  
إمساعيل العريف أديب، والشيخ سعيد العريف حمبوب ويقدم فتاوى كثرية للشعب واألهايل، يسألونه عن              

عية، وأيضاً له مواقف سياسية ووطنية حيال فرنسا، وكتب         أمور كثرية يف أمور الدين واألمور االجتما      
عنه أخرياً أحد أصدقائنا يف دير الزور كتاباً جيداً، وأعطاه حقه ونقل كل ما قيل عنه؛ وشكراً لصاحب                  

 .السؤال اهتمامه بعلماء أو أدباء أو شخصيات دير الزور
 

 :ومن األستاذ عبد ايد الزهراء ورد السؤال التايل
 تسعون بكل جهودكم حلث الشيخ عبد اهللا بلخري على نشر            - إن شاء اهللا تعاىل      -م   لعلك -

 .ذكرياته ومذكراته؟ ويكون لكم جهد مشكور يف ذلك
 :فرد األستاذ الرداوي قائالً

 إن شاء اهللا، أنا أريد ذلك، أنا أحب شعره ال جماملة إمنا جتاوباً؛ لقد أحببته قبل أن أعرفه،                     -
.. ديق عبد الرمحن املعمر قدم يل حيث كان يرى اهتمامايت األدبية والكتابات            وذكرت لكم بأن الص   

أعالم وأدباء من اململكة، وقال أقدم لك جمموعة من الشعر وأنت حتكم؛ فزودين ببعض هذا الشعر،                 
وفعالً بدأت أقرؤه ووجدته يعرب كثرياً عن قيم ومشاعر من أعماقي، ووجد جتاوباً كبرياً لقيم يطرحها؛                

ذا التجاوب جعلين أطلب املزيد من األخ املعمر وأعطاين؛ وكنت أظن أنين مجعت كل شيء، وإذ                  فه
 استدرجته وأخذت منه    - كما ذكرت منذ قليل      -عند شيخنا وشاعرنا الكثري، وحىت العام املاضي         

يعين ..  بعض املالحم وإذ عنده شعر آخر كثري، ويف كل املوضوعات، وخاصة هذه املالحم العربية               
 منذ أشهر يف جملة الفيصل؛ وهذه املالحم         - أظن   -لحمة الغزو الفرنسي على دمشق، ونشرت        م

األخرى أريد أن أعطي السامع والقارىء حملة عن بعض هذه املالحم ليشارك معي، ونأخذ وننتزع منه                 
ذ حقه كما   ليعطينا أكثر، أو ليطبع هذا الديوان الَّذي طال االنتظار، وبالتايل ليستكمل الدراسة وليأخ             

 .جيب، عبد اهللا بلخري مل يأخذ حقه إىل اآلن
 

 :وتدخل األستاذ عبد املقصود خوجه قائالً
أجدين مشاركاً لك يف اإلجابة على هذا السؤال، فقد انتزعت من معايل الوالد وعداً              :   سيدي -

 كما  -ياته  بأن يعطينا ما لديه من شعر ليحفظ لألجيال القادمة، وكان قد تفضل ونشر شيئاً من ذكر                
ونرجو أن يضيف إليها ما لديه من وثائق وصور؛ أنا أعرف            "  الشرق األوسط "  : يف -تعلمون مجيعاً   

 - أنَّ لديه ما يثري وما ينفع ويشرف، وأرجو          - للعمر الطويل الَّذي قضيته جبانب معاليه        -شخصياً  
ة، وأكون بذلك مؤدياً     إىل هذه احلظو   - بإذن اهللا    - أن أصل    -وأصل برجائي إىل درجة االلتماس      

لشيء من الواجب حنو الشيخ عبد اهللا بلخري، القمة اليت أعترف بكثري من الفضل هلا علي يف التوجيه؛                  



ومما ال شك فيه أن األجيال القادمة ستسعد حبفظ هذا التراث، وأجد من واجيب أن أقول ملعايل الشيخ                   
جب أصبح جتاه هذه األمة جيعله يف موقف يضع          أنَّ الوا  - من ابن يكن له كل التقدير واالحترام          -

 أن يعيننا على أدائها يف حياته       - سبحانه وتعاىل    -هذه األوراق بني أيدينا لنتسلم األمانة، ونسأل اهللا         
وأرجو أن  ..   أن يعطيه معها الصحة والعافية والتوفيق الدائم       - سبحانه وتعاىل    -املديدة، اليت نسأل اهللا     
 .ذه املناسبة كلمة وعدأمسع من معاليه يف ه

 

 :ورد معايل الشيخ عبد اهللا بلخري قائالً
 لقد هاتفين حلسن احلظ األستاذ مصطفى عطار يف يوم من األيام كعادته يف أمور كثرية، وإذا                  -

تطبع كتاب عن نفسك وعن ذكرياتك وتوزعه يف البالد؟ قلت          :  به حيمل علي محلة شديدة ويقول يل      
هذا :  قلت له !  ألّفه األستاذ الرداوي  :  ما حصل؟ قال يل   :  قلت له !  نعم عنك :  عين أنا؟ قال يل   :  له

الرداوي كتب عين كتاباً ووضعته يف درج، وله عشر سنوات مل أفتحه، ألين بعد ما قرأته؛ ولكن                    
حيمل الغالف  :  اقرأ يل بعضاً منه؛ فقال     :  هو أمامي؛ قلت له   :  الكتاب الَّذي قرأته أين هو؟؟ قال      

واهللا لقد عملها، سرق    :  وطابعه األستاذ عبد املقصود خوجه؛ قلت      ..  كذا، وكذا :  تاليةالعبارات ال 
إن :  املسودة من الدرج، فقد زارين مع األستاذ عبد العزيز الرفاعي عدة مرات، وقلت هلم ذات مرة                

كّره زيادة  س:  أحد األخوان السوريني ألَّف كتاباً وأرسله وأنا ال أعرفه؛ فقالوا ملاذا مل تطبعه؟ قلت هلم               
 .فبعثه مع سائقه.. أرسل الكتاب: عن الالزم؛ مث قلت له

أنَّ عندنا أستاذاً     : فأنا أشكر ذه املناسبة األستاذ الرداوي، فقد قال يل األستاذ ابن معمر              -
قديراً على الكتابة عن الذكريات، وعن الشخصيات األدبية، وعن الشعراء؛ وأنه قد أحل علي مراٍت                

عطيه شيئاً عنك وليس عندي عنك ما أعطيه، فأعطيته بعض اجلرائد وأخذ جيمعها مين               كثرية يف أن أ   
ومن غريي، وبعد ذلك ظهر كتاب امسه عبد اهللا بلخري ألستاذنا الرداوي، وأنا أقول أستاذنا بكل معىن                 
الكلمة وال تواضع يف ذلك، ألنه غمرين يف ما كتب؛ مث اتضح ِإن الشيخ عبد املقصود أخذ الكتاب                    
وهو مسودة، وأرسله إىل مطبعة يف دمشق، وطبع منه كمية كبرية تقدر خبمسة آالف، أو بستة آالف                  

: نسخة، أخذ يفرقها، ومل يعطين منها شيئاً حىت عرفت من األستاذ العطار، فهاتفت الشيخ عبد املقصود               
ه؛ وأرسل يل   أبعث لك نصيبك من   :  ما هذا يا رجل؟ تطبع كتاباً عين وال ترسل يل منه شيئاً؟ فقال              

 .إذا مل ختين الذاكرة..  نسخة٢٥٠كرتوناً فيه 
 

 إين أنتهز الفرصة ألشكر عبد املقصود شكراً جزيالً، وما بيين وبني عبد املقصود هو ابن                   -
صديقي احلميم األستاذ الكبري حممد سعيد عبد املقصود؛ وعلى حب حممد سعيد عبد املقصود أحببنا                

 .غرياً وحضرنا والدتهبعد ذلك عبد املقصود، وكان ص



 لقد كانت صداقيت مع حممد سعيد عبد املقصود صداقة محيمة يندر أن توجد بني أديبني،                  -
هنة أالَّ تكون كما يرام، كما تزاملنا يف اإلذاعة وأخذنا مدة           فالغالب يف األدباء والشعراء وأصحاب امل     

لموظف الصدوق، فقد كنت أخاف ركوب       ل طويلة، وأنا ذه املناسبة أذكر أن عبد املقصود كان مثاالً         
الطائرة، وعملي يف الرياض يف ديوان امللك، مث أضيفت إيلَّ اإلذاعة؛ تركت عبد املقصود يف اإلذاعة                 

ماذا مت يف املعاملة    :  جبدة مع بعض اإلخوان إلدارا وعملها، وكنت أسأله عن بعض املعامالت باهلاتف           
نعم؛ وكان قصدي بنعم أن يضعها يف ظرف        :  عليها؟ فأقول له  هل حتبون أن تتطلعوا     :  الفالنية؟ فيجيب 

ويرسلها يل، لكنين أفاجأ به يف اليوم الثاين وهو يدخل علي يف مكتيب يف ديوان امللك عبد العزيز                     
 بعد  - أنا أشكر عبد املقصود، وأشكر األستاذ الرداوي على تأليف هذا الكتاب وإصداره              -بالرياض  

وأنا أريد أن أراك أيضاً، ألين أريد املزيد مما عندك؛          :  إنين أريد أن أراك؛ قال    :  ذلك بعثت له وقلت له    
 .فجاءنا بعد ذلك وأطلعته وأعطيته

 

، فال مانع من أن نقول      .ما دمنا وصلنا إىل هنا والسرية انفتحت على ما يقولون          ..   باملناسبة -
وذه املناسبة فالشيشان الَّذين    وليس يف هذا أي مبالغة؛       ..  إن عندي شيئاً كثرياً   :  لكم بالصراحة 

تسمعون كل يوم عن بطوالم كان زعيمهم األكرب هو الغازي ااهد شامل باشا، وشامل باشا رجل                 
عظيم تعرفه الدنيا كلها، وجيهله العرب كلهم؛ شامل باشا ملا اطلعت على سريته قاتل الروس حىت                  

 أن عدد الشيشان يبلغ ثالثة أو أربعة ماليني،          غُِلب بعد ذلك على أمره بكثرة الروس؛ مسعت الليلة         
 اً سنة بناء  ٣٠بينما عدد الروس اآلن هم مائة ومخسون مليوناً مع أحالفهم، فعملت معلقة قدمية منذ                

على ما مسعت، والَّذي حببين إليه بعد ذلك هو قصة كيف أُِسر يف احلرب، مث أُخذ أسرياً بعد ذلك،                     
م، وطلب أن يأيت إىل     ١٩١٧ة قيصرية قبل أن تأيت الثورة الشيوعية يف         وأمر القيصر عندما كانت الدول    

حىت دخل على القيصر يف جملسه، فوقف ومشى أمام القيادة          ..  ليننجراد؛ فذهب إىل هناك مكرماً حمترماً     
سيأتيكم اآلن من أتعبنا سنوات عديدة حىت       :  كلها، ألنه مجع كل أركان احلرب الروس أمامه وقال هلم         

ودخل وسلم عليه وكان طويل القامة      ..  إخل..  أن نغلبه مع قبائله الشيشان والداغستان إخل      استطعنا  
لقد استدعيتك اآلن ألراك، ألن     :  ورحب به وأجلسه جبانبه، وقال له     ..  كعادة أهل تلك البالد، إخل    

ن امسك وأعمالك على رأس كل روسي، وبعد ذلك أريد أن أمسع منك أي أمنية تريدها أنا أقول لك م                  
؟ أنا  .؟ سأصدر فيها أمر، ما الَّذي تريد؟ تريد قصراً يف أي بلد من بلدان روسيا               اآلن هي مقضية حاالً   

أشكرك على  :  أوالً:  استمع إليه حىت انتهى، وقال له     ..  أعطيك أعظم قصر من قصور القياصرة وغريهم      
هللا يف املدينة، فإن استطعت أن      مث أخربك أنه ال أمنية يل بعد اآلن، إالَّ أن أدفن جبوار رسول ا             ..  تكرميي

 .تكرمين توسط أمام تركيا



 هو سلطان الدولة    - سنة   ٣٣ أي قبل    - طبعاً تلك األيام كان السلطان عبد احلميد           -
أنا أبذل كل جهدي مع صديقنا السلطان عبد احلميد وأن تذهب أنت إىل             :  اإلسالمية؛ فقال له القيصر   

وهذا ما مت؛ وعندي    ..  ، وأعطيك خنيالً، إخل   ، وأعطيك أراضٍ  االًاملدينة وأن تعيش هناك، وسأعطيك أمو     
لك هدية أخرى، فطلب من بعض أفراد حاشيته إحضار سيفه، السيف الَّذي أُِخذَ منه يوم أُسر؛ فجيء                 

أنا أعيده لك بالتكرمي وأقلدك إياه اآلن أمام كل الناس، وأخربك أنك            :  له بالسيف يف صندوق، فقال له     
أنت وقبائلك، وعندنا ألوف من القتلى، وهذا هو السيف، وأنا أعطيكه؛ رجع بعد ذلك إىل               أتعبتنا جداً   

 .بالد الشيشان، وبدأ يعد أمتعة السفر إىل املدينة، ليدفن جبانب رسول اهللا.. بالده
 هذا اللقب الغازي يف تلك      - كتب القيصر للسلطان عبد احلميد أنه سيمر عليكم الغازي            -

هد العثماين تعترب كلمة عظيمة، حنن اآلن نقول البطل يف التمثيل هو فالن، كلمة بطل               األيام، أي يف الع   
كلمة كبرية ال تعطى إلمساعيل ياسني، متنح لشخص أعاد ستالينجراد، أو لصالح الدين األيويب، أو                 

 ؛ فنحن عندنا األلفاظ ماتت والبطولة أصبحت للراقصني والراقصات، األحياء منهم واألموات            ..غريه
 ومر الغازي على استنبول طبعاً، فاستقبله السلطان عبد احلميد استقبال الفاحتني، وأكرمه وأحسن               -

ما دمت مصراً على الذهاب إىل      :  نزله؛ وعندما عزم على السفر ودعه السلطان عبد احلميد، وقال له          
، ألن املدينة،   املدينة فأنا ال أستطيع أن أقول لك إنين سأمنحك أي قصر يعجبك يف استنبول تأخذه                

إن القيصر عرض علي قصوراً وأنا أديت واجيب واندحرت وأُسرت، واآلن أنا             :  أفضل؛ فقال الغازي  
ذاهب إىل املدينة، فأصدر السلطان أوامره إىل الوالة العثمانيني ومن مجلتهم وايل املدينة، ويف طريقه إىل                

دمشق؛ وعندما وصل إىل املدينة صدرت      املدينة أقيمت له االحتفاالت يف بريوت، كما أقيمت له يف            
؛ وقبل  ..األوامر بأن خترج املدينة بأسرها، فخرجت املدينة بالقواد، واألشراف، والقبائل، واملشايخ            

 أو الوايل   -وإذا احلاكم   ..  وصوله إىل املدينة اغتسل ولبس اللباس الشيشاين، وعندما وصل إىل الباب          
لباب، فسلموا عليه والتفتوا، فإذا به حايف القدمني، فسأله          التركي مع من معه كلهم واقفون على ا        -

مل أنس ولكنين سأذهب ماشياً من هنا إىل أن أصل إىل قرب             :  هل نسيت احلذاء؟، قال له    :  املرافق له 
رسول اهللا؛ ومشى من احملطة اليت تعرفوا كلكم حافياً والناس حوله، إىل أن وصل إىل باب السالم                   

يا رسول اهللا   :   وقال له  يفه الَّذي استرده من قيصر روسيا، وسلم على النيب          ودخل بعد ذلك ومعه س    
أنا خادمكم فالن لقد غلبت وأسرت، واآلن هذا سيفي قد استرديته أضعه جبانب قربك، وأريد أن                  

 - واملدينة جزء من االمرباطورية العثمانية       -أموت يف املدينة؛ وأمر السلطان عبد احلميد سلطان تركيا          
، واآلن كل أهل املدينة     ..يعطى يف املدينة إقطاعيات كما يقولون، ملكية أحواش وخنيل وكذا وكذا          أن  

يعرفون أنَّ هذه ملك شامل باشا؛ وكان خيرج من بيته الَّذي أعطي له بعد ذلك ويؤدي الصلوات                   



إىل ويصلي،  ..  اخلمس، وهو ميشي مثل دراويش اهلنود إىل أن يصل ويدخل يف أول صف أو ثاين صف               
 .أن تويف بعد ذلك ودفن

 ولقد نظمت قصيدة مل تنشر إىل اآلن، فأنا خمتص، أو عندي شوق كبري أن ما قصر فيه                     -
الشعراء العرب، باستثناء الرعيل األول من أساتذتنا العظماء، كأمري الشعراء شوقي باشا، فليس أي               

طول األيام موجودة سقطت أدرنة؛ مثالً      موقعة حصلت يف الدولة العثمانية إالَّ وله فيها غرة حمجلة تبقى            
؛ فالشاهد يف شوقي، وحافظ إبراهيم، وإمساعيل        ..له قصيدة مبكية يا أخت أندلس عليك سالم إخل         

، فهؤالء أدوا واجبهم، هذه املواقع جعلتين أذهب بنفسي بعد          ..صربي، وشيخ الشعراء كلهم البارودي    
مل، أول رحلة كانت بالباخرة ومل أركب طيارة فيها         أن تقاعدت لزيارا، فبدأت يف رحاليت حول العا       

وال حيتاج أن أقول لكم ملاذا؟ وذهبنا إىل تركيا ورأينا املعارك، ورأينا ألبانيا، وقد نشرت يف الشهر                   
املاضي يف جملة أهالً وسهالً قصيدة عن ألبانيا؛ وعندما وصلت بسياريت إىل جنوب يوغسالفيا على باب                

أنا سائح؛ فقال أنت ذا اجلواز ال       :  حد حراس احلدود عن سبب جميئي؟ فقلت له       بالد ألبانيا سألين أ   
ميكن أن تدخل بلدنا؛ قلت له ملاذا؟ قال ألننا ال نريد عرباً مسلمني؛ فحاورته باليت هي أحسن، فصاح                  

فعدت إىل مدينة امسها بريشنت، ونظمت فيها        !  إن السيارات من ورائك متأل األفق ضجيجاً       :  يب
 .ليس هناك بقعة يف األندلس إالَّ ويل فيها قصيدة طويلة: ة، وقلت ألستاذنا الكرميالقصيد

هذه كلمة شكر لألستاذ الرداوي على مأل منكم، والشكر البننا عبد املقصود؛             :   ويف اخلتام  -
 .شكراً جزيالً على ما عمال

 

 :مث تابع معايل الشيخ عبد اهللا بلخري فقال
 رداوي هو التحليل الصحيح، فكل ما مر على بايل يف قصيدة من              ما سرين يف األستاذ حممود     -

القصائد اليت حللها ووضعها يف هذا الكتاب، ذكرها متاماً كأنه يقرأ خواطري، ومن هنا جتد براعة                  
 .الكاتب

 

 :وتدخل الشيخ عبد املقصود خوجه فقال
ثناء، وأنا أحب أن أوضح  ..  هذا الكتاب تلقى بسببه األستاذ الرداوي رسائل عديدة       :   باملناسبة -

أنَّ الرسائل توالت وموجودة لدي، ليست بالعشرات ولكن أقول خصص ِبها ملف يصل ما به فوق                 
املائيت رسالة، وعلى رأسها رسالة من خادم احلرمني الشريفني، ومن كبار املسؤولني من األمراء،                 

لخري بأن ينشر البقية، وأنا أعطيت      واجلميع ال يشكرون فقط ما نشر، وإمنا يطالبون الشيخ عبد اهللا ب            
معاليه صورة من بعض هذه الرسائل، ولكن أحببت أن أوضح جلمعكم الكرمي املرتلة والتقدير الذي                 

 .ملعايل الشيخ عبد اهللا بلخري لدى اجلميع



 :مث تذكر معايل الشيخ عبد اهللا بلخري حديثاً له مع األستاذ عدنان صعيدي، فقال
لكم إن الكتاب الذي أعده     :  ، قد ال يصدقها الناس، ولكن أنا قلت         أنا أشرد عن األضواء    -

األستاذ الرداوي بقي يف درج مكتيب عشر سنوات ومل يطبع إالَّ بعد أن سرق، واألستاذ صعيدي حاول                 
وعجز، إىل أن جاءين ذات يوم يصحبه عدد من          ..   تلفزيونياً اًمعي عدة مرات كي يعمل معي لقاء       

 التسجيل، فمنعتين مروءيت من ردهم خائبني؛ وبعد االنتهاء من التسجيل بأيام             العاملني ومعهم أجهزة  
أرسلت إيلَّ قناة إم يب سي فتاة امسها كوثر، وأجرت معي حواراً مطوالً استغرق مثاين ساعات خالل                   

 ليس عن خبل وال عن تواضع،       - دائماً   -يومني، وحىت يومنا هذا مل ينشر اللقاء واحلوار؛ فأنا ضنني            
 .لكن هكذا أنا كما خلقين اهللا شئت أم أبيتو
 

 :وتدخل األستاذ عدنان صعيدي ليعيد معايل الشيخ إىل احلديث عن الشيشان، فقال
..  إن قصة كاليت مسعناها من الشيخ عبد اهللا، وما دار يف الشيشان وعن هذا القائد العظيم                  -

 املؤهل  - هو   -مية إىل هذه الدرجة جتعله      يعين هذا التأثر العظيم بالقواد املسلمني، وباألحداث اإلسال       
 .ليكون شاعر األمة؛ أعتقد هذا من وجهة نظري وهذا الَّذي أشعره

 

 :فقال معايل الشيخ عبد اهللا بلخري
 سنة، زرت صديقاً يل امسه حسني سراج ابن          ١٦ سنة أو    ١٥ لقد سافرت إىل مصر قبل        -

 يف اجلامعة األمريكية ببريوت، وكانت زوجته       الشيخ عبد اهللا سراج، األديب املعروف، وكان زميلي        
هل تعرف شامل   :  شيشانية، وكنت أحتدث عن شامل باشا كانت حاضرة معنا، فاندهشت وقالت            

واهللا يا أم إبراهيم ما كنت أعرف هذا،        :  فقلت نعم؛ مث علمت منها أا من أقاربه، وقلت هلا         ..  باشا؟
غداً أدعوك لتناول الشاي ولتلتقي حبفيدته،      :  ده؛ قالت يل  وكنت أمتىن أن أجد واحداً من أقاربه أو أحفا        

حفيدة شامل باشا الَّذي جاء إىل املدينة، ودخل على رسول اهللا بسيفه            :  إا تسكن يف الزمالك؛ فقلت    
 .نعم: ووضعه على األرض وبكت الناس كلها؟ قالت

زوج هذه احلفيدة اليت     يف اليوم الثاين حضرت وأخذتنا إىل مرتل من فيال حلوة مجيلة، وإذا               -
جدها شامل باشا هو سفري مصر يف أندونيسيا، وكان قبل يف جدة سفرياً، مث حدثتهم زوجة األخ حسني                  

إن معي ضيفاً حيب الباشا وقد نظم يف بطولته قصيدة؛ وملا دخلنا            :  سراج باهلاتف قبل حضورنا، وقالت    
عندها خادمة، ال   ..  ليت تعيش يف بيت وحيدة     سنة، وا  ٧٥على هذه السيدة الكرمية، اليت تبلغ من العمر         

حتسن احلديث بالعربية؛ فسألتين كيف عرفت جدي؟ فقلت هلا جدك هذا كل الناس تعرفه إالَّ العرب؛                
سأطلعك على أربعة جملدات أحتفظ ا       :  ألا مكية؛ فقالت يل   ..  فانبسطت ملا قلت هلا إالَّ العرب      

باألملانية، وآخر بالفرنسية، وثالث باإلنكليزية، ورابع بلغة       ال أفرط فيها، أحدها     ..  ذكرى من جدي  



عاملية أخرى؛ وبالفعل أحضرت الدات وكلها عن جدها، وليس فيها كتاب بلغة العرب ذكر جدها،               
 .وهذه مأساة

وما هو؟ فأحضرت يل    :  أنا أريد أن أعطيك تذكاراً شيئاً خيص الباشا؛ فقلت هلا          :   مث قالت  -
سبحة الباشا اليت أعطاين إياها أيام أعطوه إياها؛ فأنا أقسمت هلا أالَّ آخذها، ألن               هذه  :  سبحة وقالت 

أنا أصبحت كبرية، وأحس أين أدنو من املوت، وليس هناك من            ..  أبداً:  مثل هذا ال يعطى؛ فقالت يل     
يعرف جدي؛ فقرأت القصيدة عليها، وكانت زوجة حسني سراج تترمجها باللغة الشيشانية، وكانت              

لقد كانت معركة الفرسان الشجعان بيين      :  كي ألين وصفت كيف دخل على القيصر وقَبله، مث قال له          تب
 أعيد لك سيفك    - باسم روسيا كلها     -وبينك، ولذلك أخذنا سيفك ألننا أخذناك أسرياً، إنين اآلن          

 .وتكملة القصة سبق ذكرها.. وأعرض عليك أي قصر يعجبك
 

 :خوجه فقالمث حتدث الشيخ عبد املقصود 
 بامسكم مجيعاً   - أن ميتع والدنا بالصحة والعافية، وإن شاء اهللا          - سبحانه وتعاىل    - نسأل اهللا    -

 سنعمل كل جهدنا، ونعترب ما سيقدمه لنا معايل الوالد الشيخ عبد اهللا بلخري من شعر خدمة وطنية                   -
 . م يعتربها قضيتهوهلا أمهية كربى، وإن شاء اهللا سنمنحها منا اجلهد الوايف، وكل منك

 

  ))ثم عودة إىل احلوار(( 
 :فسأل األستاذ عثمان مليباري وقال

 تعلمون يا سيدي أن كثرياً من عشاق األدب يف البالد العربية الشقيقة جيهلون عن األدب                  -
 .السعودي املعاصر، ورواده، ومجلة املبدعني فيه

ك املنشور يف كتابك األدب      مبناسبة وجودك معنا يف هذه الليلة، تذكرت وعد         :   سيدي -
هـ؛ هذا  ١٤٠٣السعودي املعاصر يف الكتب املدرسية، والذي صدر عن النادي األديب بالرياض عام              

الوعد هو إصدار كتاب من تأليفك حيتوي على صورة شاملة عن أدبنا السعودي، خاصة وقد توفرت                 
ها املعاصر؛ ترى هل أصدرمت هذا      لديك النصوص الشعرية والنثرية اليت تتفق والبيئة السعودية وتارخي         

الكتاب أم أنه قيد التأليف والطبع؟ ألنه مطلوب من أمثالكم الباحثني تعريف القارئ العريب بنهر احلياة                
 .الثقافية يف اململكة العربية السعودية

 :فأجاب احملتفى به قائالً
كثرية؛ فعندي  مجعت كل ما كتبته وأضفت إليها إضافات        :   املخطوطة موجودة، وكما قلت    -

اآلن خمطوطة تشمل أكثر من ثالمثائة أو أربعمائة أديب وشاعر سعودي، ويف كل ااالت وحىت يف                  



.. جمال الفكر، اال اإلداري، اال الصحي؛ باإلضافة إىل ِكتاٍب عن أدب الرحالت حتت الطبع                
 برحالت السعوديني؛   اًتهاءوسيظهر قريباً؛ تناولت فيه أدب الرحالت عامة، رحالت العرب قدمياً وان           

وكان أكثر األدباء السعوديني تنشر رحالم يف جمالت دورية؛ وعندي عن الشعراء السعوديني جملد               
أردت أن  :  مستقل، ويف القصة جملد مستقل، ويف النقد، ويف أدب املرأة بشكل مستقل؛ وكما قلت              

قليالً، ألن مشاكل النشر متر بأزمة، كما       أطبع هذه الدات لكن الناشر الَّذي كان تعهد بنشرها توقف           
 .أن هناك أموراً حتول دون النشر

 

 : فقال- جبامعة امللك عبد العزيز قسم اإلعالم -وسأل الدكتور غازي زين عوض اهللا 
 استطاع أن يكون أداة مؤثرة      - شكالً ومضموناً    - هل تعتقدون أنَّ الشعر العريب املعاصر         -

 .و اجلسم الثقايف العريب مبعىن آخر؟وفعالة يف الفكر العريب أ
 :فقال الضيف

الشعر العريب سيظل له فاعليته وله تأثريه، وإن كان سوق األدب يف الوقت احلاضر يف                :   نعم -
حىت ولو كانوا قلة، ولكن الشعر      ..  ركود، ولكن تظل هناك فئة قارئة للشعر وتتجاوب مع الشعر          

 مستمرة، وأطلقوا على كثري من القضايا بروح اإلنسان         موجود، وعرب الشاعر عن مهوم وقضايا عربية      
امللتزم بقضايا أمته؛ وهناك شعراء ملتزمون باألصالة وبقضايا أمتهم، وملتزمون بالتراث، وملتزمون              
بإحياء هذا التراث، وملتزمون بأن يقرؤوا تاريخ أمتنا يقرؤونه شعراً ويترمجونه شعراً؛ فالشعر سيظل               

 .ن أن ينفصل عن حياتنا بالرغم من ظهور املوجات األخرىعمود مسريتنا وال ميك
 

 :وسأل األستاذ عبد الرمحن حممود فقال
 أود الطلب من الضيف الكرمي األستاذ حممود رداوي أن يعطينا نبذة عن أهم خصائص                  -

 املدرسة امللحمية اليت أنشأها معايل األديب عبد اهللا بلخري؟
 :ورد الضيف قائالً

إن :   ملحمي، كان بودي أن أحيل اإلجابة عليه، لكنين أستطيع أن أقول             هذا صديق شاعر   -
خاصة يف األندلس؛ فأمامي اآلن معركة الزالقة،       ..  الشاعر عبد اهللا بلخري أثار قضايا كثرية يف تارخينا         

 ومأساة ابن عباد، والزحف من اجلزيرة العربية إىل أواسط أوروبا؛ هذه مل يستطع أحد أن يعرب عنها إالَّ                 
: شاعر كعبد اهللا بلخري، ألنه يستوعب التاريخ، وينطقه، وحياور شخصياته التارخيية؛ فعلى سبيل املثال              

ابن عباد يظهر مساوئه ويظهر إجيابياته، يظهره عندما كان متألقاً، ومير وحياوره حينما انتهى بتلك                 
يتحدث عنها، ليس فقط قراءة     املأساة األخرية؛ قضايا كثرية يف الشعر امللحمي ال يستطيع كل شاعر أن             



تاريخ، وإمنا حماورة واتصال مع التاريخ؛ التاريخ عنده قائم يسأله وحياوره حوار املتأمل للواقع العريب                 
 .املعاصر

 وكثرياً ما يسقط املاضي يف مالمحه، وهذه هي امللحمة املعاصرة اليت ينهيها الشاعر ببيت أو                 -
عنده ترابط بني املاضي واحلاضر؛ مالحم عبد اهللا بلخري اليت وضع           بيتني فيهما كثري من األمل للمصري، ف      

أسسها هي ترمجة وقراءة للتاريخ، حبيث نتجاوب معه ونراه متحركاً، وبالتايل له اتصال بواقعنا وله كثري                
من العرب، ونستخلص العرب من املاضي ونسقطها على احلاضر، كأنَّ املساوئ اليت تقع يف املاضي جند هلا                 

ويكفي النفس الطويل عنده، ويكفي السيولة، والفن يف التعبري         ..  راً يف احلاضر، وخصائصها كثرية    بذو
 .ويف التصوير

 

 :وسأل األستاذ طلعت عطار، فقال
 شرفت األمسية حبضوركم وتشريفكم، فقد كتبت عن العبدلني وأجدت فجزاك اهللا خرياً؛               -

ه جتاربك التربوية، من خالل تدريسكم أو توجيهكم        فهل كتبت عن جيل املدرسني اجلدد كتاباً جتمع في        
 يف فترة عملكم يف وزارة املعارف باململكة العربية السعودية؟

 :ورد األستاذ الرداوي فقال
 هذا سؤال مهم وأحترز يف اإلجابة عليه، ولكن بني وقت وآخر اجتمع مع بعض املسؤولني                  -

 مشكلة التعليم عندنا يف الوطن العريب ككل، املعلم ما          :التربويني يف الوزارة ويف إدارة التعليم، وأقول      
زال مغبوناً، املعلم الَّذي يشتعل ويضىء والناس ال تنظر له بعني التقدير، املعلم عندنا يف اململكة عنده                  
مهوم كثرية، وإىل اآلن مل تباشر فئة مسؤولة لتمتص شيئاً من هذه اهلموم، أصبحت تكلفه موم كثرية                  

 وأقوهلا مع األسف    -ساسي، اهلم األساسي هو لقاء الطلبة وبناء هذه األجيال؛ األنظمة هنا            فوق اهلم األ  
 يف اململكة يبدو أا أخذت هذه األنظمة من مصر أو من دولة أخرى تشركه بأعمال                  -وبصراحة  

وق هم  أخرى، وأنا باتصااليت مع املدرسني واملعلمني وجدم يشكون من املهام امللقاة على عاتقهم، ف              
التدريس، فوق هم وشقاوة الصغار والكبار، يعين يف كل فصل لو وجد واحد شقي، أي مشاغب                  
سيزعج ويثري أعصاب هذا املعلم؛ باإلضافة إىل أنَّ األنظمة تطلب من املعلم أن يقوم بأعمال أخرى                  

ية جيب  يعلم ويبين، وأنظمةٌ أخرى شكل    ..  ليست من ختصص املدرس؛ املعلم ميدانه الفصل أو الصف        
عليك أيها املعلم أن تقوم ا، فكيف جيمع اهلمني مع بعض؟ فتضيع املصلحة، وقد كتبت عن ذلك                   
كثرياً، على سبيل املثال يف كتاب األدب السعودي يف الكتب املدرسية، وضعت شيئاً من مهوم املعلم،                 

تب؛ فلذلك عدلت عن    فلم تك ..  ووضعت بعض القضايا اليت جيب أن تنظر هلا الوزارة بعني االعتبار           
توجيه أي شيء إالَّ شفهياً بني بعض الزمالء، ولكن عندي األشياء الكثرية عن جتاريب يف التعليم ومن                  



 طرحتها على الوزير وعلى مدير التعليم، واألمور هذه         - مع األسف    -الواقع، وفيها شيء من املعاناة      
 .حتتاج إىل وقفات أخرى متأنية

 

 : الدرهلي ورد السؤال التايلومن األستاذ عبد احلميد
 يف الثالثينات كان املقال العريب يف الصحف املناهضة لالحتالل األجنيب، والظلم، والتعسف،              -

والقهر، جيذب مشاعر الشباب العريب والكهول، ويشحذ اهلمم للنضال من أجل احلرية، واحلياة                
؛ ونتساءل ماذا   ..كافحت وناضلت ..  ؛ وأنت واحد من ماليني العرب واملسلمني      ..الكرمية، والشرف 

دهى العامل العريب واإلسالمي اليوم، حيث تتثاقل الشعوب عن حياض الوطن واحلريات، هل بسبب                
جهلها وعدم استيعام معىن الوطنية؟ وهل املقال يف عهدنا احلاضر خيتلف عن املقال العريب يف                   

ب والنص يف عهدنا احلاضر، مما أسكت        الثالثينات؟ وهل اختلفت اللغة العربية يف املعىن واألسلو        
 الشعوب يف عاملنا العريب واإلسالمي وكأا يف سبات عميق؟

 

 :وأجاب الضيف قائالً
 طبعاً ليس هناك شك أن االختالف كبري بني املقالة يف املاضي يف عصر النهضة وما بعد عصر                   -

رأ هلم، مقاالت كشكيب أرسالن، أو      النهضة، واملقال اليوم؛ مل نعد جند أولئك الرواد الَّذين كنا نق           
مقاالت الزيات، أو مقاالت مصطفى صادق الرافعي، أو املقاالت األخرى عند الغالييين، ورفيق                

؛ تلك املقاالت هي تتمة أو امتداد لفن الترسل، امتداد لبالغة اللغة العربية يف تراكيبها، ويف                 ..العظمة
عنها بقوة البالغة وبقوة التعبري؛ أما اآلن فاللغة          استيعاب كثري من املصطلحات اليت كانت تعرب          

فإن قواميس اامع مل    ..  متدهورة وهي تسري يف ضعف وأهلها مل يعد يهتمون ا، وإن كان هناك جمامع             
يعد هلا قراء، وكذلك املقاالت أصبحت هامشية وليست بتلك الفاعلية، ويف نفس الوقت فإن قارئ                

 تلك املقاالت القوية، والَّذين يرغبون يف قراءا قلة، وأولئك هم الَّذين             املقال اليوم مل يعد مييل إىل     
 .يتابعون املقاالت اجليدة

 

 :ومن األستاذ عجالن أمحد جابر ورد السؤال التايل
 متارسون التدريس يف التعليم العام يف اململكة؟        - يا سيادة الضيف     - ال أدري، هل ما زلتم       -

مي سريتكم الذاتية، ففي أي مدرسة تزاولون هذه املهنة الشريفة؟ ومما             فهذا ما فهمته من خالل تقد      
أالحظه أنَّ العديد من املعلمني يف هذا الوقت ليست لديهم إسهامات أدبية وفكرية خارجية كمثل                 
جيلكم، فما هو السبب يف هذه الظاهرة اليت مل تكن موجودة بني األدباء واملعلمني القدامى، الَّذين هلم                  

 ت يف احلركة األدبية يف عاملنا العريب؟مسامها



 :ورد الضيف قائالً
 طبعاً ما زلت يف التعليم يف ثانويات الرياض، وزمالئي املدرسني قلة هم الَّذين هلم اهتمامات                 -

فالتعليم بالنسبة يل هو رافد لألدب يف األساس، الكتابات األدبية هي األساس            ..  أدبية، ومع كل ذلك   
ملرتبة الثانية، ألن مهوم التعليم مل أعد أستطيع أن أكتب عنها، وزمالء املهنة قلة يف                والتعليم جييء يف ا   

الكتابة األدبية مع األسف، وال يعرفون شيئاً، تناقشهم يف قضايا أدبية أو عن األدب السعودي، قلة هم                 
 .املتابعون، وهذه مصيبة كبرية وأسباا كثرية

 

 :وسأل األستاذ علي املنقري فقال
ن خالل ختصصكم الدقيق يف اللغة العربية، وتدريسكم هلا يف اململكة لسنني طويلة، ما هو                 م -

تقييم سعادتكم للطالب السعودي من حيث إتقانه هلذه املادة ومتكنه منها؟ وهل ساهم سعادتكم يف                 
 تأليف مناهج هلذه املادة يف اململكة؟

 :وأجاب األستاذ الرداوي قائالً
رات إدخال نصوص أدبية يف املناهج وقدمت هلم بعضها، ووضعت            طُلب مين يف بعض امل      -

بعضها يف املقررات، ال سيما بعد أن وضعت كتاب األدب السعودي يف الكتب املدرسية، ووضعت                
 . مناذج خمتارة على الوزارة أن تأخذ ا أو تضع مثلها، وفعالً أخذ ا؛ وهذا ما ميكن أن أقوله

 

  ))ختام األمسية(( 
 :تم األستاذ عدنان صعيدي األمسية، فقالمث اخت

 لكم مجيعاً ولضيفنا الكرمي الشكر والتقدير على هذه األمسية اجلميلة، اليت متتعنا فيها بالكثري               -
ثنينية قادمة، أود أن أنوه أن ضيف االثنينية        ا يف   - إن شاء اهللا     -من الذكريات الطيبة؛ وإىل أن نلتقي       

 ليست  - كما هي معروفة     -يب األستاذ سعد البواردي، والدعوة       القادمة هو سعادة الشاعر األد    
 .ببطاقات، وإمنا هي للجميع، ولكل من له ارتباط بالكلمة ويعشق هذا اجلمع

 مث قدم صاحب االثنينية اللوحة التذكارية ذه املناسبة لسعادة ضيفنا األستاذ حممود رداوي،               -
 لوحة هدية للضيف ذه املناسبة؛ وبعد ذلك انصرف         - أيضاً   -كما قدم املصور األستاذ خالد خضر       

 .اجلميع إىل موائد طعام العشاء

• • • 







 احملتوى
- ١ . ألقاها األستاذ عدنان صعيديكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة سعادة األستاذ مصطفى عطار
- ٤ .كلمة سعادة األستاذ حممد علي قدس

- ٥ .كلمة سعادة الشريف منصور بن سلطان
- ٦ .البواردي وقراءة شيء من أشعارهكلمة سعادة احملتفى به سعد بن عبد الرمحن 

- ٧ .فتح باب احلوار
- ٨ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد، وعلى آله                 -

 .وأصحابه أمجعني
 - إن شاء اهللا تعاىل   - يف هذا امللتقى الطيب، الَّذي نأمل        - جمدداً   - أهالً وسهالً ومرحباً بكم      -
 .. ما هو خري وحمبةفيه كلَّ

 يف أمسيتنا هلذه الليلة املباركة، يسعدنا كثرياً أن نلتقي لالحتفاء بسعادة األديب والشاعر                -
 : وضيفنا هووالصحايف األستاذ سعد البواردي،

املنطقة (حاضرة إقليم الوشم مبنطقة الرياض       )  شقراء(هـ، ببلدة   ١٣٤٩ من مواليد عام      -
 . كيلومترا٢١٠ًواليت أصبحت مدينة اآلن، وتبعد عن الرياض على طريق مكة القدمي حبوايل ) الوسطى
 تويف وابنه   وهو من أسرة معروفة أجنبت العديد من العلماء، ووالده كان أمرياً لشقراء، وقد               -

 .أستاذنا سعد صغرياً
 تعلم يف الكتاتيب وحلقات املساجد قبل وجود املدارس النظامية، مث درس املرحلة االبتدائية يف               -

 .أول مدرسة حكومية افتتحت بالوشم بالستينات اهلجرية
 التحق بعد خترجه من الدراسة االبتدائية مبدرسة دار التوحيد بالطائف، ولكنه بعد دراسة                -

 .استمرت ثالث سنوات تركها دون أن يكمل املشوار بسبب ظروفه اخلاصة
اليت "  ار الظهران بأخ" سافر إىل الظهران يف السبعينات اهلجرية، وعمل هناك وأسس جريدة             -

هـ وهي جملة شهرية استمرت     ١٣٧٥عام  "  اإلشعاع"  :توقفت لظروف خاصة، وكذلك أصدر جملة     
 .مدينة اخلربعامني مث احتجبت، وكان صدورها يف 

 عمل فترة بالقطاع اخلاص، مث التحق بوظائف حكومية، وعمل يف وزارة املعارف، مث يف                  -
، مث انتقل عمله إىل املكتب التعليمي السعودي          )حوايل عشر سنوات  (امللحقية السعودية ببريوت    

ستشار تعليمي  بالقاهرة بعد نشوب احلرب األهلية يف لبنان، وعمل بالقاهرة إىل أن وصل إىل وظيفة م               
 .هـ١٤٠٦للشؤون اإلعالمية بسفارة اململكة العربية السعودية، وإىل أن تقاعد عام 



 يكتب الشعر واملقالة النثرية، والقصة القصرية، وقد نشر له الكثري يف الصحف واالت                -
 .السعودية

 :نشرت له عدة كتب منها
 . أغنية العودة، شعر-١
 . فلسفة اانني، نثر قصصي-٢
 . البسمات امللونة، شعر-٣
 . أغنيات لبالدي، شعر-٤
 . قصائد تتوكأ على عكاز، شعر-٥
 . رسائل إىل نازك، نثر-٦
 . حىت ال نفقد الذاكرة، نثر-٧
 . قصائد ختاطب اإلنسان، شعر-٨

نأمل ..  وأكثر من مثانية عشر مؤلفاً آخر مهيأة للطبع       ..   باإلضافة إىل مؤلفات أخرى مت طبعها      -
 .نور كشقيقااأن ترى ال
هذه كلمة تقدير وترحيب    ..   بامسكم مجيعاً نرحب بضيفنا األستاذ سعد البواردي، ويف البداية         -

 : لألستاذ عبد املقصود خوجه صاحب االثنينية
 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -
 وسيد من   م علَّ ن والصالةُ على خري م    - ما مل يعلم     سانَ علم اإلن  - بالقلم   م بسم اهللا الَّذي علَّ    -
ِمأعلم، خاتاألنبياء، صفي كحِب ووسلمِه وصحِب، وعلى آلِهنا حممٍد، سيِديبك . 
 .ه اهللا وبركاتالسالم عليكم ورمحةُ:  أيها األحبة-
  األديبِ  الشاعرِ ِذ وأهالً وسهالً ومرحباً بكم يف هذه األمسية اليت حنتفي من خالهلا باألستا             -

، ِهاِندج من و   النابعةِ  اخلاصةِ ، واللغةِ  اخلاصةِ  البصمةِ  صاحب  املتميز ذلك األديب ..  ديسعد البوارِ 
 ِهِل بتعام ت األدبية، وإمنا اختلطَ    على الكتاباتِ  م تقتصر ها لَ ب أحس  نافذةٍ  ببصريةٍِ ِهم من حولِ   للعالَ ِهومعايشِت

 ِةفلسفَ  "ِه يف كتابِ  ه ذلك املخلوق الَّذي وصفَ    -)  الكَجا(نَّ  ؛ وأعتقد أَ  ..اها وأبعادِ ه صورِ  بكلِّ مع احلياةِ 
  ما تؤثر   معها، واليت عادةً   شايعا أو ت  ه اليت عاش   وحتدث عنه باندفاٍع شديد، ميثلُ واقع البيئةِ       -"اانني

؛ .. على كتاباته   الَّذي يسيطر   والالوعي ي الوع تلَا، وشكّ ه اليت عاش ضمن   ِرطُعلى املبدع من خالل األُ    



 هلذا جيدر   ا(ل   بنا أن نتأملنستِش)  الكَجما لدى ضيفِ   ف ن ا، واألثر  أو اآلثار   اليت تركت ا هذه الشخصيةُ  ه 
 .على أستاذنا وثقافته

- ضيفِ  وصفِ  بصددِ  ولست ن   قد يطول، واألفضلُ   ا الكبري، فذلك أمر   ذه    أن يقوم ًهو شخصيا  
 انطباعايت   بعض دوِرغري أنين أُ  ..  ه يف أعمالِ   اإلهلامِ  على مصدرِ  ها، لنقف لَ واليت آمل أن يتناو    املهمِة
 فيما يكتب، فال تكاد     ِه واندفاعِ ِه وعميق ينعكس على استرسالِ     طويلٍ ٍسفَ ميتاز بن  ا الكبري نفأديب..  الذاتية
، أو  ك صدر  الَّذي احتواه   اهلواءَ رفُزا قبل أن ت   ه إىل تكملتِ  ، إالَّ وتشعر وكأنك منساق    ، أو فقرةَ   مجلةً تقرأُ

 عندما أقرأُ  هكذا أشعر      األستاذ سعد البواردي، وقد قرأت ه من مرة، ويف كل مرةٍ      أكثر  ِن ينتاب ي ذات 
 يف  يت ال يتورع   احلريرية ال   اجلميلة، والقيودِ   التعابريِ  خلف اقسن اخلفية، وأَ   الساحبةِ  بتلك القوةِ  الشعوِر
 لَأن يكب  ا القارئ  َوجيعل ه حيبس  يف رئتيهِ   النفس   اليت يطالِ   من الفقرةِ  ، حىت ينتهي عإىل نقطةٍ  ا، أو يصلُ  ه  
من خاللِ  يستطيع ه  ا أن يِلفَنوميد يديه طائعاً للقيدِ     للحظاتٍ ت ،   ه  نفساً طويالً علّ   ذُ احلريري، مث يأخ

فَجياري به نِهن من أدواِت املتمِكديِب هذا األس. 
- القناةِ  األستاذ سعد البواردي مير بذاتِ     ِم يف عالَ   والشعر   اليت يكتب   ا النثر     غري أنه يعطي ،

 يوِدم، ويف الشعر الع   ِد، حىت يف أقصر القصائِ    ه اليت تنتظم قصائد    واملوسيقى اإلبداعيةِ  الثقل للقافيةِ 
 واحلر، جتده ي نصاحليةِ  ويسوق من الصورِ   ِة من املوسيقى احلاملَ    كرنفاالً ب     ما تراه متحركاً أمام ك ي ِبنض 

 .وريةلُّ إىل شاشٍة ب قد حتولت الكتاِب صفحةَ بني السطور، وكأنّباحلياِة
 وسكناته،  ِه وحركاتِ ِهاِتضب ن  مع كلِّ   عند األستاذ سعد البواردي يتواصلُ     ن اإلبداع  أَ بسح وأَ -
 يف   الصافية، وتغسلُ   األارِ  كمنابعِ  متحدرةٌ  قويةً  تنساب  رؤاه نَّ، إالَّ أَ  ِه يف عطائِ  لُِّقمن أنه م  فبالرغم  
 ِم وقوادِ ي احلب  جبناح  الوجدانُ  العليلة، فريتفع  يي بشذاها املهج  ح الصدئة، وت   النفوسِ ا رواسب هطريِق

 . والسكينةناِن واالطمئ باهلدوِء مسكونٍةٍةبح حنو آفاٍق رالصدِق
 ، رياضِ ِه يف رياضِ   وجوالت  صوالت -   أيها األحبةُ  - أمتىن أن تكون لنا معه يف هذه األمسية          -
 -ف، ويسعدين أن نتشرف      املره ِر الشاعِ  مع ضيفنا األديبِ    ماتعةً  والشعر، وأمتىن لكم سويعاتٍ    األدِب
 - خمتار السالمي     العالمةِ  الشيخِ ا مساحةِ ن بضيفِ ِء باالحتفا -   إن شاء اهللاُ   -   القادمةِ  يف االثنينيةِ  -مجيعاً  
 مفيت تونس  -  الَّذي لب       ى مشكوراً دعوة االثنينية، وسيحضر من تونخِ س بكم،   االلتقاءِ يصاً من أجلِ  ص 

 ثنينيتكُا  ه؛ وكما تعلمون فإنَّ    وعلمِ ِه من فضلِ  وحىت نستزيد      م ليس هلا دعوات، وإمنا هي منتدى مفتوح  
 . وحمبيهِه بني أهِلِه بسماحِت بكم لالحتفاِء أن نسعدي الكلمة، وآملُحمبلكل 

 أرجو أن أنقل عرب الالقط رسالة أمانة من معايل الدكتور رضا عبيد الَّذي كان يود أن يكون                   -
بيننا هذه األمسية، وقد محلين أن أنقل لسعادة ضيفنا الكبري أن ظرفاً طارئاً حال دون حضوره، مع                   

 .ه التحية والتقدير لضيفنا الكبريتقدمي



ا ذا  نتعمي العديدة لِ  ِهِلشاِغ رغم م   من القاهرةِ  مِدنا الكبري، الَّذي قَ    بضيفِ  أخرى نرحب   مرةً -
 .اللقاء، فشكراً له ولكم مجيعاً

 .  والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة األستاذ مصطفى عطار(( 
 :ألستاذ مصطفى حسني عطار، فقالمث أعطيت الكلمة لسعادة ا

أحييكم بتحية اإلسالم املباركة، سالم اهللا عليكم       :   بسم اهللا الرمحن الرحيم، أيها اإلخوة األحبة       -
 :ورمحته وبركاته

 أشكر سعادة أخي األستاذ عبد املقصود خوجه على إتاحته الفرصة يل الليلة، ألشارك يف                 -
؛ ذلكم هو أستاذنا    .. بارز، وشاعر وكاتب متميز    ، وإعالمي التحدث والترحيب بأخ عزيز، وزميل كرمي     

 .سعد البواردي
أن مؤهله التعليمي الرمسي االبتدائية وهو يعيد لنا سرية          ..  أحب أن أعلق على ذكره    :  أوالً  -

 بالشهادة االبتدائية، ولكن    أستاذنا الكبري عباس حممود العقاد، الَّذي مل حيظ من التعليم النظامي إالَّ             
ميع يعلمون كيف أن ذلك كان منطلقه للتحدي العظيم، حبيث مل يستطع أحد يف جممع اللغة العربية                 اجل

يف القاهرة من كل العلماء العرب واملستشرقني، الَّذين كانوا حيضرون امع ونقاش امع يف اللغة                 
 .العربية، أو يف العلوم الطبيعية، كان يبزهم وكان يتغلب عليهم

 

 وليس معىن هذا تقليالً من شأن محلة رسائل الدكتوراة واملؤهالت           -عد البواردي    فأستاذنا س  -
 واململكة العربية السعودية طبعاً جزء      - عاملنا العريب واإلسالمي     العلمية، فيكفينا فخراً وهللا احلمد، أنَّ     

وما ..  وا ويؤدون  حتتوي على جمموعة كبرية من محلة املؤهالت العلمية، الَّذين أد          -من العامل اإلسالمي    
يزالون يف الداخل واخلارج يؤدون أدواراً طليعية مؤثرة يف تقدم النهضة التعليمية واالقتصادية، وغريها              
يف العامل العريب واخلارجي، وليس السعوديون فقط، وإمنا علماء العرب واملسلمون من إخواننا املصريني              

د دائماً ديدنه الصراحة والتحدي الَّذي ال يظهر على          فأستاذنا سع  - محداً هللا    -..  والعراقيني والسوريني 
 - دائماً   -شكله وعلى مظهره، وعلى أسلوب تعامله مع زمالئه، ولكن يظهر يف حماسبته لنفسه، فهو                

كان وفياً لرسالته اليت هيأ نفسه من أجلها، هيأ نفسه ليكون حامل قلم، وفكر تفكرياً كبرياً، واستطاع                 
 اإلعالم كما قرأمت أو قرئ عليكم يف سريته الذاتية، أنه أصدر جملة يف املنطقة                أن ينتزع موافقة وزارة   

هذا تاريخ متقدم جداً وأوضاع املنطقة الشرقية ال تشجع بأن          )  م١٩٥٥(هـ  ١٣٧٥الشرقية يف عام    
 تصدر فيها جملة أدبية، ولو تقرؤون املقال الَّذي كتبه كافتتاحية هلذه الة لعلمتم من هو سعد، سعد                 



الَّذي يريد هلذه الة أن تكون منرباً للحق والعدل، ولن تنحاز ولن تكون بوقاً ألي فريق من الناس،                   
 ..وهكذا

 احلديث عن األستاذ سعد البواردي حديث متشعب، ولكنين أكتفي بنقطة أو جبانب                إنَّ -
المياً يف املكتب الثقايف    واحد، وهو اجلانب الَّذي كان ميدنا بكثري من عطائه حينما كان يعمل ملحقاً إع             

 تأخذهم أو   - مع األسف الشديد     - كثرياً من املوظفني يف اخلارج       السعودي جبمهورية مصر العربية؛ إنَّ    
سواء كانوا يف الشرق أو الغرب، فينغمسون       ..  تبهرهم األوضاع اخلارجية، فتراهم ينغمسون يف احلياة      

األستاذ سعد البواردي كان من خرية الرجال الَّذين        يف تلك احلياة وال يفكرون ما حيتاجه الوطن؛ لكن          
تولوا هذا املنصب يف مجهورية مصر العربية، واستطاع أن ميد وزارة التعليم العايل واجلامعات بكل ما                 
يصدر أو بأكثر ما يصدر، ويتعلق بالتعليم والتقدم العلمي والثقافة، ميد الوزارة واجلامعات بتقرير                 

 هلا حبوث،   - أيضاً   -سوق رائجة للثقافة واإلصدارات العلمية، وجامعاا       مسهب؛ وتعلمون أن مصر     
وهلا توجهات، وهلا ارتباطات باجلامعات اخلارجية، وهلا مبتعثون يأتون كأساتذة زائرين، ويقدمون               

، كل هذا ينقل يف تقارير ترسل لوزارة التعليم العايل واجلامعات،             ..مشروعات، ويلقون حماضرات  
 اجلامعات؛ وإذا أراد اإلنسان أن يذكر جزءاً من هذه التقارير فلن تكفيه الليلة، إمنا ملفات                وتستفيد منه 

 .كبرية مملوءة بتلك التقارير، وبأخبار اإلصدارات، وبأخبار املشروعات والربامج احلديثة
 ال  أذكر أنه يف أحد التقارير، وهذا يتصل بعملنا يف اجلامعة، ولو أن بعض اإلخوان قد               :   مثالً -

يريد أن أحتدث عنه، ولكن التعليم أهم؛ كل بيت وكل إنسان، من ضمن التقارير بعث ملعايل وزير                   
التعليم العايل واجلامعات، أن جامعة يف مصر، أظن جامعة أسيوط اختذت برنامج التعليم املصغر الَّذي                

ن استغالل الدوائر التلفزيونية    جيري يف الواليات املتحدة األمريكية، يف جامعاا، التعليم املصغر عبارة ع          
وذلك بأن يأيت األستاذ ويلقي درسه على زمالء له ال يتعدون سبعة أو مثانية أساتذة من زمالئه،                    
ويكتبون مالحظام مث جيتمعون به ويعرضون عليه ويقدمون له تلك املالحظات، وجيعلونه يكرر                

ا أن يتجنبوا كثرياً من السلبيات ومن        تدريس هذه املادة أو هذا املوضوع عليهم، وذا استطاعو          
القصور الَّذي يكتنف تدريس بعض األساتذة الشباب، الَّذين مل يأخذوا شيئاً يف التأهيل التربوي؛ من                

 . جامعاتنا تشترط على األساتذة الَّذين يبتعثون أن يأخذ كل منهم دورة يف التعليم العايلأجل هذا فإنَّ
 تنىبء عن توجه    - وهللا احلمد    -ذ سعد يقدمها كثرية، وكلها       واإلصدارات اليت كان األستا    -

أن مدير مدرسة ثانوية يف إيطاليا أنذر أو فجر قضية أنه لن يسمح لطالبة              :  سليم؛ مثالً من ضمن األخبار    
تدخل املدرسة وهي ال ترتدي مالبس االحتشام، وأ نه سيستغل منع الطالبات الالئي ال خيضعن هلذه                 

م، وذا القانون وذا التفجري للقضية هذه قال        ١٩٢٥مل القانون الَّذي صدر عام      التعليمات، ويستع 
 -ال يريد أن تتحول مدارس إيطاليا إىل مراقص، وتعلمون أن بعض الدول العربية اآلن                :  يف تصرحياته 



 أو بعض الدول، يقوم نقاش ا هل يسمحون للطالبات احملجبات بدخول اجلامعة             -مع األسف الشديد    
 .م ال؟ فهذه من ضمن احلاجات القليلةأ

 وهو ميسك أذن كل واحد منا، واألستاذ         األستاذ عبد املقصود ال يعطينا الفرصة للكلمة إالَّ        -
 - أيضاً   -سبق وشارك مشاركة عظيمة يف جملة اليمامة هو وجمموعة مع األستاذ محد اجلاسر، وشارك                

كثريون ولكنها جملة عظيمة جداً، يكتب فيها التربويون        يف جملة تصدرها وزارة املعارف، قد ال يعرفها ال        
الوافدون والتربويون السعوديون، وكانت تصدر يف وزارة املعارف وأنشئت حينما كان خادم احلرمني             
الشريفني وزيراً للمعارف واستمرت وبعدها توقفت، فكان األستاذ سعد البواردي من ضمن كوكبة              

 .ذين يشرفون على هذه الة الرائعةمن خرية التربويني واألدباء، الَّ
 شكراً لكم على إصغائكم، وشكراً لألستاذ سعد البواردي، وشكراً لألستاذ عبد املقصود               -

خوجه على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة؛ ولعل هناك خرب صغري سيذكره هو كحديث عن النفس،                
كون م املليشيات يف جنوب لبنان،      حينما استطاعت إسرائيل أن تأخذ من اللبنانيني بعض األفراد وت          

حينما احتلت جزءاً من اجلنوب، واستطاعت أن تؤثر على اخلائن سعد حداد، فاألستاذ سعد صرح بأنه                
سيلغي امسه أو يغري امسه ألجل هذا اخلائن، ألنه عريب قومي مسلم يعتز بعروبته، ودائماً وأبداً مع قضايا                  

 .أمته
 . ركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا وب-

 

  ))كلمة األستاذ حممد علي قدس(( 
 :مث أعطيت الكلمة ألمني سر النادي األديب الثقايف جبدة األستاذ حممد علي قدس، فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على النيب اخلامت الصادق                -
 :األمني؛ وبعد

عبد املقصود خوجه يف حديثه عن ضيف هذه الليلة، األستاذ           لقد أوىف صاحب االثنينية الشيخ       -
الكبري سعد البواردي؛ حىت أين أكاد ال أجد ما أضيفه، وليس يف مقدوري أن أقول كالماً أفضل منه،                   
كما أن غريي سيتحدث من بعدي، وسيقولون كالماً بال شك سيكون له وزنه وله قيمته، وهم من                   

الشعر وحسن القول، وهم من صفوة هذا الس الطيب يف إثره             ذوي املكانة العلية يف األدب و      
 .ومقصده
 نعرف من هو سعد البواردي، ونعرف إبداعه الشعري، وعطاءه األديب،             - مجيعاً   - حنن   -

، وهو عطاء موسوم بأخالقه وسلوكياته، ورهافة        ..ومشواره مع الصحافة مبدعاً وباحثاً عن احلقيقة       
تاذنا البواردي كما درس أقراين ومن جاء بعدهم شعره، حيث كان           ؛ درست شعر أس   ..حسه ووطنيته 



وال يزال يدرس هذا الشعر لطالب املدارس واجلامعات، كنماذج إبداعية يف دراساتنا للنصوص األدبية              
شرحاً وبالغةً ونقداً؛ وقد تعلمت وتعلم غريي ضمن ما تعلمنا حب هذا الوطن، وكان الشاعر                  

منا من شعرهم حب هذا الوطن الغايل املقدس، وقد برع يف التعبري عن هذا               البواردي أحد الَّذين تعل   
احلب، ورمبا كان لتغربه الطويل عن وطنه دوراً، أو أثراً كبرياً يف جتربته ويف براعته، والتألق يف صياغة                   

لى شعره منذ ديوانه األول أغنية العودة حىت آخر عطاءاته الشعرية قصائده، اليت ادعى أا تتكىء ع                
 .عكاز، فإذا ا تسري بيننا ويف وجداننا مهرولة

 لست يف جمال يتيح يل احلديث عن جتربة شاعرنا البواردي الشعرية، وهناك من هم أقدر مين                  -
على قراءة الشعر واحلكم عليه، ولكين تذوقت شعر األستاذ البواردي وتشربته منذ الصغر، طالباً،                

ا السعوديني، الَّذين يأيت يف مقدمتهم وهو الَّذي أعطى بكلماته           وهاوياً، ومهتماً بكل عطاءات أدبائن    
وإنتاجه الفكري ما خيدم الساحة الثقافية ويثري تارخينا األديب، وقد مجعتين باألستاذ البواردي لقاءات               

 .أدبية عديدة يف القاهرة ويف اجلنادرية، حيث كان يستعيد أجماد وطنه
 

 كرميه، وأحيي صاحب االثنينية وهو صاحب عطاء ال منلك إالَّ          أحيي أستاذنا البواردي يف يوم ت      -
 . أن نقدره وجنله، وأحييكم وأشكركم على حسن استماعكم؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة الشريف منصور بن سلطان(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ الشريف منصور بن سلطان، فقال

 .لصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه بسم اهللا الرمحن الرحيم، وا-
 كان ال بد يل من القول واملسامهة يف هذه الليلة، وحيث إنين ممن يكرب عليهم املوقف ويصعب                  -

 ..، ولكن املوقف يبعث يف النفس أشياء وأشياء..عليهم االرجتال
 

ته الشعرية الكثري، تلك     األستاذ سعد البواردي األديب الشاعر القاص، الَّذي تتلمذ يف مدرس          -
املدرسة امللتزمة بقواعد الشعر يف إطاره الفراهيدي مبعانيه السامية من حيث الشكل واملضمون؛ وملا                
كان شاعرنا قد مجع بني الشعر والقصة والكلمة، تلك املعادلة الصعبة، وأيضاً الكلمة الصحفية                  

خص واحد، ولكن شاعرنا حوى تلك الباقة؛       الصادقة، فهي تلك املعادلة الصعبة اليت قلما جتتمع يف ش         
 فإنين أتشرف هذه الليلة     - وحنن يف العشق سواء، ونيلها العذب         -وحبكم عشقه ألرض الكنانة     

" مصر يف عيوين  "  :بإهدائه ديواين الَّذي أحسبه يواكب مقدمه إلينا وكأنه حيتفي بقدومه، وهو ديوان            
أخفف عنكم اإلسهاب يف النثر أتلو على أمساعكم         لعله جيد فيه بيتاً يطرب أو شطراً يعجب، وكي           

 .قصيدة إهداء لكم تشريفاً له



  وصلتين برقية من بعض األحبة مبصر، عندما طال غيايب عنهم حتمل نربة عتاب، نرجو أالَّ                 -
 :فأجبتهم.. تكون غضبت على مصر

ــد شــربوا أحــبة مــن زالل العــذب ق
. 

شــوق يــا نــيل اهلــوى أهــبحتــية ال 
. 

ــبوا   ــوا وإن عت ــي إذا غال ــم وفائ هل
                                                            . 

دهـاب أقص ـن األحب ـان بعدي ع  ـما ك  
. 

بـن هجرام تع  ـات م ـو الَّذي ب  ـوه
. 

ــمه    ــاق بلس ــود للخف ــم ال ــل ه أه
. 

تلـــك األمـــاين واألفـــراح واألرب
. 

ــرهم    ــنا خباط ــا ك ــوا مل ــو مل يكون ل
. 

بـه عج ـن خلق ـرى م ـوم ن ـيف كل ي  
. 

ــزرعه   ــون ن ــنا الك ــربنا وطف ــم اغت ك
. 

سـحر يـداوي إذا مـا الشـوق يلتهب         
                  .                                           

ــزة   ــيل معج ــثل الن ــني م ــر الع مل تبص
. 

ــرب  ــم واآلداب والط ــن والعل واحلس
. 

ــه    ــنان أمجع ــوجد والتح ــدفء وال ال
. 

مت علــى أجمــاده الشــهبوكــم تســا
. 

ــغفاً   ــقاعها ش ــن أص ــق م ــؤمه اخلل ت
. 

واـد وثب ـى األحزان ق  ـى لقوم عل  ـطوب
. 

ــة   ــزان بامس ــا األح ــيون امله ــرى ع ت
. 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 

  ))كلمة احملتفى به(( 
 - ضيف االثنينية    -مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ سعد بن عبد الرمحن البواردي            

 :فقال
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
يء من  امسحوا يل وقبل أن أثقل على مسامعكم بش       .  السالم عليكم ورمحة اهللا   :   أساتذيت زمالئي  -

               مين حماواليت الشعرية، أن أتقدم بالشكر اجلزيل ألخي الشيخ عبد املقصود خوجه، الَّذي دعاين فكر
حبضوري وكرمين حبضوركم، وكان لقاء أحببته ومتنيته منذ زمن طويل، فله الفضل على هذه السابقة،               

 .وله الفضل على هذه املنة، وله الفضل على هذه احلسنة اليت أشكره عليها
 اإلنسان حب، حينما يتجرد من حبه، يتجرد من قلبه، حني يتخلى عن ضمريه يتخلى عن                  -

، ال أدعي ملشاعري أكثر مما      ..عقله، وبني القلب والعقل يتحدد مسار حياة اإلنسان وتتشكل مشاعره         
د يكفي أا حماولة، جمر   ..   إرهاصات طفولية رغم شيخوخة صاحبها     حتتمل يف صياغة شعرها، إن هي إالَّ      

حماولة، لتخطي مرحلة الزحف على اليدين إىل مرحلة السري على القدمني مع الوطن الصغري حيث                 
 :أنتمي كانت هذه األبيات

نـب والفن ـار واخلص ـي غريك األ  ـفف
. 

ــا   ــت خبريه ــي ولس ــا أرض ــبك ي أح
. 



ــت يل ــوطن وأن ــل وال ــتاريخ واأله  ال
                                                            . 

ولكــنك األــى فأنــت حبيــبيت    
. 

ــثمن  ــه ال ــو أن ــيع األرض ل ــيح رب يب
. 

ــناً  ــتاريخ أهــالً وموط ومــن يعشــق ال
. 

 

 : وعن احلب الوجداين مع املعذرة قلت هذه القصيدة-
ــد  ــيم وقـ ــيها تقاسـ ــاقين فـ شـ

. 

ــود     ــن ت ــني م ــل ع ــن يف ك حس
. 

ر أجفــان وخــد شــاطئاه الســم 
                                                            . 

ــا    ــوج ـ ــر املـ ــيون يبحـ وعـ
. 

كـــتلة حـــوراء يف جـــزر ومـــد
. 

ــداق    ــيل يف أحـ ــحى واللـ هاالضـ
. 

ومتاديـــت فلألوصـــاف حـــد  
. 

قـــال ســـلطان اهلـــوى أطـــربتها 
. 

ــود    ــن ت ــني م ــل ع ــن يف ك حس
. 

قلــت دعــين غارقــاً يف وصــفها    
. 

 

 : وعن احللم اجلميل حني يتداعى على صخرة اليقظة املرة-
 حلمت ذات ليلة أنَّ النجوم يف فضائنا مشعة بالنور

 أنَّ الزهور يف فنائنا ندية العطور
 أنَّ الزوايا وسط دارنا تعمرها الطيور
 أنَّ الصباح منذ الح قوض الدجيور

 أنَّ احلروب واحلراب والقنابل.. يلةحلمت ذات ل
 حتولت مجيعها حببنا إىل هياكل

 حتولت بغرسنا وعرسنا إىل سنابل
 إىل صداح عاشق يف لغة البالبل

 أنَّ الدماء أر من ماء.. حلمت ذات ليلة
 نطفئ ا اجلفاف واللهيب والظمأ

 وخنصب السهول والوديان والسماء
 ن يولدون يف احلياةأنَّ الذي.. حلمت ذات ليلة
 يوعدون باحلياة
 يوجدون للحياة

 رؤوسهم مرفوعة اهلامات واجلباه
 أنَّ الدموع وحدها عالمة.. حلمت ذات ليلة

 ال مالمة.. ال انقصام.. ال خصام.. ال كرهاً.. تعين ابتسامة



 طريقهم رفيقهم للحب للسالمة
 أحقادأنَّ السباع مل يعد هلا ناب وال .. حلمت ذات ليلة

 أن اجلياع قصة قدمية ترنيمة األوالد لألحفاد
 أنَّ الضياع مجلة جمهولة نقرؤها يف كتب األجداد

 أنَّ الصراع حط يف تابوته فال حداد
 أنَّ البحار أجلمت فال طوفان.. حلمت ذات ليلة

 أنَّ اجلبال روضت فال بركان
 أنَّ النفوس هذبت فال طغيان

 إلنسانأنَّ احلياة يزهو ا ا
 أنَّ الربيع والغدير والبشر.. حلمت ذات ليلة

 تعانقوا يف قبة القمر
 امسوا يف صحوة السحر
 تراقصوا يف نغمة الوتر

 تعاقدوا على احلياة بالزهر
 وقد غفوت.. حلمت ذات ليلة

 أيقظين من غفويت قذيفة وصوت
 حني صحوت أيقنت أنين أعيش يف سرداب موت

 ..عد ختدعين األحالم أنين صحوتمهما غفوت مل ت
 

 : وأخرياً مع وليمة اجلفاف-
 .املعاناة، حيث التخمة واجلوع، حيث االبتسامة البلهاء، وحيث الدموع..  حيث اإلنسان-

 يا أيها العروس يف موسم اجلفاف
 أيها الزمن، جمدبة جنوعهم

 سخية مجوعهم
 عصية دموعهم

 بال كفن.. ال مثنب.. زفوا إليك يف العراء بال وهن
 هناك أيها الزمن

 يف القارة السوداء عامل ميوت



 هناك أيها احلزن جحافل من البشر من دون قوت
 األم شح ثديها فألقمت رضيعها من جوعها

 مما تبقى عندها من ريق
 ومدت يدها لفلذة من كبد كان غريق.. غريقة كادت

 وألف ألف جسد مهجور تطاله الذئاب والنسور
 ألف ألف شبح مذعور يفزعه الصباح والدجيورو

 يصعقه اهلجران واهلجري
 يثقله املسري واملصري
 هل أشتكيك يا زمن؟

 أشتكي ملن؟
 أشكو لعني أغمضت كي ال ترى موت اجلياع؟
 أشكو ألذن أطبقت من حوهلا رعد ارتياع؟
 أشكو لبطن متخمة أم أشتكي قهر الضياع؟

 هل أشتكي قدر السماء؟
 كو ااعة والظمأ؟أش

 أم أشتكي من يلقمون القمح أفواه البحار؟
 وكأا األجدى به من ساغب يشكو الضرار

 أشكو ملن؟ قل يا شجن؟
 يا كل أوتار الزمن

 إنَّ اجلياع جيندلون على تضاريس املساء
 يف كل يوم موكب باٍك يزف إىل األسى
 وعلى وليمتك اجلفاف تدق أوتار احلزن

 يك، تبكي علينا، تشتكي منا إليناتبكي عل
 تشتكي منا علينا
 ..إننا حنن الزمن

 

 .  معذرة وقد أطلت، والسالم عليكم ورمحة اهللا-



  ))فتح باب احلوار(( 
 :افتتح باب احلوار بسؤال من األستاذ علي املنقري، يقول فيه

لة اإلشعاع الشهرية    هل باإلمكان اإلفصاح عن تلك الظروف اخلاصة اليت تسببت يف توقف جم            -
 عن الصدور؟

 

 :وأجاب احملتفى به قائالً
هـ يف زمن كان العامل العريب يعيش فيه ذروة إحساسه           ١٣٧٥ جملة اإلشعاع صدرت عام      -

بتواجده على مسرح حياته، كانت مرحلة الصراع بني االستعمار الَّذي كانت تطاله جمموعة دول                
ل أن يزيل كابوس االستعمار؛ لذلك كانت جملة اإلشعاع جملة شابة،           عربية، وبني العامل العريب الَّذي حياو     

ولكنها كانت تعيش مرحلة مراهقة فكرية، كان محاسها رمبا كان حاراً وليس دافئاً، ومن هنا حاولت                 
 .فقيل هلا استرحيي، فاستراحت.. أن يكون لساا طويالً أكثر من الالزم

 

 الصحافة املساعد بكلية اآلداب بقسم اإلعالم   أستاذ -ومن الدكتور غازي زين عوض اهللا       
 : ورد السؤال التايل-

 من خالل جتربتكم الريادية واحلية من جملة اإلشعاع اليت صدرت يف املنطقة الشرقية، ورغم                -
قصر عمرها الزمين، فقد أثارت رد فعل يف حرية الرأي، وتركت بصمات واضحة يف مسرية الصحافة                 

ي مدى ميكن أن نضع معايري حلرية الصحافة يف عصرها احلايل، إذا اعتربنا أن               يف بالدنا؛ سؤايل إىل أ    
 احلرية يف مفهومها العام إما أن تكون نقمة أو نعمة كإطار نظري؟

 

 :ورد األستاذ البواردي باجلواب التايل
-       اإلنسان بطبيعته حر، والفكر هو أسلوب طرح ن  لبناء حياته وبناء حريته، وبالطبيعة اإلنسا      ه

عندما حياول أن يعيش حياته جيب أن يكون صادقاً مع نفسه، وصادقاً مع واقعه، وصادقاً مع غريه؛                   
وبالتايل جيب أن تكون حريته حمكومة ذا الصدق، حبيث ال تتجاوز احلدود اليت تطال أو تؤثر على                   

مة بثوابت   حمكو - أيضاً   -حرية اآلخرين؛ أعتقد أن حرية الصحافة هي يف واقعها جيب أن تكون               
 فإذا كانت احلرية كما نفهمها هي حركة التغيري إىل األصلح، فإنَّ           ..  وجدانية وعقلية يف آن واحد    

سالح الصحافة جيب أن يكون على هذا األساس، أما حينما تكون احلرية يف حدود ميش الواقع                  
 .للحرية، ففي رأيي أنه قد يعطي مردوداً سيئاً



 : يقول- احملامي واملستشار القانوين -فقي وورد سؤال من األستاذ عدنان 
 عرفناك شاعراً مبدعاً وعازفاً على قيثارة النغم الشعري اجلميل، الَّذي يهز الوجدان والعاطفة              -
 شاعرنا كيف ميكنه أن يوفق بني شاعريته يف         ن، ومن تلك الصورة اجلميلة نريد أن نعرف مِ        ..واخليال

  التزامه يف إطار نظرية املسؤولية االجتماعية؟إطار إبداعي يف حرية متكاملة، وبني
 :ورد احملتفى به قائالً

ال تناقض بني املسؤولية على اإلطار االجتماعي واملسؤولية على اإلطار الفكري؛            :   يا سيدي  -
هناك شيء امسه رسالة، هذه الرسالة ال ميكن جتزئتها، فاملسار على الواقع االجتماعي هو بناء يف إطار                  

سالة، واملسار الفكري هو نفسه خط مواز هلذا االجتاه، ومها يلتقيان عند نقطة واحدة أو عند                 هذه الر 
هدف واحد، وهو إيصال الفكرة اليت حتراها الكاتب، أو يتحراها املسؤول عن عمله وإيصاهلا إىل نقطة                

ك تعارض بني أن    أنه ليس هنا  ..  فأعتقد اعتقاداً ..  التالقي، حينها يكون هناك التوحد يف إحقاق اهلدف       
 مسؤوالً عن عمل فكري، كالمها      - أيضاً   -يكون اإلنسان مسؤوالً عن عمل اجتماعي، وأن يكون         

 .خيدمان، أو كالمها جناحان لطائر واحد، أو كالمها وجهان لعملة واحدة
 

 :ومن األستاذ عبد احلميد الدرهلي ورد السؤال التايل
 يتمثل بتهديد اهلوية الفكرية والثقافية لألمة العربية         ما هي أكرب خماطر السالم مع إسرائيل، هل        -

من جراء التطبيع، أو التحدي االجتماعي الَّذي ميس العادات واألعراف والتقاليد واألخالق هو                
 األخطر أمام تراخي اجلانب العريب؟

 

 :وأجاب األستاذ البواردي قائالً
ليس هناك شيء امسه العدل أو احلق يف ميزان         نا نعيش يف عامل يدين بالقوة،       املشكلة أن :   الواقع -

 من ميلك القوة ميلك تقرير      فإنَّ..  ما يطلق عليه اآلن الشرعية الدولية، العامل حيترم األقوياء، وعليه          
املصري، والقوة سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو علمية، كلها سالح ميكن أن حيسب له ألف                  

 مستهدفون ومستضعفون   - لألسف   -نا  يب أو العامل اإلسالمي أن    حساب؛ مشكلتنا حنن يف العامل العر     
ومن داخل أنفسنا، فكيف نريد للعامل أو ألعدائنا أن حيترمونا ما دمنا ال حنترم أنفسنا؟ حنن اآلن حنارب                  

 أعداءنا يف أن يقفوا مع أعدائنا       - أيضاً   -أنفسنا أكثر من دولة إسالمية يقتل بعضنا البعض، كيف نلوم           
يف البوسنة أو يف الشيشان أو غريها، علينا حنن املسلمني وحنن العرب أن نصحح أوضاعنا،               :  نا؟ مثالً لقتل

لكم مصاحل  :  سياسي، وأن نقول لغرينا   ..  اجتماعي..  وأن نبين قوتنا يف إطار تكتل إسالمي اقتصادي        
 إن شاء   -ادة، ومنلك   من حيقق مصاحلنا حنقق له املصاحل؛، وأعتقد أننا منلك ال شك اإلر           ..  ولنا مصاحل 



 أمتنا العربية من خالل مؤمتراا أن تعطي نتائج أكثر قوة وأكثر حسماً على                الثقة واليقني يف أنَّ    -اهللا  
 .األقل الحترام حقوقنا وحقوق املسلمني

 

 :ووجه فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين سؤاالً يف سؤالني واستسمحه، فقال
انني مع سالمتكم من االخنراط يف سلكهم، وهل صحيح ما           كيف توصلتم إىل معرفة فلسفة ا      -

 :قاله الشاعر
 للمجانني؟  ما لذة العيش إالَّ-
 . أفيدونا مشكورين-

 :ورد األستاذ سعد البوادري قائالً
يف كتابه فلسفة   )  رمحة اهللا عليه  ( يا سيدي الفضل ملعرفيت للكجا هو ألستاذي أمحد السباعي            -

يت كتايب فلسفة اانني؛ كجا شخصية قد تكون         مفسي معه يف حمرابه، وس    اجلن، وبالتايل حشرت ن   
أسطورية، ولكنها مزيج من اخليال والواقع، ختاطب احلياة وختاطب األحياء بشيء من السخرية الالذعة              
اليت توقظ النيام إذا شاؤوا أن يستيقظوا طبعاً؛ قرأت للسباعي كتابه، ورأيت فيه اتساعاً يف األفق،                  

عداً يف نظرته للحياة وتناوهلا من خالل إطار فلسفي؛ وأنا أعتقد أنين يف يوم من األيام كنت مديناً                    وب
لألستاذ السباعي يف كثري من توجهي الفكري؛ الواقع كجا هذا املشكلة اليت يعيشها السباعي وأعيشها               

       اختالف رمبا يف وضع     بلد، قد تكون مشكلة مشتركة، هناك        أنا، ويعيشها أي كاتب وأي مفكر يف أي
اإلطار للمشكلة، أو يف طريقة تناوهلا، أو يف طريقة طرحها؛ قد طرحتها أنا بأسلوب قد يكون إىل حد                   

 الكجا له الفضل األول     ما خيتلف عن أسلوب السباعي، ولكننا كلنا نلتقي عند حمور واحد، هو أنَّ             
 .واألخري يف كل ما رويناه

 

 :يف يقولاجلزء الثاين من نفس السؤال للض
 هل لسعادتكم صلة قرابة بالعامل اللغوي اجلليل واحملدث واملفسر الشهري، العالمة حممد زاهد               -

هـ، واملعروف بغالم ثعلب الَّذي شرح غريب مسند اإلمام أمحد بن حنبل،            ٣٤٥البارودي املتوىف سنة    
 للغة من حفظه دون كتاب؟وكان نابغة يف حفظ فصيح اللغة حىت اشتهر بأنه أملى ثالثني ألف ورقة يف ا

 :ورد األستاذ سعد البوادري قائالً
البارودي شاعر مصري، وأنا شويعر سعودي، البارودي كلنا نعرفه، فهو أحد             :   يا سيدي  -

القمم، وال أستطيع أقول ملاذا مسي البارودي، ولكنين أستطيع أن أقول ملاذا مسيت البواردي؛ يف عهد                 
 كانت هناك عصابات    -ة قبل أن تكون مملكة وقبل أن تكون آمنة            ملا كانت اململك   -جدنا القدمي   

للسرقة، وكان جدنا القدمي حيمل عصا متينة ويلهث وراء مجله حيتطب، لعل عصابة رأته فحاولت أن                 



تفترسه أن تأخذ ما معه، رغم أنه ما معه إال الفقر؛ طبعاً هناك كان لديه شيء يشبه اخلندق الصغري،                     
الصغري أو احلفرة ورفع العصا املتينة يف اجتاه القوم، تومهوا أا بندقية، فقال بعضهم              نزل يف هذا اخلندق     

لبعض ابتعدوا عن طريق البواردي، البواردي هو الَّذي يطلق البارود، فابتعدوا عن طريقه خوفاً من أن                
 .تصيبهم طلقاته، فسلم وهو ال حيمل باروداً وال يعرف حىت الرمي

 

 :اذ ناصر سلطان الشريف يقولوورد سؤال من األست
 هل من املمكن إذا أسعفتك الذاكرة أن تذكر لنا بعض الزمالء واملدرسني الَّذين زاملتهم                 -

  شرح ابن عقيل كان سبباً يف ترك الدراسة؟وتتلمذت على أيديهم، وهل نستطيع أن نقول إنَّ
 :وأجاب األستاذ سعد البواردي قائالً

لسؤال األول، أدين بالفضل أنا وجمموعة من زمالئي يف مدرسة           أجيب على ا   - أوالً   - دعين   -
وكان رئيس حماكم املدينة املنورة،     )  متعه اهللا بالصحة والعافية   (شقراء لشيخنا اجلليل عبد ايد حسن       

عبد اهللا بن خربوش، وسويلم نافع، وإسحاق كردي،          :  وكان يعاونه أساتذة أجالء، أذكر منهم      
 الَّذين أدين هلم بالفضل يف دار التوحيد، األستاذ جة البيطار العامل السوري             ، ومن األساتذة  ..وغريهم

اجلليل، ويسار البيطار، وعصمت البيطار، وحممد اذوب، والشيخ عبد اهللا اخلياط، واألستاذ إبراهيم             
هم فودة، هؤالء من حتضرين أمساؤهم وهم أصحاب فضل على جمموعة الطلبة الَّذين درسوا وأخذوا علم              

 .منهم
 بالنسبة للشق الثاين من السؤال، ال أعتقد أن هناك بالتحديد كتاباً معيناً، ولكن اإلنسان                 -

 وال أقوهلا تواضعاً بل     -يصاب بعقد تزمحه وتقتل لديه الرغبة، حىت يف تناول الطعام أحياناً؛ وأمحد اهللا              
ي ال أملك احلفظ، وكل مادة متلى        أنين ضعيف الذاكرة إىل درجة ال يصدقها العقل، حىت أن           -واقعاً  
أن هذه   - وقد يكون تفكريي يف ذلك الوقت خطأ          - ألحفظها آخذ فيها صفر، ويف اعتقادي        علي 

املواد اليت نرغم عليها باحلفظ هي تقيد العقل والفكر وحتد من انطالقته وحريته، لو قيل يل هذه                    
 عن الشمس تكلم حبريتك أنت، لرمبا أعطيت        القصيدة مثالً أو هذا املقال مثالً يتحدث عن الربيع أو         

            هذه املادة ألحفظها حرفاً حرفاً      شيئاً قد يكون فيه حماولة تصيب أو ختيب، ولكن حينما تفرض علي 
وبشكل أصم، ورمبا بشكل ال أفهم منه شيئاً، هذه صراحة، راكمت العقد يف نفسي، وأصبحت يف                  

 . أنامالليلة اليت يوافيين صباحها مبواد ذات حفظ ال
 

 :وورد من األستاذ أمني عبد الوهاب الوصايب رئيس حترير جملة بلقيس، يقول
 املتلقي العريب بشكل عام جيد نفسه أمام العديد من اإلبداعات األدبية، هل ترى أن الساحة                 -

متثل األدبية حباجة فعلية إىل كل هذه اإلصدارات اليت أغرقت فعالً املكتبة العربية، ألن البعض منها ال                  



الطموحات الثقافية وال تعرب عن مهوم الواقع العريب؛ يف رأيكم هل نعترب كل تلك اإلصدارات هي                  
 .إضافة جديدة لرصيد اإلبداع الثقايف؟

 :وكان رد احملتفى به على سؤال السائل كما يلي
احلديث ذو شجون، لنملك شيئاً من الصراحة واملصارحة، الكاتب اجلاد، والكتاب           :   يا سيدي  -

 من ندرة هم أصحاب ختصص أو ندرة هلم هذا          اجلاد ال يقرأ، وإن قرئ وفهم ال يطبق، مبعىن أصح إالَّ          
التوجه؛ إذن صاحب القلم اجلاد حينما حياول أن يطبع أو يقذف إىل املكتبة العربية بكتبه وعلى حسابه،                 

 ٣٠٠٠ أحسن الظن يف      نسخة مثالً،  ٣٠٠٠ي، ألنه عندما يطبع     حعليه أن يض  ..  فإنه لن يربح مادياً   
      نسخة لو باع نصفها يعترب هذا ضرب  اً، وبالتايل فهو بذلك سيخسر مادياً، وستعطيه هذه         رقماً قياسي

النتيجة شيئاً من الصدود النفسي؛ ولكن حينما يأيت شخص ما ويتناول فناناً ما ويتحدث عنه وعما                  
،، فمثل هذا الكتاب لو طبع منه       ..يأكل وماذا يشرب، يصوره وهو يغين، وكيف يبتسم، وكيف يتكئ         

 .عشرين ألف نسخة لنفذت يف غضون شهر
 - لألسف   -اب اجلادين يف أزمة، ألنه       إن الكت  - أيضاً   - إذن فالفكر اجلاد يف أزمة، وأقول        -

حىت اآلن أصبح الكاتب اجلاد حماصراً إما أن يكتب مبا يراد أن يكتب، وعليه أن تكون خطاه خطاً                    
 يف العامل أصبحت متحور الفكر، متحوره متاماً        - لألسف   - يكتب؛ والسياسة    ذرة، أو أالَّ  طاً ح واثقة وخ 

وتشكله، إذن فالكاتب إذا مل يكن لديه القدرة على أن يبىن شخصية استقاللية فإنه سينجرف؛ وهذا                 
 .رأيي

 

 :وسأل األستاذ عثمان مليباري يقول
يف "  األدب الشعيب " العامية   ازدياد أدبِ   - ورمبا الحظ الغيور على لغة القرآن        - الحظت   -

صحفنا وجمالتنا السعودية، حيث خصصت مجيع الصحف واالت صفحات يومية كاملة هلذا النوع              
  إنتاجكم األديب اتسم بأدب      وأنَّ رى هل يرضيكم ازدهار أدب العامية يف بالدنا، خاصةً        من األدب، ت 
 الفصحى؟

 :وأجاب ضيف االثنينية على ذلك مبا يلي
ه جيسد الفولكلور جيسد الشكلية     يا سيدي الكرمي جيب أن ال نلغي أدب العامية، ألن          :  أوالً  -

، ومبعىن أصح أن يكون فيه       .. يكون عرضها ليس خمتزالً وخمتزناً      ة أنْ الشعبية بلساا امليسر، شريطَ   
طر  ضمن األُ   ملتزماً - أيضاً   -الوضوح والقبول متاماً كالشعر وكاألدب العريب، جيب أن يكون            

املقبولة؛ هناك شعر شعيب أعتقد أنه جيد ومرادف ومالزم للشعر العريب، بل هناك شعر شعيب ميكن أن                  
تقرأه باللغة العربية، وبالعكس؛ ويف تصوري، سواء كان الشعر العريب أو الشعيب، فهو جيب أن يكون                 



           خيلو من مضامني شعورية فهو ال      ا حينما   شعوراً وأن يرسم لك صورة وواقعاً جيسد لك شيئاً ما، أم
 .شيء

 

 :وورد سؤال من األستاذ عبد اهللا املنصور يقول فيه
 كان لك عمود أسبوعي يف جريدة اليمامة أثناء امتياز والدنا الكبري عالمة اجلزيرة محد                  -

س  وكان هذا العنوان يعاجل مهوم النا      - حسبما أتذكر    -أو مشاكل الناس    ..  مع الناس :  اجلاسر، بعنوان 
هل مجعت هذه املقاالت يف كتيب يذكر        :  ويعرضها للمسؤولني خالل السبعينات اهلجرية؛ سؤايل      

قناديل القلم لكل قارىء؟القارئ احلاضر بأوضاع السبعينات حلوها ومرها، كأديب أشعلت  
 :ورد األستاذ البواردي قائالً

الثقة والتعاون، أذكر   مع أستاذي الشيخ محد اجلاسر كان هناك شيء من           :   يا سيدي الكرمي   -
أنين كتبت معه يف صحيفته اليمامة حينما كانت صحيفة قبل أن تكون جملة، بدأت بالزاوية األسبوعية                 

استمرت زهاء عام ونصف، مث قلت ملاذا أطل من النافذة ملاذا ال أقترب من              "  من النافذة "  :حتت عنوان 
واستمرت "  الباب املفتوح "  :ا عنواناً الباب؟ وهبطت من النافذة ووقفت عند عتبة الباب ووضعت هل          

قرابة أكثر من عام أيضاً، وحينما رأيت الصخب من حويل اقتربت من الناس وعشت مع الناس                   
وأصبحت هذه الزاوية مع الناس تتلقى مشاكل القراء، القارئ يبعث          "  مع الناس "  :ووضعت هلا عنواناً  

كنت أصوغها يف قالب قصة دون أن أشري إىل         يل مبشكلته ومعظمها مشاكل اجتماعية يف ذلك الوقت، ف        
 باسم رمزي؛ إذا كانت هذه املشكلة تطال جهة من جهات الدولة، كالشؤون االجتماعية               صاحبها إالَّ 

 أطرحها بشكل غري مباشر، أو أحياناً بشكل مباشر إىل اجلهة املعنية             - أيضاً   -مثالً، كمحاكم، فإنين    
جدت حالً هلا؛ هذه القصص اليت هي مع الناس هي من ضمن الكتب             لعلها جتد احلل منها، طبعاً أشياء و      

 ".مع الناس" :اليت أشري إليها هنا، وهي موجودة بعنوان
 

 :أما السؤال الصغري فيقول
  ملاذا تستمر يف هجرة الوطن وأنت االبن البار؟-

 :ورد الضيف قائالً
أبداً بالنسبة يل جحوداً أو نكراناً؛      اإلنسان انتماء واهلجرة من الوطن مل تكن        :   يا سيدي الكرمي   -

 أعرف اهلجرة أو االغتراب مبعىن أصح، قد أكون يف بلدي هنا وأنا خارج إطار وطين،                - أوالً   -دعين  
فأكون مغترباً، أي أنين ال أشاركه يف بنائه االجتماعي والفكري، إذن فأنا مغترب حىت لو كنت يف                   

 األميال، ولكين مشدود إىل وطين بعملي أو بقلمي،          أقدس مقدساته هنا؛ وقد أكون على بعد آالف        
فأنا كنت يف   ..  هذه من الوجهة العامة أما وجودي يف مصر، يف الواقع          ..  فإذن أنا موجود يف وطين    



بريوت مث انتقلت إىل مصر، وحبكم عملي يل أوالد، هؤالء األوالد التحقوا باجلامعات واملدارس                 
ا يف عنق الزجاجة، ومنهم من يقترب من عنق الزجاجة، ومن            الثانوية، وهم اآلن يكادون أن يكونو     

الصعب أن أعطيهم صدمة وأنقلهم من هناك إىل مدارس هنا ختتلف كثرياً يف مناهجها ويف أسلوا؛ إذن                 
 .أوالدي كانوا معي واآلن أنا معهم

 

 :وألقى الدكتور زاهد زهدي ثالثة أبيات هي
وللجـــــواب مرتجــــى 

. 

ــا   ــيان واحلجـ ــا ذا البــ يـ
. 

ــا   ــاين جللجــ ــى لسـ علـ
. 

إنَّ ســـــؤاالً حمــــرجـاً  
. 

ــا  ــىن الكجـ ــيدي معـ ياسـ
. 

ــنا    ـــرح لـ ــآلن مل تشـ لـ
. 

 :فرد الضيف قائالً
كُجا؛ أعتقد أن أستاذنا السباعي ابتكره، هذه شخصية           ىت أنا أجهله هذا الَّذي يدعى       ح -

أسطورية واألساطري ال ختضع ألسلوب املنطق، اإلنسان حينما يريد أن يكتب قصة عن عفاريت خيترع               
 أمساء تشبه اهلذيان، إذن أعتقد أن الكجا ليس تعريفاً امسياً لشخص واقعي، وإمنا هو اسم رمزي                  

 .لشخصية رمزية أراد أن يتحاور معها
 

 :وتدخل عبد املقصود خوجه قائالً
 أستميح أستاذنا البواردي، فالكجا هناك ما يضيف للتعريف عنه أستاذنا حامد مطاوع، ولدي              -

بعض املعلومات إذا مل ترد يف كلمات األستاذ حامد مطاوع، سأكون أنا بالتايل املتكلم الثاين عن                   
 .الكجا

 :ستاذ حامد مطاوع فقالوأجاب األ
 الكجا ليس رمزاً لكنه شخصاً كان موجوداً، وكان يطلق عليه الكجا ألنه كان ساخراً وكان                -

يشتغل يف التبليط، وكان يسكن يف املسفلة، وكان جيوب الشوارع وخلفه جمموعة من األوالد الصغار،               
 االجتماعي يف ذلك الوقت؛      غالباً هي استهزاء باالعوجاج   ..  يرددون ما يقول من فلسفة ساخرة      

اقتبس هذه املعاين اليت كان يتصف ا الكجا، واعتربه شخصية تصلح أن            )  يرمحه اهللا (فاألستاذ السباعي   
 .يبين عليها أفكاره الساخرة، واقتدى به أستاذنا البواردي

 

 :غري أن عبد املقصود أضاف إىل ما قاله األستاذ حامد مطاوع قائالً
 عرفت الكجا وهو شخصية كما عرفه األستاذ حامد مطاوع، شخصية            أحب أن أضيف أنين    -

 .كاريكاتورية، كان أحدباً قصري القامة، له شكلٌ مميز، عندما تنظر إليه ال متلك إالَّ أن تضحك



 :فقال البواردي
 . إذن هذا يذكرنا بأحدب نوتردام-

 

 :وألقى األستاذ علي حممد الشهري أبياتاً شعرية ذه املناسبة هي
  بسم اهللا-

 مجعت أطراف الشوارد
 من كل رحال ووارد
 حييت أهالً يا بواردي
 شبل الصناديد البواردي

 

 . وهذا طبعاً يذكرنا بأن جدك كان بواردي-
 . وشكراً-

 

 :وسأل األستاذ عجالن أمحد جابر يقول
 أننا حنن   -اً   أخري - يف إحدى قصائدكم اليت تلومتوها على أمساعنا شكومت الزمن، مث اتضح              -

؛ وقد وصلتم إىل تلك النتيجة      ..الزمن الَّذي سبب لألمة تلك املشاكل من الفقر، واحلروب، والطغيان         
 أن توضحوا رؤيتكم حول مشاكل األمة،       - وبكل صدق    -أرجو  :  بعد أن صحومت؛ سعادة الشاعر    
 .وما هو احلل العملي؟ وشكراً

 

 :وأجاب احملتفى به قائالً
أعتقد أن هذا السؤال كل واحد منا يدركه ويعرفه ببساطة، فكل فرد يف              :   يا سيدي الكرمي   -

األمة مسؤول، األب واألم مسؤوالن عن أبنائهما وبناما، والطبيب مسؤول عن مرضاه، واألستاذ               
فاحلياة :  مسؤول عن تالميذه، والعامل مسؤول عن مصنعه، واملزارع مسؤول عن مزرعته، ومبعىن أصح            

: اعي يقوم على التعاون، وعلى التنسيق، وعلى توحد التوجه لبناء الصاحل العام؛ إذن            كلها تكافل اجتم  
أعتقد يا سيدي الكرمي عندما نقول الزمن، الزمن ليس شيئاً ملموساً، الزمن هو معيار للتاريخ تنتهي                  

يكه ومنلك  مرحلة وتأيت مرحلة، ولكن حنن الزمن، ألننا حنن الَّذين نصوغ الزمن، حنن الَّذين منلك حتر               
حىت جتميده؛ إذن اإلنسان هو العنصر الفاعل العامل الَّذي ميلي إرادته على الزمن، ويعطي البصمات                
لتارخيه على لوحاث الزمن؛ إذن الزمن أنا وأنت واآلخرون، ألننا حنن حصاد الزمن، وما مل يكن للزمن                 

 .حصاد يثمر ويعطي فهو إذن زمن ميت
 



 :رمحن الشنقيطي املدرس يف كلية املعلمني جبدةوورد سؤال من األستاذ عبد ال
 من املعلوم أن شعرنا الشعيب يقوم على التفعيلة الداخلية املستمدة من روح البيئة والعصر، أود                -

 .التفضل بإبراز هذا اجلانب يف شعرنا الشعيب، مع إحتافنا مبثال لذلك
 :وأجاب األستاذ سعد قائالً

صدقين أنين لست شاعراً شعبياً، وال      ..  ءاً عرف قدر نفسه   رحم اهللا امر  :   يا سيدي الكرمي   -
فاملعيار الَّذي ينطبق على الشعر العريب      ..  أستطيع أن أفيت مبا ال أعرف؛ ولكن من باب االجتهاد فقط           

ينطبق على الشعر الشعيب، مبعىن أن هناك إيقاعاً وجرساً موسيقياً حيكم انضباط البيت، حبيث ال تكون                 
ا يسميها بعض الناس، وال يكون فراغ أو خواء يف املعىن؛ إذن عندما يكون له إيقاعه،                هناك مطبات كم  

 .، أعتقد أن هذا هو املطلوب..وله خصوصيته، وله فكرته، وله جرس موسيقي، ويعرب عن حالة شعبية
 

 :وسأل السائل نفسه السؤال التايل
 ب عائقاً لعملية اإلبداع األديب؟ هل تعدون االلتزام باملعاين القاموسية يف إطار عامل األد-

 :وأجاب األستاذ البواردي قائالً
 اإلبداع يا سيدي ليس حروفاً، احلروف هي أداة لطرح اإلبداع، اإلبداع هو حصيلة تنمي                -

 هو الكرت، أما    - قبل كل شيء     -وتصقل وقبل هذا كله توجد كموهبة تعطَى لإلنسان؛ إذن اإلبداع           
يت يصب فيها هذا الكرت، مبعىن أن اللغة العربية هي أداة طرح، إمنا اإلبداع              فهي القوالب ال  ..  احلروف

هو أن أستطيع أن أجدد، وأن أبدع، وأن أعطي صوراً جديدة مل تطرق، وأتناوهلا بزوايا جديدة مل                    
تتناول، وأن أضيف؛ ألن اإلبداع هو إضافة قبل كل شيء، ميكن لكل إنسان أن يكون مبدعاً، ويأيت                  

ويقول أنا مبدع، ولكن هذا املبدع األخري مل يضف شيئاً إىل ما أبدعه األول، إذن ليس                 شخص آخر   
 .مبدعاً، اإلبداع هو إضافة وأي عمل ليس فيه إضافة فهو ليس إبداعاً

 

 :ومن األستاذ عبد السميع حممد راضي ورد السؤال التايل
 هذه املؤلفات    كيف لك أن تكون ضعيف الذاكرة سريع النسيان حسب قولك، ولك كل             -

 حسب الترمجة اليت مسعناها الليلة وكلها تعتمد على الذاكرة وعمق الفهم، هل لنا أن نفهم ذلك؟
 :وأجاب احملتفى به قائالً

 نقمة، ولكن أعتقد أن     - أيضاً   -ضعف الذاكرة قدر ما يكون نعمة فهو        :   يا سيدي الكرمي   -
رصد حىت ال تنسى، ألنه ليس هنا خمزون يف          الَّذين يعيشون ضعاف الذاكرة فهناك اهتمامات هلم ت        

 القلم والورقة   الذهن ختزن فيه هذه األشياء وتعتمد على ذاكرتك فيها، إذن ليس لك سالح إالَّ                
  ليست خمزوناً إالَّ   - كما قلت لك     -تسجلها يف مفكرة وتعود إليها حينما حتتاجها؛ إمنا الذاكرة           



ميلكها ذاكرته تكون يف هذه الورقة أو الكتيب الصغري         لشخص مستعد ألن حيتفظ ا، لكن الَّذي ال         
 إهلامية، سواء فكرة قصيدة أو      - طبعاً   -الَّذي يرجع إليه كلما أراد أن يطرح فكرة؛ األفكار تأتيه            

فكرة كلمة تطرق بابه أحياناً، حيلم ا يف الليل ويستيقظ ويرصدها، أحياناً يكون يف الشارع ويسمع                 
 مدخل لقصيدة، إمنا الذاكرة ليست ضرورة أبداً أن تكون مصدر            -أيضاً    -كلمة يلتقطها تكون    

 .العطاء دائماً
 

 :وسأل سعادة األستاذ عبد املقصود ضيفه قائالً
 كماً هائالً يصل إىل مثانية      - كما أرى أمامي     - طبع لكم ستة عشر كتاباً، وحتت الطبع          -

م هلذه الكتب حىت اآلن، ومن العناوين اليت        وعشرين كتاباً، ما هي األسباب اليت أدت إىل عدم نشرك         
 .مسعناها كتب ذات مضمامني يف علوم شىت وبعناوين ملفتة للنظر؟ سؤال حيتاج إىل إجابة

 

 :ورد احملتفى به على مستضيفه قائالً
 .. يا سيدي-

ــيدا  ــار املق ــنار احلم ــك ال ــاءت ل أض
                 .                                            

ــاً   ــيس لعلم ــبد ق ــا ع ــراً ي ــد نظ أع
. 

 

 كتيب اليت مل    إنين أكرر نفسي، إنَّ   :   أعد قراءة ما حتت هذه العناوين ستجد اإلجابة، قلت لك          -
ناوين براقة ورائعة جداً، رمبا أطبعها يف ورق        تطبع ال تضيف جديداً بالنسبة لكتيب اليت طبعت، نعم الع         

ال جتد هناك فارقاً، إذن ال أضيف    ..  جيد جداً وطباعة أنيقة، ولكنك تقرؤها وتقرأ ديواناً أو كتاباً سبقها          
 .اً كيفيشيئاً، قد أضيف كماً عددياً ولكن ال أضيف كماً

 

 :ويعود احملتفي ليسأل احملتفى به قائالً
العناوين اليت أراها أمامي ختتلف عن مضامني       ..   قد يكون هذا تواضع الكبار     : يا سيدي الكرمي   -

وسعد البواردي عرف فيلسوفاً، ال أعتقد أن الكتب هي تكرار للكتب اليت حتت             ..  الكتب اليت طبعت  
الطبع، ال بد أن تكون هناك إضافة، لندع األمر تكون حجته منه وفيه، لنطبع كتاباً أو كتابني ونترك                   

اماً، وهو   كتاباً، هذا عمل أنا متأكد أنك بذلت فيه ليايل، وأي           ٢٨ألن هذا كم كبري     ..  ئ احلكم للقار
 .عملٌ يصل إىل درجة األعمال الشاقة

 

 :وأجاب احملتفى به
أوالً جيب أن ال تنخدع بالعناوين، فاخلبثاء خيتارون عناوين الفتة للنظر ال أكثر             :  يا سيدي الكرمي  

 ..وال أقل



 :تفي وقالوتدخل احمل
 سعد البواردي مل يكن خبيثاً وإمنا كان دائماً ذكياً فيلسوفاً، ابتدأ من الكجا، وأنا بالذات                  -

 أوليات،  أمحد السباعي كان علَماً كما نعرف، وكان علماً بارزاً، وكان صاحب           ..  ركزت يف كلميت  
ومعىن هذا أننا أمام    ..  بريواعترافك بأنك تتلمذت يف األوليات على األستاذ السباعي هذا شرف ك           

 وهو ذه املناسبة صديق والدي منذ الطفولة كما ذكر          -)  رمحة اهللا عليه  (مدرسة كبرية، ألن السباعي     
 السباعي كان مدرسة، تلمذتك يف مدرسة السباعي مل تأِت من فراغ، تحدثُك             -يف كتبه وكما أعرف     

 -، كنت   ..خرة، واملواضيع اليت كنت تتكلم عنها     عن الكجا، وفلسفتك اليت عرفناها يف مقاالتك السا       
 تأيت باجلديد، وتتكلم باجلدية عندما تشاء، وتتكلم بالسخرية عندما تريد املواربة، ولكنك               -دائماً  
شهادة أنك  ..   ذلك املواطن الصادق الَّذي تعاملت مع الكلمة، وأشهد شهادة صادقة          - دائماً   -كنت  

 . االحترام، ألنك تعاملت مع الكلمة باحترام وبصدق ومبوضوعيةكنت ذلك املواطن الَّذي تستحق
 

 :وسأل احملتفى به احملتفي قائالً
  ما هو املطلوب؟-

 

 :ورد احملتفي يقول
 املطلوب أن نرى من كتبك ما يطبع، وإذا أردت أرجو أن تتفضل مشكوراً وتعطيين كتاباً، أو                 -

قد ال تعلم ما يسمى     ..  الطريق، ولكن لنا مع االثنينية    كتابني، ليست صنعيت النشر وال أتكسب من هذا         
كتاب االثنينية، وليست وقائع االثنينية اليت تطبع، وهي ملن ال يريد أن ينشر كتبه، وهناك ما يفيد األمة                  

 .ويفيد القارئ نطبع كتبه
 

 :فرد الضيف قائالً
 . يسعدين ويشرفين واهللا-

 

 :فقال احملتفي
أنتظر منك أن ختتار ثالثة كتب لنطبعها مث نرى حكم القارئ عليها،              إذن من هذا املوقع أنا       -

 .ولنا موقف بعد ذلك
 

 :فأجاب احملتفى به بقوله
 .  وهو كذلك-



  ))ختام األمسية(( 
 :فقال احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه وهو خيتتم األمسية

سعيد بلقائكم  ..  رتنا راحبة إن شاء اهللا     أحسن اهللا إليك، وأنا أعتقد أنه ذه األمسية كانت جتا          -
مجيعاً، وأكثر سعادة بأخي وأستاذنا الكبري األستاذ سعد البواردي، الَّذي جتشم مشقة عناء السفر                 

 .للحضور إلينا، فحضوره مشكور ومقدر، وأهالً وسهالً ومرحباً به دائماً، وأنا أنتظر الكتب الثالثة
قادمة مساحة مفيت تونس الشيخ خمتار السالمي، وأسعد أن           ضيفنا يف االثنينية ال     وأذكر أنَّ  -

 .نكون مبعيته، وأمتىن لكم وقتاً طيباً
 مث قدم احملتفي لضيفه لوحة تذكارية، وبعد ذلك انصرف اجلميع إىل موائد الطعام ليتناولوا                 -

األسبوع طعام العشاء، شاكرين مقدرين لصاحب االثنينية أرحييته، ونفوسهم تتطلع إىل امللتقى يف                
 .القادم

• • • 







 احملتوى
- ١ . ألقاها األستاذ عدنان صعيديكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة معايل الدكتور عبد السالم املسدي

- ٤ .كلمة سعادة الدكتور حامد الرفاعي
- ٥ .كلمة احملتفى به مساحة الشيخ حممد املختار بن أمحد السالمي

- ٦ .حلوارفتح باب ا
- ٧ .تعليق الدكتور حممد بن سعد بن حسني

- ٨ .تعقيب لفضيلة الشيخ حممد علي الصابوين
- ٩ .كلمة ختام للضيف

-١٠ .كلمة اخلتام ألقاها سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :اليةاألستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة الت افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد، وعلى                 -

 .آله وأصحابه أمجعني
 : أصحاب الفضيلة، أيها السادة احلضور-
 كما  -هذه ليلة طيبة مباركة إن شاء اهللا، جنتمع فيها           .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
 اليت يسعدنا ويشرفنا كثرياً أن حنتفي فيها        -فكر والعلم واألدب؛ نبدأ ليلتنا هذه        على مائدة ال   -تعودنا  

 . بآيات بينات من كتاب اهللا الكرمي-بضيفنا مساحة الشيخ حممد املختار بن أمحد السالمي 
وبعد أن تال املقرئ الشيخ مصطفى الرهوان ما تيسر من آي الذكر احلكيم، قرأ األستاذ                

 :ة الذاتية للمحتفى به، فقالعدنان صعيدي السري
 أيها اإلخوة األكارم، ضيفنا يف هذه الليلة علم من األعالم، وهو من اجلمهورية التونسية                 -
 .الشقيقة
 .حممد املختار بن أمحد السالمي:  االسم واللقب-
 . اجلمهورية التونسية-م بصفاقس ١٩٢٥/ ١٠/ ١٠ من مواليد -
 . متزوج وله مخسة أوالد-
 .القرآن الكرمي باملدرسة االبتدائية حفظ -
 . الشهادة األوىل بالفرنسية، الثاين مالحظة حسن-
 . التحصيل يف العلوم من الكلية الزيتونية، األول مالحظة حسن جداً-
 . شعبة أصول الدين، األول مالحظة حسن جداً- الشهادة العاملية -
 .ة األوىل الفوز مبناظرة التدريس بالكلية الزيتونية، املرتب-
 . الفوز يف مناظرة ثانية لالرتقاء يف رتبة التدريس-
 . التدريس باملرحلة الثانوية بالكلية الزيتونية-
 . إدارة املعاهد الثانوية-



 التدريس يف التعليم العايل بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، اختصاص الدراسات               -
 .القرآنية، والفقه، وقواعد التشريع

 .د التعليم الثانوي متفق-
 . متفقد أول بالتعليم الثانوي-
 . مفيت اجلمهورية التونسية-
 . إمام وخطيب جامع السالم بتونس-

 

 :املؤلفات
 . التعليم الزيتوين ووسائل إصالحه-
 . فقه العبادات-
 . األسرة واتمع-
 . العالقات االجتماعية-
 ). أجزاء٤( اهلداية اإلسالمية -
 .رآن، معد للطبع القسم يف الق-
 . حتقيق اإلمام املازري على التلقني، أجنز منه جزآن-

 

 :اإلسهام يف اهليئات العاملية
 . الرئيس املساعد مع الفقه اإلسالمي-
 . رئيس هيئة الزكاة العاملية ملدة مخس سنوات-
 . عضو اهليئة العاملية لإلغاثة واإلرشاد-
 . عضو هيئة معايري احملاسبة املالية-
 . رئيس الس اإلسالمي األعلى ملدة أربع سنوات، ورئيس جملة اهلداية-

 

 :اإلسهام يف امليدان العلمي خارج تونس
 . حماضر يف جامعة دكار-
 . حماضر يف جامعة كواالملبور-
 . حماضر يف جامعة تري نقانو يف ماليزيا-
ربية السعودية، ومصر،    مقاالت علمية يف عديد من الصحف واالت بتونس، واململكة الع            -

 .ودمشق، والكويت، وقطر، وعمان



 .فريقيا، وآسيا، وأوروباإ شارك يف مؤمترات دينية واقتصادية وطبية، يف بلدان -
 

 نرحب بضيفنا الكرمي مساحة الشيخ حممد املختار بن أمحد السالمي، ونود            - مجيعاً   - بامسكم   -
ة اليت ترغبون توجيهها إىل مساحة الشيخ، نرجو أن           أن نوجه عنايتكم إىل أن األسئل      - من البداية    -

 .  أن يكون السؤال واحداً فقط- أيضاً -تبعث يف وقت مبكر، ونكرر 
 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
ِل وجهك، وعظيِم سلطانك؛ وأصلي وأسلم على خِري من علَّم           أمحدك اللهم كما ينبغي جلال     -

وحبيِبك كصفي ،م أنبياِئكا حممٍد، وعلى آلِه وصحِبه وسلم.. وسيد من أعلم، خاتسيِدن. 
 : أيها األحبة-
 . السالم عليكم ورمحةُ اهللا وبركاته-

 

 قِل تأت أمسيٍة..   واحملبة ِءف الد اتيمسية من أمسِ   يف أُ  - جمدداً   - وأهالً وسهالً ومرحباً بكم      -
عندما أنزل  )  سبحانه وتعاىل   (ر العميم، الَّذي أنعم به علينا احلق       اخليِ ، ونور اإلميان، ونورِ    العلمِ بنوِر

 علينا الكتاب  قال تعاىل ..   فيه من شيء   طَ ما فر  :          َّاحيه إالنوما من دابٍة يف األرض وال طائٍر يطري ِبج
 .]٣٨: األنعام[ م ما فرطنا يف الكتاِب من شيٍء مث إىل رم يحشرونأمم أمثالُكُ

 

-  أن حنتفِ  -   أيها األحبةُ  -نا   كم يسعد من خالل هذه االثنينية بضيفِ     ي ن  الشيخ  ِةا الكبري مساح 
   خمتار السالمي مفيت تعن ضيفِ  س، واحلديثُ ون ورجلُ  علمٍ فهو رجلُ ..  ا ذو شجونَ  ن  فُت ي أَا، وحسأنَّ ب  

 منها  نقْفَ، فأش  واجلبالِ  واألرضِ على السماواتِ )  سبحانه وتعاىل   ( اليت عرضها احلق   كليهما من األمانةِ  
ٍت فْم و  سفريٍ  أولِ  عن قاعدةِ  ا لن يبتعد  ن عن ضيفِ   احلديثَ كما أنَّ ..  ا، ومحلها اإلنسان  هنلَِمح أن ي  نيبوأَ
 معاذ بن جبل للسفر إىل       اجلليلُ  الصحايب بحني تأه ..   إىل اليمن     حممد انبعثه سيد )  باملعىن املعاصر (

 مل   قال فإنْ  ؛ اهللا بكتاِب:   الناس؟ فقال   بني م مباذا حتكُ   اهللا    يف دينهم، فسأله رسولُ     الناس هاليمن ليفقِّ 
اهللا  رسوِل؟ قال فبسنِةجتد قال فإن مل جتد رأيي وال آلو؛ قال ف؟ قال أجتهد لذلك بعثتك. 

 

 لالسترسال فيه،    كثري، قد ال يسمح الوقت      وعلم  عظيمةٌ  فيه قاعدةٌ   الشريف  هذا احلديثُ  -
   ولكن عموماً فقد وضاألُ ع سس  اليت يتم   ا احلكم   ُو الف تبكل أسفٍ  -ا، وحنن اآلن    ي   - ن مبوقتٍ ر  أَ جتر 

 من الناس على الفُ    فيه كثري توال ا بغري علمٍ  ي  ه  دى، ونصب وا أنفسهم   علماء، وفقهاء، وأصحاب  لٍّ ح 



أَ  يف أمورٍ  ٍطورب بعِهِك عن مدارِ   ما تكونُ  دوجعلوا من الفُ   م ،تا مصدراً للظهورِ  ي   تمعات، ويف ا ِرتصد 
 .اِن اتمعين ب العباد، وتصديِع مصاِحل بتضييِع الذايت، دون اهتماٍممِه غروِراالس، ونظروا إىل إرضاِء

ا وما زال   ه نبذَ نى هلا م  ها، قد تصد   ضررِ راِءشِت اس  رغم - وهللا احلمد    -  ةَبص هذه الع   غري أنَّ  -
ينذُبا ويكبِ هت م اِمريسبحانه وتعاىل   (ا، وقيض اهللاُ  ه  ( رجاالً وهب وا حياتههذا الدينِ   حلمايةِ م  م،  القي

 . هالك عنها إالَّا، ال يزيغُها كنهاِرهلُي لََء البيضا على احملجِةوالسِري
  الرجالِ  من هؤالءِ  - أحداً   ي على اهللاِ  كِّز وال أُ  - الشيخ خمتار السالمي     ا العالمة مساحةُ  ن وضيفُ -
 الَّذين صقُد وا الوعاليت نذروا هلا أنفُ     واملسؤوليةِ  األمانةِ ، ومحلوا أعباءَ  د سم؛ تعلّ ه م العلم بِه  لَِم وع ،
 رجٍل آتاه اهللا    :ال حسد إالَّ يف اثنتين    ":  ا، كما قال رسول اهللا      مهدس ح ذين جيوز ثنني اللَّ  اال نولعله مِ 

لم أمثاله من    وعِ ِه وبعلمِ "ماالً فسلط على هلَكَِته يف احلق، ورجٍل آتاه اهللا احلكمةَ فهو يقضي ا ويعلِّمها             
  اخلروج من عنقِ   مِت اإلسالمي، وي   ا العاملُ  ة اليت مير  جِر احلَ ِة املرحل ، ميكن جتاوز   الفضلِ أصحاِب
 ِم العالَ م معظَ معي لِ ، ومنها انبثق النور   ِه وجامعاتِ ِه مدارسِ لَو الَّذي أنشأنا أَ   ِم العلْ  إىل رحابةِ  الزجاجِة
 كالباليا على    رجالٌ  النورِ لَشاِع م  غرباً، محلَ  ِسلُدنن شرقاً إىل األَ   ، من الصيِ   يف ذلك الوقتِ   املعروِف
  املعمورة، مل تِزغْ    أرجاءِ ِفِلتخ إىل م   التوحيدِ  كلمةِ ر إبالغِ ي غَ  يف احلياةِ   املطايا، ليس هلم من هدفٍ     ظهوِر
قلوبم ثروةٌهفكلُّ أو سلطانْ أو جاه ،التراِب ما فوق تراب . 

، ِه أهلِ  غري وا األمر م، ووسد ه أهدافُ ترغي إىل نصر إىل أن ت      وهكذا سارت م الدنيا من نصرٍ      -
 فزالت دولته  اهللا، كما قال رسول اهللا        بإذنِ م ولكنها ستعود   :"       الَ هذه األمةُ قائمةً على أمِرزولن ت

 ."اهللا، ال يضرهم من خالَفَهم حىت يأِتي أمر اهللا
  الَّذين يسمعون القولَ   نا مِ نداً، وأن جيعلَ  شا ر نِرمن أَ  لنا م  ئَأن يهي )  ه وتعاىل سبحان( اهللا    نسألُ -

ِبفيتون أَ عحسن  ِثكْه، وأن يمِ ر شيخِ  مساحةِ  أمثالِ ن قَ الكبري، وأن يوفِّ   ا العالمةِ نه  ملا حيب   ِع ويرضى، وييه ن
 . حسناتهلك يف ميزاِن ذ كلَّلَ، وجيعِه وفضِلِها بعلِمن، وينفعِة اجلسيمِهامه معلى أداِء
م، ِسوا يف هذا املَ   ن للجزء األول من نشاطِ     اخلتامِ ا األخرية، ومسك  نهذه هي أمسيت  :   أيها األحبة  -
بعد شهرِ  -   اهللاِ  بإذنَ -   التواصلَ وسنعاود  عيدِ  املبارك وعطلةِ  انَ رمض      الفطر، راجياً الباري أن يعيد  

 للناس،   أمٍة أخرجت   اليت هي خري   ر والسعادة، وعلى هذه األمةِ    ِيهاتني املناسبتني الكرميتني عليكم باخل    
  على شعوبِ  هتجو، اليت ت   التوحيدِ رسالةَ..   األوىل ه، ومحل رسالت  هد جراح  قد ضم   اإلسالمي موالعالَ
 قادمة   يف أول أمسيةٍ    اهللاُ  إن شاء  -  يِق أن نلت  لني؛ آمِ ..ة والرياد ةَ والقياد ةَ السياد طته قاطبةً، وأع  ِمالعالَ

 العامل اإلسالمي؛   هـ، لتكرمي معايل الدكتور أمحد حممد علي أمني عام رابطةِ         ١٤١٥ شوال   ١٢ يوم   -
 -ى   الشيخ خمتار السالمي، الَّذي لب     ا العالمة مساحةِ  ن األوقات مع ضيفِ    أمجلِ  قضاءَ  الطيب مكُمتمنياً جلمعِ 

 .ه علِمن ِمِد، والتزوِها بلقاِئنعِتم لي اخلضراِءسون من تمِدقَ، و االثنينيِة دعوةَ-مشكوراً 



 وقبل أن أختتم كلميت، أرحب بسعادة السفري التونسي، الَّذي شرفنا يف هذه األمسية مع                 -
سعادة قنصلها؛ كما سعدنا يف هذه األمسية بضيف كبري عرفتموه قبل اآلن علماً من أعالم املنابر،                  

الا، كان سفرياً لتونس، وكان خري علم هلا يف اململكة العربية السعودية وأينما سار،               ورجالً من رجا  
 سعدنا بأستاذنا   - أيضاً   -وال أزكي على اهللا أحداً، معايل الدكتور عبد السالم املسدي؛ وهذه الليلة              

 - مجيعاً   -الكبري الدكتور حممد بن سعد بن حسني، األستاذ املعروف والناقد الكبري؛ وأرحب بكم                
 . فرداً فرداً، وأمتىن لكم وقتاً طيباً؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة معايل الدكتور عبد السالم املسدي(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور عبد السالم املسدي، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني-
 أن أحضر هذه االثنينية حلقة أخرى من حلقات التواصل الفكري، والثقايف،              هو شرف أثيل   -

واملعريف، يف هذه الربوع الطيبة؛ وهو شرف خاص إذ أحضرها لتكرمي مساحة املفيت حممد املختار بن                  
 .أمحد السالمي؛ وهو شرف أخص إذ أسهم يف احلديث عن احملتفى به

ه، ولعلنا قد وقفنا عند بعض املسكوت عنه يف هذه            لقد أصغيتم وأصغينا إىل سرية احملتفى ب       -
السرية الذاتية، وسنحاول أن نستكمل ما سكت عنه مبا قد ال يكون احملتفى به نفسه على بينة منه،                    
وسنقدم شهادة مدارها صورة احملتفى به يف أذهان اآلخرين، وهي شهادة تستند إىل معرفة املتحدث                 

ويف حمطة أوىل، أستذكر صورة     :  ، وسأوجز الوقوف عند بعض احملطات     إليكم باحملتفى به منذ ثالثني سنة     
للمحتفى به وهو يسابق الزمن يف اجلمع بني الثقافات، ومن مناخ البيئة االجتماعية اليت صدر عنها ذات                 
التجذر واألصالة كان بادياً منه وعي مبكر بضرورة االستكمال املعريف، فأخذ ينهل من اللغات، وأخذ               

رض اهللا، ومنذ البدايات جتلى فهم عميق ألصول الدين اإلسالمي، من حيث هو دين صاحل                يرحل يف أ  
 ..لكل زمان ومكان

-        ر اإلداري يف معاهد التربية، وكان أن وفق         وعند احملطة الثانية تربز صورة الرجل املريب واملسي
 ..كام بصرامة املنهجيف اجلمع بني طريف معادلة متعسرة سياسة النفوس برحابة الصدر، وقوة األح

 

 ويف احملطة الثالثة صورة األستاذ اجلامعي نضال يف سبيل تأصيل املعرفة الدينية وتأسيسها على               -
 ..قواعدها احلق، قواعد الدقة يف التوثيق والتمثل عند النقل، واالجتهاد يف التخريج

 

الستثناء وغريه   وعند احملطة الرابعة كانت صورة خطيب اجلمعة، وكان احملتفى به هو ا               -
القاعدة، ال يستنسخ خطباً جاهزة، وال يقتطع الشواهد املطوالت، وال يكرر نفسه أبداً؛ هو دوماً                 



املناضل يف الرد على االحنراف الفكري، مما جتيء به بعض التيارات الفلسفية، وهو املساجل يف دحض                 
 .البدع املفضية إىل الشرك املقنع يف العصر احلديث

:  ال يهادن وما زال، كان يوماً على املنرب، وكنا بني الصفوف وشاع بني املتأولني               كان مكافحاً  -
 فكرة احلساب واجلزاء فكرة رمزية، فكيف للكتاب أالَّ يترك صغرية وال كبرية إال أحصاها؟ قال                 أنَّ

تزن وكيف نصدق معجزة املخلوق ونكفر مبعجزة اخلالق؟ أفال ترون إىل الكمبيوتر كيف خي            :  احملتفى به 
وحيصي وجيري يف الثانية الواحدة من العمليات ماال يكاد صغرية وال كبرية إالَّ حيصيها؟ فبهت الَّذين                 

 .تعلمون
 كان الناس يف جمتمع احملتفى به يتقايسون يف صمت، منهم من املواظبني على ذاك املسجد يوم                 -

من مراكز القرار، وكانت خطة     اجلمعة فهو األقدر على االستيعاب؛ وكان بعض جنود اخلفاء قريبني            
 الشيخ قد كون من خالل خطبة اجلمعة مدرسة فكرية فانتبهوا يا قوم،             إنَّ:  اإلفتاء قد شغرت، قال قائل    

 .فنودي به مفتياً وما زال
 وارتسمت صورة أخرى يف حمطة أخرى، نضال دؤوب يف سبيل صيانة القيم اإلسالمية                 -

 اإلباء وعزة النفس، وقوف يف اعتدال دقيق وتوازن بديع يف بلد            األصيلة، خدمة اآلخرين مبا ال ينال من      
 بأن حب   - بدولته، ومؤسساته، وأبناء شعبه املؤمنني        -تريد بعض األمواج أن تالطمه، وهو ثابت         

 . الوطن من اإلميان، فنعم ما صنع صاحب االثنينية هذه الليلة؛ وشكراً على إصغائكم
 

  ))اعيكلمة سعادة الدكتور حامد الرف(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور حامد الرفاعي، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .السالم عليكم أيها األحباب.  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا-
 - يف هذا الروض اليانع الزاهر دوحة األستاذ عبد املقصود خوجه رياض االثنينية، نشهد حنن                -

ذا اللقاء، ما كنت أحسب أين سأكون أحد املشاركني ذا الفضل والفخر الكبري يل،                اليوم ه  -مجيعاً  
للمشاركة باالحتفاء بأستاذنا وشيخنا األستاذ الفقيه العالمة خمتار السالمي؛ هذا اللقاء بني أحضان مكة              

بيان، تواصل  اليوم هو لقاء تواصل، تواصل بني العلم والفقه واإلميان، تواصل بني الثقافة والفكر وال              
 .مغرب هذه األمة مع مشرقها يف تارخيها، ويف حاضرها، ويف مستقبلها

ه األمة، لقاء وحدا، وعلمها،     ذ األستاذ العالمة حممد خمتار السالمي، هو رمز من رموز لقاء ه           -
 ؛ لقاء مصريها يف استئناف حضارا، واستعادة جمدها، وإشادة صروحها من جديد؛           ..وإمياا، وجهادها 

هذا اللقاء عظيم، واحلديث عنه حيتاج إىل زمن أكرب من زمن هذه االثنينية، على سعة زمنها ومقامها                  



وقدرها؛ لقاء ذو شجون بني مصدر هذا النور من مكة املكرمة، وبني فروع دوحة اإلميان يف مشارق                  
 .األرض ومغارا، يف مغربنا العريب اإلسالمي ايد، هذه شجون أقوهلا

ي كلمات أود أن أشارك ا يف هذا االحتفاء الكبري، بأخي الكبري، بل أستاذي                  بني يد  -
 .وشيخي؛ لقد تتلمذت عليه ولت من معينه العلمي الفقهي املتكامل الشامل

 العالمة الشيخ حممد خمتار السالمي، يف حمافل كثرية يف العامل العريب واإلسالمي، حمافل الفقه،                -
، واإلعجاز العلمي، واإلعجاز البياين، عرب اامع الفقهية واملؤمترات اإلسالمية          والعلم، والفكر، والبيان  

 .املتنوعة؛ فهو حبر يف علمه وعظيم يف فقهه، فهو عالمة من حيث يعلم، وعالمة من حيث فهمه ملا يعلم
..  هي مشكلة مفاهيم، أحسبها مشكلة اضطراب مفاهيم       - أيها األحباب    - مشكلة اليوم     إنَّ -

 هذه األمة ختتزن مرياثاً كبرياً من العلم والفقه، ولكن مشكلتها هي             ست مشكلة ختزين معاليم؛ إنَّ    ولي
النظر يف هذا العلم وهذا الفقه، ومن مث فهم هذا الَّذي ينظر إليه أن قضيتنا اليت تقف حائالً دون                      

 الفقهي، ومعيننا   استئناف مسريتنا احلضارية، أحسبها هي اضطراب مفاهيمنا وتصوراتنا عن تراثنا           
 .العلمي الزاخر

 األستاذ الشيخ الكبري العالمة حممد خمتار السالمي رمز من رموز الوسطية يف هذه األمة، الَّذين                -
فهموا وسطية الفقه اإلسالمي، الوسطية اليت تقوم على التوازنية الدقيقة الشاملة بني عامل الغيب                 

والتكامل بني مرتكزات احلضارة املادية بوسائلها، وبني       والشهادة، الوسطية اليت تقوم على الشمولية       
؛ غياب هذه الوسطية اليوم يف مسرية أمتنا أو يف ذهنية            ..مرتكزات احلضارة العلمية بفقهها وفهمها    

أجيال أمتنا، هي اليت أحسبها تشكل إضراباً وتشكل عقبة، دون إقالع هذه األمة من ساحات ركودها                
 حتول دون حتليق هذه األمة من جديد يف مساء اد والعز والكرامة، يوم               ، هي اليت  ..وضعفها وتأخرها 

أقامت صروح العدل، والسالم، واألمن، والرخاء، والرفاهية        ..  أن كانت خري أمة أخرجت للناس      
 ذه األمة بتارخيها    - مجيعاً   -للناس مجيعاً على اختالف أديام، وأعراقهم، وأجناسهم؛ سعد الناس           

 .يوم أن كانت على احملجة البيضاء اليت رمسها رسول اهللا وحاضرها، 
ال أريد أن أطيل حىت ال أحجب الوقت عن أستاذنا العالمة، لنغترف مجيعاً من              :   أيها األحباب  -

فضل علمه وفقهه، وأكتفي ذه الكلمات املتواضعة اليت ال تليق مع جالل هذا اللقاء وجالل الوحدة                 
 وقلة املؤونة مين، ألن أيف هذا اللقاء حقه، فأعتذر عن اإلطالة، وأشكركم             هذه، ولكن الوقت والتقصري   

ثنينيته التفضلكم باالستماع، وحتييت وتقديري لألستاذ عبد املقصود خوجه، الَّذي يكرمنا ويشرفنا ب             
 .الغراء ذا اجلمع املتواصل

 صحته وماله وعمره،     أن ميده بالعون والربكة، وأن يبارك يف       - سبحانه وتعاىل    - أسأل اهللا    -
 يف مغرب هذه األمة ويف مشرقها، بل هي منارة إشعاع حضاري              - مجيعاً   -ليدوم هذا العطاء لنا     



لإلنسانية كلها، أرجو أن تؤدي رسالتها إن شاء اهللا؛ وأكرر شكري، والسالم عليكم ورمحة اهللا                  
 . وبركاته

 
 

  )) السالميكلمة احملتفى به مساحة الشيخ حممد املختار بن أمحد(( 
 :لضيف االثنينية مساحة الشيخ حممد املختار بن أمحد السالمي، فقالالكلمة مث أعطيت 

 إىل اهللا أرفع آيات احلمد والثناء، على نعمه اليت تتواىل علينا إرساالً، وعلى منة اهلداية لإلميان؛                 -
رسله سيدنا حممد، وعلى     أن جيعلنا صادقني فيه وعليه، ونصلي ونسلم على أكرم           - سبحانه   -ونسأله  

 .آله وصحبه الَّذي ألف به القلوب املتنافرة، ومجعنا بفضله على كلمة التوحيد
 .. إخواين السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

 إىل معايل الشيخ عبد املقصود خوجه، الَّذي كرمين          - أوالً   - حتية مباركة طيبة، أرفعها       -
اللقاء بكم، وهذه مكرمة من مكرماته، ومظهر لفضله، ووفاء          بدعوته يف بيته، ومسح يل أن أسعد ب        

للمجد الَّذي تلقاه باليمني عن آبائه، مث نشأ عليه وغذى به أبناءه، باعتبار ذلك أمانة حتملها فكان وفياً                  
إن معرفيت به إمنا كانت بطريق السماع منكم        :  فامسحوا يل ..  وأحب خلق الوفاء؛ وإذا أثنيت عليه     ..  هلا

 :انكم، أمتثله بقول الشاعر العريبومن إخو
عــن البحــر عــن كَــف األمــري متــيم

                                                            . 

أحاديــث تــرويها الســيول عــن احلــيا 
. 

 

 - فإمنا ذلك مين اعتراف      - وال أبلغ ما ينبغي أن أثين به         - لتستمعوه مين     فإذا عدت بالثناء   -
 كما كان هو وفياً، ليكون مع نظرته إىل ما مضى،           اً ذا الفضل الَّذي غمرين به، مث تنويهاً ووفاء        -أوالً  

 .ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم: وإىل حاضره وإىل مستقبله ميثل قوله تعاىل
 

 هذه التحية إليكم إخواين، حتية من أخ صغري إليكم أكرمين أخواي جازامها اهللا عن                  وأرفع -
حسن ظنهم أفضل اجلزاء وأزكاه، مع اعترايف بأين قد رسم يل من املعاين ما كنت أود أين يف بداية                     
 عمري حىت أستطيع أن أقترب من ظنهم اجلميل، فجزاهم اهللا خرياً؛ وهذه التحية اليت أرفعها إليكم                 
سأنقل صداها إىل إخوانكم يف تونس، هذا البلد وهذا الشعب الَّذي يف نظري خلارطة العامل اإلسالمي،                
ما وجدت شعباً امتزج االمتزاج الكامل ذه األرض املباركة الطيبة كامتزاج الشعب التونسي،                

 ظهرت ثالثة   هللا  فبمجرد أن انطلق الفتح اإلسالمي مغرباً من هذه األرض املباركة ومن مدينة رسول ا             
يف فسطاط عمرو   :  املركز األول يف بالد الشام وعاصمتها دمشق، واملركز الثاين        :  مراكز للحضارة، أوالً  

 .يف القريوان يف أرض إفريقية: بن العاص يف فسطاط مصر، واملركز الثالث



الَّذي بناه   ففي هذا املركز الثالث الَّذي اختص من بني املراكز الثالثة بأنه املركز الوحيد                 -
 حراثة ال أرض عمارة وبناء، فتخريها عقبة بن نافع           فأرض القريوان كانت أرض    صحابة رسول اهللا    

أخلص الشعب هلما إخالصاً ال     :   أمران معاً  - ملا تركز فيها     -وبىن فيها جامعه، وأصبحت القريوان      
إلسالم، فامتزجا امتزاجاً عجيباً،    رياً يف بقعة أخرى من بقاع العامل اإلسالمي مها العروبة وا           نظأجد له   

يظهر هذا االمتزاج أنه بعد الفتح اإلسالمي ذهب الصليب إىل غري رجعة، وال يوجد إىل اليوم يف                    
إن اللغة أصبحت اللغة العربية لغة األم اليت دهد ا          :  ال يوجد نصراين واحد؛ ثانياً    ..  الشعب التونسي 

 ..يخاً يروي ذاكرة قومه ألحفاده وأوالدهولدها، وهي لغة ذلك الولد عندما يصبح ش
-              ه يف الساحل كانت     إن نظرة على التاريخ الَّذي كانت عليه األوضاع يف إفريقية، ترينا أن

القوى الرومانية بقوا وبرغوا وحبضارا، وما تزال اليوم يف وسط اجلمهورية التونسية، يقوم القصر               
 أخوان بقيا على الزمن     -وما يف بنائه وهندسته وشكله        وهو شقيق القصر املوجود يف ر       -األجم  

يشهدان مبا كان هلذا االحتالل الروماين من قوة وعنف وحماولة لتنصري البالد تنصرياً كامالً، وكان يف                 
كان الرببر بلغتهم اخلاصة ووثنيتهم اخلاصة، فما أن جاء اإلسالم على أيدي الفاحتني من              ..  داخل البلد 

 والتابعني، حىت انفتحت القلوب والعقول لدين اهللا، وأصبح اللسان العريب هو               صحابة رسول اهللا  
اللسان، مث تكونت من القريوان قاعدة االنطالق إىل هاللني، هالل ذهب إىل الشمال وهالل ذهب إىل                
 اجلنوب؛ أما اهلالل الشمايل فقد ذهب فرعاه فرع يف املشرق وفرع يف املغرب؛ أما الفرع املشرقي فقد                
عقدت األلوية يف جامع القريوان لتخرج من مدينة سوسة وتنطلق إىل روما اليت كانت مع بالد الشمال                 
دائماً وأبداً، زاحفة على األرض اإلفريقية مغتصبة هلا، فإذا بعزة اإلسالم تعطي للشعب اإلفريقي قوة                

ط الثاين للقرن الثاين هلذا     جديدة، فإذا م ينطلقون إىل جنوب إيطاليا حىت وصلوا إىل روما؛ وسار اخل            
اهلالل مسامتاً جلبال األطلس، مث احنرف مشاالً حنو أسبانيا، مث إىل بالد الغال فرنسا، فاستطاع أن يكون                 
هالالً قاعدته إفريقيا وقرناه ذاهبان إىل الشمال، داعني األحفاد ليصل اهلالل إىل متامه وينقلب بدراً                 

 .مضيئاً
 ذهب مع جبال األطلس، مث احنرف جنوباً مع احمليط األطلسي، إىل أن              وأما اهلالل اجلنويب فقد    -

دخل البالد الواقعة على شواطئ احمليط األطلسي، وتكونت احلضارات اإلسالمية يف البالد اليت هي                
جنوب خط االستواء، وسار القرن الثاين املشرقي يف فرسان املسلمني الَّذين حكت سنابك خيلهم أرض               

، فوضعت مشافرها وهاماا يف ر النيجر العظيم، فارتوت منه وروت أهل النيجر              الصحراء الكربى 
 .بعد ذلك باإلسالم

 وإذا حتدثت عن الفتح للقلوب ذا الدين من هذه القاعدة اإلفريقية، فإن من قاعدة القريوان                -
 يف فاطمة الفهرية اليت     يف بالد املغرب األقصى   :  انطلق نوران بقيا ميثالن الثقافة اإلسالمية احلق، أوالً        



أنشأت جامع القرويني الَّذي كان املنارة اليت تشع العلم وتشع الثقافة اإلسالمية يف تلك الديار؛ وأما                 
اخلط املشرقي فقد خططت القاهرة وخطط اجلامع األزهر خططاً يف أرض إفريقية، مث حتول املعز لدين                 

غرباً هو مظهر من    شرقاً وم ان اإلشعاع الَّذي ذهب م    اهللا الفاطمي من املهدية إىل البالد املصرية، فك        
 الَّذين أسسوا هذه املدينة على تقوى من اهللا ورضوان، فكانت آثارها باقية             بركة صحابة رسول اهللا     

أن اهلالل  ..  إىل اليوم، وإن كان اهلالل الشمايل قد تقلص قرناه، فإن سنن الكون اليت علمنا اهللا إياها                
 بوالدة جديدة هلالل سيكتمل بدراً، إن أخذنا بسنن اهللا يف اهلزمية والنصر، إن أخذنا                نكلما امنحق أذَّ  

بسنن اهللا اليت ربط ا العزة، فليست عزة اإلسالم باللفظ ولكنها عزة اإلسالم بااللتزام، هذا االلتزام                 
 إذا   قلباً تاماً إالَّ   الَّذي يقوى على نوازع النفس وعلى نوازع األنا، والَّذي جيعل قلب املؤمن ال يكون              

 .ضم كل مؤمن لنفسه كأنه جزء منه
 هذه بداية كلمة أردت أن أحييكم ا، فإذا تقبلتموها مين فأنا شاكر، وإذا رأيتم فيها بعض                  -

 .القصور والتقصري فذلك واقعي
 .  وشكراً لكم والسالم عليكم جمدداً-

 

  ))فتح باب احلوار(( 
 :يد علي املنقري هوافتتح باب احلوار بسؤال من الس

 كيف ميكن التوفيق بني الشريعة اإلسالمية الغراء وبني القوانني الوضعية الدخيلة على بعض               -
الدول اإلسالمية، فيما يردكم من أسئلة ومواضيع حتتاج إىل فتوى، وخاصة فيما يتعلق بفقه املعامالت                

 واألحوال الشخصية؟
 :وأجاب فضيلة احملتفى به قائالً

ألستاذ علي املنقري على هذا السؤال الطريف والعميق، والَّذي يثري إحدى مشاكل              شكراً ل  -
 .العامل اإلسالمي

 وإذا قيل إفريقية تعين     - البالد اإلفريقية     لقد أشرت يف كلميت اليت توجهت ا إليكم، أنَّ          -
كرمها اهللا   مغزوة من طرف روما ومن طرف الشمال؛ فلما أ           ما عرفت نفسها إالَّ    -تونس يف القدمي    

ذا الدين اكتسبت فيما اكتسبت إدراكاً أعمق مبعىن كلمة التوحيد، فتحولت الذلة والتبعية إىل عزة،                
   ا وعظمتها، وأن تصل خيوهلم إىل عاصمتها؛ فإذَ          واستطاع املسلمون أن يتحدالتحول  نْوا روما يف قو 

       لنقص اليت عنده؛ فذهاب عقدة النقص      ه عزيز وتذوب عقدة ا    هو حتول ذايت يف اإلنسان، يوم يشعر بأن
اليت بلينا ا هي اليت ورثت يف كثري من أحناء العامل اإلسالمي التقليد، الَّذي هو عبارة عن موت الفكر،                   

 اإلنسان ترك لغريه مقوداً ال قيمة       وإذا قلنا مات الفكر، وماتت اجلدة، ومات االجتهاد، فمعىن ذلك أنَّ          



لتحوالت العصرية اليت نشاهدها ما ضاق كتاب اهللا وال تشريعه عن إعطاء              القيمة للمقلد؛ فا   له وأنَّ 
 . الرقي والتطور- أيضاً -حلول تضمن أمرين، تضمن االلتزام بشرع اهللا، وتضمن 

 

 فالقضية ليست يف اإلسالم، ولكن القضية يف املسلمني، مىت يصل املسلمون إىل إدراك هذه                -
ع أن يوفق بني مطالب الدنيا ومطالب اآلخرة، خاصة ومن أكرب ما             هذا الدين يستطي   احلقيقة، وهي أنَّ  

    ه وقعت إسقاطات على اإلسالم من املسيحية، املسيحية يف مبدئها دين يفصل            ابتلي به العامل اإلسالمي أن
            الدنيا عن اآلخرة، واإلسالم يف جوهره دين جيمع بني الدنيا واآلخرة، فال أجد  يف يوم من األيام      ومل أجد 

 أا تعطل تطوره أو تعطل منوه، حلد اآلن ما          - إذا أراد املسلم فعالً أن يلتزم بدينه         -قضية من القضايا    
 يوم فصلت الدولة عن الدين،       يوم فصلت الدين عرق احلياة، وإالَّ       استطاعت أوروبا أن تنهض إالَّ    

الدنيا عن الدين وأرادوا أن      يوم فصلوا    وأخذ كل واحد منهم يسري يف طريقه، وما ازم املسلمون إالَّ          
 .يسريوا بدنياهم بعيدة عن دينهم؛ وشكراً

 

 :أما سؤال األستاذ طلعت حممد نور عبد الغفور عطار فكان
 ما هو رأيكم يف ظاهرة التطرف املوجودة حالياً يف دول املغرب العريب، وباألخص يف اجلزائر                 -

 بلد املليون شهيد؟
 :وأجاب الضيف بقوله

يه جوانب سياسية، كلمة تطرف ما معناها؟ كلمة تطرف أصبحت تطلق على              هذا سؤال ف   -
فإذا أخذنا التطرف على معىن أحكام      ..   ظلماً وباطالً على االعتدال    - أيضاً   -التطرف احلق وتطلق    

يصدرها أشخاص يف بيوم مث ينفذوا على عباد اهللا، فهذا تطرف ال يقره اإلسالم وال يرضاه؛ جيتمع                  
سة أو أقل أو أكثر فيحكمون على فالن بأنه خائن، وأنه جيب أن يقتل، ويقتل، ما جاء                   أربعة أو مخ  

 من الَّذين حتللوا من الَّذين       على االعتدال، وخاصةً   - أيضاً   -شرع اهللا ذا؛ أو أطلقت كلمة تطرف        
ه متطرفاً؛  يهددون كل ملتزم باخللق اإلسالمي، وباملنهج اإلسالمي، وباالستقامة يف حياته، يعتربون            

عترب أن املرأة إذا كانت حمتشمة      ي من يصلي دائماً صالته يف أوقاا متطرفاً، وبعضهم          فبعضهم يعترب أنَّ  
 فما هو التطرف؟.. ىف سريها فهي امرأة متطرفة

 

 التطرف هذا أمر جاءنا من الغرب وهو الَّذي أثاره، ويف الغرب التطرف أكثر مما عندنا، كلنا                 -
حلاخامات اليت تأيت من أمريكا إىل إسرائيل، والشعور املفتولة وكالمهم والَّذي قتل             شاهدنا مجاعات ا  

أربعني وهم يصلون، ما رأينا وما مسعنا أن هذا تطرف إسرائيلي، قالوا هو رجل خمتل األعصاب وقام                  
سيحي؛ ال  ذا العمل منفرداً، وما مسعنا ال يف صحافتنا حديثاً عن التطرف اإلسرائيلي أو عن التطرف امل               



بد أن يكون عندنا من القوة والعزة واإلميان بأنفسنا ما جيعلنا نعطي للتطرف مفهوماً، مث نسلطه على                  
 .كل متطرف، سواء أكان مدعياً أنه مسلم، أم كان نصرانياً، أو كان يهودياً

عندما نقول أسباب التطرف إذا وقعت       ..   هذا أوالً كمعىن التطرف يف نظري، أما أسبابه         -
الء الَّذين خيرجون عن احلدود ويقتلون الناس بغري حق، أقول إن قتل الناس بغري حق سواء أكان من                  هؤ

السلطة احلاكمة أو من الشعب، فهو شيء واحد، هي عملة ذات وجهني، فكما ال أقبل أن يطلق                    
الشخص شرطي النار على شخص فريديه قتيالً وإن انتسب إىل قوة الدولة، ال أقول أدين بنفس القوة                  

 .الَّذي يقتل آخر باامه باخليانة والكذب
 عندما تكرر وسائل     ففي احلقيقة أنه أصبحت ضبابية يف الرؤية وهو أمر يؤسف له، خاصةً             -

فال يقال إسالمياً، ألنه ال ميكن أن يكون الدين الَّذي           ..  اإلعالم التطرف اإلسالمي، فإذا قيل تطرف     
ال يوجد عندي يف نفسي تطرف إسالمي أصالً، ولكن يوجد           جاء بالوسطية متطرفاً يف آن واحد، ف       

مجاعة املافيا يف إيطاليا أي وسيلة إعالم عربية إسالمية قالت إم متطرفون؟ أنا ما               :  متطرفون؛ وأسأل 
فهؤالء الَّذين يقتلون البشر ألجل املال فقط وليفسدوا البشر؛ وأصبحت احملاكم            ..  مسعت وما رأيت  

 الطائفة يف إفساد احلكومات املتتالية يف إيطاليا، مث يف بريطانيا، مث يف فرنسا؛              تظهر كل يوم ضلوع هذه    
 .وما مسعنا أن هؤالء متطرفون، مث إنه يقال تطرف إسالمي

جاءتين جريدة الفيجارو منذ سنتني يف قضية البوسنة واهلرسك، وقال يل ما            :   أنا أعطي مقارنة   -
فلماذا جيعلون املعادلة صرب وإسالم؟     .  ا حرب دينية  نقول إ :  هو موقف الصرب واملسلمني؟ قلت    

املسلمون هم من نفس الساللة اليت منها الصرب، فاإلسالم ليس جنساً؛ قولوا إسالماً ومسيحية؛ وهذه               
 الصليبية  هي احلقيقة، وما سكت الغرب اليوم عن املذابح اليت وقعت يف البوسنة اهلرسك إالَّ ألنَّ                 

املسيحيني، ولكنهم استطاعوا أن يغلفوها ذه املظاهر املادية الكاذبة، وأن          احلاقدة ما زالت يف قلوب      
 .خيفوها عن األعني، ولكنها هي اليت تقودهم يف كل اختيارام؛ وشكراً

 

 :وسأل األستاذ عصام نايته قائالً
ا لسطني، وغريه ف ما هو حكم الشرع يف العمليات االنتحارية اليت يقوم ا بعض الفدائيني يف               -

 من املناطق الواقعة حتت السيطرة األجنبية؟
 

 :فرد عليه مساحة الضيف قائالً
حنر نفسه؟  ..   تعبري؛ هل هو صحيح انتحر مبعىن قتل نفسه         - أيضاً   - قضية االنتحار هو     -

وعندنا ..  االنتحار هو افتعال قتل نفسه، وقتل النفس حكم معلوم يف اإلسالم أنه خالد خملد يف النار                
فالتسوية بينهما هي تسوية بني     ..   الفوز بالشهادة؛ مها أمران    بيل اهللا ال يبغي شيئاً إالَّ      جماهد يف س  



         النقيضني أو بني الضدين، فهذا الَّذي خرج يريد أن يقت  ل، هذا ليس هو أول قضية وقعت       ل فمات وقت
 آكل هذه    أن أبيين وبني اجلنة إالَّ   :  ففي غزوة بدر الكربى، وقد كان الصحايب آخذ بتمرات وقال          

التمرات؟ فألقاها من يده ودخل مقاتالً حىت قتل؛ يف كل قتال اإلنسان يعرض نفسه للموت، فالتعرض                
وفرق ..  للموت من أجل شرف املبدأ ليست عملية انتحارية، هي عملية جهادية، واالنتحار هو خوف             

 .بني اخلوف والشجاعة
 

 :وسأل احملامي أمحد الشنقيطي فقال
إن رجال القانون يف فرنسا استعانوا كثرياً يف وضع         :  ار، هناك مقولة مفادها    مساحة الشيخ خمت   -

أسس القانون على املذهب املالكي، مستفيدين من علماء املغرب العريب وإجادم اللغة الفرنسية؛ آمل              
 .إلقاء الضوء على هذا املوضوع

 :وكان رد مساحة الشيخ أمحد السالمي ما يلي
فصحيح أن الفرنسيني يف    :   هذا السؤال فيه طرفان، أما طرفه األول        .. شكراً لألستاذ أمحد   -

 مذهب اإلمام مالك؛ والقانون املدين هو قانون وضع         قانوم املدين استفادوا من الفقه اإلسالمي وخاصةً      
يف عهد نابليون األول ووعى نابليون األول؛ أما القسم الثاين من السؤال، فما دخلت فرنسا أرض                  

ن القناة اليت وصل منها الفقه املالكي إىل فرنسا هي القناة املعرفية العامة اليت محلت الفكر                 أفريقية، لك 
اإلسالمي وغريه إىل بالد فرنسا، أعين بالد األندلس؛ فاألندلس كانت كلها على مذهب اإلمام مالك،               

ألندلس عما  وما استطاع ابن حزم على فصاحته وبيانه وحجته وحفظه للحديث، ما استطاع أن حيول ا              
التزمته من مذهب مالك؛ ومن قرطبة انتقلت الثقافة اإلسالمية مبا فيها من فلسفة وقانون الفقه وعلم                 
الفلك والثقافة اإلسالمية، بكل ما حتويه انتقلت من األندلس إىل فرنسا، والترمجة أو االستفادة إىل                 

اليت تدرس يف اجلامعات الفرنسية،     حدود القرن التاسع عشر كان كتاب الشفاء البن سينا أحد الكتب            
 .فالثقافة اإلسالمية كلها أخذت طريقها من بالد األندلس إىل بالد الغال؛ وشكراً

 

 :ووجه األستاذ صفائي الزهراء السؤال التايل
من قلد عاملاً لقي اهللا     :  أريد أن أسألكم عنها، وهي    ..   مساحة الشيخ مقولة اختلف الناس حوهلا      -
 .ساملاً

 :احة احملتفى به بقولهوأجاب مس
 تكرمي العلم   - يف نظري    -متثل أوالً   :  هي متثل أمرين  ..  د عاملاً لقي اهللا ساملاً     هذه املقولة من قلَّ    -

 وما أكرمها من    يرفع اهللا الَّذين آمنوا منكم والَّذين أوتوا العلم درجات        :  يف هذا الدين، قال تعاىل    
فر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا           فلوال ن :  شهادة من رب العزة؛ وقال تعاىل     



 وملا كان هذا الدين جيمع بني الدنيا واآلخرة، فهو يعطي لألمة            قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون     
كل قسم منها االختصاص الَّذي يستطيع به أن يفيد بقية األمة، فالتاجر له دوره يف هذه األمة، والفالح                  

ه األمة، والعامل الفيزيائي له دوره يف هذه األمة، والعامل يف الشريعة له دوره يف هذه األمة،                 له دوره يف هذ   
ودور العامل أنه يعطي ملن يسأله حكم اهللا كما يظنه ال كما حسب هواه؛ فإذا عرف املؤمن العامل ويتفق                    

اسق ال يؤخذ حكمه وإن كان       من رجل عامل ملتزم بدينه، فالف      علماء املسلمني على أن الفقه ال يؤخذ إالَّ       
وهذا معروف، فإذا سأل عاملاً ملتزماً بدينه ال يساوم يف دينه وقلده، فإنه يلقى اهللا                 ..  أكمل العلماء 

 اهللا ما كلفه أن يتعمق يف الدين يف كل قضية من القضايا، وإمنا كلفه أن يعود إىل العلماء؛                    ساملاً، ألنَّ 
 .وشكراً

 

 :يد الزهراء نصهوورد سؤال من األستاذ عبد ا
 اختار أيسرمها ما مل يكن إمثاً، فما بال بعض الناس اليوم             بني أمرين إالَّ    ما خري رسول اهللا      -

 مييلون إىل التشدد والتشديد يف كل شيء؟ ماذا توجهون هلؤالء؟
 :فرد فضيلة احملتفى به قائالً

 ومن مجال طبعه،    مسو خلقه    توىل تربيته رب العزة، فكان من         مفهوم هذا احلديث هو أنه       -
 ومن حبه للمؤمنني، ومن رأفته م، املقام الَّذي ال يداىن، وما من متبع لسرية رسول اهللا                 ومن كماله   

 َّوميتلئ قلبه ومتتلئ مشاعره إعجاباً بالَّذي ختريه اهللا بني عباده فاصطفاه التيسري، ما كان                 إال   يهادن 
 رضوان اهللا   -على مكارم األمور، وإذا نظرنا إىل خلق الصحابة           حيمل أصحابه    يف دينه، بل كان     

: اىلـقال تع "  أختار أيسرمها "  :ولـذا الق ـر قوله وه  ـ وعلى سريهم، جند أث    -وسالمه عليهم أمجعني    
ونيسرك لليسرى. 
 

 فالتيسري اإلهلي الَّذي وضعه يف قلبه، ليس معىن اليسر هو السهولة، وليس معىن اليسر موافقة                -
 على ما عنده من     -هلوى، وليس معىن اليسر موافقة الطبع، ولكن اليسر هو خلق يستطيع به صاحبه              ا

 العلماء   أن جيذب الناس إىل الطريق السوي على أفضل الوجوه وأكملها وأيسرها، مث إنَّ             -كمال فيه   
 لرسول اهللا    ورثوا مرياث النبوة وهو العلم حظهم من هذا السماح اخللقي الَّذي             بعد رسول اهللا    

 وأكثر منه   - رضي اهللا عنه     -كان خمتلفاً، فكان بعضهم شديداً مع نفسه شديداً مع غريه، فابن عمر              
نافع تلميذه، فكان حىت يف معاملته كانت فيها صالبة وقوة وصرب عليها الرواة وحدثونا عنها وعن رد                  

حظه وفضل اهللا عليه من التشبه خبلق       الفعل القوي الَّذي كان هلذا التابعي اجلليل نافع؛ وبعضهم كان           
النبوة الكرمي يف السماحة كان أوفر، فظهر عليه؛ ولكن اجلميع كل واحد منهم يفيت حسب ما يظنه                  

: حكم اهللا الَّذي يرضي اهللا، فالقضية ليست قضية سهلة؛ ولذلك أبدع اإلمام ابن القيم اجلوزية ملا قال                



ع عن اهللا    شخص يفيت بفتوى ويظهرها للناس فإنه يوقِّ        أعالم املوقعني عن رب العاملني، فجعل كل       
 .مولذلك يهتز كل عاِل

 التجربة ليست جتربة سهلة وتعرفوا أنتم خاصة عندما يطلق املفيت فتواه فهو صاحب اخلطة؛               -
وهناك علماء أكرب منا وأفضل منا يف كل مكان، لكن عندما يفيت شخص يف حكم إال وهو يهتز                     

ن يكون قصر يف اجتهاده ومل يصل به إىل غايته، وهذا هو شأن الشخص عندما يقدم                بالتجربة، وخيشى أ  
 .على اإلفتاء؛ وشكراً

 

 :ومن األستاذ مجال بنون من جريدة االقتصادية ورد السؤال التايل
 كيف ميكن لنا أن نواجه العبث الديين والتصرفات اخلاطئة اليت تنسب للدين؟ وما هو                  -

 املطلوب من العلماء؟
 

 :فرد فضيلة الضيف قائالً
 شكراً على هذا السؤال؛ ليس هذا أمراً مطلوباً من العلماء، بل هو أمر مطلوب من كل                    -

مسلم؛ العامل يتميز عن غريه بإدراكه بعض القضايا اليت يعجز غريه عن الوصول إليها، أما بقية الدين                  
جلد، واإلحسان، هذه كلها أمور معروفة      فمعروفة لنا مجيعاً، فالصدق، واخليانة، والكذب، واألمانة، وا       

ال أمتيز أنا عن أبسط شخص، ما يزال يف مرتبته األوىل يف التعلم، فهذه حنن فيها سوية، وهذه أمانة                     
املعرفة وأمانة إبالغ ما يعرفه اإلنسان يوم يتحول املسلمون إىل قوة ال تقبل االحنراف وتشمئز منه،                  

اً يف إرجاع الناس إىل املسار احلقيقي، وأما البقية فنحن نستوي            عندها يكون دور العلماء دوراً بسيط     
 .علماء وغري علماء؛ وشكراً.. فيه

 

 :وورد سؤال من األستاذ عبد الرمحن الشنقيطي، مدرس بكلية املعلمني جبدة، يقول فيه
 أتشوق إىل رؤية كتاب التلقني لإلمام املازري ضمن كتب          - ليس بالطويل    - كنت منذ أمد     -

قه املالكي املطبوعة، حىت هيأكم اهللا إىل إخراج جزأين منه، فمىت ستكتمل أجزاء هذا الكتاب الثمني،               الف
 وهل هناك معوقات تعوق دون إكمال هذا الكتاب؟

 

 :فرد فضيلته قائالً
 شكراً، التلقني للقاضي عبد الوهاب هو أحد كتبه، والتلقني يف ذاته هو كتاب خمتصر توىل                 -

األستاذ الغاين من جامعة أم القرى، وطبع التلقني يف املغرب األقصى، ولكن االمتياز              دراسته وإخراجه   
هو للشرح على التلقني الَّذي قام به اإلمام املازري، واإلمام املازري هو عامل من علماء تونس يف القرن                  

 السادس، شرحر املذهب   يعترب موسوعة من موسوعات الفقه اإلسالمي، ذلك أنه مل يعن فقط بتحري             ه



ها وأخذ يوازن بإنصاف بينها يف األقوال اجلزئية بإرجاع األقوال إىل           ولكنه نظر يف املدارس الفقهية مجيعِ     
 .أدلتها وتطبيق القواعد األصولية عليها

 

 والكتاب من الكتب اليت كتبها رجل يف آخر حياته بعد أن نضج النضج التام، وحبثت عن                  -
زاء يف املكتبة الوطنية بتونس، وثالثة أجزاء مبكتبة املدينة املنورة،           هذا الكتاب فوجدت منه أربعة أج     

ونسخ منه باملغرب األقصى، ورحلت هذه السنة إىل مكتبة األسكوريال لعلي أظفر ومل أظفر بشيء،                
وظفرت بنسخة مصورة من جامعة أم القرى، ولكن عندما نظرت يف الشرح ونظرت يف كتاب التلقني،                

 .ة مفقودة من الوسطوجدت أن أجزاء كثري
 

ملا بينته لكم من أنه وقف موقف احلكم بني العلماء          :   يتميز هذا الكتاب بصعوبة حتقيقه، أوالً      -
يف اختالفام، مرجحاً بالرجوع إىل الدليل من الكتاب والسنة، وبتطبيق القواعد األصولية، ويف                

ال بد من بيان،    :  أجدها حىت اآلن؛ ثانياً   استشهاده بالسنة، له بعض األحاديث، يل سنتان وأنا أحبث ومل           
 بعد كثري من الَّذين يتداولون كتب الفقه اإلسالمي، وبعدهم عن الكتب القدمية ولغتها اخلاصة،                ألنَّ

جعلين ال بد أن ال أخرج الكتاب على الطريقة الغربية يف باء قال، ويف كاف يقول، ويف الم قلت؛                     
 .رئ على فهم النصولكن أردت أن يكون ختريج مساعد للقا

 ثلثا  - تقريباً   - حققت اليوم حوايل تسعمائة صفحة وقد طبعت، والتسعمائة صفحة هي              -
كتاب الصالة، كتاب احلج مل أجده إىل اآلن، املعامالت املالية بعضها موجود وبعضها غري موجود؛ مث                 

اك ثغرات يف الفقه اإلسالمي مل      الصعوبة الثانية هو إن اإلمام املازري هو يتابع كتاب التلقني، وجد أن هن            
يتحدث عنها اإلمام القاضي عبد الوهاب، فأراد أن يضيفها من عنده متناً وشرحاً بكل مالبساا؛                 

 إىل إخراج ما    - إن شاء اهللا     -فالكتاب ال بد أن يتوفر له من الوقت، وندعو اهللا بالعون حىت نصل               
 .ميكننا أن خنرجه منه؛ وشكراً

 

 :م بن عبد اهللا البسام السؤال التايلوسأل األستاذ بسا
والعنف املضاد، سببه اختالف    ..   مير العامل اإلسالمي اليوم حبالة من االضطراب والعنف          -

 بطبيعة  -وجهات النظر بني املسلمني وتباين مشارم ومقاصدهم، واهللا أعلم؛ وال خيفى على مساحتكم              
 أن حالة الفوران اليت عمت بعضاً من        فرقة، إالَّ  ما وصل إليه حال املسلمني من الشقاق وال         -احلال  

 جعلت بعض   - ال سيما البلدان العربية منها منذ سنوات قليلة مضت             -شعوب العامل اإلسالمي    
 ولو  - أن توضحوا    - حفظكم اهللا    -املسلمني حيار يف أمرها، يقف موقف احملايد منها؛ فهل لسماحتكم           

 عله جتاه هذا الوضع املر؟ ما الواجب على املسلم أن يف-باختصار 



 :فرد مساحة ضيف االثنينية بقوله
أن احلق  "  : شكراً، هناك قاعدة أخذت ا نفسي وآخذ ا نفسي دائماً يف تفكريي، وهي               -

وهذه قاعدة بسيطة استفدا من صغري، فعندما جيمع اإلنسان عملية مجع           "  واحد ولكن الباطل متعدد   
 النتائج خطأ، فاحلق واحد والباطل متعدد؛ فإن كان هناك خالف           النتيجة واحدة، هي الصحيحة وبقية    

 هناك باطالً، وهذا الباطل ليس من الدين بل هو خالف الدين، وإدراك ما هو حق مما هو                    فاعلم أنَّ 
باطل معروف لكل أحد، فهو ال يستحق التفكري ال مين وال من أي أحد، إمنا كل إنسان بفطرته                     

 .لباطل؛ وشكراًيستطيع أن يعرف احلق من ا
 

 :وسأل األستاذ حممد أمني عبد الرمحن كردي قائالً
، فكيف تفسر هذا التميز عن       تونس تعترب من أكثر مدونات األحوال الشخصية العربية حترراً         -

 بقية أقطار املذهب املالكي؟
مساحة ضيف االثنينية بقولهفرد : 
مبعىن وضعه  ..   بذاته يكون قانوناً وضعياً     مل يدع أي شخص عامل أن القانون هو الدين، فالقانون          -

البشر؛ وإذا كان قانوناً وضعياً فكل شخص أو كل دولة جتتهد، فتونس هلا قانوا الوضعي، ومصر هلا                  
قانوا الوضعي، وسوريا هلا قانوا الوضعي، وكل بلد من بلدان العامل اإلسالمي له قانونه الوضعي؛ أما                

هو هذه الوراثة اليت قلتها من قبل، وهي قضية التقليد؛ فهل معىن املقياس              معىن حترر وتأخر، فاملقياس     
هذا هو أساس الفساد الفكري يف العامل          هو الصورة الغربية، فمن اقترب منها أكثر كان أفضل؟          

 .اإلسالمي؛ وشكراً
 

 :وورد سؤال من األستاذ عثمان مليباري يقول
سالم عقيدةً ومنهاجاً، فجاء شعرهم تعبرياً عن عظمة         برز يف العامل اإلسالمي شعراء التزموا اإل       -

مد الزبريي يف   حماإلسالم وقيمه اخلالدة، وتعرفون أنه قد برز يف هذا اال عدد من الشعراء أمثال                 
اليمن السعيد، وأمحد حمرم يف مصر، وعالل الفاسي يف املغرب، وعمر اء الدين األمريي يف سوريا،                  

هل يف تونس اخلضراء شعراء أخلصوا للدعوة         :   السعودية؛ وسؤايل  وعبد الرمحن العشماوي يف    
 اإلسالمية والتزموا باملنهج اإلسالمي، وعربوا عن مثله وأهدافه؟

 :فرد مساحة ضيف االثنينية بقوله
 شكراً، هذا سؤال ال ختلو منه ال أقول قطراً ولكن ال ختلو منه مدينة؛ فالشاعر هو رجل رزق                   -

قة املشاعر ما يصل به إىل إدراكات بعيدة عن الناس، مث يستطيع بعد ذلك أن                من رهافة احلس ومن ر    
يربز ذلك أدباً مجيالً يف لغة حىت حيس اآلخرون مبا حيسه؛ وهذا الضابط املختصر ملرتلة الشعراء كيف ال                  



يكون تفاعل الشعراء يف كافة بالد العامل اإلسالمي مع اإلسالم، على أساس اإلعجاب واإلدراك                 
 رمحة  -براز؟ فمن كبار الَّذين أخذوا شوطاً كبرياً الشاعر صدام، وهو من كبار الشعراء يف تونس                واإل

 أمحد خمتار   - رمحة اهللا عليه     - وكتب ابتهاالت رقيقة جداً وعجيبة جداً، كان أحد أساتذيت           -اهللا عليه   
 - رمحة اهللا عليه     -أيضاً  الوزير من أرق الناس شعراً ذه املعاين، الشيخ الطاهر القصار من شيوخي              

كان شاعراً مبدعاً يف كثري من املقامات، وكان يف كل سنة يف املولد النبوي الشريف نرقب مجيعاً ما                    
 وما تثريه فيه الذكرى، فكل مدينة من مدن العامل          سيتحفنا به من ابتهاالت ومشاعر حنو رسول اهللا         

 - حبمد اهللا    -ال ختتص ا تونس، ويف جدة        ..  اإلسالمي فيها من عرب أفضل تعبري عن هذه املعاين         
 من  - يف اململكة     وخاصةً -الكثري، ويف أرض احلجاز أكثر من شاعر، واالت األدبية ال تكاد ختلو              

 .شاعر، يتوجه بابتهاالته إىل اهللا، وإعجابه ذا الدين؛ وشكراً
 

 :وورد سؤال من األستاذ حمسن أيب زيادة نصه
 على الفتوى، وما مدى هذا التأثري إن وجد؟ هل للواقع تأثري -

 :وأجاب مساحة الشيخ السالمي
:  شكراً، لقد أجاب على هذا السؤال من قبلي اإلمام القرطل، فقد جعل يف فروقه قاعدة، قال                -

إذا جاءك مستفت يستفتيك فاسأله عن عرف بلده، فإن الثبات على املسطور يف الكتب جهل بالدين                 
 بعد أن يأخذ كل املالبسات      املني، فال يستطيع إنسان أن يفيت فتوى لشخص إالَّ        وطعن يف دين رب الع    

وكل الظروف، ألن جزئية من اجلزئيات خيتلف ا احلكم من طريق إىل طريق؛ هو بالضبط كما يقوم يف                  
املعادلة لتكوين التجربة، ال بد أن تكون املعطيات كلها معروفة وعلى مقادير حمددة، كذلك عندما                 

 .ي اإلنسان فتوى؛ شكراًيعط
 

غازي زين عوض اهللا، أستاذ الصحافة املساعد يف قسم اإلعالم بكلية اآلداب             .  ومن د 
 :جامعة امللك عبد العزيز ورد السؤال التايل

 لقد تدخلت اهلندسة الوراثية يف علم األجنة وأمراض الوراثة، وتوصل علماء اهلندسة الوراثية              -
 كبري يف امتصاص أمراض الوراثة من اجلنني بعد ختلقه وهو يف داخل جسم              إىل إجراءات حبثية، هلا دور    

 املرأة، ما رأي الفقه اإلسالمى يف هذا التقدم العلمي؟
 

 :فرد مساحة الضيف على السائل بقوله
 اهلندسة الوراثية علم جديد، والَّذي كتب كتباً عنه كتب بطريقة علمية وكتب عنه بطريقة                -

ف جديد فيه خري لإلنسانية كثري، كما ميكن أن يكون فيه شر لإلنسانية كثري،               إعالمية، ولكنه مكتش  



 وهديناه النجدين، فكل عمل تقوم به البشرية إالَّ      ..  وهذا شأن اإلنسان الَّذي فرضه اهللا يف الوجود علينا        
إزالة وميكن أن ينصرف إىل اخلري وميكن أن ينصرف إىل الشر، وعلماء اهلندسة الوراثية استطاعوا به                 

وهذا خري، ولكنه اليوم بأيد ال تعرف حدود اإلنسان، فرييد بعضهم أن             ..  كثري من متاعب البشرية   
يتدخل يف خلق اهللا وأن يفسد اخللق، وأن يركب بطريق اهلندسة الوراثية وحدات بشرية ووحدات غري                

ذي ميكن أن يدخل على     بشرية، دون أن يعلم مقدماً بالنتيجة، ولكنه ينتظرها من بعد؛ فهذا التشويه الَّ            
اإلنسان هو ما بدأت به كلميت بأن اإلسالم جيمع بني الدنيا واآلخرة، فالعامل ال بد أن ينظر يف كل عمل                    

ال يرضيه وما أخذه العامل انشتاين وقال كلمته          يقوم به إىل الناحية اخللقية، وإىل ما يرضي اهللا، وإىل ما          
 .شكراً" إن اإلميان بدون علم كسيحإن العلم بدون إميان أعمى و" :املشهورة

 

 :ومن األستاذ حممد علي دولة ورد هذا السؤال
 أحد العابثني قد تعرض لسماحتكم، ولكثري من علماء تونس، بل            تعلمون يا مساحة الشيخ أنَّ     -

 باالنتقاص، بل واالام مبا ال يليق أن يصدر         لعلماء املسلمني، وخلري هذه األمة أصحاب رسول اهللا         
ن عاقل، وزعم لنفسه أنه قد اهتدى بعد أن ضل ضالالً بعيداً؛ فهل لكم أن تعطونا وجيزاً عن هذا                    ع

 املنحرف؟
 

 :ورد، احملتفى به قائالً
 شخصاً استنقصين وما مسعت به        رجالً استنقصين فأنا ناقص وال أعلم أنَّ         شكراً، أما أنَّ   -

مث :  اإلشارة اليت جاءت يف الكالم يف قوله      :  ثانياًفأنا بشر، هذه واحدة؛ أما      ..  مباشرة، ولكن أنا ناقص   
إنه اهتدى ملا اعتنق املذهب الشيعي؛ فإذا كان املقصود به ذلك الرجل الَّذي              :  اهتديت إىل رجل قال   

كتب كتاباً كله ترديد ملقاالت شيعية ما وصل إليها بنفسه، ولكن أمليت عليه، وهذا الرجل مل                    
 عن هذا الرجل وعن رميه، ألنه يريد أن يثبت يف كتابه            رسول اهللا    تكرم    رسول اهللا    يستنقص إالَّ 

 مل يعرف أصحابه حىت جاء هذا الدعي يف آخر           مل يتفطن ملا تفطن له هو، وأن النيب          أن رسول اهللا    
 هذا رجل ما يصلح؛ إن الَّذي يقرأ الكتاب يرى ما يقول، يرى أنه ترديد لكالم علماء                  الدنيا، يبني أنَّ  

 ومل يأت جبديد، وقد قرأناه من كتبهم، وهؤالء بعضهم ضالون وبعضهم مضلون؛ وهذا بصفة                الشيعة
 .عامة هو وضع هذا الكتاب ووضع صاحبه، أما أنه تعرض يل ورماين بالنقص فهو صادق يف ذلك

 

 :ومن األستاذ جمد مكي سؤال يقول فيه
يتونة وتونس اخلضراء    نرجو أن تتكرموا بإيضاح أسباب الضعف العلمي الَّذي حل بالز            -
 احلبيبة؟



 :وأجاب الضيف على السائل بقوله
-              ضت ضت جبميع    إذا قلت األمة جسم حي، فإذا أصابه الوهن أصاب مجيع أجزائه، وإذا 

أجزائها؛ قويت وأنا شاب هي غري قويت وأنا يف هذا العمر، ونشاطي الذهين وأنا شاب هو غري نشاطي                   
فهل العامل اإلسالمي اليوم يف االقتصاد، يف الفالحة، يف التجارة، يف الطب،            الذهين وأنا يف هذا العمر؛      

يف اهلندسة، يف الفلسفة هو يف وضع متقدم؟ فاألوضاع كلها متناسبة، فال جنعل هذا خاص بفريق دون                  
  أول خطوة يف الدواء هي معرفة       إىل أن نتدارك هذا النقص، ألنَّ      - مجيعاً   -فريق، ولكنها أمور حتفزنا     

، فإذا استطعنا أن نعرف داءنا وأن حنس به إحساساً بإحساس األمل بالداء، فبعد ذلك                ..املرض والداء 
 .يأيت الشفاء إن شاء اهللا، وهي سنة من سنن اهللا يف الكون

 

 :وورد سؤال من األستاذ الشريف منصور قال فيه
ت به من أحداث جسام      يف ظل املتغريات الصعبة ومآسي األمة اإلسالمية والعربية، وما مني           -

خيجل منها تاريخ األمة، أال يكون هناك أمل يف حمكمة إسالمية عربية على غرار حمكمة العدل الدولية،                 
 يكون هلا دور عادل وواضح يف ظل الشريعة اإلسالمية، له ثقله واحترام كلمته؟

 

 :فأجاب الضيف قائالً
طيع أن أقول للدول اإلسالمية      أنا ال أريد أن أحتدث عن شيء خيرج عن نطاقي، وال أست              

ورجاالا الَّذين يقودوا كونوا حمكمة كمحكمة العدل الدولية، والتزموا بأحكامها وال خترجوا عنها،             
فالقضية قضية أكرب من إثارة أمل كهذا، قد يكون هذا أمالً نصل إليه يف يوم من                ..  فأنا أضعف من هذا   

 . أيدي رجال العلم؛ وشكراًاأليام، وهي بني أيدي رجال السياسة ال بني
 

 :ومن األستاذ غياث عبد الباقي ورد السؤال التايل
 إنَّ:   هناك أفكار تطرح على الساحة اإلسالمية من فئات مثقفة تشبعت بالفكر الغريب، تقول              -

هناك إجحافاً حبق املرأة املسلمة وحقوقها مهضومة، وقوانني األحوال الشخصية اإلسالمية ال تعطيها               
ها الكاملة، وهم يريدون إخراجها من عفافها وحشمتها وحجاا وبيتها، حبجة أا نصف اتمع،              حقوق

وأن اقتصاد األمة حباجة هلذا اخلروج؛ وأنتم من رجاالت اإلفتاء والفقه والشرع اإلسالمي، نرجو منكم               
 .تبيان احلق يف هذا املوضوع، وجزاكم اهللا خرياً

 :فأجاب الضيف قائالً
ملرأة هي القضية القدمية احلديثة، وأنا من الَّذين يؤمنون إمياناً كامالً بأن موروثات ورثها               قضية ا  -

 من الدور السياسي الَّذي قامت به الشيعة يف تونس ويف مصر             املسلمون اليوم عرب العصور، وخاصةً    



نسان بالعلم، فاملرأة    ملا أكرم اإل   - سبحانه وتعاىل    -ظلمت املرأة، ظلمت املرأة ظلماً كبرياً، ألن اهللا         
فاملرأة فعالً هي نصف اتمع، وهذا الشطر وإن كان التعبري تعبري حديث،             ..  إنسان وإنسان كامل،  

 فال يوجد تعبري يعطي املرأة      هن لباس لكم وأنتم لباس هلن     :  لكن األمجل منه واألكمل هو قوله تعاىل      
أن تتكلم وأن تعرب عن رأيها، وهلا احلق أن تناقش          قيمتها ومقامها كهذا التعبري، املرأة إنسان هلا احلق         

 أكرب رجل يف الدنيا، وهكذا رواه أصحاب الصحيح عن مواقف أم املؤمنني عائشة مع رسول اهللا                  
قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف       :  نزل قرآناً يتلى  .  وغريها من أمهات املؤمنني ومن نساء املسلمني       

 لكن مبوروثاتنا الثقافية وخاصة عن العهد الشيعي، ألنه         مع حتاوركما زوجها وتشتكي إىل اهللا واهللا يس     
 يف العهد الشيعي، ولتسمحوا يل ألنين أضعف الناس ذاكرة، يف أمساء             ما ابتدأ إلزام املرأة بالبيت إالَّ     

الكتب وأمساء الناس ذاكريت تكاد تكون بيضاء، لكين قرأت أنه كان يف مصر يف العهد الفاطمي ال                   
يف احلكم الشيعي؛ ويروي صاحب     ..  لزوجها ولقربها :   مرتني لمرأة أن خترج من بيتها إالَّ      يسمح ل 
 امرأة مات أبوها وكانت حتبه وكانت وحيدة والديها، قالوا فذهب بعضهم إىل الوايل،                أنَّ:  الكتاب

 أنه تبني أا ذهبت      - حسب الرواية    -اخلليفة الفاطمي وطلب منه أن تذهب لزيارة والدها مث            
 شخص ويذهب إىل اخلليفة ويأذن هلا أن تذهب         - تركيب القصة    -لعشيقها، هي استطاعت أن تبعث      

 قال فرمى ا    - هي كلها تركيبات     -ملوت والدها، دون أن يسمع أن الوالد مات أم مل ميت وتذهب             
 .وبعشيقها يف قاع البئر وأطبق عليها

لثقايف هذا هل استطاعت املرأة أن تكون        هذه نظرة وجدت وبقيت موروثاً ثقافياً، باملوروث ا        -
 وهي  - رضي اهللا تعاىل عنها      -الرجل الَّذي فيه من الشجاعة وفيه من األخذ بالقيم كما رأينا أمساء              

تبعث بولدها إىل اجلهاد وال ترضى أن يعود إما منتصراً وإما يف القرب؟ هكذا كانت املرأة اإلسالمية، يف                  
 يف اجلهاد، كيف كانت تكشف عن ساقها وهي جتري،          الرسول  احلديث يف البخاري كيف كن مع       

هذا كله طمسناه وجعلنا املرأة كأا إذا أخذت حظها من املعرفة وأخذت حظها من املشاركة، كأن                  
الدنيا تصبح فساداً، الفساد حىت أصبحت األخالق بكل أسف انقالب القيم عندنا يف عاملنا اإلسالمي،               

 العالقات اجلنسية، نسينا الصدق ونسينا األمانة ونسينا كل هذا،          عين إالَّ أصبحت كلمة األخالق ال ت    
 .العفة شيء وال بد منه.. ولكن قلنا ذهبت األخالق مبعىن أصبحت املرأة غري عفيفة

 فالقضية أننا أفرطنا يف معاملة املرأة، وما كنا منصفني هلا، وما كان الغرب منصفاً للمرأة، فقد                 -
أ استعمال، استعمل دها، وفخذها، وشفتها، وأسناا، وكل جزء من أجزاء املرأة             استعمل املرأة أسو  

 كل دولة من هذه الدول اليت تدعي أا تكرم املرأة هلا مدرسة خاصة               وهو يعمل يف االقتصاد، مث إنَّ      إالَّ
   مت ن من تلك احلسان وسائط لذوي الفساد؛ فاستخدمت املرأة واستخد           ختتار فيها احلسان، لتكو

عالقاا اجلنسية يف أخس ما ميكن أن يستخدم، فما أنصف الغرب املرأة واستخدموها استخداماً سيئاً،               



وما أنصف املسلمون املرأة، واحلل الوسط هو اإلسالم الَّذي جاء باحلل الوسط الَّذي ال ظلم فيه ألحد؛                 
 .وشكراً

 

 :وورد سؤال من األستاذ مجال مصري جاء فيه
 إسالمية مباركة، ومع ما يف هذه الصحوة من حسنات إالَّ أننا نلمس بعض               حنن نعيش صحوة   -

األخطاء، ومن ذلك التفرق واخلالف الَّذي يصل إىل حد التكفري للمخالفني يف الرأي، واجلرأة على                 
الفتوى، وسوء الظن باآلخرين، والتشنيع على علماء األمة من السلف واخللف؛ فهل لكم أن تتكرموا               

 ه الظاهرة وطرح العالج؟ذكم بإبداء رأي
 

 :ورد مساحة احملتفى به بقوله
 يعجبين يف هذا السؤال أن مقدمته تتضمن اجلواب، هو يتحدث عن صحوة، عن شخص نائم                -

أخذ يطارد هذا النعاس، فهو ما زال يتعثر يف الغفوة، وهذه من أنواع التعثرات الدالة على عدم الرشد،                  
 .ن أؤيده يف احلكم فأنا أؤيده متاماًوهو حكم عليها؛ فإذا أراد أ

 

 :أمحد سعيد درباس نصه.  سؤال من د- أيضاً -وورد 
 ظاهرة التطرف تعد من أكثر الظواهر تأثرياً على النظم االجتماعية والسياسية يف جمتمعاتنا                -

احة، ما   هناك من يرى أن التطرف مواز لإلرهاب وجيب أن يقمع بكل الوسائل املت             العربية، إىل حد أنَّ   
 هي يف نظر مساحتكم األسباب اليت جتعل من التطرف معادالً لإلرهاب؟

 

 :وكان رد الضيف على هذا السؤال هو
 . اجلواب ابتدأنا به يف األسئلة األوىل وما أعتقده قلته بكامل الصراحة والوضوح-

 

 :وسأل األستاذ حممد نزار هاشم السيد قائالً
فاته وهو مؤمن قبل موته وكان يقوم مبظاهر اإلسالم،           ما حكم من أوصى بأن حيرق بعد و         -

 وهل هناك نص شرعي حيرم غري الدفن؟
 

 :وكان رد الضيف هو
أما هذه الوصية فوصية غري نافذة، وأما أن إكرام اإلنسان هو يف دفنه فهذا أمر               :   هناك أمران  -

دة يف املذاهب اهلندية    جممع عليه من ضروريات اإلسالم ومن ضروريات الدين؛ فقضية اإلحراق الوار           
: هي من عبادة النار، هي فرع أو إسقاط من إسقاطات تكرمي النار، باعتبار أا هي املطهرة، وعلى كل                 

 .إكرام اجلسد هو دفنه والتعجيل بدفنه



 :حممود حسن زيين قال فيه. وورد سؤال من د
لى املسلمني يف    عن تكالب أعداء اإلسالم ع     - رضي اهللا عنه     - كيف تشرحون حديث ثوبان      -
 ؟املذكور يف هذا احلديث الَّذي يعترب عالمة من عالمات نبوة املصطفى .. كل زمان

 

 :وأجاب مساحة الشيخ السالمي قائالً
 شكراً، هذا احلديث الَّذي تفضل بإثارته وبروايته باملعىن هو حديث رواه اإلمام أمحد يف                  -
تتداعى عليكم األمم كتداعي األكلة على       "  : وهذا احلديث هو   - رضي اهللا تعاىل عنه       -مسنده  

ال ولكنهم كثري كغثاء السيل وليلقني اهللا يف قلوبكم         :  من قلة حنن يا رسول اهللا؟ قال        قصعتها، قالوا أو  
 قبل أن يسأل السائل      وهذا السؤال سئل عنه رسولَ اهللا        -الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول اهللا؟        

 ."راهية املوت فقال هو حب احلياة وك-الكرمي 
 ال بد أن نفهم كلنا أن حب احلياة غريزة فطر اهللا عليها اإلنسان، ولكن احلياة اليت أشار إليها                   -

 هي احلياة على اخلسة وقبول احلياة على الضيم؛ مبعىن عندما يفقد اإلنسان الشجاعة                رسول اهللا   
هن الَّذي تصاب به القلوب وهو ما       عندما تفقد البشرية التضحية يف سبيل املبادئ العليا؛ هذا هو الو           

 حياة منكرة وضيعة ال قيمة      ولتجدم أحرص الناس على حياة    :   اليهود - سبحانه وتعاىل    -عري به   
 أن يعيش عزيزاً أو أن ميوت شهيداً يف سبيل عزة           فاملسلم الَّذي امتأل قلبه بعزة اهللا ال يرضى إالَّ        ..  هلا

 . مبادئه؛ وشكراً

  ))احملتفيمداخلة سعادة  (( 
 :نظراً لكثرة األسئلة ورغبة من احملتفي يف إفساح اال لبعض امللعقني تدخل قائالً

 لدينا كثري من األسئلة، والوقت أصبح ال يتسع إللقاء مزيد            - يف احلقيقة    - مساحة الشيخ    -
ة األخرى، كما    إىل مساحتكم، كما أعتذر لألساتذة الكرام عن عدم إلقاء األسئل          - أوالً   -منها، فأعتذر   

أنه يف ذات الوقت تلقيت أكثر من طلب للتعليق، ولئال أحرم اجلميع سأترك التعليق لشخصني، بشرط                
ق، ألن الوقت أصبح متأخراً جداً، وأبتدئ بدكتورنا الفاضل حممد بن            ئأالَّ يزيد التعليق عن ثالث دقا     

 . رب مسك اخلتامسعد آل حسني، ومن مث فضيلة شيخنا حممد علي الصابوين، وهذا يعت

  ))تعليق الدكتور حممد بن سعد بن حسني(( 
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 احلمد هللا، وأصلي وأسلم على نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم                 -

 .الدين، وجعلنا منهم آمني



-        نة جدة ذات األثرة يف      أن عرجت على مدي    - وهي كثرية    - من نعم اهللا سبحانه وتعاىل علي
        أن عرجت على جدة وأنا يف طريقي إىل مدينة          نفسي واملودة القدمية واحلديثة؛ أيضاً من نعم اهللا علي 

 وذلك ألحضر هذه احللقة العلمية اليت اغترفنا من علم فضيلة الشيخ الشيء الكثري، وهذه               املصطفى  
 ة صاحبها صافية، وألن هذه االثنينية ما قامت إالَّ         من فوائد هذه االثنينية اليت بارك اهللا فيها، ألن ني          

خلدمة فكر هذه األمة، ودليل ذلك هذا األثر الكبري الَّذي يقرأ كما مسعتم؛ مث إين لو تأخرت يف طلب                    
التعليق ملا طلبته، ألن فضيلة الشيخ قد أتى على كل ما يف ذهين مما ميكن قوله؛ كنت أردت أن أعلق                     

هذا اخلالف الَّذي ذاع يف جمتمع      :  ض الشيخ فيهما ومل يترك يل جماالً، األول        على أمرين خباصة، فأفا   
أمتنا تطرف أو قل إفراط وتفريط، إفراط أخرج الفضيلة من إطارها إىل الرذيلة، وتفريط قصر بعض                 
الناس عن سبيل احلق، واحلق وسط مدح اهللا سبحانه وتعاىل به هذه األمة، حيث جعلها أمة وسطاً؛                   

باين يف اتمع اإلسالمي جيب أن نعمل على احلد منه، بل على إزالته وعودة الناس إىل ما كان                  وهذا الت 
 .عليه السلف الصاحل، ال إفراط وال تفريط

فمن منطلق اإلفراط صار الناس ينبذون كلمة عرب،        :   القضية الثانية قضية املسلمني والعرب     -
املسلمني فقط؛ والسلف الصاحل كانوا يعربون بكلمة عرب         باإلسالم و  ال جيوز لنا أن نعرب إالَّ     :  ويقولون

ويعنون املسلمني ويتحدثون بكلمة مسلمني ويعنون العرب، وما كان السلف يفرق بني الناس هذه                
 بعد ما ظهرت قضية القوميات اليت أشاعها الشعوبيون، واليت أرادوا ا أن يفرقوا اجلماعة                التفرقة إالَّ 

 .هذا التناحر الَّذي شاع يف عصرنااإلسالمية، وأن يوجدوا 
 - بعد اهللا    - وانقياداً بأمر صاحب االثنينية وصاحب الفضل على اجلميع، أتوقف هنا وأشكر             -

 . فضيلة الشيخ على هذه احللقة الطيبة اليت استفدنا منها كثرياً؛ وشكراً
 

  ))تعليق فضيلة الشيخ حممد علي الصابو�ي(( 
 : فقالمث علق فضيلة الشيخ الصابوين

أشكر فضيلة الوالد الشيخ حممد     :   حنمده تعاىل، ونصلي ونسلم على رسوله الكرمي؛ وبعد         -
ه من تاريخ والدته علمت أنين تلميذ له؛ وقد سئل           إنه والد، ألن   - أو أقول    -املختار السالمي، وأذكر    

 ذا اجلواب   -  :هل أنت أكرب أم رسول اهللا؟ قال      :   قال له  بعض الصحابة أحد أصحاب رسول اهللا       
 . هو أكرب مين وأنا ولدت قبله-السديد 
ال قبله؛ أقول عاد إيل شبايب عندما       ..   وأما فضيلة الشيخ فهو أكرب مين علماً وأنا ولدت بعده          -

 ميالدي ال هجري، فهو يكربين سناً        ١٩٣٠م ووالديت كانت يف     ١٩٢٥عرفت أنه مولود يف سنة      
عامل رباين، وحنن يف هذا العصر قد انقسم العلماء إىل          ..   عامل جليل  ففضيلة الشيخ ..  ؛ وال عجباً  ..وعلماً



 -عامل رباين، وعامل سلطاين ميشي بأمر السلطان ال ميشي بأمر اهللا؛ وقد كان العلماء مجيعاً                  :  قسمني
ولكن كونوا ربانيني مبا كنتم تعلمون      :   كانوا مجيعاً ربانيني قال تعاىل     -وأقصد علماء الشريعة والدين     

 ما كان واحد منهم يؤثر الدنيا على اآلخرة، ولذلك خضعت هلم الرؤوس             لكتاب ومبا كنتم تدرسون   ا
 .وحىن هلم األمراء والسالطني جباههم، تعظيماً للعلم الَّذي حيملونه يف قلوم

 

إن العلماء ورثة األنبياء،    ":     هم ورثة األنبياء كما قال املصطفى      - أيها األخوة    - العلماء   -
 وال  - فالشيخ   "األنبياء مل يورثوا درمهاً وال ديناراً إمنا ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ حبظ وافر               وإن  

 أحسبه من هذا الصنف الَّذي هم ورثة األنبياء، العامل الرباين الَّذي يقول احلق               -نزكي على اهللا أحداً     
ا اإلمام العامل اجلرجاين قصيدة له فيها       فقد ذكر لن  :  ويصدع به وال خيشى يف اهللا لومة الئم؛ وأما الثاين         

 :هذه األبيات اللطيفة، حيث يقول
ــلما ــريته يل سـ ــع صـ ــدا طمـ بـ

. 

ومل أقــض حــق العلــم إن كــان كلمــا 
. 

ــزما ــان أح ــد ك ــل ق ــباع اجله إذاً فات
                                                            . 

ــة؟    ــقيه ذل ــاً وأس ــه زرع ــقى ب أأش
. 

ــا   ــنفوس لعظم ــوه يف ال ــو عظم ول
. 

ــم صــانوه صــام  ــو أنَّ أهــل العل ول
. 

حمـــياه باألطمـــاع حـــىت جتهمـــا
. 

ولكــن أهانــوه فهانــوا ودنســوا    
. 

 

 إننا حباجة إىل أن يرجع أهل العلم فيكونوا من العلماء الربانيني، الَّذين يبلغون رساالت اهللا                 -
 اهللا، فنسأل اهللا أن جيزي فضيلة الشيخ خري اجلزاء على هذه احملاضرة              وال خيشون أحداً إالَّ   وخيشونه  

 األمة وروحها النابض، هم الدعاة       العلماء هم قلب    أنَّ - مجيعاً   -القيمة اليت أثلج ا صدورنا، ولنعلم       
ق الَّذي كان عليه    هم املصلحون واملرشدون يف كل زمان ومكان، وهلذا ملا خدع بعض الناس بالربي              

قال الَّذين أوتوا العلم ويل     قارون وهو خيرج يف أته، غطرسته، وكربيائه، ومعه الكنوز ومعه الدنيا             
 فال بد لنا من أن نثين على هؤالء          ثواب اهللا خري ملن آمن وعمل صاحلاً وال يلقاها إالَّ الصابرون           

ين م، ولكن عندما جند من ينحرف عن الطريق         العلماء الَّذين رفعوا شأن هذا الدين، عزوا وعز الد        
السوي، ويساير بعض الناس على أهوائهم، أو بعض احلكام على شهوام ورغبام، يكون هناك البالء               

 .العظيم
 

 اللهم ارزقنا علماً نافعاً ووفقنا للعمل الَّذي يرضيك يا رب العاملني؛ ونشكر فضيلة الشيخ،                -
 - دائماً   -الكرمي الشيخ عبد املقصود خوجه، ونرجو اهللا أن جيمعنا وإياكم           ونشكر احملتفي األخ العزيز     

 . على اخلري واهلدى، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني



  ))كلمة ختام من احملتفى به (( 
 :وختم فضيلة الضيف حديثه بالكلمة التالية

 .بسم اهللا الرمحن الرحيم
 هو أن نشكر    - وذا الدين وحده      -ه ذا الدين     واجب األدب الَّذي ربينا علي       إنَّ -

للمحسنني إحسام، فال بد يل يف خامتة كلميت أن أتوجه بالشكر والثناء التقدير إىل معايل الشيخ عبد                  
املقصود خوجه، داعياً اهللا أن يرزقه الصحة والسالمة واليقني؛ وأتوجه بالشكر املشوب باالحتشام من               

 - مجيعاً   -  ؛ وأشكركم ..ه من إخواين الَّذين يكربونين أدباً وعلماً وحسن توجه        الظن اجلميل الَّذي مسعت   
 .على صربكم لالستماع إيل، وأدعو اهللا أن خيتم يل ولكم بالصاحلات

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))ختام األمسية(( 
 :ةواختتم سعادة احملتفى األستاذ عبد املقصود األمسية بالكلمة التالي

 يا سيدي يف ختام هذه األمسية باسم هذا اجلمع الكرمي من األساتذة األفاضل، وباألصالة عن                -
 أن يثيبكم على كل خطوة خطومتوها من بلدكم البعيد مسافة،            - سبحانه وتعاىل    -نفسي أسأل اهللا    

كم وأن   أن يكثر من أمثال    - سبحانه وتعاىل    -القريب إىل قلوبنا يف كل خطوة حسنة، وأسأل اهللا           
قد أمتعتنا يف هذه األمسية، وحقيقة قد كانت خري ختام هلذا الفصل             :  ميتعكم بالصحة والعافية؛ حقيقة   

ثنينيات هلذه السنة، فلمثلكم جيثو املريدون على الركب أمامكم، ويلتمسون العلم، ويلتمسون             من اال 
لكم، وأنار بعلمكم أبصار    الفضل؛ وملثلكم يسعى إليه الرجال ليطلبوا الفضل، فأكثر اهللا من أمثا            
 الشكر اجلزيل،   - مجيعاً   -الكثريين، وأنار بصريم، وجعلنا منهم؛ فلكم الشكر، وإلخواننا الكرام           

 .أن نلتقي بعد عيد الفطر املبارك ومجيعكم خبري) سبحانه وتعاىل(وأسأل اهللا 
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

ثنينية  املقصود خوجه إىل احملتفى به اللوحة التذكارية لال        مث قدم سعادة احملتفي األستاذ عبد     
 :هدية منه ذه املناسبة

 . مث انصرف اجلميع بعد ذلك إىل موائد طعام العشاء، فتم بذلك غذاء البطون وغذاء العقول-

• • • 







 احملتوى
- ١ . ألقاها سعادة األستاذ عدنان صعيديكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة سعادة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة سعادة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين

- ٤ .قصيدة األستاذ أمحد سامل باعطب
- ٥ .كلمة سعادة الدكتور عبد احملسن القحطاين

- ٦ .ذ حممد سعيد بابصيلقصيدة لسعادة األستا
- ٧ .كلمة احملتفى به سعادة الدكتور بدوي أمحد طبانة

- ٨ .تعقيب احملتفي على كلمة احملتفى به
- ٩ .فتح باب احلوار

-١٠ .كلمة فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين
-١١ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :ن صعيدي األمسية بالكلمة التاليةاألستاذ عدنا افتتح
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 . احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني-
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،     :   أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها اإلخوة الكرام       -

 مجيعاً  - يف هذا امللتقى الطيب، ويسعدنا أن حنتفي         - جمدداً   -باً بكم   وكل عام وأنتم خبري، وأهالً ومرح     
 هذه الليلة بضيف كرمي هو سعادة الدكتور بدوي أمحد طبانة، عضو جممع اللغة العربية بالقاهرة،                  -

واألستاذ بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة، وقد ولد ضيفنا مبدينة الشهداء مبحافظة املنوفية جبمهورية                
 .م١٩١٤ر العربية، يف اليوم الثامن من شهر سبتمرب عام مص

 

 :املؤهالت العلمية
درجة الليسانس يف اللغة العربية وآداا، والدراسات اإلسالمية من جامعة القاهرة سنة                 -١

١٩٣٨. 
٢-١٩٥١من جامعة القاهرة سنة ) ممتاز( والبالغة بتقدير  درجة املاجستري يف النقد األديب. 
 .١٩٥٣لدكتوراة مبرتبة الشرف األوىل من جامعة القاهرة سنة  درجة ا-٣

 

 :التدرج الوظيفي
 .عمل عقب خترجه مدرساً بوزارة املعارف املصرية *
تدرج يف درجات السلك اجلامعي مدرساً، فأستاذاً مساعداً، فأستاذاً، فأستاذ كرسي، ورئيساً               *

 .ار العلوم جبامعة القاهرةلقسم النقد األديب والبالغة واألدب املقارن بكلية د
 .انتدب أستاذاً جبامعيت بغداد وطرابلس *
انتدب أستاذاً للنقد األديب يف الدراسات العليا بكلية اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود                 *

 .اإلسالمية



 .انتخب رئيساً لقسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي بتلك الكلية *
 .لس العلمي جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةاختري عضواً با *
 .انتخب بعد عودته من السعودية عضواً مبجمع اللغة العربية بالقاهرة *

 

 :وجوه من النشاط العلمي
اختاره الس األعلى للجامعات يف مصر عضواً يف اللجان الدائمة لترقية األساتذة، واألساتذة               *

 .ملصريةذوي الكراسي يف اجلامعات ا
أشرف على ختريج عدد كبري من محلة الدكتوراة واملاجستري املتخصصني يف النقد األديب                  *

 .والبالغة يف مصر، وغريها من البالد العربية
قام بفحص وتقومي اإلنتاج العلمي لعدد كبري من طالب الترقية إىل درجات أعلى من أعضاء                  *

 .ائز الكربىهيئات التدريس يف اجلامعات، وللمرشحني للجو
شارك يف عدد من املؤمترات العلمية، ومؤمترات األدباء العرب، وجلان تطوير املناهج اجلامعية يف                *

 .مصر، وغريها من بلدان العامل العريب
أضواء على احلياة   :  (خصصت له إذاعة اململكة العربية السعودية برناجماً أسبوعياً موضوعه           *

 ).األدبية املعاصرة
 ).من قضايا الفكر واألدب: (لفزيون السعودي برناجماً أسبوعياً موضوعهخصص له الت *
 .ألقى عدداً كبرياً من احملاضرات العامة يف األندية واحملافل العلمية يف مصر، والعامل العريب *
جملة   :نشر حبوثاً ومقاالت علمية وأدبية ونقدية يف االت والصحف العربية، ومن تلك االت              *

، وجملة الوعي   )مصر(و  ، وجملة أبولّ  )مصر(، وجملة الثقافة    )مصر(، وجملة الرسالة    )مصر(اهلالل  
، والة  )السعودية(، وجملة الفيصل    )طرابلس(، وجملة الثقافة العربية      )الكويت(اإلسالمي  

، وجملة  )السعودية(، وجملة الكلية احلربية     )السعودية(، وجملة احلرس الوطين     )السعودية(العربية  
، )مصر(، وجملة جممع اللغة العربية       )بريوت(، وجملة األديب    )السعودية(تضامن اإلسالمي   ال

 .إخل).. مصر(وصحيفة دار العلوم 
لألستاذ الدكتور بدوي طبانة عدة مؤلفات تزيد على عشرين كتاباً، تناول من خالهلا دراسات                *

القدامى واملعاصرين؛ كما له عدة     واسعة يف النقد والتحليل واملقارنة، مشلت الكثري من الشعراء          
 .كتب معدة للطبع

 نرحب بضيفنا الدكتور بدوي أمحد طبانة، ويف بداية حفلنا هذه الليلة، هذه             - مجيعاً   - بامسكم   -
 : كلمة ترحيب من صاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه



  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 .محن الرحيم بسم اهللا الر-
- أمحد اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خري رسلك،              ك 

 .نا حممد، وعلى آله صحبه أمجعنيسيِد.. كي وصِفكوخامت أنبيائك، حبيِب
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها األحبة-
 املعظم، اليت    رمضانَ  شهرِ ؤ أيامِ اهللا علينا بتفي    ننا بعد أن م    جتمع م ا من ساعةٍ   ِعم وأن  أكرِ -

   ظاللِ انقضت وتركت لنا نعيم الفطر املبارك اليت ولَّ     عيدِ ، وأيامِ ..اه بعد أن مجعتنا على أرائكِ     ت ، الود  
 . أن يعيد علينا مثل هذه املناسبات الطيبة وأنتم خبري- سبحانه وتعاىل -، سائالً اهللا .. احملبةحتت أيكِة
 يف عاملنا العريب؛     من أعالم اللغة والنقد والبالغةِ      ويسعدين أن يتواصل لقاؤنا اليوم لتكرمي علمٍ       -

 من   أكثرِ  بدوي أمحد طبانة، الَّذي نتشرف باالحتفاء به اليوم، منذُ           الدكتور  الكبري فقد عرفنا األستاذَ  
       ثالثني عاماً، وهو حياور املثقفني عرب معرفناه حماضراً، ومؤلفاً، وناقداً بارعاً     ..   املعرفة  قنواتِ ِفتِلخ

 .يبحث عن احلقيقة قبل هذا وذاك
-      ي عطاءَ  وحنن إذ حنتفي به، إمنا حنيالثر، وعملَ  ه الدائب من أجل وطن عريب ينعم بالتواصل        ه 
صالت، اليت   املوا  وسائلِ  وصعوبةِ  املسافاتِ ِدع وب اِتانكَم اإلِ ح ش  رغم - كما نعم به سابقاً      -حاضراً  
 يف خدمة    الغزير هملْ لكي يضع عِ   ه نفس نا الكبري  ماضينا القريب؛ وقد نذر أستاذُ     اِتم من سِ  ةًمكانت سِ 
، اليت شارك ا يف      املتعددةِ  واألدبيةِ  النقديةِ  من اخلليج إىل احمليط، من خالل الدراساتِ        ِهقضايا أمتِ 

 .النهضة األدبية اليت نسعد ا اليوم
 أساسية، ال بد من     ر حماوِ ين ثالثةُ رنا الدكتور بدوي طبانة، حتض     بأستاذِ إطار االحتفاءِ  ويف   -

 ..ر اخلي بالعطاِء احلافلِةِه يف مسريِت القليِلالوقوف عند كل منها، ألا تشكل أقلَّ
 ِلميف ح  من الرجال الَّذين سامهوا      ي، خترجت على يديه أجيالٌ    ِع جامِ  األوىل معه كأستاذٍ    الوقفةُ -

 أبنائنا يف    عريب، وقد أسعد احلظ بعض       من بلدٍ   بفاعلية يف بناء أوطام يف أكثر       األمانة، واملشاركةِ 
، يف قسم الدراسات العليا؛ وال شك أم         اإلسالميةِ  سعودٍ  بنِ الدراسة على يديه يف جامعة اإلمام حممدِ      

يشاآلن   -  ونَلُغ - على تطبيق ما تعلموه من أستاذنا الكبري،        -هلا   من خال  -، ويعملون    رفيعةً  مناصب 
 دعائم النهضة الثقافية واالجتماعية واألدبية، اليت نتطلع إىل ترسيخها يوماً بعد             للمشاركة يف توطيدِ  

 .يوم
- مجيعاً   - ال ختفى عليكم      الثانيةَ  الوقفةَ  أنَّ  وأحسب -    أيها األحبة، وهي مؤلفات اليت   الكثريةُ ه 

 قضايا األدب العريب، وبتركيز خاص على جانب        فِلتخن كتاباً، تناول عن طريقها م     زادت على عشري  



  اهليكلِ  يف بناءِ   الزاويةِ رج بالطريقة اليت تناوله ا أستاذنا الكبري ميثل ح          النقد النقد؛ ويف اعتقادي أنَّ   
ل احلركة الثقافية، اليت تشكل      لدى القارئ مبا يعود بالفائدة على جمم         األدبيةِ األديب، وتطوير الذائقةِ  

حتت الشمس احلضاري لكل أمة ترغب يف أن يكون هلا مكانٌ البناِءبدورها أساس . 
نا الكبري   أستاذِ ، انطباعية املغزى؛ حيث استهواين حتليلُ      املضمونَ  أما الوقفة الثالثة فهي ذاتيةُ     -

  للداخل، عن طريق االكتفاءِ     النكفاِء، وا لواقعنا األديب املعاصر، الَّذي اتسم بشيء من االستكانةِ         
    اليت  ها األداةَ ، باعتبارِ )شعراً ونثراً   ( صار حيتفي باللغة الدارجةِ    باملوروث، واحمللي، لدرجة أن البعض 

تعبعن وجدانه بطريقة أفضل    ر   !!  من   إالَّ - كبرية    لدرجةٍ  العربيةِ  الدولِ  بني أدباءِ  وكذلك قلَّ االحتكاك 
 العريب؛   الوطنِ  بني خمتلف بيئاتِ    املعريفِّ  يف التواصلِ   االحنسارِ  كبري ظاهرةَ  ثل حلدٍ  وهذا مي  -رحم ربك   

  مرتبطاً بظروفِ   الَّذي غرسه املستعمر، ومنها ما استجد      ، منها االصطناعي  لَاِمو ع ونتج ذلك عن عدةِ   
، لَاِمو ع  حمكوماً بعدةِ   أصبح التواصلُ  وبالتايل..  هلَّ كُ م العالَ  اليت انتظمت   واجلغرافيةِ  السياسيةِ التحوالِت

 .، كما كان يف العهود املاضية، أو شاعٍر، أو أديٍبٍموليس متاحاً لكل عاِل
من أعالم الشعر   "  : القيم ِه بتأليف كتابِ  نا الكبري  وللقفز على هذه اإلشكالية، قام أستاذُ       -
يف م بني أوساط املثقفني يف العامل       الَّذي تناول من خالله أعمال عدة شعراء، بغرض التعر        "  السعودي

ا؛ ومن بني كتبه    نيبا أم أَ  ينِض ر ةٌر م ، وهي حقيقةً   بلدهم  نطاقِ  جمهولون خارج  - لألسف   -العريب، ألم   
   ا نفس املشكلة، من زاوية األدبِ    اليت عاجل   العشرين  يف القرنِ   العراقيةِ  املرأةِ أدِب"  : النسائي، كتاب  "

 الوطن العريب،    بني أبناءِ   املدروسِ ِل من التواص   كثرياً على إقامة جسرٍ     ت ساعد  قيمةٌ وهو دراسةٌ 
 . اليت أشرت إليها آنفاً من حالة االنكفاِء بأدبائه للخروِجوالتعريِف
.. ا الكبري ن أستاذِ وفكِر)  االثنينيِة( بني    اليت تربطُ   احلميمةَ  ولعلكم تالحظون من هنا الوشيجةَ     -

 على  - وغريه   - إخواننا األدباء يف العامل العريب        إىل تعريفِ  - مجيعاً من خالل هذه الندوة       -فقد سعينا   
 ِصلُّقَ أدت إىل ت   - تعرفوا   -زمالئهم من هذه األرض اليت كانت مهداً للعربية، غري أن ظروفاً              

دِهِروأو احنسارِ  م ،    عطائهم إىل درجة الع بدأ جن   يف بعض األوقات، إىل أنْ     ِمد مهمع   من جديدٍ   يبزغُ م 
 يف بالدنا يف هذا العهد املبارك، فكان ال بد من              النشاطاتِ ، اليت انتظمت كافةَ    احلضاريةِ الصحوِة
، وهكذا عمل    واحملبةِ ِلراً من التواص  س جِ لتقيم)  االثنينيةُ( مسريم، فجاءت     م، وتوثيقِ  التعريِف
 للتعريف بشعراء وأدباء البالد اليت      ِه مؤلفاتِ  بعضِ  عن طريقِ  صِل التوا  جسور  مد ، حيثُ نا الكبري أستاذُ

ا، فتوح عملكْ ِفدرهذه األمسياِت مع أهداِفه اليت ن شرمن خالهلاِهِت باستضافَف . 
-  بأستاذنا الكبري وبكم يف مستهل هذا اللقاء         جاءت يف سياق الترحيبِ     سريعةٍ  وقفاتٍ  هذه جمرد 

إىل أن نسمع منه، ومن تالمذته، ومريديه، ما يلقي مزيداً من الضوء على مسريته                 املاتع، متطلعني   
 اليت مل يعرفها     اجلوانبِ ِة، لكننا نطمح إىل إضاءَ     ضوءٍ  إىل إلقاءِ  - يف احلقيقة    - اليت ال حتتاج     الوضاءِة



ون مجيالً أن نعرض    ، فيك  التقليديةِ ِل أو غريه من وسائل التواص      يف كتابٍ  الكثريون، واليت ال ترد عادةً    
  جبالئلِ  حيام احلافلةِ  ِد، ورص ِل األفاضِ  هؤالءِ  مسريةِ  توثيق ِههلا يف هذا امللتقى الَّذي من بني أهدافِ        

 . واملواقفاألعماِل
 هو معايل الدكتور أمحد حممد       القادمةِ  االثنينيةِ  ضيف نَّ أَ ه أن أنو   كلميت، أحب  يِهن قبل أن أُ   -

 العاملِ  رابطةِ  عام علي، أمني   اإلسالمي، والرئيس  مجيعاً   - اإلسالمي، فمرحباً بكم      التنميةِ  لبنكِ  السابق - 
  خمصصةٌ ، وال توجد دعوةٌ    مع الكلمةِ   من له تعاملٌ    لكلِّ  به، مؤكداً أن هذا املنتدي مفتوح      لالحتفاِء
 .م وإليك ومنكم بكم-ا دائماً وه كما عرفتم- ، وإمنا االثنينيةُللحضوِر
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة سعادة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين، رئيس النادي األديب الثقايف يف               

 :جدة، فقال
علين وإياكم   احلمد هللا الَّذي له ما يف السماوات وما يف األرض وأرجوه سبحانه وتعاىل أن جي                -

من القليل وأصلي وأسلم على خري خلقه وخريته من البشرية مجعاء سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه                  
 :ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين وبعد

نرحب بك باسم اجلمع أمجل ترحيب، وأصدقه،       :   سيدي األستاذ الدكتور بدوي أمحد طبانة      -
، ومسلكاً،  كون أستاذ كرسي بعد عز اإلسالم عقيدةً      ؛ ويكفيك عزاً أن ت    ..وأعمقه، وأطيبه، وأخلصه  

ومنهاجاً، وأنت متأل كرسيك بعلمك، ومعارفك، وثقلك الثقايف؛ األكادمييون يدركون مدلول أستاذ             
كرسي مبفهومه العريض يف عمق العلوم واملعارف، أما السطحية فهي خواء وهواء وجفاء، ولوال أنين                

اها، وال أقول    ذلك أن الكثري منا حيملون شهادات كبرية يف مسم         أؤثر احلسىن لزدت احلديث إيضاحاً،    
عليا ال يعلمون شيئاً، ألم رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف؛ أما أستاذنا الكبري الدكتور بدوي فهو علم                 
وبيده مشعل من نور، ألنه علم يف ختصصه، ومعارفه، ودرسه، وقبل ذلك وبعده يف خلقه، وهو احملك                  

  احلق سبحانه وتعاىل عندما أثىن على رسوله          عليه قبل كل شيء، ما عدى عقيدته؛ وأنَّ        الَّذي يتكىء 
 ؟ وهو كذلك، ألنه رمحة اهللا للعاملني، فكيف ال يكون ذا خلق عظيم            وإنك لعلى خلق عظيم   :  قال له 

 .ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك: وقال له يف موضع آخر من الكتاب العزيز
ول ما أكثر الكراسي اخلالية، ذلك ألن اهلندام وحده ال ميلؤها، وإمنا متلؤها املعارف                  أق -

والعلوم، ويف األرض علم كثري وثقافات كثرية، غري أننا ما أكثر ما نقول وما أقل ما نعمل، وحنن حنتاج                   
كون مع  إىل شيء مهم جداً جداً، وهو أن ننتصر على أنفسنا، وأن نلتزم الصدق، وقد أمرنا أن ن                   



إننا غافلون، إننا   :  الصادقني، وينا أن نقول ما ال نفعل يف كتابنا العزيز، وحنن قد عرفنا ولكننا مل نلتزم               
مل نرتق إذا مل نرتق يف صدقنا، ومل ترتق عقولنا وهوانا، وإن اهلوى ليضل عن سبيل اهللا، نسأل اهللا                      

 .السالمة والعافية
 

، ملء إهابه   .. حنتفي به الليلة يف هذه الدار العامر بأهلها          إن أستاذنا الدكتور الكرمي الَّذي     -
، ولقد آملين حني مسعت منه حنو عقد من         ..ثقافة، وسجاحة خلق، وأدب نفس، ووفاء لدرسه ومتلقيه       

 وقد آنسنا ليشاركنا يف ليلة من ليالينا، وقد كان ضيفنا الصديق الويف األستاذ الدكتور عز                 -الزمن  
 - وما أمر تلك الكلمات يف نفسي ورمبا يف نفسه           -ل يل أستاذنا الدكتور بدوي      قا.  -الدين إمساعيل   

إن طالبه الَّذين يعلمهم ال حيفلون به، وذلك حني قدر تلك الدعوة املتواضعة من النادي ليشاركنا                  
 : يف قوله- يرمحه اهللا -مسرنا، وقد تذكرت أمري الشعراء أمحد شوقي 

 

وترمحت على أولئك من طلبة العلم الَّذين كانوا يقدرون،             ..)١( قم للمعلم وفه التبجيال     -
ويكربون، وحيترمون شيوخهم وأساتذم إىل درجة إكرام وتقدير اآلباء، ألم كانوا أبناء بررة مؤدبني،              

 التربية تسبق مرحلة تلقي العلم وتصاحبه وتسري معه، إنه أدب النفس قبل أدب الدرس، وما                 ذلك أنَّ 
حد غري عاىبء فيطلق العنان لتلك الكلمات اليت ال تعين شيئاً، وهي أن الزمن تغري وأن                 أكثر ما جينح أ   

إننا حنن من تغري؛ ذلك إن الزمن وعاء وحنن فيه نقول           :  العصر غري العصر، وليتنا نصدق القول ونقول      
نقبل وإذا تغريت األشياء من حولنا فهل        ،  )٢()تعيب زماننا والعيب فينا   :  (ذلك وحنن نردد وندرك   

 ونرضى أن تتغري القيم وتنحط، وأن ننسلخ من أخالقنا احلميدة ومثلنا؟ إذن ماذا بقي لنا وفينا ومعنا؟
 

 إننا خنطىء حني نركن بقناعاتنا إىل االنسالخ عن األخالق اليت هي قيم احلياة املثلى، وأعود                 -
 -ى الصالة وأمت التسليم      عليه أزك  -إىل أمري الشعراء أمحد شوقي يف بردته وهو ميدح خامت الرسل             

إن كل ثناء من البشر هو دون ذلك اخللق العظيم يف الكمال البشري خلري خلق اهللا مهما قال                   :  وأقول
 :القائلون، فشوقي يقول

ــتقم    ــاألخالق تس ــنفس ب ــوم ال فق
. 

ــرجعه    ــالق م ــرك لألخ ــالح أم ص
. 

ــرتع وخــم ــنفس مــن شــرها يف م وال
                                                            . 

ــية  ــا يف خــري عاف ــنفس مــن خريه وال
. 

 

أديب نتحدث فيه   حمفل   هوى، وحنن يف      عطر وهوى أرقى من أي      واحلديث عن سيد اخللق      -
عن البالغة أمام علم من أعالمها حنتفي به، ألنه أهل هلذا التقدير؛ وهذا االحتفاء يف هذا امللتقى الكرمي                  

                                           
 .كاد املعلم أن يكون رسوال: تكملة البيت )١(
 ."وما لزماننا عيب سوانا: "هذا صدر بيت أليب الطيب وتتمته )٢(



ويف احملافل األدبية، جينح املتحدثون حنو توجهات شىت إلثراء امللتقى الثقايف جبذاذات من معارفهم؛                
ي ومدائحه النبوية، أذكر أنين مسعت بيتاً لإلمام البوصريي صاحب           ومبناسبة ذكر شاعرنا أمحد شوق    

    الربدة، وهو من هو حاً لرسول اهللا    ب            ،وآل البيت؛ وقد مسعته من إمام من أئمة البالغة العربية اليوم 
وهو فضيلة الشيخ حممد متويل الشعراوي، خالل درسه يف تفسري الكتاب العزيز لذلك التخريج                 

 من الترتيل   من عباده من به عليه وأعطاه وأهلمه، فكان ترتيالً            وإنه لفتح من اهللا لعبد     اللغوي الرائع؛ 
مام من   أنه قال عن كتاب إل     - رمحه اهللا    -على حد ذكر التعبري الَّذي ينسب إىل الزعيم سعد زغلول           

 .مصطفى صادق الرافعي رمحه اهللا: أئمة العربية هو األستاذ
 

عته من الشيخ الشعراوي عرب التلفاز لو أخذت يف شرح بالغته،             وبيت البوصريي الَّذي مس    -
، لشغلت ليلتكم هذه ذا احلديث، وما أمتعه من حديث           ..ومجال بيانه، وأبعاد معانيه، وروعة نسقه     

 كل كلمة فيه تستهوي الكاتب      ، ذلك أنَّ  .. ونسيجه البالغة والبيان   عمقه الثناء على خري خلق اهللا       
، عله يؤدي شيئاً    .. عن معطيات البالغة، واملعاين، ومجال البيان      دو مفتشاً أن يغ س  واملتحدث، هذا احل  

من املعىن الَّذي ذهب إليه الشاعر وإىل أسراره؛ وهيهات أن يبلغ شأوه رؤيةً، وحساً، وتأثراً، وهوى؛                 
ود املعطيات من   فال أجرؤ على التطاول يف جتاوز حدي، ألين تلميذ حمد         ..  وأنا أمام إمام من أئمة البالغة     

تالميذه الكثر النابغني وغري النابغني، والرجل صح منه العزم فأدى أمانته، وأتقن درسه ووصله إىل                 
 يف هذا االستطراد، ولعلها عدوى األستاذ العميد طه حسني          ؛ ومعذرةً ..أبنائه، ونصح هلم، وعلم، وويف    

ه األستاذ إبراهيم عبد القادر املازين؛       وهو نفسه يشكو الشكوى نفسها ويردها إىل صديق        - رمحه اهللا    -
 : الَّذي عنيت هوإن بيت البوصريي يف سيد اخللق 

 
ــم   ــر يف مه ــرم والده ــر يف ك والبح

                                                            . 

ــرف   ــبدر يف ش ــرف وال ــر يف ت كالزه
. 

 

-           ولن أتوقف أمام كل لفظ من هذا الدر املكنون مغىن  تأدباً مع إمام من أئمة العربية        ومعىن ،
 - الَّذي يقرأ مؤلفات أستاذنا يف خمتلف فنون األدب والبالغة           األستاذ الدكتور بدوي أمحد طبانة، وأنَّ     

 الَّذي يقرأ هذه الكتب يكرب أستاذنا،       -أربعة حتت الطبع    وقد بلغت أربعة وعشرين مؤلفاً مطبوعاً، و      
وثقافته، وكتبه، ودرسه؛ وليعذرين األستاذ الدكتور بدوي إن مل أطنب يف احلديث عنه، وأنه لرجل                 
كرمي حيتفي به رجل كرمي يف بيت كرمي، يقدر الكرمي، وحيتفي به، ويسعى إليه، ويشكره على كرمي                   

 .السخاء، واجلود، والوفاء، والود، واحلباستجابته وتشريفه؛ ذلك هو 
 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))قصيدة األستاذ أمحد سامل باعطب (( 
 باألستاذ الدكتور بدوي أمحد     اًمث ألقى األستاذ أمحد سامل باعطب قصيدة شعرية، احتفاء         

 :طبانة فقال
 .نا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد-
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها السادة الكرم-
 هلا  - بلغة العصر احلديث     - هذه الدارة، أو هذا املنتدى األديب، أو هذا الصالون األديب             -

مفاجآت، وهذه املفاجآت ظاهرة صحية يف أي جمتمع صغر أم كرب، ألا تربهن على مدى قوة عزم                   
 مفاجأة بالنسبة   الرجل يف مواجهة صدمة هذه املفاجأة، وما وقويف أمام هذا الالقط يف هذه الساعة إالَّ               

 هذه الليلة هي موعد تكرمي الدكتور أمحد حممد علي،          يل، ألنين كنت على يقني ملا اختزنته ذاكريت؛ أنَّ        
 األستاذ عبد املقصود    وظللت أحسب هذا يف خيايل حىت فوجئت قبل أربعة أيام باتصال من سعادة              

خوجه، يعلمين بأن هذه الليلة هي موعد تكرمي الدكتور بدوي أمحد طبانة، فوقفت حمتاراً ألن احملتفى به                 
رجل أحترمه وأقدره وجيب علي أن أشارك يف تكرميه، ولكن املدة املتبقية ال تسعفين بأن أقدم شيئاً                   

ذي أحترمه وأقدره   لَّا ماذا أفعل وهذا الرجل      يستحق، فضربت أسداساً بأمخاس، أو أمخاساً بأسداس؛      
أحبه ..  يعترب أستاذاً يل، إن مل أتعلم على يديه فقد تعلمت على كتبه، وقبل أن أحترمه وأعزه فأنا أحبه                  

لصفات مجة، أحبه ألنه خملص مع من يعرف ومن ال يعرف، وألنه يعطي بال حدود، يعطي من علمه                    
، واجلود بالعلم يفوق اجلود     ح نصح، وإذا استشري أشار بال من      يعطي وال مين؛ وإذا استنص    ..  وجهده

باملال؛ فأخذت أفكر ماذا أعمل؟ هل أكتب قصيدة؟ ولكن الوقت ال يسعفين ولن أستطيع أن أكتب                 
مخسة أبيات، ألنين ال أغرف من حبر كأولئك الشعراء الكبار، ولكنين ألتقط أو أغترف من ري أو                   

ت أن أجلأ إىل النثر فوجدت باعي قصرياً ال يستطيع أن ميدين مبا أشاء،               ينبوع أوشك أن جيف؛ فحاول    
إن النقص يف   "  :فقلت ولنلجأ إىل النثر والشعر معاً لعل أحدمها جيرب اآلخر كما يقولون يف الفقه                

كرت يف كتابة النثر    ففأحببت أن أمجع بني االثنني، لكنين عندما        "  الفرائض جيربها اإلكثار من النوافل    
 أن يصيبين ما أصاب الغراب عندما أراد أن يقلد مشية غريه، فلم يفلح يف مشيته، ومل يفلح يف                   خشيت

مشية الطائر الَّذي أراد أن يقلده؛ ورجعت إىل الشعر وكتبت قصيدة جلست فيها أربعة أيام يف خماض                  
 ":ذكرى"اً، ومسيتها حىت انتزعتها انتزاعاً، فجئت ا أمحلها إليكم، وما زال حبل املشيمة منها يقطر دم

ــة    ــى اإلدان ــيل عل ــا الدل ويف دمه
. 

ــيانة   ــرف اخلـ ــام حتتـ ــد األيـ يـ
. 

لـــتطعمها التســـكُّع واملهانـــه  
                                    .                         

ــى  ــياِع وباليتامــ ــرر باجلــ تغــ
. 

ــانة   ــيادةَ واحلَصـ ــلُبها السـ لنسـ
. 

ــنون    ــومة يف جـ ــرس األمـ وتفتـ
. 



ــه   ــتمٍع أمانـ ــلُّ جمـ ــيفِقد كـ لـ
. 

وتنــتهك الطفــولةَ أيــن كانــت    
. 

جتـــرعهم صـــديد االســـتكانه  
. 

ــى    ــنشِء حت ــحرها يف ال ــنفُثُ س وت
. 

ــاف و  ــبوا العفـ ــوجلانهليغتصـ صـ
                                                            . 

ــل درب    ــثني بكـ ــري العابـ وتغـ
. 

لنســــخر بالــــبالغة واإلبانــــة
. 

    فيــناوشــاكت بالســهام العلــم
. 

ــه  ــى رهانـ ــيها ينعـ ــات ولـ وبـ
. 

فــذابت حســرة وأســى خطاهــا    
. 

ــيانه   ــلعنا كـ ــني أضـ ــنا بـ بنيـ
. 

فصـــرح الضـــاد للـــتاريخ رمـــز 
. 

ــانه  ــره املصـ ــه جواهـ ــف بـ حتـ
                                                            . 

ــاين   ــات األمـ ــيه باقـ ــرف علـ تـ
. 

ــ ــق الفَطانـ ــماا ألـ هعلـــى قسـ
. 

وفـــيه معاقـــل الفصـــحى جتلَّـــى 
. 

ــرانه   ــنا قُـ ــرمحن علَّمـ ــا الـ ـ
. 

مقدســــة املخــــارج واملــــثاين 
. 

وال يرخـــي ملغتصـــب عـــنانه  
. 

جيـــوب لـــواؤها اآلفـــاق نـــوراً 
. 

علـــيل الظـــل موبـــوء الـــبطانه
                                                            . 

ــولٌ    ــتها جهـ ــس قداسـ ومل ميسـ
. 

ــنانه  ــيبتها بـ ــى مصـ يعـــض علـ
. 

ومل تــك عاقــراً تســعى إىل مــن    
. 

تســـاقوا بيـــنهم حـــب الـــرطانه
. 

ــي   ــِدبت عل ــن ح ــض م ــن بع همولك
. 

مســاِت الضــعِف جــند أُفعــوانه   
. 

ــيها   ــاوي علـ ــر احلـ ــا أبصـ وملـ
. 

وأغمــــد يف حــــناياها ســــنانه
                  .                                           

فمـــزق منـــتدى الـــبلغاء فـــيها 
. 

محـــاة الضـــاد فرســـان الكـــنانه
. 

ــدا    ــتغيث فأجنـ ــاحت تسـ فصـ
. 

ــاتِ   ــرف الكلم ــرجم أح ــانتت ه ش
. 

وفـــيهم كــــوكب للــــنقد زاهٍ  
. 

ــد ول ــل جماهـ ــوكـ ــنانهــ ه كـ
. 

ــر   ــول حبـ ــوم القـ ــام يف علـ إمـ
. 

ــبانه     ــدوي ط ــا ب ــت ي ــا أن ِعمن
                                                            . 

فــــنادته املصــــارع والقــــوايف 
. 

يعطــر بالشـــذا الزاكـــي لســـانه 
. 

ــجايا    ــود السـ ــنفس حممـ أيب الـ
. 

ــنانه  ــروي حـ ــة تـ ــناً رقـ وحيـ
. 

يصــوغ الشــعر عاصــفة تــدوي    
. 

ــرمجانه  ــبح تـ ــنقع يصـ ــثار الـ مـ
. 

ويغــــزو بالنــــثرية يف مشــــوخ 
. 

ــانه   ــرماً حس ــنا ك ــدى ل ــم أه وك
                                                            . 

ــالم ل   ــرر الك ــن غ ــوم ــانـ ه حس
. 

ــه   ــدٍة وحانـ ــني مائـ ــعاةً بـ سـ
. 

نبـــيت ـــن واألنفـــاس حـــرى 
. 

*   *   * 

ــزانه   ــا م  ــنت ــذ فت ــطورك م س
. 

فـــيا علمـــاً ـــيم بـــه املعـــاين 
. 



ــنانه  ــنو ِكـ ــنا وبـ ــة هـ فمدركـ
                                                            . 

ــالً     ــياِر أه ــى األخ إىل ِحم ــدمت ق
. 

ــه   ــيا مكان ــذرى العل ــني ال ــت ب مس
. 

ــروبِة  ــر العـ ــا مصـ ــريومـ  أم غـ
. 

ــبانه   ــنا لــ ــراحتها تذوقــ بــ
. 

ــذب     ــرفان ع ــن الع ــر م  ــا 
. 

*   *   * 

تناســى عهــد صــحبتنا وخانــه؟   
. 

ــدين   ــي   أف ــال ليل ــا ب ــيدي م س
. 

ويصــــفعين وميــــنحين شــــنانه
                                                            . 

ــي  ــبث بانتمائـ ــه يعـ ــد يديـ ميـ
. 

ماِن يســتجدي زمانــه مــن احلــر 
. 

ــواِت واهٍ   ــتعب اخلطـ ــي مـ وجيلـ
. 

ــتحانه  ــر امـ ــاٍمل خسـ ــيجة عـ نتـ
. 

ــناق إالَّ   ــان والبشـ ــا الشيشـ ومـ
. 

 بالــــبطولة مهــــرجانه؟يطــــرز
. 

وكــيف يفــوز بالقــربات مــن مل    
. 

ــانه؟  ــرحلة احلض ــرب م ــز يف احل جي
                                                            . 

ــ  ــن ملوك ــم النصــر م ــذوق طع يف ي
. 

ــاع علــى الــرذيلة عــنفوانه؟    أض
. 

وكــيف يقــارع األحــداث غــر    
. 

ــاف ل ــرك اجلف ــا ت ــفم ــوانهـ ه اقح
. 

وأصــبح حقــل وحدتــنا جديــباً    
. 

ضــــحاياها فــــالن أو فالنــــه
. 

وحنجـــريت تتاجـــر باملعاصـــي   
. 

ــه  ــاع ال أدري مكانـ ــمري ضـ ضـ
   .                                                          

ــالص إالَّ     ــن اإلخ ــي م ــيس مع ول
. 

وســـعداً والعـــال وأبـــا دجانـــه؟
. 

ــثىن     ــنا امل ــنون ل ــد الس ــىت تل م
. 

ــنديانه  ــق ســ ــه تعانــ زنابقُــ
. 

 فيشــــرق يف جواحنــــنا ربــــيع
. 

 

  ))كلمة الدكتور عبد احملسن فراج القحطا�ي(( 
مث أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور عبد احملسن فراج القحطاين، عضو هيئة التدريس يف              

 : امللك عبد العزيز جبدة كلية اآلداب، فقالجامعة
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 السالم عليكم أيها احلاضرون ورمحة اهللا وبركاته، هذه الليلة مل أشأ أن أقعد يف مكان األستاذ                 -

 هو خدين الشعر، وأما أنا فرجل ناثر أحفر احلرف لعلين           - كما يقال    -أمحد سامل باعطب، ألن الليل      
نه ممسكاً؛ وجئت هذه الليلة ألربط الذكرى باملشاهدة، واألستاذ عبد املقصود خوجه يرب بنا               أمسك م 

جثو املستمعني؛ ولكن احملتفى به     ..  كثرياً أن نرى وجوهاً نسمعها ونقرؤها، فنجثو أمامها ذلك اجلثو          
تبه؛ وألقول ألخويت   هذه الليلة قد قال الكثري، وحيب أن يسمع شيئاً من القليل من تالميذه أو ممن قرأ ك                

عندما كنت يف عنفوان الشباب أتطلع بأمل وثاب وطموح         ..  إنين قبل مخسة وعشرين عاماً    :  احلاضرين



 فوقعت يدي على كتاب     - وأركز على كلمة ثاقب لعلين أجد من يعطي هذه األمة حقها              -ثاقب  
املعهد قبل أن ندلف إىل     البيان العريب، فأخذت هذا الكتاب وهو يبحث يف البالغة، وكنا ندرسها يف              

الكلية، وقد جاء فيها من التقسيم املدرس ما جيعلها ألغازاً أو شبه ألغاز، وإذا بذلك الرجل يف قامته اليت                   
أراها يف احلرف املكتوب يتحدث عن البيان العريب بلسان عريب، ويأيت إىل قضية مل تزعجين آنذاك، وإمنا                 

اليت أشغلت البالغيني والنقاد ومل تقف عند حد البالغة والنقد،          تزعجين اآلن، وهي قضية اللفظ واملعىن       
 .إمنا سطت حىت على الفكر العريب

 له أن يسلب حقه، فمنهم من ينتصر        ريدوأقول اللفظ املسكني، الَّذي أُ    ..   قضية هذا اللفظ   -
..  القضية للمعىن ومنهم من ينتصر للفظ؛ ولكن أستاذنا بدوي طبانه مل يكن مع فريق، وإمنا كان مع                

وللقضية نفسها؛ عرج على اجلاحظ، وأيب هالل العسكري، وعبد القاهر اجلرجاين، وابن األثري، وأيب               
احلديد، مث حط رحاله عند السكاكي، مث رأيته عند السكاكي يتكلم عنه كالماً فيه ما ينبئ عن                     

لت حتمل ذلك الصراع؛ مث     وما زا ..  املشكلة، ألن مشكلة اللفظ واملعىن حتمل صراعاً داخلياً يف ذاا          
حينما جاء للبيان العريب عامة مل يشأ أن يقيده مبا قيده بعض البالغيني، وال أقول لكم كل البالغيني،                   
ألن الدكتور بدوي طبانة علمنا أن يأيت الشيء بإقناع وأن يأخذه باقتناع؛ وفعالً هذا الَّذي رأيته يف                   

" السرقات األدبية "  :ظنها على استحياء منه، كتب كلمة     كتابه اآلخر، كلمة كتبها يف ظاهر الكتاب وأ       
ولوال هذا املصطلح الَّذي تعمق ما كان يأيت لكلمة السرقات األدبية، ألن الكتابة أكثر من مئيت ومخس                 

 . أربعني صفحة وكلها مرحلة تارخييةوعشرين صفحة، مل جيعل للسرقات فيها إالَّ
ات موثقة ال فرضيات ختمينية، ألن من السهل أن تصادر          منا أن نبين أحكامنا على فرضي      إنه علَّ  -

اآلخرين، ولكن من الصعب أن حتل حمل من تصادر؛ فإذا أراد اإلنسان أن يصادر فعليه أن يعوض                   
بأفضل مما صادر؛ هكذا تعلمنا، جيب أن نتعلم أن نعطي الوجه اآلخر حقه، فإذا كانت بضاعتنا مزجاة                  

 .إا ها هنا: ومجيلة فلنقل
ذا الَّذي تعلمناه من الدكتور بدوي طبانة، كان معتدالً وذلك االعتدال هو طريقنا؛ هو أمة                ه -
وملاذا الوسط؟ القلب يف الوسط وكل شيء يف الوسط، لتكون األطراف عرضة، أما هذا                ..  وسط

الوسط فهو يف جانب أمني يبىن على ثقة وعلى قناعة؛ كان يستطيع الدكتور بدوي طبانة أن يؤلف                   
إنين اطلعت على   :  اً يشبه الصرخة، ولكنه ما يفتأ أن يذوب عندما قرأت كتبه؛ وال أقول لكم               كتاب

املرأة العراقية سواء كتب عن نازك املاللكة، أو عن أمها          ..  كلها، اطلعت على كتاب يف القرن العشرين      
 يعطي الناس    أستاذه كالماً مجيالً   - رمحه اهللا    -سلمى، أو عن عاتكة؛ وكانت مقدمة إبراهيم سالمة          

حنن من أمة تقول للمحسن أحسنت وال تقول له أسأت، بل تعلمه كما علم احلسن                  "  حقوقهم؛
 ".واحلسني اإلعرايب الوضوء؛ هكذا علمنا وجيب أن يكون هذا ديدننا



 أقول إنَّ :   عندما اطلعت على كتبه، وحينما استمعت إىل كلمة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين              -
 ال أقول يكرم الرجال وإمنا أقول يضع الرجال موضعها؛ دار الرفاعي             - مفاخرة    وليس -هذا البلد   

معجم :   طبع له ثالثة كتب كربى يف طباعة أنيقة، منها          - يرمحه اهللا    -لألستاذ عبد العزيز الرفاعي     
يء املثل السائر البن األثري، والفلك الدائر أليب احلديد، طبعت يف دار الرفاعي؛ الش             :  البالغة، ومنها 

اجلميل يف كتب الدكتور بدوي طبانة أنه يؤرخها باملكان، فكنا نتبعه يف طرابلس، ويف بغداد، ويف                  
كتبت يف  "  :كان عندما ينتهي يكتب   ..  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؛ وهذه هي أمانة العلم          

 .وكانت الكلمة احملببة إليه مدينة نصر بالقاهرة، كما قرأت يف أكثر كتبه" كذا
 ال أريد أن أحتدث عن كتبه الكثرية، ال أقول إن كتبه اليت ألفها قبل أربعني عاماً جيب أن نقف                    -

عندها، ولكن جيب أن ننطلق منها، ألن هناك فرقاً بني االنتماء وهذا، جيب أن ننتمي إىل هذه اللغة؛                    
نه رجل يعتد بعربيته     نطوف حول املنهج؛ أمجل ما قرأت أ        فهو علمنا أن نعيش يف مادة املنهج وأالَّ        

 .وإسالميته أميا اعتداد، يدفع عنها الضرر حىت من أبنائها
 - ويف النفس أشياء، ولعلها أول مرة أرى الدكتور بدوي طبانة، ولكن يف نفسي أشياء كثرية                 -

 أعجبتين فيه عقلية الباحث اجلاد، وإعطاؤنا املعلومة الصحيحة ليس للوي العنق، ولكن              -كما قلت   
فوضعها ..  على نتائج قاطعة؛ ما أمجل حديثه عن السرقات عندما أبعد عن األمة تلك الوصمة              للبناء  

 .لم اخللق يف العلمعاإلبداع واالتباع، ووضعها معاين األدب؛ هكذا ن
 كما  - شكراً ألستاذنا الدكتور بدوي طبانة، وليعذرين على ارجتايل هذه الكلمة، ألنين جئت              -

  . كوكبة من األدباء؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته يف ليلة شاعرة أمام-قلت 
 

  ))قصيدة شعرية للشاعر األستاذ حممد سعيد بابصيل(( 
 : منه ذه املناسبة، فقالمث ألقى األستاذ الشاعر حممد سعيد بابصيل قصيدة، مشاركةً

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 :؛ وبعد والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا-
 وحبضور أستاذي اجلليل بدوي أمحد      - وأنا يف قمة سعاديت الليلة       -يطيب يل   :   ساديت إخواين  -

 أن أتقدم إليكم بقصيدة متواضعة يف حق هذا الرجل، الَّذي صنع رجاالً ورىب أجياالً، والَّذي                 -طبانة  
ة والنقد والبالغة؛ فهل أطمع يف       يف أقطار البالد العربية رائداً وأستاذاً للعربي       - كما تعملون    -طوف  

 . وكل عام وأنتم خبري؟أن أنال إصغاءكم مرحباً بكم وبأستاذى الكبري
 . حتية مودة إىل أستاذنا اجلليل الدكتور بدوي أمحد طبانة مع احلب والتقدير-

ــِيالَ  ــتِخذْك دل ي ــم ــن لَ ــلَّ م ض ــد قَ
. 

"معلِّـــِم وفِّـــِه التبِجـــيالَقُـــم ِللْ" 
. 



ــوالَ  ــاً وعقُـ ــنا أَنفُسـ ــاَء ِمـ فَأَضـ
                                                            . 

ــنورالَِّذ  ــا ال هــا أَي ــهِ ي ــرنا ِب ي ِس
. 

وعلُــوِمِه، ِجــيالً يالَِحــق ِجــيالَ   
. 

ــوِم"  ــبابِ " دار الْعلُـ ــت ِبشـ ِهتأَلَّقَـ
. 

ِفــي ســاِحِه ِإالَّ الــنجاح ســِبيالَ   
. 

ــ   ــالَ ت ــولُ فَ ــابقَِت الْعقُ ست ــد هىعر
. 

   بــرشت اِرِه، فَلَقَــدِنــيالَ "ِبــِثم"
. 

 ــتخــا الْمهــا أَيفَــىيو قَــد ــكسغَر ار
. 

فَاهــنأْ ِبِذكْــٍر خاِلــٍد، موصـــوالَ   
                                                            . 

ــداً  ــي مجاِه ــوطَِن اَألِب ــي الْ ــوفْت ِف طَ
. 

و ــو ح ــت عمجةً وــي ِفت ــوالَلَك كُه
. 

شــرفْت ندوتــنا فَــزادت بهجــةً    
. 

ــيالَ  ــى ِإكِْل ــِل التقَ ــن حلَ ــت ِم لَِبسو
. 

   ــارالفَخ مهمــؤوا يــاؤاِجــدٍٍجِبم 
. 

  ةً وــادــاالً سِرج تــمــوالَضفُح
. 

ــندوٍة  ــراك ِب أَنْ ن ــب سحــانَ ي ــن كَ م
. 

 زادتـــه ِفيـــنا طُـــوالَ-وِفعاِلـــِه 
                                                            . 

كَـــِرمي ِخصـــاِلِه" مقْصـــود"ِللَّـــِه  
. 

ــباِبِه  ــيالَ -وشـ ــونَ فَِتـ  الَ يظْلَمـ
. 

ــالَِدهِ  الَزا  ــب ِبـ ــوراً ِبحـ لَ مغمـ
. 

شـــرفاً، فَهـــالَّ ِزدِتـــِه تفِْضـــيالَ؟
. 

 ادِســِك زغَر تــبــذَا نه ــرــا ِمصــاين
. 

ــى ر ــيؤوعلَ ــِقيالَ وِس بِن ــلَّ ص ِك ظَ
. 

يــا ِمصــر تــاج الِعلْــِم أَضــحى كَاِبــياً 
. 

ــوالَ   محــالَ م الْع ــو حــِه ن ــعي ِب فَاس
                                   .                          

  ــو ــذَا ه ه"ِويدــب ــاِرِه" ال فَخ ــز مر
. 

*    *    * 

؟ وــت أَيــاذَا ر ــيالَ؟م ــت جِل أَيــلْ ر ه!
. 

ــا مــ   ــِبالَ ي ــوف ِبال ــاأَهِلِد ون تطَ ه
. 

ــِنِني   الْس ــع جو-ــيالَ  و ــزالُ عِل الَ ي
. 

الًالْعـــالَم الْعرِبـــي يجـــثُو حـــاِم 
. 

ــوالَ   مخ ــِريد ــٍني، الَ ي ــلِّ ِح ــي كُ ِف
                                                            . 

    هــرصع ــِبقسي ِبــيرالْغ ــالَمالْعو
. 

ــد الْقُــ  ها عــن ــف لَ وىلروِن اُألواكِْش
. 

 ــةٍ  فَأَِنــرمهِبم اِئــِرينالْح طَــِريق 
. 

*    *    * 

 قْتــن تاع ــن مو"ينــد ــيالَو" ال اِإلنِج
. 

ــا  ــِن اِإلب ــي وطَ ــانُ ِف ســا اَألن هــا أَي ي
. 

ةً مــــونلْع-قِْتــــيالَ ولُوا تقْــــتلْي
                                                            . 

  ــى، و ــِق اَألقْص ــم عاِن ــةًقُ أُم ــد جاِل
. 

والَدمهـــم علَـــى أَيـــِديِهم مطْلُـــ
. 

قَــد غَالَــِت الرســلَ الِْكــرام فَأَصــبحوا 
. 

ــق ــيِف احلَ ِبس ــع ــالَ و: واقْطَ ــيالَقَ ِق
. 

ــاً   ــك ياِئس ــِر الَ ت صالن ــِريق ــذَا طَ ه
. 

فأَِعــد ســيفَك ِللْوغــى مصــقُوالَ   
. 

ــهادةً  الَ شــن و أَنْ تجــر ت تــن ِإنْ كُ
. 

ــياحاً  ــى ِص ــي -وكَفَ ــِويالَ و- ِإخوِت ع
                                                            . 

ــ  ــذَا أَوانُ اِجل ــى ه ــد الْوغ ــا أُس ي د
. 

*    *    * 

ـ ِفـي ِذي احلَـياِة ِسـوى اِإلل        ِه وِكيالَ ـ
. 

 ــولُ و ــا أَقُ م ــي ــي ِه ــيحريِت ــيس ِل لَ
. 



ــ ــه تــ ــرتلُ آيــ يالَ؟رِتواٍع، يــ
. 

ــلٍ      ــن عاِق ــلْ ِم ــى فَه ــه تتلَ اتآي
. 

*    *    * 

مـــوالَهم بطَـــراً يِشـــيع وِبـــيالَأَ
. 

 و ــواِكب ــوا الكَ عرزــاَء و ــواالْفَض أَنفَقُ
. 

ــيالَ    ــداِو عِل ي ــم ــيٍل، لَ ــلٍٍ وِب هج
                .                                             

ــى  ــوا علَ لَقَض هــار شــوا ِمع ــو أَنفَقُ لَ
. 

ــوالَ ــيِه فُض ــِزدت ِف ــالُ فَ هــي الْم الْفَاِن
. 

 ــك ِعلْم كــر ــانُ غَ ســا اِإلن هــا أَي ي
. 

ا أَنْ جــزت حتــى الِْمــيالَمــواصــِبر فَ
. 

نهـــِنه ِإبـــاَءك الَ تغـــر ِبخـــاِدٍع 
. 

ــيالَ؟   ــذْت دِل خــالَّ ات ــِه، ه ــي ياِئ ِف
. 

ــهِ    ــي تاِئ ــِه، ِف ــي باِئ ــِه، ِف ــي ِعلِْم ِف
. 

ــباً، و ــِويالَطَلَ ــتطَعت طَ ــا اس م ــد جاِه
                                                            . 

 ـع ي ه ـدـُا ج ِإلَ  ولُ و ومراـَى الْفَض ـالَ ت
. 

ــوقَـ ــثُ فَ ــيالَع ــيُء ذَِل ــرداً تِج ها فَ
. 

ْـوم تب ـوت وي ـي اَألرِض تحيا أَو تم    ـِف 
. 

ــيالَ   ــبلَ ذَاك مِه ــرباً قَ ت تــن ــد كُ قَ
. 

 ــه ــق ِإالَّ اللَّ ــم تلْ ــلْلَ ــي:  قُ ــا لَيتِن ي
. 

فَالنصــر ِلِإلســالَِم بــات كَِفــيالَ   
. 

ــا أَ  ــهِ  م ــوم ِلقَاِئ ي ــار ــس الكُفَّ عت
. 

*    *    * 

الَيـــزالُ أَثـــِيالَ: حيـــتك، حـــباً
                                                            . 

ِبطَانــِتك الَِّتــيِمــن " طَــبانةُ"لَــك يــا  
. 

ــم أَنْ يكُــ " ــاد الْمعلِّ ــوالَكَ سونَ ر"
. 

  ــو اِإلخ دــع ــا أَس ممهــت أَير ــني انَ ِح
. 

 

  ))ور بدوي أمحد طبا�ةكلمة احملتفى به سعادة الدكت(( 
 :مث أعطيت الكلمة لضيف االثنينية سعادة األستاذ بدوي أمحد طبانة، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 : اللهم افتح لنا أبواب رمحتك ويسر لنا صاحل القول والعمل؛ وبعد-
 سبحانه وتعاىل   - كثرياً، وأصلي وأسلم على من اختاره اهللا         أمحد اهللا إليكم محداً   :   أيها األحباء  -

 رمحة للعاملني وسراجاً منرياً؛ ولعلي مل أيب الكالم يف موقف كما أيبه يف هذه الساعة، ذلك ألن                   -
 .املعاين تزدحم وحياول كل معىن أن جيد طريقه إىل آذان السامعني وقلوم، وما أكثر هذه املعاين

رة البيت احلرام، هالين ما رأيت       ومنذ يوم كنت يف زيا      منذ يومني كنت يف زيارة الرسول        -
من هذه العظمة اليت قام ا أبناء هذه البالد وسادا وحكامها، يف توسيع هذين احلرمني الشريفني، ليس               
توسيعاً يف املكان، وإمنا هو توسيع يف مكانة اإلسالم وعز اإلسالم؛ رأيت هنالك يف احلرم النبوي شيئاً                  

ذلك يف البيت احلرام ما شدين وما زاد حيب هلؤالء الناس، الَّذين            عجيباً يف سنوات معدودة، ورأيت ك     
أسأل اهللا أن يبارك يف حيام وأن يبارك يف أرزاقهم، ألن هذه احلياة حياة دائبة عاملة، وألن هذه                     



األرزاق تنفق يف سبيل اهللا، تنفق يف سبيل اإلسالم الَّذي بعث احلياة يف هذه البالد؛ ماذا كانت هذه                    
مث أشرقت  ..   من قبل؟ كانت مسايف ريح، ومنابت شيح، وأطالالً فوق أطالل؛ مث جاء اإلسالم              البالد

مشس اإلسالم على هذه الربوع القاحلة اليت قتلها العدوان، واالعتداء، والفقر واهلوان، فأصبحت هذه              
نت من  رب إين أسك    -  عليه السالم   -البالد جنة من جنان األرض استجابة لدعوة أبينا إبراهيم           

ذرييت بواٍد غري ذي زرع عند بيتك احملرم ربنا ليقيموا الصالة فاجعل أفئدةً من الناس وي إليهم                    
 .وارزقهم من الثمرات

جاء اإلسالم فأحيا هذه النفوس، بل وجلَّى هذه النفوس          ..   وقد رزقهم اهللا من الثمرات      -
 عليه  -معامل إبراهيم   ..  ، املعامل الطاهرة  وصقلها، بعد أن أصاا الصدأ الَّذي غشى على معاملها األوىل          

 جاء اإلسالم فأحيا هذه النفوس، فانظر إىل آثار رمحة اهللا كيف حييي األرض بعد                -الصالة والسالم   
 .موا

 حنن اآلن يف جدة، يف اليوم الثاين عشر من شهر شوال، سنة مخس عشرة وأربعمائة وألف؛ يف                  -
مما يسر قلب كل    ..  د من حال إىل حال، وصارت إىل ما هي فيه          أربعة عشر قرناً انتقلت هذه البال     

مسلم، ومما يبعث األمل يف قلب كل مسلم؛ ولقد زرت هذه املدينة قبل سنوات يف أول حجة يل سنة                    
كل ذلك  .  مثاين وستني امليالدية، كيف جدة اليوم وكيف كانت جدة سنة مثاين وستني؟ فرق هائل جداً              

الم، وبأفاضل أهل هذه البالد من حكامها الصاحلني، ومن أمثال هذا الرجل            بربكة اإلسالم وعظمة اإلس   
 .الكرمي، الَّذي نتفيأ ظالله يف هذه الدقائق أو يف هذه الساعات، الشيخ عبد املقصود خوجه حفظه اهللا

الَّذي يراد مين حديث، واحلديث عن النفس أو عن العمل، وما أكثر األحاديث             :   أيها اإلخوة  -
 . الذكريات اليت تتزاحم على الذهن يف هذه املناسبة؛ أي هذه أختار لست أدري؟وما أكثر
إن الشيخ عبد املقصود خوجه ظاهرة من الظواهر الفذة اجلديدة يف عاملنا العريب              :   أقول أوالً  -

اإلسالمي اليوم؛ لقد جاء يب من مصر وكان حسبه هذا، ورأيت يف هؤالء الضيوف املدعوين، كنت                 
كونوا من أبناء هذه اململكة، فإذا هم مجاعات من أفاضل العلماء ال من أبناء هذا البلد                  أتوقع أن ي  

وحده، ولكن من أبناء العروبة واإلسالم يف كل مكان؛ لقد طربت لذلك طرباً كثرياً؛ ظاهرة جديدة من               
، عبد املقصود خوجه، ألنه استطاع أن جيمع هذه القلوب، والنفوس اجتمعت حوله يكرمها بفضله               

بفهمه، وبعلمه، ومبا آتاه اهللا من احلكمة؛ رأيت هنا إخوة لنا من املسلمني يف كل مكان من فضالء                    
 :إخوتنا يف العروبة واإلسالم، تذكرت قول أيب متام وهو يتكلم إىل حممد بن عبد امللك الزيات، يقول له
ولــود وأم العلــم حــذاء حائــل   

. 

ــا ج  ــاأبـ ــة أمهـ ــر إنَّ اجلهالـ عفـ
. 

شــعوب تالقــت دونــنا وقــبائل   
                                                            . 

أرى احلشــو والــدمهاء أضــحوا كــأم 
. 



 أهل الفكر وأهل البيان خمتلفون متفرقون، ال أدري إن كان ذلك حسداً منهم ألنفسهم، أم                 -
 .كان تنافساً؟ واملعاصرة كما يقولون حجاب

شــعوب تالقــت دونــنا وقــبائل   
                                                            . 

أرى احلشــو والــدمهاء أضــحوا كــأم 
. 

 

 ولكن عبد املقصود خوجه استطاع أن جيمع أهل الفكر، وأهل العلم، وأهل املعرفة، وأهل                 -
ذو  ودواماً، وأسأل اهللا أن حي     اًالنور، وأهل األدب يف هذا املكان يف داره املباركة، اليت أسأل اهللا هلا بقاء             

 .حذوه من ميلك شيئاً من فهمه وحكمته وما آتاه اهللا من نعمة
نا، نا وأستاذنا، ورئيس  إنين أشكر هؤالء اإلخوة الَّذين حتدثوا، وأوهلم شيخ        :   أيها اإلخوة  -

خلع علي صفات،   ..  األستاذ عبد الفتاح أبو مدين، على ما حباين به من كلمات طيبات تفضل ا               
 هلا؛ أشكره من أعماقي، وأشكر أخي األستاذ أمحد سامل الشاعر املبدع،              أسأل اهللا أن أكون أهالً     

واإلنسان الكامل، والصديق احلبيب، الَّذي ال أنساه وما نسيته قبل؛ وصديقي الدكتور القحطاين، هذا              
الرجل الَّذي شرفين وقرأت يف كلمته أنه رجل ال يقنع بالقشور دون أن يغوص إىل اللباب، وحتدث عن                  

ا قلته أو مما كتبته؛ أشكره شكراً جزيالً على أن قرأ هذا الكالم، وال أخفي عليكم أن كالمنا                   شيء مم 
قيل، ليس علماً يكتب للتسلية أو يطلب للتسلية، ولكنه علم ثقيل صعب املراس؛ وهو               ثثقيل وعلمنا   

أن أتنقل إىل   من الَّذين كابدوا الشوق حىت عرفوه وقرؤوه، وأشار إىل قضية من القضايا، وما أريد                 
وكلكم أهل علم؛ فقد أشار إىل قضية اللفظ واملعىن وإىل ما حبوا من              ..  قضية علمية يف هذا اتمع    
 .عناية يل يف شيء من كتيب

 قضية اللفظ واملعىن جوهران، أو يف احلقيقة مها شيء واحد ال ينفصل واحد منهما عن اآلخر؛                 -
 إىل  - أو مؤرخي األدب     -فظ، كما ذهب بعض النقاد      إذا كان اجلاحظ زعيم ملدرسة هي مدرسة الل       

ذلك، وكان عبد القاهر اجلرجاين زعيماً ملدرسة املعىن كما يذهبون إىل ذلك، فأنا أستطيع أن أقول                  
 اجلاحظ مل يغمط شأن املعىن وإن عبد القاهر مل يغمط شأن اللفظ، وإن بدا هناك شيء                    إنَّ:  أخرياً

إنه كان باملسجد اجلامع يوم اجلمعة، فسمع       :  اذا يقول اجلاحظ؟ يقول   يستدعي الوهم يف هذه القضية؛ م     
 :منشداً ينشد هذين البيتني

وإمنـــا املـــوت ســـؤال الـــرجال
. 

ال حتســنب املــوت مــوت البلــى    
. 

أفظــع مــن ذاك لــذل الســؤال   
                                                            . 

ــن ذا  ــوت ولكــ ــا مــ كالمهــ
. 

 

وكان أبو عمر الشيباين حاضراً، فلم يلبث أن أمر من حيضر له قلماً وقرطاساً،              :   يقول اجلاحظ  -
وأنا أقسم أن قائل هذين البيتني ال يعرف ال هو وال أبوه            :  ؛ أما اجلاحظ فيقول   حىت كتب هذين البيتني   

الشعر؛ وإن كان أبو عمر قد استحسنهما ملا يشتمالن عليه من املعىن، فاملعاين مطروحة يف الطريق                  



يعرفها العريب والعجمي والبدوي والقروي، وإمنا الشأن يف ختري اللفظ، وحسن الرصف، وجودة                
املعاين :  ، ألن الشعر ضرب من الصبغ وجنس من التصوير؛ هذا ما قال اجلاحظ ذه الكلمة               ..السبك

إن :  مطروحة يف الطريق؛ ليس معىن ذلك أن اجلاحظ العامل املفكر أبو املعاين يتنكر للمعاين، وإمنا يقول                
للعامي كما تتأتى   هذه املعاين ليست وقفاً على األدباء، املعاين تتأتى لألديب ولغري األديب، وتتأتى               

فهذا عملي طول احلياة، وأرجو أالَّ ميلكم هذا        ..   طبيعيت العلمية  وامسحوا يل فإنه تغلب علي    ..  للمتعلم
 .احلديث وأنا مستعد أن أدعه إىل غريه

يؤمن بنظرية تسمى نظرية النظم، وليس للنظم عنده معىن سوى تعلق           :   وأما عبد القاهر فيقول    -
ل بعضها سبب من بعض، فاالسم يتعلق باالسم وبالفعل، والفعل يتعلق             الكلم بعضها ببعض، وجع   

وال يكون  :  باالسم، واحلرف يتعلق ما، وال يتعلق فعل واسم حبرف، يعين يشري إىل اإلسناد، ويقول              
يا عبد اهللا،   :   ذا اإلسناد، حىت لو قلت      من مسند ومسند إليه، وال يكون كالماً مفهماً إالَّ          كالم إالَّ 
 .. أنه ليس هنا إسناد، ولكن يا معناها أدعو أو أنادي حىت جيعل فيها إسناد، إخليبدو

إن اللفظة ال حتسن من حيث هي لفظة، وال تقبح من حيث هي               :   ويقول يف معرض آخر    -
أصوات تتواىل يف املنطق، وإمنا حتسن اللفظة ال حلسن معناها، وإمنا ملالءمة معناها ملعاين جاراا، متعلق                 

واحلقيقة إنك ال تتطلب اللفظ حبال إذا كان املعىن حاضراً، فاللفظ طوع ميينك              :  ىن أيضاً؛ ويقول  باملع
 .وبني يديك

نقطة اخلالف بينهما، أن عبد القاهر يرى أن التفوق ألديب على أديب            ..   هذه نقطة اخلالف   -
فاللفظ بني يديك، املعىن    كيف يعرب عن املعاين؛ وعند عبد القاهر إذا ظفرت باملعىن            ..  ينشأ من التعبري  

 اجلاحظ يتنكر   هو الَّذي يستدعي اللفظ املعرب عنه؛ هذه هي الفكرة باختصار، وال ميكن أن يتصور أنَّ               
 . عبد القاهر يتنكر للصياغةللمعاين أو أنَّ

لعلها خري؛ وطبيعي جداً      :أثارين الدكتور القحطاين إىل هذه الوقفة، وقلت      :   أيها اإلخوة الكرام   -
الكالم لغة املتكلم وتلك طبيعيت فمعذرة، وأشار إىل قضية السرقات جزاه اهللا خرياً فيما ذكر؛ مث                   أنَّ

أستحي أن أقول تلميذنا األستاذ بابصيل، هذا الشاعر الويف الَّذي رأيته بعد سنوات طوال، منذ كان                 
 وأسعدين الشيخ   جيلس مين جملس الطالب من األستاذ مث حرمته فجأة لسنوات طويلة، حىت أسعدين اهللا             

عبد املقصود بلقائه يف هذه الليلة الكرمية، وإين ألتقبل كلماته اليت شرحت صدري، وأرى فيها آية من                 
آيات الوفاء، مث يأيت بعد ذلك حديث املكرم عن نفسه، وما أثقل احلديث عن النفس إىل النفس؛ هذه                   

أتذكر أبياتاً من الشعر لصديقي الشيخ      ثقيل جداً أن أمدح نفسي أو أثين على نفسي، و          :  كلمة أقوهلا 
 : لعلكم تعرفونه- رمحه اهللا -حممد الرضا الشبييب العراقي 

باطــل احلمــد ومكــذوب الثــنا   
. 

ــنا    ــنا الفتـ ــناس وِقيـ ــنة الـ فتـ
. 



ــنا  ــريوه حســ ــيح صــ وقبــ
                                                            . 

ــراً  ــوه قمــ ــم حولــ رب جهــ
. 

مسعــوا عــنهم وغضــوا األعيــنا   
. 

ــا     ــناس مب ــى ال ــناس عل ــم ال حك
. 

ــا  ــيين أذنــ ــناً وعــ أذين عيــ
. 

ــهم   ــن بعضـ ــا مـ ــنا وأنـ فانطلقـ
. 

ــنا   ــداء هـ ــائل الـ ــا السـ أيهـ
. 

ــنا   ــن أحوالـ ــائل عـ ــا السـ أيهـ
. 

ــا  ــىت أنـ ــب ذا حـ ــنا يطلـ كلـ
. 

ــيس ل     ــا ل ــب م ــنا يطل ــكل هـ
. 

 

فما ..   فاحلديث عن النفس مر وثقيل على هذا الضعيف الَّذي جيلس أمامكم؛ أما مراحل احلياة              -
، وإمنا أنا   ..بغني، وال عبقرياً من العباقرة، وال فذاً من األفذاذ        أظن فيها جديداً يذكر، لست نابغة من النا       

إن :   يقول - يرمحهم اهللا مجيعاً     -أنا طالب للمعرفة؛ ومسعت من واحد من أساتذيت         ..  من عباد اهللا    عبد
العلم ثالثة أشبار، من قطع الشرب األول اعتقد أنه أعلم أهل السموات واألرض، ومن قطع الشرب الثاين                 

يف مرتلة بني الشك واليقني، أهو يعرف أم ال يعرف؟ فإذا وصل إىل الشرب الثالث اعتقد أنه أجهل                  كان  
 أكون من علماء الشرب األول وال الشرب الثاين، وإمنا من الشرب الثالث الَّذين               وأنا أرجو أالَّ  ..  اجلاهلني

 .يعرفون أقدارهم
فتاح أبو مدين، سنة أربع عشرة بعد ألف         نشأت يف قرية يف املنوفية، كما ذكر أستاذنا عبد ال          -

 .وتسعمئة ميالدية، وهذا يعين أن سين اآلن يزيد على الثمانني ونصف شهر
ــرمجان    ــي إىل ت ــوجت مسع ــد أح ق

. 

ــتها   ــثمانني وبلغــــ إن الــــ
. 

 

رياً، ونشأت يف القرية، كما ينشأ أبناء القرية، نتردد على الكتاب،            أمحد اهللا على ذلك محداً كث      -
حنفظ القرآن، ونتعلم مبادئ العلوم البسيطة، القراءة، والكتابة؛ وإمنا الَّذي كان يروعين ويأخذ بيدي               

 عمي عليه رمحة اهللا كان رجالً من رجال العلم الَّذين أسدوا إىل             - وأنا طفل غرير     -ويسبح بأحالمي   
هضة العلمية يف مصر يداً كبرية، وهو األستاذ ي الدين طبانة رمحه اهللا، وأتصور هذه الصورة وأنا                  الن

حدث صغري، وأرى هذه العربات اليت جترها اخليول تتزاحم حول بيتنا، أرى أعيان املنوفية يتهافتون                 
لكبرية املضاءة يف   ويأتون فرساناً على خيوهلم ليشرفوا مبجلس هذا الرجل، وأتذكر تلك الفوانيس ا            

احلديقة أمام الدار، أتذكر هذه الصورة وأنا طفل صغرية، يسعون إذا قدم عمي إىل بلده، يسعون إليه؛                 
كم متنيت أو متنت أحالمي أن أبلغ هذا املستوى، وأعتقد أنين مهما بلغت لن أصل إىل هذا املستوى                   

يوم من األيام أحلم بتحقيقه يفالَّذي كنت أراه يف طفوليت، والَّذي كنت . 
فدرست دراسيت الثانوية ودراسيت    ..   ودرست دراسيت األوىل يف القرية، وذهبت إىل القاهرة        -

العالية، ليس فيها شيء جديد وليس فيها وقفات، وإمنا أذكر أنين كنت أذهب كل يوم بعد أن أديت                   
 أنا وسبعة   -ع كيلو مترات     اليت تبعد عن بلدنا سب     -امتحان الشهادة الثانوية إىل حمطة السكة احلديد        



 وصول القطار إىل هذا البلد حيمل نتيجة الشهادة الثانوية، وطول األسبوع             رمن أقراين، نذهب لننتظِ   
، إىل أن فوجئنا بوصول النتيجة يف جريدة مسائية،          ..وحنن نتوقع ونذهب، ونعود ونذهب، ونعود      

 عليهم  -هللا هو الناجح الوحيد بينهم         العبد كان الثمانية معاً، وكان   ووكانت اجلرائد بأرقام اجللوس،     
 .-رمحة اهللا مجيعاً 

 يف اجلامعة ال أذكر شيئاً من األحداث، وإمنا أذكر ليلة مناقشيت يف رسالة الدكتوراة، أذكر                 -
هذه الليلة اليت يذكرها الباقون يف قيد احلياة ممن شهدوها، ويذكرونين ا ألنين كنت فيها صاحب                  

عهد كانت جلان املناقشة تتكون من مخسة أعضاء، وكانت جلنة املاجستري تتكون من             موقف؛ يف ذلك ال   
      ثالثة والدكتوراة مخسة؛ وقبل املناقشة العلنية تجلنة من ثالثة أعضاء تفحص الرسالة، وتقرر إن         لُكَّش 

على غري  كانت صاحلة للمناقشة أو ال؛ وكانت املناقشة يف دار احلكمة يف القاهرة، واكتظ املشاهدون                
إن عددهم بلغ ثالثة آالف وال أدري لذلك سبباً؟ ولكن معركة نشبت بيين وبني أحد               :  عادة حىت قيل  

: ؟ قال يل  أتريد جواباً :  أنت عدو للوزن والقافية يف الشعر؛ قلت له       :  األساتذة املمتحنني، حيث قال يل    
ة كذا؟ فأبرزا وقرأت ما     أظهر صفح :  أنا صديق للقافية والوزن يف الشعر، فقال يل        :  نعم؛ قلت له  
أنت يف كالمك أشعر منك يف أبياتك بعد أن مسع أبياته يف             :  إن األصمعي قال لبشار   "  :كتبته، وهو 
 :، ومنها"املشورة

حبــزم نصــيح أو نصــيحة حــازم   
. 

ــتعن    ــورة فاس ــرجل املش ــغ ال إذا بل
. 

فـــريش اخلـــوايف قـــوة للقـــوادم
                                                            . 

وال حتســب الشــورى علــيك غضاضــة 
. 

 .. إخل-
 احلسنيني إما أن يظفر بالشورى فيأخذ ا،        إن املشاور بني  "  : وبعد أن مسع نثره عنها حيث قال       -

معىن ذلك  :  فقال يل "  أنت يف كالمك أشعر منك يف أبياتك      "  :فقال له "  وإما أن جيد من الناس عاذراً     
 .أنك ال تعتد ذا الشعر

نعم :  أنت تعرضت للكالسيكية؛ فقلت له    :   هذه نقطة وقفت معه فيها؛ والنقطة الثانية قال يل         -
أنا متقدم للدكتوراة وال يتقدم     :  ان جيب أن تستشهد بآراء علماء الغرب فقلت له        ك:  فقال..  تعرضت

ملاذا تطلب  :  هلا إال من هو أهل هلا وللعلم؛ وذا الصوت املرتفع وسط هذه احلشود الكثرية، قلت له                
ولوال ذلك ملا    إذا كنت حباجة إليه، وإمنا أنا مفكر         أنا ال أستعني مبرجع إالَّ    .  مين االستعانة بفالن وفالن؟   

كنت أصلح للدكتوراة، وستجد يف آخر الرسالة ثبتاً فيه عشرون كتاباً باللغة اإلنكليزية، وأصدقك                
إنين مل أحتج إىل مصدر من هذه املصادر، وإمنا كتبت ذلك لكي أخزي العني، حىت تعرف أنين                  :  القول

إن املناقشة خرجت عن    :  للجنةوبعد ذلك قال رئيس ا    ..  أحسن اللغة اإلنكليزية؛ وثار اجلدل واحتدم     
 .هذه نقطة ال تنسى.. حدودها، ترفع اجللسة وتؤجل املناقشة إىل أجل حيدد فيما بعد



 وبعد مضي بعض الوقت، عدنا للمناقشة ومتت، وحبمد اهللا حصلت على درجة الدكتوراة                -
 .مبرتبة الشرف األوىل

 

ملدارس االبتدائية واملدارس الثانوية     بعد خترجي عينت معلماً يف وزارة املعارف املصرية يف ا           -
وكان ..  لعراق، وبعد ذلك اجتمعنا يف جملس القسم      اواجلامعة، كل املراحل مررت ا؛ مث ذهبت إىل          

إن درس البالغة عندنا    :  رئيسه األستاذ طه الراوي، كان عاملاً فاضالً من علماء العراق؛ فاجتمعنا فقال           
غة وهو سيدرس البالغة؟ فبقيت ساكتاً فأنا غريب وأنا          معطل، وكيف يتخرج طالب ال يعرف البال       

هذه بالغة األعاجم   ..  واهللا أنا أضج من هذه البالغة     :  ضيف ما زلت جديداً؛ فرد أحد احلاضرين وقال       
: واهللا أنا ال أعرف البالغة؛ والثالث قال مثل ذلك، فقال يل          :   وأنا ساكت؛ وقال الثاين    - ذا اللفظ    -

كتاب "  :حاضر؛ وعرفت املقرر  :  ريس البالغة للصف الثالث والرابع؟ فقلت له      ما رأيك أن تقوم بتد    
ومل أكن رأيته يف مصر قبل أن أذهب وال مسعت عنه، ألننا كنا ندرس بالغة السكاكي،                "  الطراز للعلوي 

طلبت نسخة من الكتاب املقرر فجاءتين       .   هذا وبالغة اخلطيب، والسعد؛ وكل مصر ال تعرف إالَّ        
م، أي قبل مولدي بسنة، وما تزال كما هي مل تفك صفحاا،             ١٩١٣عة يف مصر سنة     النسخة مطبو 

إنه شيء خميف بالنسبة يل، وأنا شاب       !  سأتوىل تدريس هذا املقرر لطلبة السنة الثالثة والرابعة يف اجلامعة         
ره يف  يذكر مصاد إنه  ..  طري العظم؛ قرأت الكتاب من أوله إىل آخره، وهلذا الكتاب ميزة من املزايا             

كنت أرجع إىل هذه املراجع األصلية اليت       وكل مكان، ويذكر اآلراء املختلفة للعلماء الَّذين سبقوه؛          
عندما كنت يف مصر أمسع عن      .  آخذ منها وأحققها وأحقق ما نقل، وتكونت عندي امللكة واحلمد هللا           

 .وصف القطارالرصايف وشعر الرصايف، قصيدة كنا حنفظها وحنن يف املدرسة االبتدائية، يف 
ريها سحبا ـي ج ـوتسحب ذيل األرض ف   

. 

وقاطــرة ترمــي الفضــا بــدخاا    
. 

اـه سحب ـدوح تسحب ـف ال ـقطاراً كص 
                                    .                         

ــا     ــر وراءه ــيالً جت ــنا ل ــت ب متش
. 

                                        
                                                            . 

ــيم  ــاء كالنسـ ــوراً رخـ ..إخل.. فطـ
. 

 

 قصيدة حنفظها وحنن صغار، وكنت أتصور أننا ال نقرأ إالَّ للقدماء، وكنت أتصور الرصايف                -
واحداً من اجلاهليني أو من قدامى اإلسالميني، إىل أن عرفت أنه ابن العراق وابن بغداد، وأن له ديواناً،                  

بعد أن انتهيت من    ..  ؛ بعد ذلك  وأنه شاعر أثري عند شعب العراق؛ فقرأت ديوانه وكتبت ما كتبت عنه           
الكتابة ونويت أن أعود إىل مصر وأطبع الكتاب، أحببت أن آخذ سنداً عراقياً، ألنين أعرف اجلو الَّذي                 
عاش فيه الرصايف، الرصايف عاش بغيضاً إىل احلكام واحلاكمني يف بغداد، إىل أن مات، إىل درجة أم                  

 الَّذي مل ينشر، وللشعر مسرية هناك، ينشد الشعر يف           منعوا تشييع جنازته؛ كتبت عنه ومجعت شعره      



بغداد وثاين يوم تلقاه ملء البصرة، وجتد أهل املوصل حيفظونه وخصوصاً الشعر املثري من أمثال شعر                 
 :الرصايف؛ الرصايف كان عضو جملس املبعوثني يف تركيا فقال قصيدة مثرية، جاء فيها

غــري ســيف التيمســيني عاصــبا   
. 

ــا   ــه هل ــأىب عصــابة رأس ــك ت ــنا مل ل
. 

ب ناخبا ـه الشع ـوم ل ـي ي ـان ف ـوال ك 
                                                            . 

ــيادة   ــن س ــك ال ع ــرش املل ــبوأ ع ت
. 

ــبا  ــبض راتـ ــاً فيقـ ــدد أيامـ يعـ
. 

ــيس ل  ــهـــول ــري أن ــأننا غ ــن ش ه م
. 

 

 : ويقول يف الوصي عبد اهللا الوصي على امللك الصغري فيصل الثاين-
وضــيعاً غــري ذي شــرف علــي   

. 

ــى    ــى وأبق ــني مض ــن احلس ــي ب عل
. 

 

 ).وهو عبد اإلله الوصي، خريج كلية فكتوريا يف مصر، إنكليزي(
ــاأليب    ــو ب ــا ه ــنفس م ــيل ال ذل

. 

ــر     ــري ح ــر غ ــنفس ه ــعيف ال ض
. 

ــيب    ــدث ص ــم ح ــك هل ــى مل عل
                                                            . 

ــياً   ــل وصـ ــى جهـ ــوه علـ أقامـ
. 

ــي   ــوج للوص ــرض أح ــون الع يص
. 

ــيما     ــوم ف ــا ق ــيكم ي ــت وص فقل
. 

فلـــيس الـــدين والدنـــيا بشـــي
. 

إذا مـــا اإلنكليـــز رضـــوا علـــيه 
. 

 

 : هذا شعر الرصايف؛ ويقول عن نوري السعيد مثالً-
ــياً ــردا آدمـ ــخ قـ ــرد باملسـ  فـ

. 

ــبال   ــان ق ــد ك ــعيد ق ــوري الس إن ن
. 

أمســــى للتيمســــيني عــــبداف
                                                            . 

ــد أىب أن   ــربق ــع الع ــيش حــراً م يع
. 

وأطـــاق اهلـــوان لعـــناً وطـــردا
. 

ــجوداً    ــاق س ــا أط ــيس م ــثل إبل م
. 

 

 الَّذي أنا   وألفت الكتاب ورحت قلت ألستاذنا طه الراوي، رئيس القسم         ..   هذا الرصايف  -
م والكالم الَّذي أحتدث عنه سنة       ١٩٤٥أنت من أصدقاء الرصايف، الرصايف مات سنة         :  عضو فيه 
أنا أرجوك أن تتفضل بكتابة مقدمة      "  صديق الرصايف "  :م، وقد كتبت مقالتني عنوان كل منهما      ١٩٤٦

ادر؛ بقي الكتاب   هلذه الدراسة، كي تكون جواز املرور، وأنا عملت كتاباً لكي يقرأ ويباع وليس يص              
 .فساحمين خذ كتابك.. واهللا أنا كنت متعباً ومشغوالً:  معتذراً، وقال يلعنده ستة أشهر ورده إيلّ

 

يا رشاد الشيخ رضا أخوك مل يكتب مقدمة        :  رشاد الشبييب، قلت له   :   وكان يل صديق امسه    -
ه ذلك؛ ودعاين الرجل إىل     سأقول ل :  الكتاب، فهل تستطيع أن تقنع أخاك أن يكتب يل املقدمة؟ قال يل           

أنا أرحب ذه املالحظات،    :  بيته وقرأ الكتاب، وكانت له مالحظات على بعض ما كتبت، وقلت له            
يرى فالن كذا   :  سأسجلها، ولكنين لن أدخلها يف كالمي، وإمنا سأجعل موضوعها احلاشية، أقول            و



 ٣٢م جداً، وكتب املقدمة من      ويبقى كالمي ورأيي كما هو واضحاً، أيعجبك هذا؟ قال يل عظي          ..  كذا
صديقي رضا الشبييب، وكان يل دخل يف أشياء كثرية         :  - يف األول    -صفحة للكتاب، لذلك قلت لكم      

 . كان رجالً فاضالً-يرمحه اهللا  -مع هذا الصديق 
 وبعد كتابة مقدمة الكتاب عزمت على طباعته يف إجازة نصف السنة، فإذا بصديق أديب من                -

أريد :  عبد ايد لطفي؛ موظف يف وزارة املالية يهاتفين ويقول يل           :   العراق، امسه  تاب القصة يف  كُ
كما تريد؛ واتفقنا على قهوة     :  أهالً وسهالً؛ قال ليس يف بييت وال بيتك؛ قلت         :  مقابلتك، فقلت له  

ظروف أنت ألفت كتاباً عن الرصايف؟ قلت له من أنبأك؟ قال يل هذا سر؟ إن ال               :  التقينا فيها، فقال يل   
هذا جهد أنا بذلته،    :  ليس مواتية، أرجوك أن تؤجل طباعة هذا الكتاب حىت تعود إىل مصر؛ قلت له              

ماذا سيعملون؟ أنا مصري يا أخي هل يستغنون عن خدمايت؟          :  أنت تعرف الناس هنا؛ قلت له     :  قال يل 
ن أكرب من   قد تكو :  سأقدم االستقالة وأسحب البساط من حتت أرجلهم؛ قال يل         ..  قبل أن يستغنوا  

ما أظن أم يقتلون رجالً     :  هل سيسخرون من يقتلين؟ قال يل أنت تعرف الناس هنا؛ قلت          :  ذلك؛ قلت 
ألنه كتب كتاباً عن رجل يكرهونه، ما أظن أن تصل املسألة إىل هذه الدرجة؛ وفعالً جئت مصر                    

ولرئيس العمال، حىت    أنام فيها وأدفع فلوساً للعمال       - تقريباً   -طبعة كنت   وطبعت الكتاب، ويف امل   
انتهت طباعة الكتاب يف مخسة عشر يوماً وجلدته، وأخذت منه مخسني نسخة، ومحلتها معي إىل                  
العراق، وزعتها وقدمت للعميد رسالة، أعلمته فيها برغبيت يف إاء خدمايت بانتهاء هذه السنة؛ وكأن                

ا فراقك ومتأسف؛ فقد كانت لديه      يعز علين :  العميد كان ينتظر ذلك، ألنه كان حيبين جداً، وقال يل          
 :أوامر بأن يستغىن عين وكأنه يقول

ــدم  ــدكم ع ــيء بع ــل ش ــنا ك وجدان
. 

ــارقهم    ــنا أن نف ــز علي ــن يع ــا م ي
. 

 

 : هذا البيت للمتنيب، وأمجل من هذا البيت قوله-
ــارقهم فا ــم أالَّ تفـ ــراحلون هـ لـ

. 

ــدروا   ــد ق ــوم وق ــن ق ــرحلت ع إذا ت
. 

 

 وبعد ماذا بقي؟ بقيت قصة عوديت إىل مصر، وقصة دخويل جممع اللغة العربية، بعد ما ذهبت                  -
منذ أكثر من عشرين سنة كلمين أستاذي       ال شك أن نفسي تتطلع إىل جممع اللغة العربية، ف         ..  من هنا 

يا فالن  :   قال يل  - وكان وكيالً للمجمع، وكان رئيسه أمحد لطفي السيد باشا           -األستاذ زكي املهندس    
نريدك يف جممع اللغة العربية؛ قلت له أرجوك يا أستاذي اعفين من هذا              :   قال يل  - وهو أستاذي    -

أنا رجل أخذت على النجاح وأنتم عندكم سقوط،        :  الكرم العظيم، كل إنسان يتمىن هذا، وقلت له       
 ١٢فالن الفالين سقط اثنيت عشرة سنة، ودق األبواب واستعان باألسباب، أنا ال أستطيع أن أسقط                 

سنة يا أستاذي، وفالن سقط تسع سنوات وكان مديراً جلامعة، وفالن سقط عشر سنوات، أنا ال أطيق                 



 -ه إذن دعين؛ ويف ذات يوم وأنا جالس مع أحد أساتذيت            مثل ذلك؛ قال يل هذا شيء طبيعي، قلت ل        
إن إلس حمروم من خدمات     :   قال هلم أستاذي   -وهو عضو امع وعضو ثان من أعضاء امع          

 .الدكتور بدوي طبانة؛ فقال له اآلخر مهتك
 وشاء اهللا أن أرشح، وحصلت على ستة عشر صوتاً، لكن أحد األعضاء كتب يف ورقته امسني                 -

حدمها امسي، فقررت اللجنة إعادة االنتخاب، وكنت أتوقع أن أحصل على تسعة عشر صوتاً، على                أ
أمل أن يشترك األعضاء الثالثة الَّذين كانوا مثانني، ولكن النتيجة جاءت خميبة، فحصلت على ثالثة                 

 :عشر صوتاً، فتذكرت قول ابن الرومي
ــفل  ــرفعه اهللا إىل أســــ يــــ

. 

لـــه مـــن عمـــل صـــاحل فـــيا 
. 

 

 وتلى ذلك أن انتقل إىل رمحة اهللا يف سنة واحدة سبعة من أعضاء امع، وكلهم من الناس                    -
الَّذين كان بيين وبينهم شيء من التعاطف، فيئست من امع يأساً ائياً، مث فوجئت باهلاتف يرن فجأة                 

 اليأس، فإذا باملتحدث يعلن اختياري عضواً وانضمامي إىل جممع اللغة العربية الَّذي يسمونه جممع                بعد
 .اخلالدين، وأرجو أن أكون أهالً لذلك

 

هذه جوانب من املسرية، فلعلكم وجدمت فيها شيئاً عرفتموين به؟          :  أيها األحباب ..   أيها اإلخوة  -
ألستاذ عبد املقصود خوجه على كرمه احلامتي، وعلى أن تتاح          وأكرر شكري وثنائي إىل أستاذنا اجلليل ا      

 .يل فرصة مطالعة وجوهكم الكرمية
 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))تعقيب احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث عقب سعادة احملتفي األستاد عبد املقصود خوجه فقال

بانة، ال بد يل قبل ختام هذه األمسية من إضاءة جوهرية              سيدي اجلليل الدكتور بدوي ط      -
 من الثناء بكلماتكم احلارة الشيء الكثري الَّذي ال أستحقه، وال بد             لقد أفضتم علي  ..  ورئيسة وهامة 

معها من هذه اإلضاءة اليت أعيد ا احلق إىل أصحابه، فلوال الرواد الكبار، واألساتذة العظام من                   
 ملا رسيت قواعد هذه االثنينية؛      - الَّذي شرفنا يف هذه األمسية       -خصكم الكرمي   علمائنا، وآخرهم ش  

وكما أشرت يف كلميت إىل أن االثنينية ليست هلا دعوة وليست هلا رقاع توزع، وإمنا أمساء هؤالء                    
 -األفاضل وهؤالء الرواد وعلمهم وفضلهم، هو الَّذي جيذب هؤالء الرجال من العلماء األفاضل                

 . واإلخوان الكرام من األدباء والصحفيني، واملتعاملني مع الكلمة؛ فنسعد بلقائهم- ترون الَّذين



 فاألمر يف هذا اللقاء أمر تلقائي، ولوال بالنسبة لكم شخصياً سبقكم إىل هذه الديار عملكم                 -
ما  وتدريسكم يف هذه الديار، و     - وذلك العلم الصادق     -الكرمي، وعلمكم العظيم، وكتبكم الكثرية      

 .أفضلتم به علينا، ملا كانت لكم هذه احلفاوة، وملا رأيتم هذا البشر على هذه الوجوه
 

 - يف احلقيقة    - الكلمات اليت تفضل ا اإلخوان وألقوها يف هذه األمسية نثراً وشعراً هي               إنَّ -
صادرة عن أعماق أفئدم، وهي صادرة عن احترام وتقدير كبري لشخصكم ولعلمكم؛ وأن شخصي               

 واحداً من هذه الوجوه اليت تصنع االثنينية، فليس يل من فضل أكثر من فكرة                الضعيف ال يشكل إالَّ   
هذا الشخص الضعيف، ومبشورة هؤالء األساتذة الكبار واألعالم، الَّذين أكن هلم كل            ..  تدار بشخصي 

كر ملن تفضل   التقدير، فبدون وجودهم وبدون تواجدهم وحضورهم ملا كانت االثنينية ومل تكن؛ فأش            
 أن جيعل   - سبحانه وتعاىل    -علينا بالرواد إلعطائنا هذه الفرصة، وأشكر لكم حضوركم، سائالً اهللا            

لك يف كل خطوة من خطواتكم حسنة، وأشكر كل اإلخوة الَّذين يتفضلون باحلضور علينا                   
 سبحانه وتعاىل   -اهللا  مشاركتهم الدائمة، فلوالكم ولوالهم ملا كانت االثنينية، وأرجو من          ..  وباملشاركة

، خدمة هلذا الكيان، واحتراماً هلذه      اً متواصلني حباً وإخاء   - دائماً   - أن مين علينا بالفضل، فنكون       -
 .األرض الطاهرة؛ لعل لنا أن نقدم هلا شيئاً يكتب يف تارخيها وحيسب يف حسناتكم إن شاء اهللا

 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 
 

  ))حلوارفتح باب ا(( 
مث فتح باب احلوار بسؤالني وردا يف معىن واحد، السؤال األول من األستاذ عبد السميع                

 :حممد راضي، يقول
 كيف ميكن للعربية أن تنهض يف ظل سيطرة العامية، اليت سيطرت يف الغالب على كل دروب                 -

 احلياة، ال سيما السياسي منها واإلعالمي؟
 

 : غياث عبد الباقي قائالًويف نفس املعىن سأل األستاذ -
 تشهد الساحات الثقافية واألدبية على امتداد الوطن العريب دعوات مشبوهة، تدعو الستعمال             -

اللغة العامية بدالً من اللغة الفصحى، لغة القرآن الكرمي، لغة األمة اإلسالمية؛ وقد قام العديد باستخدام                
وانتشرت تلك املوجة يف الفترة األخرية بشكل       ..  عرالعامية يف فنون األدب املتنوعة، قصة، مقالة، ش        

 ملحوظ؛ فما رأيكم يف تلك الدعوات، وما هي أخطارها على لغة الضاد؟



 :ورد الدكتور بدوي طبانة قائالً
..  هذا سؤال نشأ من قوم خملصني غيورين على لغتهم، وعلى لسام، وعلى لغة قرآم                 -

املوال أو  :   يف العامية، هذا األدب نسميه عندنا يف مصر         ولست أقول شيئاً أكثر من أن هنالك أدباً        
 الشعر النبطي؛ ورمبا كانت له أمساء أخرى يف بعض الدول العربية؛ وأقول إنَّ            :  األزجال، وأنتم تسمونه  

األدب بطبيعته فن مجيل يتسع لكل شيء؛ يف كتابات األقدمني أقول لألخوين الفاضلني شيء لطيف،                
اخلشاب، كان يسري فيقف على حلقات احلواة واملشعوذين، فيأيت تالميذه ويقولون           ابن  :  عامل كبري امسه  

لو رأيتم ما رأيت    "  :أنت أعلم الناس يف زمانك، ما وقوفك يف هذه األماكن الرذيلة؟ فيقول هلم             :  له
بن هذا ا "  ومسعتم ما مسعت ما عجبتم، إنين أمسع من هؤالء كالماً مل أمسعه من عامل ومل أقرأه يف كتاب                  

اخلشاب، حنن ال ننكر على هذا األدب ما فيه من خيال مجيل أو تصوير بديع، وإمنا ال بد من اللغة أن                      
تكون أساساً هلذا التعبري اجلميل، اللغة العربية ليست اللغة العربية فقط، بل اللغة العربية يف أحسن                  

دق اجلمال ركن فيه، واألدب     حاالا ال بد أن تكون هي األساس للتعبري عن الشعر، تعبري مجيل وصا             
فن تأىب طبيعته االبتذال، بل فيه خصوصية األديب، خصوصية اللفظ، خصوصية املعىن؛ ولذلك يعجبنا              

 .هذا األدب، وما مل يكن فيه شيء من ذلك فال قيمة هلذا األدب، ألن األدب ليس تعبرياً فقط
، يعين أرسطو مساه حيواناً      فكل أصحاب اللغة يعربون، وتعريف اإلنسان بأنه حيوان ناطق          -

 وهو أديب   -ناطقاً، هذه الدعاوي كلها من غري شك على حساب اللغة العربية؛ ولسالمة موسى                
" البالغة العربية واللغة العصرية   "  : له كتاب امسه   -معروف أكثر من بدوي طبانة مخسة آالف مرة مثالً          

انظروا إىل  "  :، هذا أدب الفقاقيع يقول    إن األدب ليس األدب الَّذي تعرفونه     :  يف هذا الكتاب يقول   
وسبيل ذلك عنده أن نأخذ من اللغة العربية أكثر ما نستطيع؛ يقول عندنا             "  السيادة هي السيادة اللغوية   

ازدواجية لغة كتابة ولغة خطاب، وهذه االزدواجية تزول بأن نأخذ من العامية أكثر ما نستطيع ومن                 
 هدام؛  - طبعاً   -ا مزاجاً لغةً واحدة؛ هذا رأي يقوله، وهو رأي          العربية أكثر ما نستطيع، ونكون منهم     

أنت تشري  :  ولعل الدكتور القحطاين قرأ رأيي يف هذا املوضوع، ألين ذكرت رأيي بالتفصيل، وقلت له             
 إذا مجع   ليس هذا أدباً إالَّ   :  اهلنود طردوا املستعمر؛ وأقول هلؤالء    ..  إىل السيادة اللغوية وتشري إىل اهلنود     

خصوصية التفكري وخصوصية التعبري، وخصوصية التفكري هي أن أرى يف األدب غري ما أمسع              :  شرطنيال
 ..خصوصية تكون يف احملاكاة: من الناس وغري مـا أقرأ يف الصحف؛ وخصوصية التعبري هي

 وأعرف منهم فضالء من دعاة هذا الشعر النبطي أو شعر املوال أو الزجل              - وأقول لإلخوة    -
أنا "  تعلموا اللغة العربية  "  :أيها اليونانيون :  م، ما قال أرسطو يف القرن الرابع قبل امليالد          أقول هل  -

هذا ما أقوله هلم، فهذا رأيي الواضح الصريح يف هذه            "  تعلموا اللغة العربية  "  :أيها العرب :  أقول
 .القضية



-         حملكم فيها،   ألوان من الشعر، وكنت أنا ا       وأذكر أنين كنت يف ندوة شعرية، وعرضت علي
أما شعر التفعيلة اللطيف    ..  فيها شعر عمودي فيه وزن وقافية، وفيها شعر تفعيالت، فيها شعر عامي            

ه واقف يتراقص، حنن لسنا حباجة إىل شعر راقص، بل حنن يف حاجة إىل عبارة                 نفكان تعليقي عليه أ   
كل ..  ستوى األمة العربية  ليس األديب على م   وأنت األديب يف حارتكم،     :  معربة؛ أما الشاعر فقلت له    

 .عناية بالعامية إمنا هي على حساب الفصحى، اهلدف منه هو التمزيق هلذه األمة
 

 :ورد سؤال من األستاذ زياد مجعة قال فيه
 غري  - يف الواقع    -إم أدباء ويربعون يف اإلنتاج األديب، هم        :   مسعنا كثرياً عن أناس يقولون     -

نشروه حتت أمسائهم؛ فماذا تقول هلؤالء؟ وهل مر معك أحد من            ذلك؛ فهم يسرقون نتاج غريهم لي     
 هؤالء؟

 :وأجاب سعادة الضيف قائالً
-    ..  من جهة مر   يب، وأنا أؤمن باالشتراكية يف العلم، إمنا يف خصوصية من               يب نعم مر 

 . وتسرقه وتطبعه وتسوقه حلسابك؛ فهذا ال جيوز- مثالً -كأن تأخذ كتاباً .. اخلصوصيات
لقد أحضر أحد اإلخوة صفحتني من قائمة كتب دار نشر يف لبنان يف بريوت حتتويان على                  و -

مؤلفات الدكتور بدوي طبانة، وقامت الدار بعرض بعض الكتب، أنا أعتقد أن الَّذي يسرق ما يف                  
جيبك من النقود أرحم من الَّذي يسرق فكري وعاطفيت، وكل العوامل اليت جتعل يل كياناً يف هذه                   

 ي مؤلف هذا الكيان، فلماذا يعتدي اآلخر ليسرق هذا الكيان؟اة، أنا قيميت أناحلي
 

 :ووجه األستاذ أمحد عائل فقيهي السؤال اآليت
 أرجو إعطاءنا إملاحة عن مالبسات معركتكم الشهرية مع األستاذ علي العمري على كتاب                -
 .الفهرست

 :وأجاب الدكتور بدوي طبانة على السؤال بقوله
ولكنه شاب،  ،  ذي كان بيين وبني األستاذ علي، مسألة هينة، بل هي أهون من اهلوان               الَّ -

وصاحب قلم، وصاحب بيان، وصاحب عضالت أيضاً؛ فابتدأ ينقدين يف موقف من املواقف وكان                
  وعن طريق   - رمحه اهللا    - وهو مرتل صديقنا األستاذ احلبيب عبد العزيز الرفاعي           املوقف عزيزاً علي 

ز الرفاعي عرفت أفاضل من يف هذه البالد، وعن طريق عبد العزيز الرفاعي عرفت األستاذ                عبد العزي 
خوجه الَّذي أجلس إىل جانبه اآلن، وعن طريقه عرفت هؤالء األفاضل، وكنت أقرب الناس إليه وكان                

 .- عليه رمحة اهللا -، سواء جئت هنا أو جاء إىل القاهرة أقرب الناس إيلِّ



 كلمة فلسفة يعرفها أساتذة الفلسفة بأا         أنا رجل أنتسب إىل العلم، إنَّ        فاملسألة بسيطة،  -
حمب :  ومعناها احلكمة؛ فمعىن فيلسوف احلقيقي    :  ومعناها حمب، وسوفيا  :  مكونة من مقطعني، فيلو   

        للحكمة؛ فأنا حمب للحكمة وحمب للمعرفة، وأول من ستواضعاً، ألنه  ..  ى نفسه فيلسوفاً وهو سقراط    م
 .زمن السفسطائيني الَّذين كانوا يدعون أم أهل احلكمةعاش يف 
 فأنا متطلع إىل املعرفة وأخطئ كما خيطئ البشر، ولكن ليس عن عمد طبعاً، ويبدو أنين قلت                  -

كلمة كانت غريبة على األمساع، والناس عبيد ما مسعوا وعبيد ما ألفوا، وعملنا يتطلب منا أن نصحح                  
: نت حتتاج إىل تصويب؛ فقلت ذات مرة يف جملس الشيخ عبد العزيز            للناس تصحيح معلومام إن كا    

 كتاب الفهرست لصاحبه حممد بن إسحاق الندمي، فالندمي صفة حملمد األوىل؛ وأصر األستاذ على ابن                إنَّ
الندمي، فرجعت للمراجع العلمية حىت أعرف إن كان كالمي صحيحاً أم خطأ، فوجدت طبعة حمققة يف                

ب الفهرست للندمي باخلط الكبري، طبعة جديدة، وحتقيق جديد، صورا حىت استوثق،            طهران، امسها كتا  
إن بين عمك فيهم رماح؛     :  أنت غلطان فحسب، ولكنه قال    :  وكنت أمتىن أن أكون خمطئاً، وليته قال يل       

جاء شخيخ عارضاً رحمه أن بين عمك فيهم رماح وشرحت له            :  إن هذا عجز بيت أصله    :  فقلت له 
 .إنين أعلم، ولكين أردت أن يعرف الناس احلقيقة: أقل لهالبيت ومل 
 فكتب مقالة فرددت عليه مبقالة، فكتب مقالة أخرى متادى فيها وجاوز احلد، فكتبت مقالة                -

وزير ..   صديقي الكبري الدكتور حممد عبده مياين      وأوضحت فيها ما عندي، ومل حيل بيين وبني نشرها إالَّ         
ون هنا؛ وما زالت تلك املقالة موجودة عندي حىت اليوم مل أنشرها، احتراماً             اإلعالم، وكنت أمتىن أن يك    

فإذا بالرجل يعود   ..  للصديق الكرمي الدكتور حممد عبده مياين، الَّذي أحبه من أعماقي؛ وانتهت املسألة           
 طيباً يف   اًاحلمد هللا، أثىن علي ثناء    :  فيكتب هذه الكلمة الطيبة عين يثين علي ثناء طيباً فيما بعد، قلت            

 .الكلمة اليت أعتقد أا عندكم
 

مث قرأ األخ األستاذ الصعيدي الرسالة اليت بعث ا األستاذ علي العمري إىل سعادة احملتفي                
سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، واليت أعرب فيها عن تقديره واحترامه للمحتفى به، وملا                

 :قدمه من خدمة للعلم واملعرفة، فقال
ع الدكتور بدوي طبانة سنة      ـي العمري أن خصوميت الشخصية أو األدبية م         ول عل ـ يق -
هـ، ال متنعين من أن أقول عنه كلمة احلق مىت وجب قوهلا، ال أخبسه حقه وال أقلل من قدره،                    ١٤٠٧

 مع سواه من األدباء؛ وقد وجدتين مدفوعاً إىل أن أقول كلمة احلق عن              -إن شاء اهللا      -وذلك هو دأيب    
معجم البالغة  " على كتابه الضخم اجلليل القدر        - يف املكتبات    - حني عثرت منذ أيام       طبانة،.  د

الَّذي أعتربه أفضل عامل من العوامل اليت ميكن أن تساعد على فهم علوم البالغة العربية، بعد                "  العربية



 العربية،  أن حتجرت على أيدي بعض النقاد العرب الَّذين أخضعوها للفلسفة أو غريها من القوالب غري              
إىل احلد الَّذي استغلقت معه مفاهيمها على طالب العلم، وخباصة يف عصرنا هذا؛ وكلنا يعرف أن                  
هناك كثرة كثرية من الكتب احلديثة املهمة اليت عاجل فيها أصحاا موضوعات البالغة العربية من                  

ء ذكرها بقدر أو بآخر،     ى إحيا ـن األضواء اليت ساعدت عل    ـخمتلف جوانبها، وألقوا عليها الكثري م     
 يف إحياء ذكرى البالغة العربية، ولكن       - مبؤلفام   - أحد الَّذين سامهوا     - نفسه   -بدوي طبانة   .  ود

فهو ذا الكتاب   "  معجم البالغة العربية  "  :ليس بالقدر نفسه كما هو يف كتابه هذا الَّذي نتحدث عنه          
 شك أن ضغط علوم البالغة على هيئة معجم         قد جتاوز نفسه وجتاوز مجيع زمالئه ومعاصريه، حيث ال        

قد جعلها أقرب كثرياً إىل األفهام، كما جعلها أسهل كثرياً لرجوع الباحثني أو طالب العلم إىل ما                   
 ..يريدونه منها

 

 :وعلق احملتفى به الدكتور بدوي طبانة على الرسالة فقال
إنين سأكون  :  اليوم اتصل يب وقال    أنا أشكره على هذا، وهو كالم كتبه من قدمي وأنا قرأته؛ و            -

               اً ثناء موضع التكرمي من األستاذ اجلليل عبد املقصود خوجه، وإنه حريص على أن حيضر، وأثىن علي 
طيباً شكرته عليه وسعدت جداً ذا؛ كلنا خدام حقيقة، لقد كان شاباً، والشباب له فورة؛ ليست                  

 العربية قد اختلف مع بعض األعضاء يف         خصومة حني اختلف مع بعض اإلخوان، ففي جممع اللغة         
أشياء، فالعلم والرأي ليس فيه ما يدفع إىل اخلصومة والتنافر؛ أنا ال أزعم أن رأيي هو الرأي الصائب                   

 . من يقول هذا؟ ال يقول هذا إنسان يعرف حق العلم.. فقط
 

  ))تعليق لفضيلة الشيخ حممد علي الصابو�ي(( 
 :مد علي الصابوين فقالوأعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ حم

 . حنمده تعاىل، ونصلي ونسلم على رسوله الكرمي-
بدوي الَّذي أثلج صدورنا يف هذه األمسية، مبا أمتعنا به من طيب             .   األخ األديب الكبري د    -

الكالم وحسن ولطف املنطق؛ أديبنا الكبري مصري والعبد الفقري شامي، ما الَّذي مجعنا؟ ما الَّذي مجع                 
بدوي، وهو اإلسالم الَّذي قال عنه      .  ام؟ لقد مجعنا وطننا الكبري الَّذي حتدث عنه سيادة د          مصر والش 

 :القائل
ــيان    ــيل س ــيه ووادي الن ــام ف الش

. 

ي وطناً ـوى اإلسالم ل  ـت أدري س  ـولس 
. 

ــاين  ــب أوط ــن ل ــاءه م ــددت أرج ع
                                                            . 

ــد    ــه يف بل ــم اللَّ ــر اس ــا ذك وكلم
. 



 هذا وطننا، كل مكان فيه مسلم، فيه ذكر هللا، توحيد لرب العزة واجلالل، هو وطننا؛ فقد                   -
 :فلما رأيته أكربته، وكما يقول القائل.. مجعنا هذا الوطن، وقد كنت أمسعه وأعشقه دون أن أراه

خر أيب مدين، فنقدم له العزاء يف       أما حديثه وحديث اآل     ..)١( واألذن تعشق قبل العني أحياناً     -
 سلفنا  علم أنَّ نقدم له العزاء؛ ولكن ينبغي أن ن      .  عدم اعتراف بعض التالمذة وإنكارهم لفضل األساتذة      

كانوا جيلون شيوخهم وأساتذم فوق ما نتصور؛ اإلمام الزخمشري كان          ..   علماءنا املتقدمني  الصاحل، أنَّ 
له شيخ ضرير يكىن أبا مضر، تويف هذا الشيخ فكان يبكي عليه بكاء األم الثكلى على فقيدها الوحيد،                  

 :وملا عوتب يف ذلك أنشد يقول
ــيك مسطــني مسطــني ــن عين تســاقط م

. 

ــيت     ــدرر ال ــذه ال ــا ه ــٍة م وقائل
. 

ــيين   ــن ع ــدر م ــر أذين حت ــو مض أب
                                                            . 

د حشا ـان ق ـدر الَّذي ك  ـفقلت هو ال   
. 

 

 . انظروا إىل هذا االعتراف بالفضل واجلميل لرجل ضرير، لكنه يعلم فضل أساتذته وأخوانه-
 أما األشبار اليت حتدث عنها أديبنا الكبري، الشرب األول يظن الواحد منهم أنه قد أصبح أعلم                  -

لبعض الدكاترة الَّذين خترجوا اآلن، فظنوا أم أصبحوا فطاحل          أهل السماء واألرض، هذا نتركه       
وبلغاء، وتعلموا وأحاطوا بكل علم؛ وأما الشرب الثاين الَّذي تواضع فيه، فهو أدب سلفنا الصاحل، له                 

 : حني قال- رمحه اهللا -قدوة دكتورنا، له قدوة باإلمام الشافعي 
ــي  ــص عقلـــ أراين نقـــ

. 

كلمــــا أدبــــين الدهــــر 
. 

ــي  ــاً جبهلـــ زادين علمـــ
. 

ــاً   ــا ازددت علمــ وإذا مــ
. 

 

وهو أديب اللغة وأديب البالغة، ونسأل اهللا أن جيعلنا تالمذة          ..   نسأل اهللا أن يبارك يف هداه      -
 .أبراراً له

 

أخذ الشهادة كان عمري سبع سنوات، فهو أستاذ يل، فهو شيخ يل يف               ملا  ..   بيين وبينه  -
البالغة، وأنا أحب البالغة؛ وقد كتبت يف التفسري حبثاً خاصاً، يف كتاب صفوة التفاسري، البالغة؛                  
وذهبت أستنبط بعض الوجوه البالغية يف القرآن مبا علمين له إياه، وإذا بشخص يدعي العلم الكبري                 

ضالل ما هذه البدع؟ ليس يف القرآن جمازاً، وليس فيه استعارة، وال كناية، كله على                ما هذا ال  :  قال
 على حقيقة هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات        هن لباس لكم وأنتم لباس هلن     :  ما شاء اهللا  ..  احلقيقة
م املؤمنني   أخرب زوجاته أمهات املسلمني بقرب وفاته، فسألته أ        هذا على احلقيقة، ملا رسول اهللا       .  هلن

                                           
 :هذا عجز بيت للشاعر بشار بن برد صدره )١(

يـــا قـــوم أذين لـــبعض احلـــي عاشـــقة     
. 

 
 



من أسرع حلاقاً بك منا؟ من اليت متوت أول نسائك؟ واحلديث يف              :  يا رسول اهللا  :  عائشة، قالت 
أطولكن يداً؛ قال فأخذت كل واحدة تأيت بعصا أو قصبة           :   فقال عليه الصالة والسالم    -البخاري  

قل رسول اهللا   فتركهن رسول اهللا وضحك؛ قالت عائشة ملا انت       ..  يدي أطول :  هذه تقول ..  تقيس يدها 
فعرفنا :  إىل الرفيق األعلى كان أول من حلق به من أمهات املسلمني زينب، كانت سخية كرمية، قالت                

 .أنه إمنا أراد السخاء والكرم
 إذا عرينا    فكتاب اهللا وسنة رسوله هو اإلعجاز يف معانيه الرائعة، يف استعاراته، يف جمازه وإالَّ               -

 أن ينور بصائرنا بنور      وجلّ م ال قدر له وال مكانة، فنسأل اهللا عز        القرآن من هذا يصبح كبقية الكال     
هذا الكتاب املبني، ونكرر شكرنا للضيف احملتفى به، ولألخ الكرمي احملتفي، ونسأل اهللا أن جيمعنا على                 

 . خري
 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

 إىل ختام أمسيتنا املباركة هذه الليلة، واليت سعدنا كثرياً          - حبمد اهللا    -وة نصل    ذا أيها اإلخ   -
فيها باالحتفاء بسعادة الدكتور بدوي أمحد طبانة، عضو جممع اللغة العربية بالقاهرة، واألستاذ بكلية               

فنعتذر عن ذلك   دار العلوم جبامعة القاهرة؛ طبعاً بالنسبة لألسئلة اليت وردتنا ومل نتمكن من تقدميها،               
لضيق الوقت، ونرجو أن تتاح لإلخوة طرح أسئلة على ضيوف آخرين، ويف اية هذه االثنينية يقدم                 

 .صاحبها اللوحة التذكارية لسعادة الضيف
 هو معايل الدكتور أمحد حممد علي، إىل أن         - إن شاء اهللا     - ونذكر أن ضيف األمسية القادمة       -

 . وبركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا إن شاء اهللا شكراً لكم،-نلتقي 

• • • 







 احملتوى
- ١ . ألقاها سعادة األستاذ عدنان صعيديكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة معايل األستاذ أسامة جعفر فقيه
- ٤ .كلمة معايل الشيخ عبد اهللا بن بيه

- ٥ .قصيدة لسعادة الدكتور سامي حسن محودة
- ٦ .عمر زهري حافظقصيدة لسعادة الدكتور 

- ٧ .كلمة احملتفى به معايل الدكتور أمحد حممد علي
- ٨ .فتح باب احلوار

- ٩ .قصيدة فضيلة الشيخ حممد ضياء الدين الصابوين
-١٠ .كلمة اخلتام

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 .هللا الرمحن الرحيم بسم ا-
 . احلمد هللا، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني-
-     السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،     :  ها اإلخوة احلضور   أصحاب الفضيلة، أصحاب املعايل، أي

 .وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري
-         ر إن شاء اهللا، نسعد هذه الليلة باستضافة         أهالً ومرحباً بكم جمدداً يف هذا امللتقى الطيب اخلي

معايل األستاذ الدكتور أمحد حممد علي، األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي، ونبدأ لقاء اليوم بآيات                 
 .بينات من كتاب اهللا الكرمي، تالوة الشيخ مصطفى رهوان

تاذ عدنان  وبعد أن تال الشيخ مصطفى رهوان ما تيسر من آي الذكر احلكيم، قرأ األس              
 :صعيدي السرية الذاتية للمحتفى به معايل الدكتور أمحد حممد علي، فقال

 أيها السادة تعودنا يف بداية كل لقاء أن نقرأ سرية ذاتية لضيفنا الَّذي حيل بيننا، وأجد نفسي                   -
ويف اليوم على استحياء أن أقدم رجالً كالدكتور أمحد حممد علي، قدمه عمله هذه السنوات الطويلة،                 

 :هذه ااالت واخلربات أكثر من سرية ذاتية ميكن أن أقرأها يف عجالة
 .هـ، وما زال إىل اآلن١٤١٤األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي منذ عام  ضيفنا هو

 .م١٩٣٤ أبريل ١٣: تاربخ امليالد
 .سعودي: اجلنسية
 .٥٣٧ب .  ص-مكة املكرمة : العنوان

 

 :املؤهالت األكادميية
هـ ١٣٨٧ن جامعة والية نيويورك، عام      ـة الدكتوراة يف اإلدارة العامة واإلدارة املالية م       درج  *

 ).م١٩٦٧(
 ).م١٩٦٢(هـ ١٣٨٢درجة املاجستري يف اإلدارة العامة من جامعة متشجن، عام  *



 ).م١٩٥٩(هـ ١٣٧٩بكالوريوس القانون من جامعة القاهرة، عام  *
 ).م١٩٥٧(هـ ١٣٧٧ة، عام بكالوريوس التجارة من جامعة القاهر *

 

 :اخلربات املهنية
، رئيس البنك   )م١٩٩٤م حىت   ١٩٧٥(هـ  ١٤١٤هـ إىل رمضان    ١٣٩٥من رمضان عام      *

 ).اململكة العربية السعودية(اإلسالمي للتنمية جبدة 
، وكيل وزارة املعارف    )م١٩٧٥م حىت عام    ١٩٧٢(هـ  ١٣٩٥هـ إىل   ١٣٩٢من عام     *

 .للشؤون الفنية
، رئيس جامعة امللك عبد     )م١٩٧٢م حىت عام    ١٩٦٧(هـ  ١٣٩٢هـ إىل   ١٣٨٧من عام     *

 .العزيز جبدة بالنيابة
 نرحب بضيفنا الكرمي، وهذه يف البداية كلمة ترحيب وتقدير لصاحب            - مجيعاً   - بامسكم   -

 : االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه
 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 : فقال- مرحباً بضيفه وباحلضور - احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه مث حتدث

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خري خلقك                -
أنبياِئِموخات سيِدك وعلى آله وصحبه وسلما حممٍدن ،. 

 : أيها األحبة-
، اليت كنا    يف هذه األمسيةِ    ترحيبٍ وأرحب بكم أمجلَ  ..  ورمحة اهللا وبركاته   السالم عليكم    -
نطمح  ا نشاطَ   أن نفتتح  ِكُ اثنينيتم  الظروف اليت أدت إىل تأجيلِ     ، لوال بعض ا هلذا التاريخ، ليكون لنا     ه
هذا العلَ ..   معايل األخ الدكتور أمحد حممد علي       تكرميِ شرفمن جماالتِ  ٍري يف كث   وجالَ  الَّذي صالَ  م  
 ارتاده، ومنصب    املعلَّى وقصب السبق يف جمالٍ      حياته، وكان له القَدح     كما استمعتم إىل ترمجةِ    العطاِء
متسن؛ لتتحدثَ .. واقتدار  عن جدارةٍ  ه  عنه مناقب وأعمالُ ه ،ومشاركاتِ ه ،   ه، اليت ستظل تذكر فت على  شكر 
 زوايا  ِف مبختلِ  لتتصلَ ه جذور ، ومتتد ه دائرت  لتنداح  الوطنِ  حدود  الَّذي جتاوز   العطاءِ  ساحةِ امتداِد
 . الكبري اإلسالميالوطِن

 منذ أن   ه مؤسسات مبعىن الكلمة، ذلك أن عملَ       ا الدكتور أمحد حممد علي رجلُ     ن أستاذَ  إنَّ -
يس، بل كان    بني الكوال  م مل يتضاءلْ  ١٩٥٧حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة القاهرة عام          



 هلَ؛ مما أه  ِه يف التوج  ، والصدق  يف العملِ   اإلخالصِ ، ممتشقاً حسام  ، ثابتاً للتحدياتِ  اً معطاء على الصدارةِ 
 باخلري، واليت    احلافلةِ ِه عطائِ  سنواتِ ا خاللَ ه إىل تفاصيلِ   اليت استمعتم   القياديةِ  من املناصبِ  ي العديدِ لتولِّ

  لُ جديد؛ وإذا كان هناك رجالٌ حتمِ       يومٍ  كلِّ  فجرِ  مع بزوغِ  لَنتمىن أن تتواصهم معالِ ، فإنَّ  املناصب ي 
ا من  هت مكان م تزدهي وتزدان، وتتألق   ..   الَّذين حيملون املناصب   الدكتور أمحد حممد علي من الرجالِ     

 . حظاً يف االزدهار تنالُاه سجاي، ومن آثاِرِهخالِل
 

  واخلربةِ  اإلداريةِ  الكفاءةِ  عمل به، ليس من ناحيةِ      يف كل مكانٍ    ِه لقد ترك معاليه بصماتِ     -
  األساسيةَ  اليت ظل حريصاً على أن تكون القاعدةَ        اإلنسانيةِ  فحسب، بل من ناحية العالقاتِ     الوظيفيِة
 ه طريقت  اتسمت ان، لذلك  أي كَ   ضد ِةطَلْ الس ه قد شهر سيف    عنه أن  فره؛ مل يع   وأعمالِ ِهاِته توج لكافِة

 احلزم، ليس   ِباِنج بالرفق الَّذي مل ي    ه النظر، وازدانت قرارات   ِدوبع.   باحلكمةِ  من املشاكلِ   كثريٍ يف معاجلةِ 
 ةً جباللِ ر متعطِّ وه من عرفُ  ِنسلْ على أَ  ه، فجاءت سريت  ..ركس الَّذي ي  ر، وال بالقوي  صع الَّذي ي  ِنيباللَّ

 . وتان وريبٍة من كل شبهٍةالعرفان، سليمةً
 

  مع اجلميعِ  لَامع، واللسان؛ ت  ، واليدِ  القلبِ ع نقي  الناصِ  تارخيه الوظيفي   لقد ظل معاليه طوالَ    -
،  الرجال، صان الود    بأقدارِ  دقيقةٍ ، ومعرفةٍ  جم  بأدبٍ  الرفيعةُ ه عالقات  الرائعة، فاصطبغت   اإلنسانيةِ بروِح

 هاشاً باشاً    إالَّ هر واإلكبار؛ مل ن   م بالترحابِ ِهع على قلوبِ  ، فترب  عرفوه ن م مع كلِّ ..  ، واحملبةَ ةَوالصداقَ
  وأكثرِ ِف املواقِ حىت يف أدق ا إِ ه  مِ ه مبا لديهِ  رباكاً، غري أن يتغلَّ استطاع أنْ ..   كبري  وإميانٍ  يقنيٍ ن على ما   ب 

يعِوتطريقَ ر    مل تفارقْ  ظالم بابتسامةٍ  ال لَ جحافِ ه من عقابيل، ويهزم ه  يف أي   حلظة، فاستكان ت  له موجات  
، أن  .. املعهودة ِهِت، وحصافَ ِه يقينِ ِد، وبر ِه بنور ابتسامتِ  ي بال اية، ولكنه استطاع    ا الرائِ ه يظن  الليلِ كقطِع
، ِه لنفسِ رالَّذي يفخ    ليس انتصار  - وتعاىل   ه سبحان - منها منتصراً بفضل اهللا       عليها، وخيرج  بيتغلَّ

ولكن انتصارالَّذي يرج مصلح واملصلَ العمِلةَح حما عداها على كلِّةَة العام . 
 

، واحلديث ذ وشجون كما تعلمون، ولكين         ويتشعب  عن ضيفنا الكبري ليطولُ     احلديثَ  إنَّ -
أن تأتِ  آثرت تلك الشجونُ  ي  والذكريات    وا معه يداً  لُِم ممن عاصروه وع   تاريخِ ةَ بيد، وشاركوه صناع  
  جمتمعٍ  من أجلِ   العطاءِ ِل، وإرساء فضائِ  ِر اخلي  بالعطاءِ تمس اإلسالمية، واليت ات    باألمةِ تر اليت م  الفترِة
إسالمي يرقى ملا وصفها به احلق -وتعاىل  سبحان ه- :أمٍة أخرجت للناس كنتم خري. 

 

  أن نلتقي يف االثنينية القادمةِ     ا الكبري، وعلى أملِ   ن مع ضيفِ   ماتعةً مسيةًأمتىن لكم أ  ..   أيها األحبة  -
بسعادة الشاعر املكيفاروق بنجر، لنحتِف الرقيق اجلَِه به وبشعِري ِلزم الفخ..؛ فإىل امللتقى وأنتم خبري . 



  ))كلمة معايل األستاذ أسامة جعفر فقيه(( 
 

 :ك اإلسالمي للتنمية، األستاذ أسامة جعفر فقيه، فقالمث أعطيت الكلمة ملعايل رئيس البن
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 احلمد هللا رب العاملني، ألف بني قلوب عباده املؤمنني، وجعل بينهم مودة ورمحة، والصالة                 -

ثه به ربه فأحسن تأديبه، وبع    د، أَ والسالم على املبعوث رمحة للعاملني النيب القدوة واألسوة احلسنة           
 . صدق اهللا العظيموإنك لعلى خلٍق عظيم: ليتمم مكارم األخالق، وقال يف حقه جل شأنه

 أصحاب املعايل والسعادة ضيوف هذا احلفل الكرمي؛ معايل األخ الكبري الدكتور أمحد حممد               -
رة الشيخ عبد املقصود خوجهعلي؛ سعادة األخ الوجيه، صاحب هذه الدعوة اخلي. 

 . ورمحة اهللا وبركاته السالم عليكم-
 . وأسعد اهللا مساءكم بكل خري-
 يسرين يف هذه األمسية املضيئة بأنوار الوفاء، ويف ظالل احملبة اليت تعبق ا هذه األجواء، أن                  -

اليت ينظمها ويرعاها األخ الفاضل الشيخ عبد       "  االثنينية"نلتقي يف هذا احلفل املخصص ضمن فعاليات        
ملتميزين يف خدمة هذا الوطن العزيز، املشهود هلم بأمانة األداء ونكران الذات،            املقصود خوجه، لتكرمي ا   

اهلمة وصواب النظرة يف االرتقاء مبفهوم         وإخالص القول والعمل؛ وإنه لتوجه كرمي يدل على علو         
 .احلس الوطين األصيل

ستنهاض اهلمم  قه إىل االهتمام بِسير النابغني يف عصره، وا         سب"  االثنينية" فهنيئاً لصاحب    -
 لسنة حسنة، لوالها ملا     - واهللا   -لرصدها، وتعريف األجيال بسبل اللحاق مبا حققوه ألوطام؛ إا           

 اجلديد يف حياة    محلت إلينا نفائس الكتب درر أعالم الرجال، مما كان زاداً دائماً للتجديد وبعثِ              
 .املسلمني
ر النبالء وأنساهم أمهيتها، فجدير مبثلك      ي ولئن أتى على املسلمني حني من الدهر أزهدهم يف سِ          -
 شرف إحياء سنٍة اندثرت، وأن يكون لك فضل االهتمام ذا اجلانب              - عبد املقصود    -يا أخي   

 أن تتيح فرصة طيبة     -مهة     بتوفيق من اهللا، وعلو    -املضيء يف شبه غفلة من أبناء عصرك، وأن تستطيع          
ن استحضرها، ويقتبس منها من أراد شحذ مهم األجيال؛           ملذاكرة املناقب العطرة، ليستشهد ا م      

فللمناقب وقصص النجاح سر يف التربية وسحر، وهلا تأثري ووقع يف القلوب حيمل على التضحية،                 
 .وتكبد املشاق

 : أيها اإلخوة الكرام-



 إن من الرجال رجاالً كلما ازددت اطالعاً على أخبارهم، زاد إكبارك إياهم وإعجابك م؛                -
ذا كان الكالم صورة نفسية عن قائله، وقطعة من قلبه، فإنين أستهل بطلب املعذرة منكم، إذا غلبت                 وإ

على ما أقول متعة يف احلديث عن ضيف الليلة، وخالط قويل حب غلب على املشاعر والتفكري؛ ولوال                  
ان مثلي؛ إنه أشهر    احملتفى به يف هذه األمسية الزاهرة حمل تعريف على لس         "  االثنينية"ذلك ملا كان ضيف     

من أن يعرف، فهو رجل علم من أبناء اململكة العربية السعودية، بكل ما يعتز به مواطنوها من شرف                   
 .االنتماء وصدق الوالء

-     ة يف احلديث عمن مل جتمعه به حجرات الدراسة، أو زمالة عمل              ولئن وجد املرء صعوبة مج
 - وما يزال    - بذلك املقياس؛ فلقد كان بالنسبة يل         ليست - كضيفنا   -، فإن الترمجة عن علم      ..مباشر

 .يف مرتلة األخ األكرب، واملعلم والناصح األمني
 كنت أمسع خالل مرحلة دراسيت األوىل، شيئاً عن تفوقه وجناحاته املقترنة بقسوة ظروف نشأته               -

 .إكباري لدأبه ومثابرتهاألوىل وحياته العصامية، إذ حرم الرعاية األبوية يف سن مبكرة فزاد إعجايب به و
 مث تابعت عطاءه ووفاءه وأنا طالب يف بداية املرحلة اإلعدادية، يوم كان عضواً مع أخي                   -

األكرب يف رابطة اجلامعيني، تلك الرابطة اليت ضمت كوكبة من أبناء طيبة الطيبة، ممن كانوا يتابعون                  
 أن يأرزوا إىل ربوع مدينتهم      هم بوطنهم إالَّ  حتصيلهم العلمي يف اجلامعات العربية، مث تأىب حمبتهم وتعلق        

الغراء صيف كل عام، ليقدموا لرباعمها شيئاً مما أفاء اهللا به عليهم من العلوم واملعارف، فيتخذوا من                  
      ا، يعدأحد مدارسها أو دورها ملتقى بطال    م للتحصيل والتفوق، ويعوم ويهيئوم على حسن   ودو

 .استثمار أوقات فراغهم
على رأس جامعة امللك عبد العزيز، حني كنت معيداً يف جامعة              أيت باكورة إجنازاته وهو    ر -

 .امللك سعود، مث على رأس البنك اإلسالمي للتنمية يوم كنت مديراً يف الصندوق السعودي للتنمية
ة  على ساكنها أفضل الصال    - ولد معايل األخ الدكتور أمحد حممد علي املدين يف املدينة املنورة             -
املسجد النبوي  :   لقلت إنه  - خترجياً على كالمه هو      - وإذا صح يل حتقيق مكان ميالده         -والسالم  

الشريف، وال تعجبوا من ذلك، باعتبار أن توسعته اجلديدة استوعبت معظم مساحة املدينة النبوية أو                
 .تكاد

 له اهتمام مبكر    وكان.   نشأ ضيفنا يف رحاب املدينة الطاهرة، وتعلم يف مدارسها القرآنية            -
بالتعليم الديين، إذ يقول إن أول احتفال ديين شهده كان يف بيت آل فقيه، حيث تتلمذ على يدي عمي                   
العريف السيد مصطفى إبراهيم فقيه؛ مث تابع ضيفنا تعليمه يف املدارس الرمسية حىت مرحلة الثانوية                 

 .هـ١٣٧٧ة جبامعة القاهرة عام العامة، وأكمل دراسته اجلامعية األوىل بتفوق يف كلية التجار



 وقد بدأ حياته العملية يف السنة اليت خترج فيها، حيث عمل بوزارة املعارف، وتدرج يف سلم                  -
التقدم الوظيفي والتأهيل العلمي، وذلك يف ظل عهد كان وما يزال مدرسة فريدة يف صنع الرجال، منذ                 

 . امللك عبد العزيز آل سعود، طيب اهللا ثراهأرسى دعائم األمن واالستقرار مؤسس هذا الكيان الشامخ
 وحقق ضيفنا خالل عمله احلكومي طموحاً علمياً كبرياً كان يسعى إليه، فحصل على الدرجة               -

هـ، مث املاجستري يف اإلدارة العامة من        ١٣٨٠اجلامعية الثانية من كلية احلقوق جبامعة القاهرة عام          
 .هـ١٣٨٧ن جامعة والية نيويورك عام هـ، مث الدكتوراة م١٣٨٢جامعة متشجن عام 

لكنها ال تكون بتلك    .  هذه املنجزات العلمية أمراً مألوفاً يف سري كثري من الرواد             وقد تبدو  -
املثابة إذا استحضرنا ظروف نشأة ضيفنا يف هذه الليلة اجلميلة، وما قاساه يف حياته العصامية من                   

 .مشاق
سب، فقد أسند إليه منصب الرئيس باإلنابة جلامعة امللك          وجاءت املهمة األوىل يف موعدها املنا      -

يتسلم يف     رسالة الدكتوراة وهو   - لتوه   -عبد العزيز األهلية آنذاك؛ ولنا أن نتصور موقف شاب أى           
نفس السنة املهمة التأسيسية جلامعة أهلية، وهي التجربة الفريدة غري املسبوقة اليت رغب يف إنشائها                 

لكة الرواد، رغم شح املوارد املالية يف ذلك الوقت؛ هؤالء الرجال الَّذين نذكر              عدد من رجاالت املم   
 .ى حنبه بالرمحة ودعاء املغفرة، ونسأل اهللا ملن هو باق منهم طول العمر وسعادة الدارينضمنهم من قَ
 مرت سنوات مخس قضاها معايل الدكتور أمحد حممد علي على رأس جامعة امللك عبد العزيز                 -
؛ ..، حافلة بأوجه النشاط املخلص، واألداء األمني واإلجناز املتميز         )هـ١٣٩٢  -  ١٣٨٧(ية  األهل

وذلك بشهادة كل من عمل معه أو تابع وعاصر تلك اجلهود؛ وبرزت خالل فترة إدارته للجامعة                  
ا شخصيته وطريقته يف أداء العمل بكل جد، ودأب، وإخالصالصفات اجلم ة اليت تتحلى. 

اً، متواضعاً، ومنفتحاً؛ يؤمن بضرورة التطوير املدروس مع التبصر عند العزم على             كان صبور  -
اختاذ القرار؛ ولذلك فقد اهتم بإعطاء الفتاة حظها من التعليم اجلامعي دون مساس بوقارها وحشمتها،               

  إىل قبول الطالبات ضمن ترتيبات إدارية خاصة،       - يف أيامه    -حيث سبقت جامعة امللك عبد العزيز       
، مما كان له طيب األثر يف تسهيل التعليم         )هـ١٣٩٠عام  (من بينها إدخال شبكة التليفزيون التعليمية       

 .اجلامعي للطالبات، يف إطار احملافظة على تقاليد هذا البلد األمني وقيمه اخلالدة
 ثالث   ومع اية فترة عمل معاليه جبامعة امللك عبد العزيز، كان عدد الكليات اليت مت تأسيسها               -

االقتصاد، واآلداب، والعلوم؛ حيث اشتملت كل كلية على ثالثة أقسام، وبلغ جمموع             :  كليات هي 
 . طالب وطالبة٧٠٠عدد طالب اجلامعة يف تلك الفترة ما يقرب من 

 عاد معايل األخ الدكتور أمحد حممد علي إىل وزارة املعارف وكيالً للشؤون الفنية، وما أن                  -
سنني، حىت أسندت إليه املهمة التأسيسية الثانية، وكانت هذه املرة أوسع وأدق             استقر به املقام بضع     



هـ ميالد البنك اإلسالمي للتنمية أول مؤسسة مالية إسالمية لدعم           ١٣٩٥وأصعب؛ فقد أعلن عام     
جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدول واتمعات اإلسالمية، وفق قواعد الشريعة اإلسالمية             

راء، واختذت املؤسسة الوليدة مدينة جدة مقراً هلا، ووقع االختيار على معاليه ليكون مرشح اململكة               الغ
العربية السعودية لرئاسة هذه املؤسسة الفتية، وافق جملس احملافظني باإلمجاع على تعيينه أول رئيس                

 .للبنك اإلسالمي للتنمية
همة كعادته بصمت املخلصني، وثقة املؤمنني       تقبل معايل األخ الدكتور أمحد حممد علي هذه امل         -

 .برم، وعزم الرجل القوي األمني
 أمام هذه النقلة النوعية املتميزة، فقد تعودنا يف اململكة العربية            - وقفة خاصة    - وأقف هنا    -

 على مواجهة التحديات لتأسيس املؤسسات واألجهزة        - خالف فترة النهضة الشاملة       -السعودية  
 .وعرفت بالدنا حاالت عديدة لرجال أفذاذ أبدعوا يف ذلكواجلامعات، 

 لكن الشيء املتميز يف املهمة اليت أسندت لضيفنا يف هذا اال، هو عدم وجود سابقة                    -
 .ألسلوب عمل املؤسسة اليت عهد إليه بتأسيسها، حبيث ميكن السري على منواهلا وترسم خطاها

 ومستنداً إىل خصائص    - عز وجل    -ة على الثقة يف اهللا       أقدم معاليه معتمداً يف محل هذه األمان       -
 .الصرب واألناة، وحسن التبصر فيما خيتار من األمور

 وأفاد معاليه من خربة املؤسسات الدولية التنموية بقدر ما ميسح به االقتباس، ومبا ال خيالف                 -
ة من أصحاب اخلربات املتنوعة     نطاق االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية؛ واختار معه للعمل يف البنك ثل          

 بروح مشبعة   - رغم اختالف الثقافات وتعدد املفاهيم       -من أبناء العامل اإلسالمي، مث تعامل مع اجلميع         
 .باإلخاء والتوجيه الرفيق

 كما حرص على إقامة جسور الثقة واالطمئنان مع العديد من أهل العلم الشرعي ومؤسساته،               -
مي؛ فعقدت مبقر البنك اجتماعات للنظر يف استفسارات البنك، ومت           وخباصة مع جممع الفقه اإلسال    

 .تدارسها مبوضوعية ونظر ثاقب يرجح املصلحة اإلسالمية يف حدودها الشرعية
 صورة حية ومعربة عن منهج بالده يف تعاوا          - وما يزال    - لقد كان معايل األخ الكرمي        -

عات اإلنسانية، باحلب، والوفاء، واالحترام، واحلرص      وتعاملها مع دول العامل اإلسالمي وسائر اتم       
 .على مصلحة اجلماعة

 ومع اية السنة املالية الثامنة عشرة من عمل البنك ودخول السنة التاسعة عشرة، وقع                  -
االختيار على معايل الدكتور أمحد حممد علي ملنصب حساس آخر، استشعرت قيادة هذا البلد الرشيدة               

 إىل الرجل املناسب، وكان التوجه الختيار معاليه أميناً عاماً لرابطة العامل            -د شغوره    بع -أمهية إسناده   
 .اإلسالمي، دليالً على مدى ما يتمتع به من الثقة والتقدير



شرفت بتسلم أمانة العمل واملسؤولية اليت كان يضطلع ا معايل األخ الكرمي،               ..   يومها -
 .على كاهله طوال مدة رئاسته للبنكفشعرت بعبء األمانة اليت كان حيملها 

 كانت بصماته نابضة يف كل ركن وموقع، وكانت مسات شخصيته مرسومة يف عمل استمر                -
عقدين من     حنو - سبحانه وتعاىل    -الرسالة وشعور املسؤولية أمام اهللا        يؤديه بإحساس املؤمن، بسمو   

 .الزمان
 .تماع جملس احملافظني الَّذي عقد يف جامبيايلقي كلمته اخلتامية يف اج  استمعت إىل معاليه وهو-
 ورحت أنظر إىل شخصية هذا الرجل اإلنسان صادق الوفاء، ومل أمتالك نفسي ومشاعري وأنا               -

أستعرض يف ذهين املهام اجلسيمة وحجم املسؤولية املمتدة إىل أرجاء العامل اإلسالمي، وما يتطلع إليه                
 .العزم من الرجال ، ينوء حبملها أولوله دوهلم من طموحات املسلمون، وما ترنو

 ومهما حيدث يف البنك اإلسالمي للتنمية من تطوير الحق ملواكبة األحداث، والتفاعل اإلجيايب              -
مع املستجدات واملتغريات املتالحقة، فإن اسم الرئيس املؤسس سوف يظل مطبوعاً يف سجل منجزات               

واته مع العامل اإلسالمي، وسوف تبقى أعماله       هذا الصرح الشامخ، ليكون صلة من صالت الوصل وقن        
 .وسجاياه حية يف نفوس الَّذين عرفوه، وتعاملوا معه على مر السنني

 :إخواين األكارم
 إن اال ال يتسع لذكر مجيع ما قدمه ضيف االثنينية املكرم يف هذا املساء من جالئل                     -

 -جملس احملافظني، كما عرب رؤساء دول كثر        األعمال، وقد سبقين إىل تثمني إجنازاته جملس املديرين و        
 عن تقديرهم لدوره مبنحه أومسة رفيعة سامية، وفاز معاليه بعد ذلك جبائزة البنك               -يف أفريقيا وآسيا    

هـ، بتوصية أمجعت عليها خنبة متميزة من        ١٤١٤اإلسالمي للتنمية يف حقل البنوك اإلسالمية لعام         
 . اإلسالميالعلماء واملتخصصني من أحناء العامل

 وسجلت اللجنة يف حيثيات قرارها اعترافاً بتميز خدمات ضيفنا ومشوهلا، وإسهاماا يف بناء               -
 .البنك كأول مؤسسة مالية دولية من نوعها يف العامل اإلسالمي

 رمزاً للتقدير الَّذي حيظى به يف خمتلف احملافل، وما يسهم            ومل يكن منح هذه اجلائزة ملعاليه، إالَّ       -
 .من جهود يف خمتلف ميادين العمل اإلسالمي الرشيدبه 

 

 وعلى الرغم من ضخامة مسؤولياته، فقد ظل حريصاً على املشاركة يف عضوية العديد من                 -
عضوية اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي جبدة، وجملس         :  اجلمعيات اخلريية والثقافية، ومن بينها    

دة، وعضوية اللجنة التأسيسية ملؤسسة امللك عبد العزيز         إدارة مجعية الرب يف كل من الرياض وج        
 .اإلسالمية، وجملس أمناء مؤسسة امللك فيصل اخلريية



الوفاء، تعبرياً حياً   "  اثنينية" ويأيت هذا احلفل التكرميي ملعايل األخ الدكتور أمحد حممد علي يف              -
ويف لبلده، األمني لدينه، احملب ألمته      عن التقدير املطبوع يف قلوب الَّذين يعرفون قدر هذا اإلنسان ال           

 .اإلسالمية يف مشارق األرض ومغارا
األخ الوجيه الفاضل الشيخ عبد املقصود خوجه؛        "  االثنينية"  : وإين ألكرر الشكر لصاحب    -

كما أشكر هذا اجلمع الكرمي من خرية األوفياء، وهم حيتفلون بتكرمي معايل األخ الدكتور أمحد حممد                 
 .هللاعلي، حفظه ا

 : وصدق اهللا العظيم القائل يف كتابه الكرمي-
-                 للَّذين أحسنوا احلسىن وزيادة، وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة، أولئك أصحاب اجلنة هم

 .فيها خالدون
 . أن جيعلنا من الَّذين حيسنون يف أعماهلم، ونعم أجر العاملني- عز وجل - نسأل اهللا -
 . ركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا وب-

 

  ))كلمة معايل الشيخ عبد ا بن بيه(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور الشيخ عبد اهللا بن بيه، فقال

ما تعارف منها ائتلف،    ..   احلمد هللا رب العاملني، احلمد هللا الَّذي جعل األرواح جنوداً جمندة            -
إنَّ أحبكم إيل وأقربكم مين جملساً      ":  ائلوما تناكر منها اختلف؛ والصالة والسالم على سيدنا حممد الق         

 ."أحاسنكم أخالقاً، املوطؤون أكنافاً، الَّذين يألفون ويؤلفون
 أن نقدم إليك    معايل الشيخ عبد املقصود صاحب االثنينية، ال نستطيع إالَّ         :   أصحاب املعايل  -

ع شذاها بالسري   شكر معاد ومكرر على هذه األمسيات املشرقة، اليت يضو            أخرى، وهو  الشكر مرةً 
إنك جتد متعة رفيعة    :  الكرمية لرجال الفكر والعلم واإلدارة يف العامل اإلسالمي؛ سيدي امسح يل أن أقول            

 :كتلك اليت كان جيدها الشافعي عندما يقول.. ذا
ــوِف ــرد يف ج ــوم الش ــنك العل  باط

. 

ــرقت   ــرجال وأش ــت إىل ال وإذا جلس
. 

 

أين امللوك؟ يتحدى امللوك ذه املتعة       :   الشافعي كان إذا وجد هذه املتعة الروحية يقول          -
 .الروحية
 أراين الليلة لن أحرم نفسي قليالً من شيء من هذه املتعة، وكبار السن جيدون املتعة يف                    -

نتقال إىل ضيفنا الليلة، وإىل املهمات اجلسيمة اليت        احلديث عن ذكريام؛ سأذكر حمطة هي مقدمة لال       
 .قام ا من خالل البنك اإلسالمي للتنمية



سنة ألف وتسعمائة وسبعني؛ ومن غرائب الصدف أن          فندق الكندرة، والزمان هو      املكان هو  -
 هذا  يكون جبانيب أخي معايل األستاذ حممد املصمودي، الَّذي كان شاهد عيان وكان مشاركاً معي يف               

امللتقى، كان لقاء وزراء خارجية الدول اإلسالمية لتأسيس منظمة املؤمتر اإلسالمي، وكنا نناقش جدول              
وطرحت ..  األعمال، ويغادر وزير خارجية بالدي، فقد دخلت احلكومة حديثاً، كنت أرأس الوفد             

أن تكون أعضاء كاملة    إا ال ترضى    :  إشكالية العضوية يف املؤمتر، فكانت بعض الدول اإلسالمية تقول        
تركيا ولبنان على حد ما أذكر؛ ويف ذلك الوقت طلبت الكلمة           :  العضوية يف منظمة امسها إسالمية، منها     

إننا ال نرغب يف وجود دول غري كاملة         :  فأحاهلا إيل معايل الشيخ عمر السقاف رمحه اهللا فقلت          
قى دوالً صديقة؛ فالشيخ عمر السقاف      العضوية، إذا مل ترض أن تكون إسالمية فلتخرج من املؤمتر وتب          

 أوافق وأصدق على ما قاله      - وليس بامسي رئيساً للمؤمتر      -باسم الوفد السعودي    :  تناول الكلمة وقال  
 .اآلخ رئيس الوفد املوريتاين

 مث انتقلنا بعد قليل مع معايل األخ املصمودي والوزراء املوجودين يف ذلك الوقت إىل القصر،                -
يصل باإلجناز العظيم الَّذي أجنزته اململكة، والَّذي كان حلماً يراوده، جاهد فيه جهاداً              لتهنئة امللك ف  

عظيماً؛ هذا التردد بعد سنوات زال ملا أسس بنك التنمية اإلسالمية، ملا ظهرت بوادر التعاون                   
واءها االقتصادي جاءت الدولة اإلسالمية، اليت كانت باألمس تبتعد عن الصفة اإلسالمية لتعلن انض             

حتت لواء اإلسالم، وانضمامها إىل املؤسسات اجلديدة، اليت كدنا من خالهلا أن نشاهد نظاماً عاملياً                 
 .إسالمياً يف صوت كانت تقوم به بالدكم هذه

 النظام االقتصادي، النظام األورويب احلايل، الوحدة األوروبية، كان أساسها            حنن نعرف أنَّ   -
م، هذه االتفاقية اليت جاءت على أساس اخلطة اليت أعدها روبري           ١٩٥١اتفاقية الفحم والصلب يف سنة      
م؛ لقد كدنا نشهد هذا النظام حىت جاء النظام العاملي اجلديد             ١٩٤٩شوبان الوزير الفرنسي سنة     

 .بأنانيته، وجشعه، وإقصائه لكل ما ليس داخالً يف حيثياته
ختيار الدكتور أمحد حممد علي      كان مؤسسة غري مسبوقة، وا     - حقيقة   - البنك اإلسالمي    -

لرئاسة هذه املؤسسة كان أمراً عظيماً جداً، ومفخرة للمملكة وللعامل العريب واإلسالمي؛ يوسف عليه               
األمانة   ، إذا اجتمع احلفظ وهو    اجعلين على خزائن األرض إين حفيظ عليم      :  السالم يقول مللك مصر   

دارة املؤسسات العظيمة اجلليلة، هكذا أدار ضيفنا هذه        اخلربة، يكون الرجل قادراً على إ       إىل العلم وهو  
الليلة املؤسسة املتعددة اجلنسيات بإمجاع من الدول اإلسالمية، اليت ال تكاد جتمع على شيء أمجعت                 

هو الصمت السعودي املألوف، حىت أننا      ..  على إعطائه الثقة وعلى منحه الثقة، وكان يعمل يف صمت         
الصدقات فنعماً هي وإن ختفوها       إن تبدو :  نت تعمل بالشطر الثاين من اآلية      اململكة كا  إنَّ:  كنا نقول 

 .وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم



 كانت مساعداا كلها سرية تدفع إىل الدول يف أحناء العامل، كان ال بد ملؤسسة إلدارة األموال                 -
 اإلسالمية، وخلط برنامج    العظيمة، ولتكوين اآلليات والقنوات لتوصيل هذه املساعدات إىل اجلهات         
وتواضعتنموي يف العامل اإلسالمي؛ هكذا أدار ضيفنا بقوة، وأمانة، وإخالص، وجد ،. 

 مناسبة واحدة تبني مدلول شعوره باملسؤولية واخللفية الدعوية،         - والوقت ال يتسع     - أذكر   -
ات؛ كانت أحداث بني    اليت جعلت الرجل يتحرك من خالل هذه املؤسسة ليصلح بني املسلمني منذ سنو            

موريتانيا والسنغال، وكان على رأس الرابطة رجل من أبرز وجوه الدعوة يف العامل اإلسالمي، هو                  
أمحد حممد  .  الدكتور عبد اهللا نصيف، وحترك لعقد مؤمتر يف غينيا للجمع بني الدولتني، واستجاب د               

ن لطفه املعهود   ـم  -ن معاليه   علي هلذه الدعوة، وانطلقنا منها يف دائرة خاصة، ويف الطريق كا            
 يقدم ويطلعين على اخلطاب الَّذي أعده إللقائه يف هذه املناسبة، وأعجبت ذا اخلطاب                -وتواضعه  

الَّذي قدم املوجزات اليت أشرف عليها البنك يف هذه البالد، ودعا يف النهاية إىل االستقرار، وإىل الوئام،                 
ستطيع املستثمرون أن يستمروا يف هذا الربنامج؛ ولكن          والتعاون، والتضامن؛ ليستطيع البنك ولي     

إعجاب احلاضرين للمؤمتر كان كبرياً عندما ألقى هذه الكلمة، اليت قوطعت بالتصفيق، واليت أثرت                
 .تأثرياً بالغاً يف املندوبني من الطرف املوريتاين والسنغايل، واألطراف اإلفريقية املوجودة معنا

ظفه يف خدمة اإلسالم واملسلمني، وظفه يف اإلصالح بني            هكذا وظف رصيد البنك، و      -
املسلمني، إنه رجل صادق متواضع خملص، وإذا اجتمع الصدق إىل التواضع، واإلخالص، واخلربة،               
واإلدارة، تكون أوجه اخلري قد جتمعت، وأسباب القدرة والتسيري قد توفرت، وهكذا كانت هذه كلها               

 .متجمعة يف ضيفنا
تقل ضيفنا إىل رابطة العامل اإلسالمي، وهي حمطة مهمة خلدمة االسم اليت جعله               أخرى ين   مرةً -

 رمحه اهللا   - يف طريقها، كل ميسر ملا خلق له، كما جاء يف احلديث، وقال مالك               - سبحانه وتعاىل    -اهللا  
ديدة،  ونستقبله يف هذه املؤسسة اجل     )إن اهللا قسم بني الناس أعماهلم كما قسم بينهم أرزاقه         (:  -تعاىل  

 أن تكون كتلك    - إن شاء اهللا     -   بأعمال جليلة مل تنته بعد، واملرجو      - إن شاء اهللا     -ويقوم فيها   
 . األعمال اجللى اليت قدمها إىل العامل اإلسالمي يف بنك التنمية اإلسالمية

ل اجلليلة  أمحد حممد علي بالثقة الغالية اليت حظي ا، وهنيئاً له باألعما           .   أخرياً هنيئاً ملعايل د    -
أن   اليت قام ا، وهنيئاً لصاحب االثنينية بالكرم واملكارم اليت أسداها إىل املسلمني يف أحناء العامل؛ وأرجو               

 يودون أن   - كما قلت    -  أكون معذوراً من طرفكم، وأشكركم على صربكم، فكبار السن عادةً          
 :يتكلموا، وقال لبيب

ــابع  ــيها األص ــزوم العصــا حتــىن عل ل
. 

ــييت    ــراخت من ــي إن ت ــيس ورائ أل
. 

ــأين  ــت -أدب ك ــا قم ــع- كلم  راك
                                                            . 

ــى   ــذي مض ــزمان الَّ ــبار ال ــرب أخ أخ
. 



 .  فنحن نذكر شيئاً من أخبار الزمان الَّذي مضى؛ ونشكركم، والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 

  ))قصيدة الدكتور سامي حسن محودة(( 
 :مث ألقى الدكتور سامي حسن محودة قصيدة شعرية ذه املناسبة، فقال

 .بسم اهللا الرمحن الرحيم
إن :  وة احملتفلون باثنينية الوفاء، وقد التقيتم يف هذه الدار العامرة بالبشر والصفاء             أيها اإلخ  -

أعددا، وإذا  ..  كلميت يف هذه املناسبة اخلاصة بتكرمي معايل الدكتور أمحد حممد علي هي قصيدة وفاء              
: كمبيوترفإين أقول بلسان عصر ال    )  إن أعذب الشعر أكذبه   :  (كانت العرب تقول عن الشعر يف القدمي      

، نقدم هذه القصيدة    ..فمن كلمات الصدق ومن نبضات القلب الصدوق       )  إن أكرم الشعر أصدقه   (
 .كتحية للوفاء يف اثنينية الوفاء، مرحباً بكم وأنتم أهل الوفاء

ــزيالَ    ــاك ن ــد أَت ــٍع ق جبم ــرم أك
. 

ــبوالً   ــيةً وقَــ ــوفاِء حتــ دار الــ
. 

يف اهللا كانـــت للـــوفاء دلـــيال  
                                                            . 

ــبةٍ   ــاهد حملـ ــرب شـ ــع أكـ فاجلمـ
. 

تزجــي البشاشــةُ وجهــه تقبــيال   
. 

ــو  ــذا املضــيف أب ــده ه ــعيِد كعه الس
. 

ــوال   ــزمان فص ــر ال ــى م ــى عل تبق
. 

لــيكونَ يف معــىن التحــية جــةٌ    
. 

بليلـــنا القـــنديال املضـــيُءوهـــو 
. 

وأقــولُ بــامسكم لضــيف لقائــنا    
. 

ــويال    ــدوم ط ــرى إذْ ت ــر بذك أبش
                                                            . 

 مــن عملــت ومــا ركــنت قلــيالًيــا 
. 

ــوال    ــة وفُض ــك راح ــط نفس مل تع
. 

ــراً  ــى الطــريق مثاب ــد مضــيت عل فلق
. 

ــيال    ــرت فت ــد أن ــناح وق ــيه اجل ف
. 

ومشــيت يف درب الــنجاح خمفضــاً   
. 

ــيال  ــه وك ــونُ اإلل ــرئ ك ــب ام حس
. 

ــنده   ــثوبةَ عـ ــزيك املـ ــاهللا جيـ فـ
. 

يعطـــي الدلـــيلَ جمســـماً ومجـــيال
                                                            . 

ســيظل امســك ذكــره متواصــلٌ    
. 

يبقــى املســار مســجالً تســجيال   
. 

ــعٍ    ــن موق ــع م ــتقلت ملوق ــإذا ان ف
. 

ــبيال   ــروم س ــن ي ــثمار مل ــي ال تعط
. 

ــةً   ــبح دوح ــيت أص ــنك إذْ أرس والب
. 

ــيال  ــيف مث ــن يض ــدك م ــيَء بع ليج
. 

    مــرحلة وكانــت غايــةًأكملــت
. 

ــيال   ــدأت جل ــا ب ــلُ م ــالً يكم عم
                                                            . 

ــثله    ــيد مب ــى الرص ــزيد عل ــىت ي ح
. 

ضـــئيالفـــيما يـــزيد وال يصـــري 
. 

ــتدى   ــونُ إذا اب ــا يك ــلُ م ــر أمج فاخلي
. 

نـــوراً يقـــود مشـــاعراً وعقـــوال
. 

ــه   ــائل أهل ــن فض ــى م ــلُ يبق والفض
. 

ـ   ــوفاَء وتـ ــي ال ــيالترس زرع التأْص
. 

  ــواهد ــدياِر ش ــذي ال ــن ه ــيكونَ م ل
. 



إالَّ بـــتقوى مـــن يـــريد وصـــوال
                                         .                    

فالكــل إخــوانٌ ولــيس تفاضــالً    
. 

ــيال   ــم قَب ــدت ثَ ــتفَت وج ــى ال أن
. 

هــذي الــديار فخارهــا بــرجاهلا    
. 

*    *    * 

والَواِعد طُــقــد بــوركت هــذي الســ
. 

ــوا    ــعوِد تقدم ــة الس ــلَ مملك ــا أه ي
. 

ــيال    ــلُّ مق ــوقعكم يظَ ــب م يف القل
                                                            . 

 و كميعلـــم قـــدر اللَّـــهكممقـــام
. 

ــو ــوماً، ول ــيال  ي ــرات الن ــي الف لق
. 

    كمســى حــبنوا أنــا سنال حتســب
. 

  و مــى رضــىعالن نتــنفسوالقَــب
. 

 جبنـــبكم فـــاهللا أعطـــاكُم وحنـــن
. 

ــثُوال  ــبلة ومـ ــنا ِقـ ــد ارتبطـ وقَـ
. 

 واحـــد ســـيظَل جيمعـــنا كـــتاب
. 

يالفضـــالً إِذ اختـــذَ اإللـــه خلـــ
                                                            . 

   ــم ــباكم ربك ــا ح ــام وم ــيث املق ح
. 

ــيال  ــثلكم ونبـ ــراً مـ ــنالَ بـ ليـ
. 

ــو  ــرياً يدع ــم خ ــاركملك ــلُّ دي  يِظ
. 

ــيال    ــِزيد قَل ي ــن م ــنهم ــيكونَ م ل
. 

ــةً     ــوا أُلْفَ ــد تداع ــع ق ــوىب جلم ط
. 

ــيال    ــلت تفْص ــارم فُص ــيثُ املك ح
. 

ــا      ــرم ــجيةٌ أكْ ــوفاُء س ــذا ال ه
. 

ــوال  ــه املأمـ ــه مقامـ ــع اإللـ رفـ
                                                            . 

ــذي   ــى الَّ ــالة عل ــتام فبالص ــا اخل أم
. 

ــاُء جـــزيال ــا يشـ واهللا يـــنِعم مـ
. 

    ــِزلَتمحــى أُجصــلى علــيه اهللا ر
. 

 . بركاتهو والسالم عليكم ورمحة اهللا -
 

  ))قصيدة للدكتور عمر زهري حافظ(( 
.. ر عمر زهري حافظ القصيدة التالية، مهداة إىل معايل مدير البنك اإلسالمي           مث ألقى الدكتو  

 :األستاذ أمحد حممد علي، مبناسبة اختياره أميناً عاماً لرابطة العامل اإلسالمي، فقال
ـــارمواحلـــياةُ ع حـــب ـــودسفَي

. 

ــمو  ست و فُوســن ــي األفكــ ال ارترتِق
. 

ارـــدجبالِئـــِل األعمـــاِل حـــيثُ ت
                                                            . 

   فَتــر ــِل ريب ش ــبالد بفض ــِذي ال ه
. 

حـــبها وتـــزار ناس تـــرجووالـــ
. 

ــا   ــز مقامه ــرمني ع ــن احل ــي محِض ِه
. 

  ــار ــوها األقم ــري حن ــمس جت كالش
. 

ــؤمها     ــلمني ت ــعوب املس ــذي ش ه
. 

ــرنو ــه تـ ــار أهدافُـ ــا األمصـ هلـ
. 

ــا    ــر جه ــن مآث ــذا م ــنك ه والب
. 

   واخلــري يف كــل الشــعوب حبــار
                                     .                        

ــو  ــوة هـ ــعوبنا وأخـ ــع لشـ جممـ
. 

ــنمو  ــتقدم والـ ــيها الـ ــار فـ ِدثـ
. 

ــة     ــنا يف حكم ــريق لبنك ــم الط رس
. 



بـــني الشـــعوب حتفكـــم أنـــوار
. 

ــدو  ــروح تغ ــرئيس ت ــت ال ــداً أن جاه
. 

   ــار ــه األ ــت ب ــنا فاض ــن حب ع
. 

ال تســـــألن إذا أردت تأكـــــداً 
. 

 ــى و ــثَالٌ للتقَـ ــتم ِمـ ــنارأنـ مـ
                                                            . 

  ــثالٌ ي ــتم م ــأن ه حــد ــي ِج تذَى ِف
. 

عـــند الشـــعوب مكانـــةٌ ومثـــار
. 

ــيار ب  ــن الِْخ ســا ح ــرابطٍة هل ــم ل ك
. 

ه وِخـــيارــــإســـالمه شـــرف ل
. 

ــالَمٍ    ــاحل ع ــى مص ــني عل ــت األم أن
. 

  ــار ــدى سيصـ ــوِن ريب للهـ وبعـ
. 

ــو   ــاَهللا أرج ــدكُم  ف هــدد ج أن يس
. 

 ــار ــبيت الغفـ ــاء حمـ ــن يشـ لكـ
                                                            . 

ــزلفاً   ــد تــ ــِه إين ال أريــ واللَّــ
. 

لكـــن تفـــوز بذكـــركم أشـــعار
. 

هــذي القــوايف ال تــروم تكلفــاً    
. 

ــار ــالمنا وتعطــــرت آثــ وســ
. 

 ــكاخلــتام علــى الرســول صــالتناِمس 
. 

 ــتار ــنا خيــ ــباِد ِإلَِهــ رب العــ
. 

 الَلُـــهـــلّ جللـــرمحِن ج واحلمـــد
. 

 

  ))كلمة احملتفى به معايل الدكتور أمحد حممد علي(( 
 :ي، فقالأمحد حممد عل. مث أعطيت الكلمة ملعايل الضيف د

..  احلمد والثناء هللا رب العاملني، وأفضل الصالة وأزكى التسليم على خامت األنبياء واملرسلني              -
 .سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إىل يوم الدين

 . ورمحته وبركاته- مجيعاً -سالم من اهللا عليكم :  أصحاب املعايل والسعادة، األخوة األفاضل-
 أن أعرب عن شكري وتقديري ألخي العزيز األستاذ عبد املقصود خوجه، على             -اية   بد - أود   -

حسن ظنه يب وتفضله بدعويت هلذه االثنينية؛ كما أود أن أعرب عن شكري وتقديري جلميع اإلخوة                  
وشعراً، أشكرهم على حسن ظنهم، وقد أنعموا علي         ..  األفاضل، الَّذين حتدثوا يف هذه األمسية نثراً      

أنين ال أستحق ما تفضلوا به من الثناء، ولكن هذا حسن الظن وعني               :  رهم الكرمية، واحلقيقة  مبشاع
 .الرضا، فأشكرهم وأقدر هلم ذلك كل التقدير

 على تفضلكم ذا احلضور ومشاركتكم يف هذه الليلة اجلميلة،           - مجيعاً   - كما أشكركم    -
 باملسامهة به يف    - سبحانه وتعاىل    - اهللا   وأقدر لكم حسن الظن هذا؛ والشيء البسيط الَّذي أكرمين         

ذين  يعود للكثري من الَّذين تشرفت بالعمل معهم، ويعود للَّ         - يف احلقيقة    -حيايت العملية هو الفضل فيه      
أتاحوا يل فرصة تلك املشاركة؛ وأنا سعيد كل السعادة مبا ذكره أخي األستاذ أسامة جعفر فقيه، حينما                 

العزيز األهلية، أشار بالثناء والتقدير ألولئك الرجال الَّذين قاموا بإنشاء           حتدث عن جامعة امللك عبد      
تلك اجلامعة، سواء من أعضاء اهليئة التأسيسية وأعضاء اللجنة التنفيذية، تلك اللجنة اليت تعاقب على                



، ومعايل  معايل السيد أمحد صاحل شطا، واألستاذ الفاضل أمحد عبيد رمحهما اهللا          :  رئاستها األحامد الثالثة  
األستاذ أمحد مججوم أطال اهللا يف عمره؛ وغريهم من الكثري ممن ال يتسع املقام لذكرهم، ممن عملوا ليل                  
ار يف وضع أسس تلك اجلامعة الفتية، واليت كانت رائدة يف ذلك الوقت، باعتبارها أول جامعة أهلية                 

 .يف اململكة العربية السعودية
 األخوة الَّذين أسهموا يف فترة البناء والتأسيس، سواء من اإلخوة            كما أذكر بالثناء العديد من     -

الَّذين كانوا موظفني يف اجلامعة من أمثال السيد حمسن باروم، والدكتور حممد علي حبشي، واألستاذ                
 من األساتذة الدكتور كايد عبد احلق، وغريهم ممن ال يتسع املقام            - أيضاً   -سعيد عقيل؛ وأرى أمامي     

 الكثري من املتطوعني    - باعتبار اجلامعة كانت جامعة أهلية هناك        -وكثري جداً من املتطوعني     لذكرهم،  
 حسناً يف خدمة تلك اجلامعة؛ طبعاً ال ميكن أن نذكر املتطوعني يف خدمة تلك اجلامعة،                اًالَّذين أبلوا بالء  

 يعلم الكثري ما أسهم به       فهذا الرجل ال   - رمحه اهللا رمحة واسعة      -دون أن نذكر املهندس حممود نصيف       
 .يف تأسيس اجلامعة األهلية، ويكفي أن أذكر حادثة واحدة

 كما تعلمون كان يعمل يف مشاريع وزارة الدفاع والطريان، وكان أوقات الدوام العادي هو                -
ين يف بذلته الرمسية، وكان خيرج من الدوام فيه كثري من األحيان ويأيت مباشرة للجامعة، فالعديد من املبا                

األساسية يف اجلامعة مثل املبىن الرئيسي لكلية العلوم، وأول مباين عملت للبنات سهر وعمل جاهداً يف                
 .إقامتها

 وأذكر أنه يف إحدى املرات تويف أحد أقاربه، فخرج من العمل وأتى إىل اجلامعة، وكان مبىن                  -
لعزيز، وكان يتوىل اإلشراف عليه،     كلية العلوم الرئيسي هو أول مبىن رئيسي يقام يف جامعة امللك عبد ا            

، وزوجته كانت حتاول االتصال به      "مبىن حممود نصيف على ما أذكر     "  وأعتقد أن املبىن أيضاً مسي بامسه،     
لكي ختربه أن قريبه انتقل إىل رمحة اهللا، ومل تتمكن، مل يكن هناك سنترال يف ذلك الوقت، كانت تتصل                   

 ودفن دون أن    - رمحه اهللا    -، ألا يف فترة بناء، وتويف قريبه        ال يستطيع أن يصل للعمارة      باحلارس وهو 
 أن يشارك يف تشييع جنازته، بسبب أنه كان مشغوالً يف           - اهللا يغفر له ويرمحه      -يتمكن حممود نصيف    

 .ذلك املبىن يف جامعة امللك عبد العزيز
لعزيز األهلية، سواء    ويضيق املقام يف ذكر الشخصيات اليت أسهمت يف بناء جامعة امللك عبد ا             -

من أعضاء اجلمعية التأسيسية، أو اللجنة التنفيذية، أو القياديني اإلداريني يف اجلامعة، أو املتطوعني الَّذين               
 .عملوا يف اجلامعة

، وهي الظروف اليت أتاحتها حكومة اململكة       .. وهناك حقيقة بالنسبة للبنك اإلسالمي للتنمية      -
 املؤسسة، منذ أن كانت فكرة إىل أن أصبحت حقيقة؛ والدعم الَّذي              العربية السعودية إلجناح هذه   

قدمته اململكة هلذه املؤسسة اإلسالمية، وكذلك إميان العديد من الدول اإلسالمية بالعمل اإلسالمي               



املشترك، كان هو حجر األساس يف جناح هذه املؤسسة، رغم ما كان يشاع عند تأسيسها من أا لن                   
ات، وينتهي رأس املال مثلها مثل كثري من املنشآت اليت مل تتمكن من إثبات                تدوم سوى بضع سنو   
 مث بفضل هذا الدعم وهذه املساندة، متكن البنك اإلسالمي          - سبحانه وتعاىل    -وجودها؛ وبفضل اهللا    

 سبحانه وتعاىل   - متكنت بفضل اهللا     - كمؤسسة إمنائية تعمل على أحكام الشريعة اإلسالمية         -للتنمية  
 برئاسة أخي   - مسرية البنك اإلسالمي للتنمية       من أنَّ  - إن شاء اهللا     - تثبت وجودها، وأنا واثق       أن -

 ستواصل هذه املسرية بإذنه تعاىل حىت حتقق ما تتطلع إليه األمة اإلسالمية،             -األستاذ أسامة جعفر فقيه     
 .ليكون مثالً واقعياً لتعاون وتضامن الدول اإلسالمية

لكثري من وقتكم، رمبا تكون هناك أسئلة أحاول أن أجيب عليها بقدر ما               ال أريد أن آخذ ا     -
 أخرى أكرر شكري وتقديري ألخي األستاذ عبد املقصود         أستطيع، لذلك أود أن أكون موجزاً؛ ومرةً      

خوجه، ومجيع إخواين األعزاء الَّذين تفضلوا باحلديث، سواء نثراً أو شعراً، والشكر موصول لكم                
 . ن اهللا عليكم ورمحته وبركاتهمجيعاً، وسالم م

 

  ))فتح باب احلوار(( 
افتتح احلوار بسؤال من األستاذ علي املنقري من ديوان املظامل جبدة، حيث يقترح أن                
تتعاون الرابطة مع شقيقاا من اجلمعيات اإلسالمية املتناثرة يف أركان العامل، ملالحقة كل من                

 .اوى ضدهميسيء إىل اإلسالم واملسلمني بإقامة دع
 :وأجاب معايل الدكتور أمحد على السؤال بقوله

 أعتقد أن هذا رأي صائب وسليم، ألنه يف كثري من احلاالت الطريقة الوحيدة اليت نستطيع                 -
فيها أن حنمي حقوق املسلمني هي إقامة دعاوى، وهذا أمر أعتقد أنه ممكن فعالً أن يكون ناجعاً يف كثري                   

األسبوع املاضي كان   :  الثاالت تكون هلا صبغة سياسية، مثالً على سبيل امل        من احلاالت، رمبا بعض احل    
 خطورة الوضع يف القدس يف الوقت احلاضر، واهلجمة          - طبعاً   -هناك ندوة عن القدس، وتعلمون      

الصهيونية على مدينة القدس، وويد القدس، والسعي إىل إزالة الطابع اإلسالمي والعريب للمدينة                
 .املقدسة

 ضمن القضايا اليت ذكرت كان هناك اتفاقية عقدت بني إسرائيل والواليات املتحدة                من -
األمريكية على شراء قطعة أرض يف القدس، لتكون مقراً للسفارة األمريكية مستقبالً يف القدس، طبعاً                
حىت اآلن الواليات املتحدة سفارا خارج تل أبيب، وهناك مساع صهيونية وضغوط صهيونية لنقلها               

 األرض اليت باعتها إسرائيل للحكومة األمريكية أرض وقفية، فلذلك أقيمت            إىل القدس؛ واتضح أنَّ   



دعاوى يف الوقت احلاضر يف الواليات املتحدة األمريكية ضد هذا العقد، ووجد هناك إخوان                  
ه مي، وأن  هذا وقف إسال   فلسطينيون جبنسية أمريكية، وفعالً أقاموا دعوى وهم هلم مصلحة، باعتبار أنَّ          

 دعوى يف احملاكم األمريكية ضد هذه العملية،        - فعالً   -ال جيوز املساس بالوقف اإلسالمي، وأقاموا       
وفعالً يف كثري من احلاالت حتتاج إىل أن تقام دعاوى من أجل محاية املصاحل والقضايا اإلسالمية،                   

د كل التأييد االقتراح الَّذي تقدم      وكذلك اهلجمات اليت قد نعاين منها يف كثري من احلاالت، فلذلك نؤي           
 .به األخ علي

 

 :وسأل األستاذ عبد احلميد الدرهلي قائالً
 لقد نتج عن التعصب الديين األعمى يف البالد اإلسالمية االحنراف عن الدين اإلسالمي، مثل                -

مية؛ وكذلك  الشعوذة، والوالء لألولياء، وصدور الفتوى للصاحل اخلاص، مما يتناىف مع العقيدة اإلسال            
القاديانية، واإلمساعيلية، واإلباضية، والعلوية،     :  اخلروج عن الدين احلنيف، فربزت على الساحة        

والنصريية، والدرزية، وأخرياً العلمانية؛ وقد حدث من جراء ذلك الصراع النفسي واالقتتال الدموي              
إلسالمي لدعوة العلماء   بني هذه الفئات، مما أصاب اإلسالم يف الصميم؛ هل سعت رابطة العامل ا               

املسلمني لعقد مؤمتر عاملي لوضع اخلطط من أجل إزالة هذه االعتقادات الزائفة اخلارجة عن اإلسالم،                
 .وإبطال الشعوذة والتحريف من أجل العودة لإلسالم الصحيح؟ وفقكم اهللا

 :ورد احملتفى به قائالً
 احلديث، وهذا أمر معروف منذ صدر        ظهور الفرق الضالة ليس باألمر      طبعاً من املعروف أنَّ    -

اإلسالم؛ طبعاً هناك وسائل عديدة ملقاومة مثل هذه االحنرافات، واألمر يتطلب التعاون الوثيق بني مجيع               
بالنسبة للقاديانية هناك   :  اهليئات واملؤسسات اإلسالمية، واحلكومات اإلسالمية، فعلى سبيل املثال         

ن لألسف الشديد هناك بعض العناصر ذات النفوذ على الصعيد          جهود حملاربتها من قبل املسلمني، ولك     
الدويل، تؤيد وتساند مثل هذه االحنرافات، لكن بتضافر اجلهود ميكن إضعاف هذه االحنرافات، وعلى               

 أعلنت مثل ذلك    - مثالً   -عندما منعت اململكة العربية السعودية القاديانية، ويف نيجريا         :  سبيل املثال 
 القاديانيني ليسوا مبسلمني،    ة، وقد أدى ذلك إىل فعل كبري جداً، إذ نبه الناس إىل أنَّ              باململك اًاقتداء

 حماربة هذه االحنرافات، لكن املشكلة احلديثة يف          -فعالً    -وأعتقد إذا تضافرت اجلهود ميكن       
ة جداً   وبقوة كبري  -االحنرافات هي مشكلة األحباش، هذه الفئة اليت بدأت يف لبنان، واآلن تعمل بقوة              

 . يف خمتلف أحناء العامل، ال سيما يف أوروبا-
 أنا كنت يف الدمنارك األسبوع املاضي للمشاركة يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية االجتماعية،               -

فوجئنا بأن األحباش قد أصبحت هلم مكانة بني عدد املسلمني يف الدمنارك، حيث يشترون عدداً من                  



عندهم مسجد إىل غري ذلك؛ وتظهر بني آن وآخر مثل هذه الفئات              املدارس مببالغ كبرية جداً، و    
الضالة، وهذا يتطلب من املسلمني من رجال اإلعالم توعية املسلمني خبطورة هذه الفئات الضالة؛                 

 .وشكراً
 

 :وورد سؤال من فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين يقول فيه
 أفريقيا يف عام    ن إلطفاء نور اهللا، زعموا أنَّ      أبالسة األرض من املبشرين واملنصرين الَّذين يسعو       -
 ميالدية سوف تصبح قارة نصرانية كلها حتت شعار الصليب، هكذا زعم أنصار الضاللة،                ٢٠٠٠

 .فماذا ستفعل رابطة العامل اإلسالمي جتاه هذه احلملة الشرسة؟ وشكراً
 :وكان رد معايل الضيف ما يلي

جداً، ليس فقط يف القارة اإلفريقية، وإمنا يف مجيع أحناء            هناك محلة تنصريية قوية       ال شك أنَّ   -
ال بد أن تتعاون    .  العامل؛ وطبعاً الرابطة ال بد أن تتعاون، إذ ال ميكن أن تقوم لوحدها ذا اجلهد الكبري               

ال :  فريقيامع مجيع اهليئات واملؤسسات واحلكومات اإلسالمية ملواجهة هذه احلملة التنصريية؛ بالنسبة إل           
أن هناك تركيزاً خاصاً على القارة اإلفريقية، ورمبا البعض يتوقع أنه رمبا ينتخب بابا إفريقي يف                  شك  

كاردينال إفريقي يعمل يف الفاتيكان يف الوقت احلاضر،           املستقبل القريب، وهم يهيئون شخصية أو      
 القارة اإلفريقية   يهيئونه ألن يكون البابا املقبل، وبذلك يريدون أن يشددوا من محلتهم التبشريية يف              

املؤسسات   بصفة خاصة؛ لذلك فاألمر يستدعي أن نتعاون مجيعاً، سواء رابطة العامل اإلسالمي، أو              
اإلخوان املهتمون بشؤون الدعوة يف مجيع ااالت، وعلى رأسها اال               اإلسالمية األخرى، أو  

مجيع أحناء العامل بصفة عامة، ويف      اإلعالمي، ال بد أن نكرس جهدنا ملواجهة هذه احلملة التبشريية يف             
 .القارة اإلفريقية بصفة خاصة

 

 :وسأل األستاذ عبد ايد الزهراء قائالً
 لقد عاصرمت فترة تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية، وعايشتم املصاعب اليت واجهتكم يف تلك              -

 البدايات؟الفترة؛ هل فكرمت يف كتابة بعض خواطركم أو ذكرياتكم عن أهم األحداث لتلك 
 :وسأل نفس السؤال األستاذ علي السبيعي حيث قال

 . إننا نرغب أن يكون هناك كتاب لذكرياتكم، حيث أا متثل تاريخ وطن عرب فرد نعتز به-
 

 :وأجاب احملتفى به على السائلني بقوله
كن  شكراً جزيالً، إن الناس اعتادوا أن يكتبوا ذكريات عندما يتركون العمل ويتقاعدون، ل              -

 - إىل جهد ووقت، لذلك      - أيضاً   -احلاصل بالنسبة يل أنين انتقلت من عمل إىل عمل آخر، حيتاج             



 فليس لدي الوقت لكتابة هذه الذكريات، وإذا مد اهللا يف عمري وحافظت على               -ولألسف الشديد   
 . أحاول أن أفعل شيئاً من ذلك؛ وشكراً- إن شاء اهللا -ذاكريت، رمبا حينما أتقاعد 

 

 :د سؤال من األستاذ عبد اهللا عبد الرمحن جاء فيهوور
 قضيت وقتاً من الزمن تعمل يف مدينة عدن، فهل هذا مت قبل أن تنال شهادة الدكتوراة أم                    -

بعدها؟ وما هو انطباعك الذايت عن هذه املدينة؟ وكذلك ما مدى مسامهتك األكادميية يف التعليم العام                 
 عندما كنت وكيالً لوزارة املعارف؟

 

 :ورد معايل الدكتور أمحد علي السائل بقوله
، وكانت هناك   ١٣٧٨كنت هناك إبان االحتالل الربيطاين، وبالتحديد عام         :   بالنسبة لعدن  -

 وذلك يف فترة احلج، وطلب من حكومة         - رمحه اهللا    -مجعية إسالمية يرأسها الشيخ سامل البيحاين        
سعودية إىل عدن، حيث أنشؤوا معهداً امسه املعهد          اململكة العربية السعودية إرسال بعثة تعليمية        

وكنت من بينهم، وأرسلنا يف ذلك      .  اإلسالمي يف عدن، ومت اختيار عدد من اإلخوة من وزارة املعارف          
هـ للمعهد اإلسالمي يف عدن، وعملت أنا يف تلك الفترة كمدير ذلك املعهد،             ١٣٧٨عام    العام وهو 

حممد .  د:  ين عملوا كمدرسني باملعهد يف ذلك الوقت، أذكر منهم        وكان معي بعض اإلخوة الزمالء الَّذ     
الشامخ، واألستاذ عبد احملسن التوجيري، واألستاذ عبد اهللا القاسم؛ قضينا سنة دراسية يف املعهد، حيث               

 .أسهمنا بقدر استطاعتنا يف خدمة ذلك املعهد، وكان يف املستوى املتوسط واملستوى الثانوي
 

ملي يف وزارة املعارف كانت ملدة ثالث سنوات، وطبعاً وزارة املعارف كجهاز             بالنسبة لفترة ع   -
 كمساهم يف أعمال الوازرة يف بعض ااالت املختلفة، اليت كانت تدخل يف              - فقط   -قائم، وكنت   

اختصاصي بصفيت وكيل وزارة املعارف للشؤون الفنية، ويصعب التحدث عن شيء حمدد عن تلك                
 .بعض الزمالء الَّذين عملنا سوية يف تلك الفترة يف وزارة املعارفالفترة، وأترك ذلك ل

 

 :وورد سؤال من األستاذ غياث عبد الباقي يقول فيه
 بشىت  - اإلعالم اإلسالمي     إن لإلعالم دوراً هاماً يف حياة الشعوب واألمم، ونالحظ أنَّ            -
عليه؛ وأنتم مبا لديكم من      دون املستوى املطلوب، بل ميكننا إطالق صفة الضعف الشديد            -صوره  

مقومات الرجال األكفاء املخلصني لدينهم وألمتهم، وتقلدكم ملسؤوليات هامة وملراكز قيادية، كيف             
ترون النهوض باإلعالم اإلسالمي ليصبح ممارساً لدوره املطلوب؟ وما هو دور رابطة العامل اإلسالمي يف               

 لة شهرية، وإصداراً شهرياً؟ لديكم جريدة أسبوعية، وجم أنّهذا اال، وخاصةً
 



 :وكان جواب معايل احملتفى به هو
 شكراً، كما تفضل األخ غياث، بالنسبة لإلعالم اإلسالمي هو ليس يف املستوى املطلوب،                -

سواء يف اإلعالم العريب أو اإلعالم اإلسالمي، ليس يف املستوى املطلوب بالنسبة            .  وإعالمنا بصفة عامة  
يها بعض الدوريات، سواء كانت األسبوعية أو الشهرية، وستسعى الرابطة إىل           للرابطة، كما تفضل لد   

 أو ينقص اإلعالم بصفة     -تطوير هذه الدوريات بصفة تدرجيية بقدر املستطاع، ولكن احلقيقة ينقصنا            
  ينقصنا أشياء كثرية؛ والسبب كما تعلمون أننا نواجه        -عامة، سواء يف العامل العريب أو العامل اإلسالمي         

 -لوجي، وألسباب عديدة    وإعالماً غربياً قوياً جداً، لديه إمكانات كبرية جداً، بالنسبة لتقدمهم التكن           
نا على التنافس قدرة حمدودة، فلذلك حنن حنتاج إىل جهد مضاعف حىت              ت قدر -لألسف الشديد   

 .نستطيع أن نسمع اآلخرين صوتنا
 

اضر بالنسبة للتطور السريع والسريع جداً       واآلن أصبح هذا األمر أكثر إحلاحاً يف الوقت احل         -
بالنسبة لإلعالم، سواء بالنسبة لألقمار الصناعية أو خمتلف وسائل اإلعالم، ولذلك فنحن يف أمس                
احلاجة إىل مضاعفة اجلهد وإىل استثمار كل ما نستطيع من الناحية املالية وناحية الرجال، من أجل أن                  

إلعالمية الغربية اليت أخذت يف الفترة األخرية بسبب الضغط           اهلجمة ا  -بقدر حمدود      ولو -نواجه  
الصهيوين، بدأت تشوه مسعة املسلمني يف الغرب، فال بد أنكم مسعتم عن بعض احملاضرات اليت ألقاها                 

 عن الصراع بني    - أو ما يزعمونه     -بعض الصهاينة يف الواليات املتحدة األمريكية عن ما يسمونه           
 .كما تعلمون ليس هناك أي أساس من الصحة هلذه املزاعماإلسالم وبني الغرب، و

 

 فلذلك هناك مسؤولية كبرية جداً على إعالمنا اإلسالمي للتصدي هلذه اهلجمات الصهيونية              -
عرب اإلعالم الغريب، إليقاف أو لتوضيح املوقف اإلسالمي الصحيح من معايشة اإلسالم ملختلف أنواع               

ذي ثبت عرب العصور، فكل هذه األكاذيب الصهيونية حتتاج منا إىل           احلضارات، وللتسامح اإلسالمي الَّ   
أن تتمكن الرابطة عن طريق تطوير ما لديها من            جهد وجهد متواصل ومكثف ملواجهتها، وأرجو      

جبزء بسيط جداً من الواجب، وهذا ال يقل من مسؤولية وأمهية وسائل اإلعالم               نشرات، أن تقوم ولو   
 .ا اإلسالمي يف هذا االاألخرى يف أن تقوم بدوره

 

 :وورد سؤال من معايل األستاذ حممد املصمودي جاء فيه قوله
هناك الشعوذة واالحنرافات اليت ذكرها أحد السائلني، هل تعتربون أن الغلو والتنطع خطر على              

 الدين السمح، والعمل اهلادئ الرصني علم الدعاة اخلريين باحلكمة واملوعظة احلسنة؟



 :عايل الضيف ما يليوكان رد م
 ى وشدد    الرسول    اإلسالم ضد الغلو وضد التطرف، فكلنا يعلم أنَّ         كما هو معروف إنَّ    -

 لنوضح هذه احلقيقة    - مجيعاً   -وغلظ يف النهي عن الغلو؛ فنحن أمة وسط وال بد من أن نتكاتف                
رشاد وتوعية شباب    إ - أيضاً   -ألصدقاء اإلسالم يف اخلارج وألعداء اإلسالم، ويف نفس الوقت            

 اإلسالم هو دين وسط، وحنن أمة وسطية؛ وهذا السعي حملاربة           املسلمني، ألن اإلسالم ضد الغلو، وأنَّ     
 هو  - اآلن   -يف نفس الوقت جيب أن منيز بني التدين وما يسمى بالغلو والتطرف؛ فالَّذي خنشاه                 الغلو

 -رفون، مبعىن يقاومون التدين، فعلينا       أن بعض اجلهات يف حماربتها للغلو والتطرف، هم أيضاً يتط           
 خنلط بني التطرف وبني التدين، وال بد أن نوضح هذه احلقيقة جلميع من يهمهم أمر                 جيب أالَّ  -واجب  

 .األمة اإلسالمية، سواء من الدعاة، أو املرشدين، أو املسؤولني؛ وشكراً
 

 :أما سؤال األستاذ عبد السميع حممد فكان
المي عبارة ثالثية األلفاظ، تعىن ضمن ما تعين وحدة وتضامن املسلمني يف              رابطة العامل اإلس   -

كل مكان، عقائدياً، وفكرياً، حسياً، وروحياً؛ كما تعين يف مضموا العام نصرة قضايا اإلسالم                  
 واملسلمني يف كل شرب من الكرة األرضية، دينياً، واجتماعياً ثقافياً، وإعالمياً سياسياً واقتصادياً، وغري              

 .ذلك مما يعد من أسباب النهوض باملسلمني يف كل مكان
 أن حتقق تلك املقاصد الشرعية واإلنسانية       - عرب تارخيها املديد     - ترى هل الرابطة استطاعت      -

النبيلة، كما تفعل اهليئات الصليبية واملنظمات الكنسية يف أحناء العامل، مبا هلا من صالحيات وإمكانات؟               
ة للرابطة أن يتنامى دورها يف حفظ الدماء املسلمة على أرض أفغانستان املتناحرة،              مع متنياتنا املخلص  

وكشمري املغتصبة، والبوسنة احملتسبة، والشيشان الثكلى احلزينة، ورأب الصدع العريب الَّذي متزقه              
رموقة اخلالفات واملشاحنات بني احلني واآلخر؛ باعتبار الرابطة هيئة إسالمية عاملية رفيعة الشأن م               

املكانة، تنطلق يف عملها من أرض الوحي ومهبط الرساالت، ويشترك يف عضويتها خنبة من جهابذة                 
 .علماء األمة الثقاة

 :ورد معايل الضيف على سؤال السائل بقوله
أن التطلعات أكرب بكثري مما نستطيع حتقيقه، فال شك أن اآلمال            :   احلقيقة كما تعلمون مجيعاً    -

بطة أكرب بكثري مما أمكن حتقيقه، فنحن نتطلع إىل أن تقوم الرابطة بدور أكرب بكثري                والتطلعات من الرا  
 .مما قامت وتقوم به

 وبالنسبة هلذه القضايا، طبعاً كل قضية الرابطة سعت وبذلت بعض اجلهد فيها، بالنسبة                 -
 نكبنا بالصراع بني    للقضية األفغانية، الرابطة خالل فترة اجلهاد دعمت وبكل محاس ااهدين، مث حينما           



اإلخوة يف أفغانستان قامت الرابطة، بإرسال العديد من الوفود من أجل مل الصفوف وتوحيد الكلمة؛                
هذه اهودات مع مؤسسات أخرى، وكانت هناك بعثات مشتركة بني الرابطة           يف    - أيضاً   -وشاركت  

نفس الشيء بالنسبة للشيشان، رابطة     وعلماء يف باكستان، وعلماء من العامل اإلسالمي؛ ويف هذا اال           
 سعت لتقدمي العون لالجئني     - عرب هيئة اإلغاثة اإلسالمية باململكة العربية السعودية         -العامل اإلسالمي   

يف الشيشان، وهذا يعين أن الرابطة سعت يف حدود إمكاناا لبذل اجلهد ومساعدة املسلمني ملواجهة                
كن بطبيعة احلال هذه القضايا أكرب بكثري من جهد الرابطة لوحدها،           هذه القضايا، وإجياد احللول هلا؛ ول     

 أن تتمكن األمة اإلسالمية جمتمعة       - سبحانه وتعاىل    -اهللا    أو حىت املؤسسات املشتركة؛ وندعو     
مؤسسات وحكومات، للتعاون ملواجهة هذه التحديات الكبرية وهذه القضايا العظمى، اليت أشار إليها             

 .األخ عبد السالم
 

وسأل كل من األستاذ حممد صادق دياب، واألستاذ حممد أمان أمحد سليم، عن احنراف               
 األحباش، ونشأم، وكيفية انتشارهم؟

 

 :فأجاب معايل الدكتور أمحد حممد علي على السائلني بقوله
 - لألسف الشديد    -أا بدأت يف لبنان، وهناك         لألسف الشديد هذه الفئة على ما يبدو        -

اليت تساندها مادياً وأدبياً، ولألسف الشديد انتشرت هذه الفئة الضالة من لبنان إىل مناطق              بعض القوى   
يف ما كان يعرف باالحتاد السوفيييت، وكذلك يف مناطق عديدة يف أوروبا، كما ذكرت لكم ما شاهدته                 

  يكفرون العديد من الشخصيات     - لألسف الشديد    -األسبوع املاضي يف الدمنارك؛ هذه الفئة        
اإلسالمية، وكثري من فقهاء املسلمني الَّذين أمجعت األمة على صالحهم وعلى رشدهم، فهم يكفروم               
ويصدرون العديد من الفتاوى اليت فيها خروج واضح على اإلسالم، وبعضها فيه نوع من اإلباحية إىل                

ة هذه الفئة الضالة،    غري ذلك؛ فاحلقيقة هذا شر تعاين منه األمة، وحنتاج إىل أن نكثف اجلهود ملواجه              
 .قبل أن تستشري ويزداد انتشارها يف العامل

 

 :سامي محودة أورد قبل سؤاله بيتني من الشعر فقال. د
راـد ظه ـد ق ـم فالقص ـول أهالً بك  ـتق

. 

ــرا   ــاءت لتنهم ــد ج ــري ق ــوادر اخل ب
. 

ــراحــىت ــاراً أبكــت النظ  وصــلتم دي
                                                            . 

ــنهجكم  ــزم يف إخــالص م تواصــل الع
. 

 

قاع املآسي اإلنسانية يف العامل     أكثر موقف أثر يف نفسكم من خالل زياراتكم ملختلف ب            فما هو  -
 اإلسالمي؟



 :ورد الضيف قائالً
 واهللا السؤال ليس بالسهل نظراً لكثرة مآسي العامل اإلسالمي، ولألسف الشديد فمظاهر الفقر              -

 أحدث مأساة شاهدا هي مأساة سراييفو،       - طبعاً   -يف كثري من عاملنا اإلسالمي حتزن الرائي، ولكن         
سبوع األخري من شهر رمضان أتيحت يل فرصة زيارة سراييفو، ومن احملزن هناك              فكما تعلمون يف األ   

حينما تشاهد املالعب واحلدائق كلها حتولت إىل مقابر، يعين ملعب أومليب حىت خشبان الكرة ال تزال                 
عبارة عن مقربة، وكلها مقابر حديثة، دفن فيها األطفال الَّذين كان مفروضاً أن                 موجودة فيه وهو  

 يف  -  مساعد رئيس املشيخة اإلسالمية يف سراييفو       وهو  -بوا فيها؛ أحد اإلخوة الَّذين اجتمعت م        يلع
يوم واحد فقد مخسة من أقاربه، ذهبوا للبحث عن ماء اآلبار بعد انقطاع املاء عن املنازل، وكانوا                    

ل الصرب اليت   واقفني صفوفاً ينتظرون دورهم ليأخذوا حاجتهم من املاء، فانفجرت قنبلة من قناب             
يقذفوا بني آن وآخر من قمم اجلبال اليت حتيط بسراييفو، فأودت حبيام يف حلظة واحدة؛ فهذه من                  

 .املناظر املؤثرة احملزنة اليت شاهدا قبل أسابيع
 

وورد سؤال متعلق ذه الزيارة للسائل علي أمحد بارائد، يطلب فيه أن يتحدث معايل                 -
من إخوام املسلمني عامة، ومن إخوام يف اململكة          ملسلمون يف سراييفو  الضيف عما حيتاج إليه ا    

 بصفة خاصة؟
 :ورد معاليه قائالً

  كما تعلمون أن البوسنة واهلرسك ككل، تعرضت ملا تعلمون به من العدوان الصريب، وهو               -
لتصوير،  لسبب بسيط، ألنه كان حيدث أمام عدسات آالت ا         - مجيعاً   -أبشع عدوان ميكن أن نعرفه      

وكان العامل كله يشاهد املآسي بأم عينيه ليل ار على شاشة التلفاز، ولألسف الشديد يقف العامل                   
متفرجاً على ما حيدث يف البوسنة واهلرسك، وطبعاً هذه املأساة كلنا يعلمها ويعيشها ويشاهدها؛ أما                

 يف البوسنة واهلرسك، ويف     ماذا حيتاج أهل البوسنة واهلرسك، وأهل سراييفو الصامدون واملرابطون         
           طبعاً فهم يف أمس احلاجة إىل أن        سراييفو؛ فهم يف أمس احلاجة إىل كل أنواع الدعم الَّذي نستطيعه 

نرفع أصواتنا عالياً، فالعامل اإلسالمي ضعيف ليس يف مقدوره أن يقدم هلم العون العسكري الَّذي                  
لكي نسمعهم استنكارنا، ونسمعهم استياءنا من تفرج       حيتاجونه، فاألقل أن نرفع صوتنا عالياً يف العامل         

 .العامل على هذه املأساة
طبعاً تقدمي ما ميكن من عون مادي ومن مساعدات، وكلنا يعلم ما تقوم به               :   اجلانب اآلخر  -

امللكي األمري سلمان؛ ولقد      اهليئة العليا جلمع التربعات للبوسنة واهلرسك، برئاسة صاحب السمو          
من إيصال الغاز إىل املساكن، ومشاريع كافل اليتيم،          ع اليت تقوم ا اهليئة يف سراييفو      شاهدت املشاري 



ومشاريع توزيع املواد الغذائية؛ فهم يف أمس احلاجة إىل كل شيء؛ وهنا أيضاً هيئة اإلغاثة اإلسالمية يف                 
سنة واهلرسك تقوم بدور    اململكة العربية السعودية تقوم أيضاً، هي طبعاً أول هيئة كان هلا تدخل يف البو             

 .فاعل هناك
 فأي مساعدة نستطيع أن نقدمها عرب اهليئة العليا جلمع التربعات للبوسنة واهلرسك، تصل إىل               -

 - بالنظر   -بصفة خاصة؛ وكما تعلمون       من حيتاج إليها يف البوسنة واهلرسك بصفة عامة، ويف سراييفو         
ما تنقطع عليهم الكهرباء، وكثرياً ما تنقطع وتنقطع        مدينة حماصرة يف فصل الشتاء حين       إىل أن سراييفو  

حاصل اآلن نتيجة إغالق مطار سراييفو، هناك ما يسمى باخلط             عليهم وسائل املواصالت، كما هو    
 .األزرق الَّذي يغذي سراييفو

 وعلى كل حال، فهم يف أمس حاجة ألي مساعدة أو عون يقدم هلم عن طريق اهليئات                    -
 يف حاجة إىل الناحية اإلعالمية لكي ندعو        - أوالً   -هلم العون اإلغاثي؛ إذن حنن      واملؤسسات اليت تقدم    

ونبصر العامل أننا مهتمون مبا جيري يف البوسنة واهلرسك، مث تقدمي ما نستطيع من عون مادي هلم؛                    
 .وشكراً

 

 :وورد سؤال من األستاذ طلعت حممد نور عطار يقول
 .من ظاهرة التطرف اليت ارتبطت بالسالحموقف رابطة العامل اإلسالمي   ما هو-

 :وجاء رد معايل الضيف كالتايل
 أمر منهي   - طبعاً   -   التطرف حنن نسميه الغلو، فاالسم الشرعي للتطرف هو الغلو، فالغلو           -

عنه، والشيء املنهي عنه نقاومه بالوسائل املعروفة يف الشرع؛ بالنسبة للشخص العادي فعليه أن                 
"  رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه              من"  :يستنكر لقوله   

واإلمام هو الَّذي له السلطة يف استعمال السالح خاصة يف حالة الغلو، فمن واجب اإلمام أن يوقفه                   
بكل الوسائل    بد أن يقاوم الغلو     بكل الوسائل مبا يف ذلك استعمال السالح، هذا شيء طبيعي؛ فال           

بكل أنواعه، ملا فيه من خطورة على اتمع اإلسالمي           تاحة، اتمع اإلسالمي ال بد أن يقاوم الغلو       امل
 . مهما كان لكل نوع من أنواع الغلو

  ))قصيدة شاعر طيبة(( 
 :مث ألقى فضيلة ضياء الدين الصابوين القصيدة الشعرية التالية، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .جل جالله، واملصلى عليه حممد وآله احملمود اهللا -



قـــد مت فـــيها الصـــفو والـــنعماء
. 

ــراء    ــيلة زهـ ــر ولـ ــوم أغـ يـ
. 

ــذاء    ــيب واألش ــوح الط ــبكم يف ف
                                 .                            

أهــالً وســهالً بــاألمني ومــرحباً    
. 

وألنـــت فيـــنا الـــدرة احلســـناء
. 

ــجية    ــيك س ــل ف ــد والفض ــا أمح ي
. 

 التواضــــع مــــنة وعطــــاءإنَّ
. 

ــعاً   ــاً متواض ــرفتك خملص ــد ع ــا ق أن
. 

شـــكر الـــزهور تلفهـــا األنـــداء
. 

ــريفكم     ــى تش ــكركم عل ــا لنش إن
. 

ــاء   ــبة ووفــ ــناء حمــ إنَّ الثــ
                                                            . 

ــر    ــل معاش ــان ك ــيك لس ــثين عل ي
. 

ــعراء    ــاء والش ــا األدب  ــهدت ش
. 

ــرموقة    ــة م ــوب مكان ــك يف القل ل
. 

ــاء   ــزمية مشـ ــة وعـ ــك مهـ لـ
. 

ــا   ــة حقه ــى األمان ــذي أعط ــت الَّ أن
. 

وتـــناقلت أخـــبارك الشـــهباء  
. 

ــنها     ــرى بأمي ــم أم الق ــرت بك فخ
. 

ــاء  ــد بيضـ ــروف يـ ــل معـ وبكـ
                                                            . 

ــة   ــة وثابـ ــة مهـ ــك يف اإلغاثـ لـ
. 

ــاء   ــيف يش ــل ك ــي الفض واهللا يعط
. 

ــتازة   ــبة ممـ ــك رتـ ــاك ربـ أعطـ
. 

وقــد اقــتفت آثــارك الفضــالء   
. 

ــبة   ــع رت ــاإلخالص أرف ــت ب ــد نل ق
. 

ــياء  ــا العلـ ــزهو ـ ــل تـ ومشائـ
. 

خلـــق كأنســـام الـــربيع لطافـــة 
. 

وعلــيك مــن نــور اهلــدى ألالء   
                                                            . 

ــي  ــارم تزدهـ ــل املكـ وأراك يف حلـ
. 

ــاء   ــتأنس اجللسـ ــثكم يسـ حبديـ
. 

ال زلـــت حمـــبور الفـــؤاد ممـــتعاً 
. 

كالفضــل يســتعلي بــه النـــبالء   
. 

ــن   ــرجال فل ــئن تنافســت ال ــرىول ت
. 

ــاء ــة قعسـ ــائل مهـ ومـــع الفضـ
. 

ــمو    ــة تس ــناقب نعم ــك امل ــا تل 
. 

ــاء يف  ــل العظمـ ــنها تتفاضـ حسـ
                      .                                       

ــه   ــيع فعالـ ــرء إالَّ يف مجـ ــا املـ مـ
. 

ــو  ــل وه ــل الفض ــرمت أه ــاء ك وف
. 

ــا   ــزيك ي ــود"جي ــزائه" مقص ــري ج خ
. 

ــر  ــوجه"يف قص ــز" خ ــفاءوال مان ص
. 

ــوة   ــدة حلــ ــاعات جبــ هللا ســ
. 

ــفاء فألنـــتم كالشـــهد فـــيه شـ
. 

ــزهو   ــب ي ــرحابكم  فالقل ــوة ب نش
. 

ــر   ــنافس الكـ ــلكم تتـ ماءوبفضـ
                                                            . 

ــبة  يـــثين علـــيك املادحـــون حمـ
. 

ومــع الــوداد قصــيدة عصــماء   
. 

ــبة   ــاعر طي ــب ش ــذا احل ــديك ه يه
. 

ــاء ــر العلمــ ــه تتفاخــ ومبدحــ
. 

ــرعه   ــادم ش ــادي وخ ــادح اهل ــا م أن
. 

مـــا غـــردت يف أيكهـــا ورقـــاء
. 

ــه    ــنيب وآل ــى ال ــيك عل ــلى املل ص
. 

 



  ))كلمة اخلتام(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

أن نكون قد وفقنا فيها لالحتفاء         ذا نصل إىل ختام أمسيتنا املباركة هذه إن شاء اهللا، ونرجو           -
 .الدكتور أمحد حممد علي لوحة االثنينيةبضيفنا؛ واآلن يقدم صاحب االثنينية ملعايل األستاذ 

مث انصرف اجلميع   .   كما أن األستاذ املصور خالد خضر بعث أيضاً بلوحة هدية ملعايل الضيف            -
 .إىل موائد طعام العشاء

• • • 







 احملتوى
- ١ . ألقاها سعادة األستاذ عدنان صعيديكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة سعادة األستاذ عبد اهللا بغدادي
- ٤ .كلمة سعادة األستاذ سليمان الزائدي

- ٥ .كلمة سعادة األستاذ حممد موسم املفرجي
- ٦ .ألستاذ فاروق بنجر وزواج بني كلمته وقراءة بعض أشعارهكلمة احملتفى به سعادة ا

- ٧ .فتح باب احلوار
- ٨ .احملتفى به يتحدث عن جتربته الشعرية

- ٩ .قصيدة سعادة األستاذ عبد احملسن حليت
-١٠ .قصيدة سعادة األستاذ سلمان الفيفي

-١١ .مقطوعات شعرية لسعادة األستاذ حسن األمرايت
-١٢ . به يوايل قراءة بعض قصائدهاحملتفى

-١٣ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األمسية األستاذ عدنان صعيدي بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد، وعلى آله                 -

 .وأصحابه أمجعني
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: لسادة األفاضل أيها ا-
 حيث نسعد هذه الليلة     - إن شاء اهللا     - ومرحباً بكم جمدداً يف هذا امللتقى الطيب          أهالً وسهالً  -

لالحتفاء بضيفنا سعادة الشاعر األستاذ فاروق صاحل بنجر، وبامسكم مجيعاً نرحب به يف هذه الليلة                 
 :وجزةاملباركة، ونقدم له ترمجة م

 

 :فاروق صاحل بنجر
 .م١٩٤٩/ هـ١٣٦٨ عام -من مواليد مكة املكرمة  *
أمت تعليمه املدرسي يف مكة املكرمة، مث انتقل إىل الرياض، والتحق بقسم اللغة العربية يف كلية                   *

حيث حتصل على درجة البكالوريوس يف      )  جامعة امللك سعود، حالياً   (اآلداب، جامعة الرياض    
 .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢وآداا، عام اللغة العربية 

اشتغل مدرساً للغة العربية وآداا، لعدة سنوات مبكة املكرمة، مث ابتعث إىل الواليات املتحدة                 *
 :األمريكية للدراسة التربوية العالية، حيث حتصل على

 :م، مث١٩٧٧/ هـ١٣٩٧ دبلوم يف اإلدارة املدرسية، عام -
 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩ام  املاجستري يف اإلدارة التربوية، ع-

*  عا، مبنطقة مكة املكرمة           ١٤٠٠ن يف مطلع عام     يهـ موجهاً تربوياً يف جمال اللغة العربية وآدا
 .التعليمية، وما زال يؤدي رسالته التربوية يف هذا املوقع

، ويف معجم الكتاب واملؤلفني يف      )الطبعة األوىل (وردت له ترمجة يف معجم األدباء والكتاب           *
 ).الطبعة الثانية(ملكة العربية السعودية امل

 



 :مشاركاته
أيام املرحوم عبد القدوس األنصاري،     "  املنهل"جملة  :  نشر أوائل شعره وبعض دراساته األدبية يف        *

ونشر عدداً من القصائد واملقاالت،      )  قافلة الزيت :  (كما نشر شيئاً من قصائده األوىل يف       
الة "  :، والدراسات األدبية، وحماوالت يف القصة القصرية يف       واملقاالت املترمجة عن اإلنكليزية   

ومعظم "  اليمامة"  :وجملة"  اقرأ"  :وجملة"  الثقافة والفنون "  :وجملة"  الفيصل"  :وجملة"  العربية
 .الصحف الوطنية

حممد العوين،  :  أذيعت له قصائد عديدة يف اإلذاعة والتلفاز، عرب الربنامج الَّذي كان يقدمه               *
 .وغريه.. دالل عزيز ضياء، والربنامج الثاين: مج الَّذي كانت تقدمهوالربنا

 .يف أمسية شعرية بنادي الطائف األديب) جتربة وحيدة: (شارك يف *
 .له مشاركات تربوية يف جمال عمله التربوي *
 .كتب عن شعره نفر من النقاد واألدباء *

 
 :إنتاجه

 :له ثالثة دواوين شعرية خمطوطة، هي *
 .ل لالرحتاالت فواص-
 . إيقاع املاء واألفق-
 . زمن لصباح القلب-

 .احلزن ليلة صيف: وله جمموعة قصصية قصرية خمطوطة، بعنوان *
التجربة الرومانيتيكة يف شعر إبراهيم ناجي، وقد نشر فصالً منها          :  وله دراسة خمطوطة، بعنوان     *

 ".الفيصل" :يف جملة
 ).خمطوط(ت يف الشعر والتقنية الشعرية مقاال: مدارات القناديل الرؤيا: وله *

 :رؤيته األدبية
وأن أبعاد النظر إىل األشياء يف عمقها ومشوليتها واستشرافها املستقبلي،          "  الشعر رؤيا "يرى أن     *

 .تتجاوز الرؤية الذاتية إىل تلك الرؤيا الكلية
*              ا تبلِووهو يؤمن بأن الشعر جتربة لغوية مجالية مركبة، مبعىن أالوجدان الفردي   الصةَ خ ر 

 تستبطن املعطيات الفكرية     - فيما يسمى بالقصيدة الكلية       -واجلماعي؛ وهذه التجربة     
 .والثقافية للشاعر



ليست يف الشكل أو املضمون،     )  العمل الشعري (وهو يؤكد على أن القيمة اإلبداعية للشعر          *
ادلية القيم التعبريية والشعورية يف      اللغة الشعرية ترسي تب    وإمنا هي يف التقنية الفنية، ذلك أنَّ      

 .التكوين اجلمايل للعمل الشعري
 :وهو يلخص رحلته الشعرية يف األبيات التالية *

!ى الدربِ ـب عل ـواٍس ختُ ـاالت أق ـخي
. 

لقــد جاذَبتــنا جنمــةُ الــدرِب والــرؤى 
. 

   ني اخلُضر طايـأتلك خ  ي؟ـا ركب ـدى
                                                            . 

 رى، م !  عطفْتي؟ـن مطالع ـاذا أرى م  ـت
. 

!يـبدى قلْ ـا امل ذـا اللَّه، ه  ـي:  فـفأهت
. 

ــاً    ــِق بازغ ــِؤ األفْ ــناً يف لؤل أرى زم
. 

 

 نرحب بضيفنا األستاذ فاروق صاحل بنجر، ويف البداية هذه كلمة ترحيب            - مجيعاً   - بامسكم   -
 : وجهوتقدير لصاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خ

 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -
-   اللهم لك احلمد  يا مستحِ   والشكر والثناء، والصالة والسالم على سيدِ      احلمدِ ق ر  خيِ ا حممدٍ ن

 . الغررالبشر، وعلى آله وصحبه الساداِت
 . وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا..  الكرام إخويت األحبةَ-
- أرح بكم أمجلَ  ب    بإخوانِ  ترحيب، كما أرحب الَّذين غَ  ِما األكارِ ن مونا بفيضِ ر هم، وكرميِ  حب 
ِدقَ، فَ فضلهموا إلينا من أقدسِ   م  البقاع، ي فُّحهم احلطيمِ  ألق  ؛ فمرحباً .. وزمزم    م ما سار ركب   أو ترن م 

م ما خ ًقَفَحاِد، وأهالتاحمل قلوب العتيق البيِت يف رحاِببني . 
  إلينا يف هذهِ   اها ماضياً تليداً، وحاضراً أثيالً، تدفع     ن اليت عرفْ  - حرسها اهللا    -   املكرمةَ  مكةَ  إنَّ -
 اليت   املكرمةُ ؛ مكةُ ..ه، ودرِر بيانِ  ِه شعرِ ِعا بروائِ نعِتمن البيان، لي  ، وأساطيِ  الكلمةِ  فرسانِ  بأحدِ األمسيِة
أجنبت م ن العصورِ  من شعراءِ   أجنبت   ثَ املاضية، وورجِ ت ِه ألحفادِ  الشعرِ اِتينالعواد، :   الكبار  األساتذةِ م

 وأصحاِب..  ، وغريهم وشحاته، ورجب      بلخري، والفقي،  :  هم يف أعمارِ  طيلَ املعايل الَّذين نسأل اهللا أن ي
 وعرب، وغريهم..   أبنائِ ؛ وها هو أحد ا حيملُ ه اجليناتِ  ذات  فيتفجر ، ِه من بني جنباتِ    الشعر  ِهِت على سجي ،

، فمرحباً به ضيفاً    .. فاروق بنجر   األستاذُ ؛ إنه الشاعر  ..، والرصانة ، واالنطالقِ شالالً من العذوبةِ  
 . وإعزاز وتقديٍر تكرٍميعزيزاً، ومكانَ

 ه شعر  ومل يتناول النقاد    مطبوع، فليس له ديوانٌ  ..  ا الكرمي ن ضيفِ  بشعرِ  الوثيقةَ ةَ ال أدعي املعرفَ   -
  عليه مبا يستحق؛ لذلك أعتقد      الضوءِ ، إللقاءِ  الكافيةِ  بالدرجةِ ، واملقارنةِ ، والتقييم، والدرسِ  بالتشريِح



 -ي   غريِ لَثْ مِ -   وقرأت  ااالت، وقد رأيت    اليت قام ا يف بعضِ      املشاركاتِ مر، رغْ كْنه شعر بِ  أَ
 وهلة،   أولِ ي منذُ  نظرِ تفَ يف صحفنا اليومية، ولَ     األدبيةِ  الصفحاتِ  بعضِ  هنا وهناك، على    منه شذراٍت
لْ فيه ما مل أَووجدتمسِد من القصاِئِه يف غِريهاليت ت رصعاِت الصفحوآخر بني حٍنيةَ األدبي . 
، ِه بنيانِ ِةوصالب،  ِه أبياتِ ، وقوةِ ِه من ذاتِ  اٍتخ عن ز   فاروق بنجر عبارةٌ    األستاذِ  شعر  ذلك أنَّ  -
ِه كلماتِ ِةورصان معانِ ِق، وتناس    قصائِ يه، واملوسيقى اليت تنتظم ده.. كلُّ ، تشري ا إىل القَ  هِسب األصيلِ  املكي  
 الَّذي نلَه  منه وارتو  عكاظٍ ، وأسواقِ اِت املعلَّقَ  إىل عهدِ   بنا الذاكرةُ  ى، فتعود   نشِ ، إنَّ ِة وذي ا عره 
يتفراِتمن ذَ   ع الد وقَ الباسِ ِةح ة، ومتتد ِه حبورِ  تيارات  العميقةِ ِة إىل اللج   اليت ش ق ع بابا من قَ  هلُ فطاحِ لُب 

 . من نور بأحرٍفمه أمساَء التاريخ، الَّذين كتبالشعراِء
 

 يب فوق    حيلق  لن  مهما طالَ  ، والقولُ .. وشعراء  شعرٍ  هذه أمسيةُ  مكُتيِسمإن أُ :   أيها األحبة  -
م، ِهِعونا بروائِ فُِحت وي ا الكرميِ نثونا عن ضيفِ  ، ليحد  الليلةِ  الالقط لفرسانِ   الشعر، لذلك أترك   آفاِق
وليشنف آذان فاروق بنجر بشعره اجلَ    ا األستاذُ ن ي، سائالً اهللا     القوِ ِلز- أن يوفقَ  -ه وتعاىل    سبحان ملزيدٍ ه  

 . تليد بعيٍد حبيب، وماٍض قريٍبتصالً مباٍضمن العطاء، حاضراً زاهراً م
 

-      ذه املناسبة، أن يتب ويشرفين ى  ن)االثنينية كتاب   (ضيفِ  دواوينِ ةَطباع الثالثة،  ا الكرميِ ن 
ا، ه على بعضِ  ملعت اطَّ  ودواوين  إىل ما سبقه من كتبٍ      أو أكثر، لينضم    واحدٍ ٍد يف جملَّ   شعريةٍ كمجموعٍة

لألستاذ حممود رداوي؛   "   واإلسالمية  العربيةِ ِم واملالحِ  األصالةِ ِرعبد اهللا بلخري شاعِ   "  :اِبت كِ مثلَ
 : أجزاء؛ وديوان  ملعايل األستاذ أمحد الشامي، الَّذي صدر يف ثالثةِ         "   الكاملةِ األعماِل"  :وديواِن

لألستاذ حممود  "   الصحراءِ عاصفِة"  : وديوانِ - رمحه اهللا    -لألستاذ عبد السالم هاشم حافظ      "  األربعون"
 عارف؛ وديوانو"  قليب على وطين  "  :ي  "العراقي األستاذ حيىي السماوي؛     للشاعِر"  رح باتساع الوطن  ج 

 أخرى من    إىل جمموعةٍ  ؛ باإلضافةِ .. الدكتور زاهد زهدي   للشاعر العراقي "   الغربةِ حصاِد"  :وديوان
 . قريباً بإذن اهللا اليت سترى النور اجلديدِةاإلصداراِت

 

،  الرصينةِ  الكلمةِ اِق لعش  طيبةً  األستاذ فاروق بنجر إضافةً     أعمالِ  طباعةُ لَثِّم إىل أن ت   ع وأتطلَّ -
 نحواملعىن ا..   وآمل أن ت ،للقاعدةِ  ركيزةً ةُل هذه االنطالقَ  كِّش  لْ الص  بة اليت يقف  عليها شاعر ا، حىت  ن

يِتمعلَّزمن قَ  يف    واإلبداعِ  من العطاءِ  ا مبزيدٍ ن  ئُِت الَّذين ما فَ    الرموزِ  من بعضِ  ، إالَّ  فيه اإلبداع وا يضمونَخ 
حياتنِهِقا بعبِه، وأرِجيممِه يراِعاِتثَفَ، ونأكثَ احلياةَ اليت جتعلُم مجاالً وإشراقاًر . 

 

واء ثنينية القادمة بإذن اهللا، الل     ويشرفين أن أزف إليكم امساً يسعدكم ويسعدين كضيف لال          -
 .الشاعر علي زين العابدين؛ فأهالً وسهالً ومرحباً به



 كما يسعدين أن أرحب باإلخوة الكرام من أشقائنا باملغرب، وهم من ضيوف اجلنادرية الَّذي               -
.. يسعدنا أن يكون منرباً مميزاً لألمة العربية تنطلق من هذه األرض اليت بدأ ا القرآن بكلمة إقرأ                   

 .الكلمة الطيبة، وكان الدين احلنيف، وكانت خري أمة أخرجت للناسفكانت الرسالة، وكانت 
 

 . الَّذين شرفونا هذه األمسيةBBC كما أرحب بضيوف إذاعة الـ -
 

 أخرى أشكر ضيوفنا الكرام على تشريفهم لنا، مع أطيب أمنيايت لكم بأمسية ماتعة، مع                 مرةً -
 .عيون الشعر، وظالله الوارفة

 

 . ة اهللا وبركاته والسالم عليكم ورمح-
 
 

  ))كلمة املربي األستاذ عبد ا بغدادي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة املريب األستاذ عبد اهللا عبد ايد بغدادي، فقال

- كْ يف احلُ  اَء ج م جبوفَ" الشاعر   ِةدار وق بنرج  " احلَ ديِقمن الص  بيب ع بد املقص ود خن ه؛ بعد أَ  وج
ِمس ع ش مق يئاً من اِتطوع ه الشع عِرأنا أَ رية، وةَقَّ دِ ف ِهِمكْ ح ِص وِقد ِهِراِع مش ن  حو ضه الليلة، شاعر   ِفي

             احلوليات واملبدع، وأصالته كامنة يف قصائده العمودية بعبارات معاصرة بعيداً عن احلداثة؛ ويقناِدص: 
اء، والطالئع من الشعراء، وعشقه      دب األُ ي من اِدوه الْ هتشايعمه، و تياِففَ، وش تهياِسله حس "  هوجاخلُ"

 ةَالَر ه دصتو"  ينيِنثْاال"  :ِهالوِن السمر يف ص   نهتام؛ وقد تربت فيه ماسية أدبية مبكرة، فَ        ..املوروث
مِهِسِلجوض ،ربقب تأَه، ومسةالْ "كرصِب" ِمخِهِدي. 
 

- و هو ت واق  إىل س كَ كو اِعممِ ٍةب األُ ن اِءدب و الشعر اء، يترد لَد عفُه الْ يالَض ء، وِلجيفِ س  ي مِهِسِلج 
، ..اعدباِإلام، و هلْاِإل، و نفَس الْ راِئ ع ني ب اهطَ خ لَقِّن ي نْة أَ ذَّفَه الْ تيِصخه ش  لَ ترسد ي قَ؛ و ..اءملَعالْ
 تلِْئ س ولَ؛ و ..الء على ج  اًءالَ ج الّا إِ يدهِز ي الَيادها فَ  قِ ه لَ سِلستواء، و الراء و ه الب ةولُجه م يلَ إِ اقسنتفَ
 عفَر أَ ه لَ رتتخ، الَ اآلثاِر و ِراِخفَن املَ ه مِ نثر ع ا أُ م، و ِهيِنِوكْت و ِهِعبطَه بِ بشاَأل، و ِه بِ قيلْ األَ هلَّحه م  لَ ارتخ أَ نْأَ
دلِْع الْ جاِتر اَألم ود ت لِ لْقُلَب، واِسلن ع كُليبِ م املَ ِهِذه نار ِشاملُ.  ةة األدبيأَ ..ةع ،اَءضقَ ت ها يلُاِدن

وناِتالُالصو َاَألِساِلا ةدبي. 
 

- قَ ود صغ ت األُ ِهِذ ه باِتي ِح تلِ ةًي ضِهِفي فَ"  :راِع الشار وق بنرج:"  "راِنحي الر نياِحي  "الَِقولّ الفُ ِةد 
والينيِماس.



ال يكتفي باستضافة أصحاب املواهب وحماورم حواراً رصيناً        "  اخلوجه"  : وأضيف أن صديقنا   -
ماتعاً، ومؤكداً على ضرورة احلفاظ على أصالة الشعر وعموديته، متجاوزاً كرم الضيافة للمبدعني إىل               

 .لدات ضخام، لتبقى لألجيال رموزاً صادقةنشر آثارهم وحفظها يف جم
يف الِبــــيِد يف الرمضــــاِء يف لَفْــــِح العواصــــِف والــــرمالْ 

. 

 
مل يســـأموا شـــظَف احلـــياة ومل يـــنلْ مـــنهم كَـــاللْ      

. 

 
ا توهــــى اجلــــبالْيســــتعِذبونَ مــــن احلــــياة صــــعابه 

. 

 
اآلخـــذين مـــن الصـــحارى جـــنةً رحـــبت مجـــالْ      

. 

 
مــن كــان أقســم أن يــذُود عــن اِحلمــى فَهــم الــرجال        

. 

 
 جالُ إذا عــر ــم الـ ــرحالْ ِهمـ ــا الـ ــماك هلـ ــد السـ ــت شـ لَـ

. 

 
ــالْ     ــريق إىل الكمـ ــلَكُوا الطـ ــم سـ ــرجالُ إذا هـ ــم الـ ِنعـ

. 

 
ــاجلاللْ   ــبق بــ ــراء تعــ ــيدةٌ غــ ــياة عقــ شــــرف احلــ

. 

 
ــالْ     ــا احملـ ــدان هلـ ــرت فـ ــهم كبـ ــثل نفوِسـ ــت مـ أرأيـ

. 

 
 

 )فاروق بنجر(حتية حب وتقدير إىل الشاعر 
 و ــِرف ا تــي نالد ــك ــارت لَ صقــب عت

. 

ــبا  ــا روح الص اء يرــع الش ــبق نــا ز ي
. 

  قُــولُ والْع ــاهير ِحسفَــتــقشنت
                                                            . 

ِشـــعراً نـــِدياً راق فاِتـــنةَ الـــربا 
. 

رقـك مش ـدى ب ـي سماِء املنت  ـك فِ ـلَ
. 

 كَبــلْ كَــوراســم لــوحة ب ــا أنــتم
. 

ــل زورق    ــرب اخلمائ ــِه ع ــِري ِب سي
. 

ــا  ــون أَِرجيه ــبِق اللح ع ــن ــتاف ِم ست
. 

*    *    * 

ــتق ــبديع تفـ ــار الـ ــام أزهـ أكمـ
                                                            . 

يـا عاشـق اإلبـداع صـوتك كـم به           
. 

ــوص يف ــفق وتغـ ــا وتصـ  أحالمهـ
. 

ــجية     ــوب ش ــه القل ــيم ب  ــعر ش
. 

جبمالـــه، واألقحـــوان مـــنمق  
. 

ــا     ــِه ورد زه ــدوِد ِرياِض ــى خ وعلَ
. 

*    *    * 

ــعِر  ــدِو ِش ش ــن ــِري"ِم جنــفِّق" الْب صت
. 

أَلبســته حلَــلَ الْجمــاِل خمــاِئالً 
. 

دنــيا هــواه مشــاِعِري تترقْــرق   
. 

مـــا رف الْحـــِنني ســـعت إىلكُلَّ أو 
. 

أَو ــفْت شق  ورــب نز ــن ــم ِم لَ مبِس
. 

ــن وردةٍ   ــبلٍَة ِمـ ــت أَولَ قُـ فَقَطَفْـ
. 

 ــٍق و ــن عاِش ــيٍة ِم ــيقِ تِح ش ــن ِم
. 

ــرقٍ     ــمة يف مفْ ــلُ بس مأَج ــت فََألن
. 

*    *    * 



  ))كلمة األستاذ سليمان الزائدي(( 
 - مدير التعليم يف مكة املكرمة        -مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ سليمان الزايدي         

 :لفقا
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا محداً ال حيد وال يعد، وأصلي وأسلم على سيدنا حممد طب                  -

 :القلوب وطبيبها؛ وبعد
نقدر كثرياً ونشكر لصاحب هذه االثنينية دعوتنا يف هذا املساء           :   أصحاب السعادة إخواين   -

 -هود صاحبها يف مدة وجيزة       بفضل ج  -الطيب، وال شك أننا نذكر هذه االثنينية، فلقد استطاعت          
أن تضع لنفسها تارخياً وتتفوق على مثيالا من صالونات ومنتديات األدب اخلاصة قدميها وحديثها،               
وال شك أن تاريخ األدب يف بالدنا سيذكر هلذه االثنينية ما قدمته لألدب، سيذكر ذلك بكل إكبار                   

 االثنينية؛ لكن الواقع واحلق جيب أن يقال،        وإجالل، وهذه حقيقة ال بد أن نقوهلا، وإن تواضع صاحب         
:  سليل أسرة أدب وفكرة، والشيء من معدنه ال يستغرب؛ فنقول له           - كما نعرفه    -وصاحب االثنينية   

  اك اهللا، ومد يف رزقك وعمرك، وزاد من توفيقه لك؛ فلقد فتحت قلبك ودارك وجيبك               شكراً لك وقو
 . أقصى غاية اجلود- لعمري -ذا ووقتك ألصحاب الفكر، والعلم، واألدب، وه

 أما املكرم يف هذه الليلة فهو زميل درب، جئنا هذه الليلة لنحتفي مع الفاضل صاحب هذه                  -
االثنينية يف تكرميه، ولعل حضور زمالئي الَّذين ميثلون أغلبية احلضور يف هذه األمسية ويف هذا املكان                 

 باستحقاق زميلنا املكرم    - أيضاً   - اعتراف   الطيب، هو اعتراف لصاحب االثنينية ذا الفضل، مث        
 لدي كلمة، لكن ما أقوله      األستاذ فاروق بنجر هلذا التكرمي؛ وما أقوله ليس بدراسة، ومل أكن أعلم أنَّ            

 إضاءات أوىل   - كما قلت    -هو انطباع أويل وكالم مل يكن مبنياً على دراسة نقدية لشعر زميل، ولكن              
 .رغبت أن أشارك ا اآلن

ألستاذ فاروق بنجر عرفته منذ أن كنا على مقاعد الدراسة، مث رفيق درب يف حتمل                    ا -
املسؤولية، فكان هو هو يف مسته وإبداعه فيما يقول ويفعل وينتج؛ وإذا كان قمة املسؤولية يف التعليم                  

يتحملها  فاروق بنجر يتعامل اآلن مع قمة املسؤولية من خالل مسؤوليته ووظيفته اليت               هو املعلم، فإنَّ  
 .اآلن، وهي التوجيه، واملتابعة، واإلرشاد، والنصح للمعلم

 

 لقد عرفت الزميل فاروق بنجر، فكان نعم الزميل، خري من ختتار وتصاحب، وتفيد منه كلما                -
وتشتاق له عندما   .  التقيته، وتشتاق له عندما تفترق عنه؛ لقد أشار املقدم ملراحل حياة الزميل بنجر              

وحياته الفكرية تنقسم إىل قسمني، القسم       .  شار املقدم ملراحل حياة الزميل بنجر      تفترق عنه؛ لقد أ   
يتمثل يف حياته األوىل عندما كان يف اململكة العربية السعودية، وبعد أن ابتعث ورأى العامل                 :  األول



 وقد  اجلديد تغري عنده كثري من الصور واألخيلة والوجدانيات، فلقد أفاد من دراسته يف خارج البالد،               
حرص من خالل وجوده خارج اململكة أن يطلع ويبحث ويتابع املدارس األدبية، بل إنه كان يترجم                 
كثرياً من األشعار، حىت كون له جاً جديداً أستطيع أن أمسيه بااللتزام يف املوقف والنهج؛ وبعض                   

ميثل روح  قسم  :  بأن األدب أو الشعر على وجه اخلصوص ينقسم إىل قسمني          :  مدارس األدب تقول  
الشاعر، أو يقولون عنه؛ إن هذا القسم هو قطعة من روح الشاعر؛ وقسم آخر يالحظ فيه الشاعر                   
رضا اجلمهور، يفين شخصيته فيهم، فهو ميثلهم وال ميثل نفسه بشيء معظم األحيان، وال شك أن                  

 .فاروق بنجر من القسم األول
يال من الواقع فتميز يف شعره       إن الشاعر فاروق بنجر صاحب خيال حسي، قربه هذا اخل           -

بصدق القول، وقوة املعىن، والوحدة املوضوعية يف القصيدة؛ مكنته قدرته اللغوية على تطويع املفردات              
وتوظيفها يف تعزيز املعىن الَّذي يريد، وتوفر اجلمال البنائي يف النص عنده دون مترادفات تفسد املعىن،                

اعدته على التمكن من أدوات الشعر، ومن استيعاب األلفاظ         أو حشو يقلق القصيدة؛ فلغته الراقية س      
للمعاين يف صور متوازنة، حلمتها اللغة اجليدة، وسداها اخليال اخلصب، يكتب القصيدة ويعاود                 
مراجعتها، ويتأىن يف نشرها أو إذاعتها، وبعد مضي أربعني يوماً من كتابة القصيدة يسمح لنفسه                  

 يوماً هي مدة احلضانة اليت يطمئن خالهلا على كفاءة القصيدة وأحقيتها            بنشرها، اعتقاداً منه أن أربعني    
 ..لرؤية النور

املدى، واملشكاة، والنرباس؛ فلقد    :   ولعل املشهور من قصائد الشاعر البنجر هي ثالث قصائد         -
  قضية البوسنة واهلرسك؛ مث حتدث يف املشكاة       - وهي قضيتنا مجيعاً     -كان له يف قصيدة املدى قضية       

عن النخبة، وتوجه هلم باخلطاب، وكشف لنا يف قصيدة املشكاة عن موقفه جتاه ما جيري حوله من                   
أحداث متعارضة أو متسارعة يف عامل اليوم؛ أما النرباس فقد أوحتها له املهنة اليت يتحمل مسؤوليتها،                 

راً، وكان يف هذه    تعليم الناس اخلري، فكان يف هذه القصيدة معلم قبل أن يكون شاع            ..  مهنة التعليم 
تعليم الناس، وتعليم الناشئة يف النرباس تتضح شخصية        ..  القصيدة يربز ويظهر مهه األول وهو التعليم      

 .املعلم أكثر من شخصية الشاعر يف هذه القصيدة
 فاروق بنجر نبت طيب من هذه األرض، واحتفاء الشيخ عبد املقصود خوجه به هذه الليلة                 -

وبكل املبدعني يف بالدنا، ومبادرة الشيخ اخلوجه بطبع دواوين شاعر هذه             هو احتفاء بكل النوابغ     
 مبادرة تذكر فتشكر لسعادته؛ أكرر شكري وشكر من          - أيضاً   -األمسية على نفقة هذه االثنينية      

 .حضر معي من زمالئي يف تعليم مكة، لتكرمي زميلنا النابغة فاروق بنجر
 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))كلمة األستاذ حممد موسم املفرجي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للكاتب الصحفي األستاذ حممد موسم املفرجي، فقال

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 أتتكم مكة الليلة بقضها وقضيضها، تزف فتاها وشاعرها وعريسها لتصافح إشراقة هذه               -

 املشاعر جياشة ومتدفقة،    جتالية، لكنين وجدت أنَّ   الوجوه الطيبة؛ لقد اعتدت أن تكون كلمايت ار        
خشيت أن جترفين إىل اإلطناب واإلسهاب يف وقت حنتاج فيه إىل االختصار واإلجياز، ال سيما                   
والنسيمات الباردة بدأت تلسع األطراف منا؛ لقد ضحيت من أجل حضور هذه املناسبة الكرمية، بأن                

جلنادرية، وضحيت بأمسية اجلواهري إكراماً للشاعر الَّذي       قطعت انتدايب وتركت الدعوة يف مهرجان ا      
 ..حنتفي به، وقد أوجزت بعض اخلواطر املكتوبة ألمسك بعنان الكالم

 إذا كان تارخينا الشعري قد احتفظ لنا بعدد من شعراء القصيدة الواحدة، اليت خلدم على                 -
 :مر العصور واألزمان أمثال

، فإن شاعرنا الَّذي نشارك يف تكرميه الليلة،        ..لبغدادي، وغريمها  مالك بن الريب، وابن زريق ا      -
القصيدة احلولية اليت عودنا على      "  املشكاة"  :وحنتفي به هذا املساء، األستاذ فاروق بنجر صاحب        

من أكثر الشعراء الَّذين عرفتهم زهداً يف األضواء، وابتعاداً عن           !  انتظارها، ويف كل عام له مشكاة     
 يقترب منها بعض املشغوفني بالتلميع وحب الظهور، ولو أراد السباحة يف عامل األضواء              الفالشات اليت 

 !لرأينا غدران الضوء حتيط به
 

 لقد وصلين صوته خافتاً يستشريين يف قبول دعوة األستاذ األديب عبد املقصود خوجه                 -
ع االعتذار لصاحب   صاحب االثنينية، وقد غلب التردد عليه وظهر ذلك جلياً على نربته، وهو يزم              

 !الدعوة
 

 : فقلت له هناك مثل سائر يقول-
 .. اللئيم ال يأىب كرامة الكرمي إالّ-

 

 وأنت من أعرف رجالً كرمياً خلوقاً، ولو مل تكن أهالً هلذا التكرمي ملا أقحم الرجل نفسه وقدم                  -
ز ا، فلم يتهيأ هلم     لك الدعوة، مع أنين أعرف أن هناك من سعوا إليها، وبذلوا جهوداً مضنية للفو              

ذلك، ألن لصاحب االثنينية منظوراً خاصاً ورؤية انتقائية، فهي ليست دعوة جماملة، لكسب ود أو                 
      ا، وإن اختلف          الوصول إىل غاية؛ وهذه ليست تزكية مني هلذا الصالون األديب، بقدر ماهي حقيقة أدو

 ".شيء من حىت"معي بعض من يف نفوسهم 



نين تعودت أن أقول ما أنا على قناعة به، وأنصرف دون أن أعيد ما يثار من                 فهذا ال يعنيين، أل    -
اجلدل أي اهتمام، فلدي ما ميأل وقيت من األعمال، وألن أكثر الناس جلاجة ومتحكاً هم الفاشلون                  

 .والعاجزون عن العمل والعطاء
 اإلخوة واألصدقاء    رأيي هذا هو احلافز أو اخلطوة اليت دفعته للقبول، ولعل لغريي من              فكأنّ -

 .اخللّص إسهامات يف إقناعه
 لن أقول عنه كما قال أحدهم وهو يصف شاعره           - وشاعرنا األصيل األستاذ فاروق بنجر       -
إىل آخر املواصفات اليت ميكن أن تكون وصفاً ألحد           !!"طويل ينظم الشعر  ..  إنه شاعر طويل  "  :املفضل

ة استودعها اهللا بعض خلقه، وليس قوة جسدية         ألن الشعر موهبة وملك   "!  كمال األجسام "رياضيي  
خلوض معركة املصارعة أو املالكمة على حلبة أمام مجهور، يستعذب منظر الدماء ورؤية اجلروح على                

 .وجنات اخلصوم
 شاعرنا رقيق كالنسيم، عذب العبارة، مجيل الصورة الشعرية، ينتقي مفرداته وخيتار لغة احلوار              -

 .أدق شرايينه، ويقرع بوابة القلب، ويهمس يف وجدانهمع املتلقي كي يدخل إىل 
" رائعة حولية "  : شاعرنا لديه قدرة عجيبة على الصرب وهو ينحت قرحيته ليقدم بني يدي قرائه             -

 .دون أن يكرر نفسه أو يعيد استخداماته
جلواهر  جيلس إىل رائعته، يتأملها، حيدق فيها، يعيد صياغتها، فهو صائغ ماهر، ينتقي الآلىلء وا              -

 .اليت يرصع ا جيد حمبوبته، لتبدو غادة حسناء ية الطلعة، مجيلة احمليا
، فهو رجل   .. لقد أثرت يف عطائه عدة عوامل، فإىل جانب رهافة إحساسه، وحسن معشره             -

تربية وتعليم، ولو تأملت نتاجه الشعري، وأعدت قراءة بعض قصائده، لوجدت أبياا تفيض                 
، ولوجدا تعبق برائحة الوفاء، وحب اخلري،       ..، واملثاليات، والتطلع، والطموح   باألخالقيات، والقدوة 

 .والدعوة إىل القيم وااللتزام
 إىل احلداثة يف بداية     - وهذا سر أفشيه ألول مرة       - لقد جنح صاحيب األستاذ فاروق بنجر        -

ل وقف متأمالً يستقرئ ما     مل يكن مندفعاً أو متسرعاً كغريه، ب      ..  إطاللتها، لكنه وقف أمامها على حذر     
، ألنه ميتلك من    ..وراءه، فلم يطل املكوث، بل عاد مسرعاً إىل حظرية األصالة والشعر العريب الرصني            

 .الرصيد، والثورة، واملوهبة، ما يؤهله خلوض املعركة، والوقوف على أرض صلبة
د ا يف معرض     وهذه املالحظة اليت ذكرا تكتب له، وليست عليه، لذا أحببت االستشها            -

حديثي، الَّذي حاولت أن يكون موجزاً بعيداً عن اإلسهاب واإلطناب، ألنين لو حاولت االستقصاء                
 ذلك حيتاج إىل إقامة حماضرة، ففيما أحملت إليه         والدراسة والبحث يف شاعرية األستاذ فاروق بنجر، فإنَّ       

 . رؤوس أقالم وومضات موحية



  ))ق بنجركلمة احملتفى به األستاذ فارو(( 
 :عطيت الكلمة للمحتفى به هذه الليلة األستاذ فاروق صاحل بنجر فقالمث أُ
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 احلمد هللا الَّذي خلق اإلنسان علمه البيان، والصالة والسالم على نيب العلم واإلميان؛ أيها                 -

 .وبركاتهأحييكم بتحية اإلسالم، السالم عليكم ورمحة اهللا : السادة األكارم
 ولعلها هي الليلة الثانية يف العمر، فلم أجلس جملساً مثلما أنا عليه الليلة، كأنين خليفة من                   -

اخللفاء ميتدحين الناس، والشعراء، واألدباء، وكبار األساتذة الَّذين علموين؛ على كل حال يسرين               
وت من األصوات الالهثة   أن أشكر لكم حضوركم الكرمي، لالستماع إىل ص        - أيها السادة    -ويشرفين  

يف فجاج الشعر، لشاعر آثر وأحب وأحل أن يغين للحب والسالم واجلمال، مؤمناً بقيم احلق واخلري                  
 .واجلمال؛ وأرجو أن أوفق إىل تقدمي شيء من شعري يرضيكم إن شاء اهللا

،  وذه املناسبة يسرين أن أشكر أساتذيت وزمالئي وأصدقائي، تربويني، وأدباء، وشعراء              -
ونقاداً، وإعالميني، وأساتذة أكادميني، جاؤوا من مكة املكرمة أو من جدة من جامعة امللك عبد العزيز،                
ومن بقية األماكن اليت مجعتين بأصدقاء يف عروس البحر؛ وأشكر بكثري من التقدير املريب الكبري أستاذنا                

رقيقة أنيقة مجيلة، كدت أن أبكي وأنا       عبد اهللا بغدادي، الَّذي توفر على كلمة        :  القدير األديب األستاذ  
أستمع إليها، ألنين أتذكر اآلن سنوات طويلة مضت كنت يف الزاهر يف حفل من احلفالت، وكان                  

 يف السنة اخلامسة أو السادسة اإلبتدائية؛       - فيما أتذكر    -األستاذ القدير مديراً للتعليم يف مكة، وكنت        
 يقول كلمة جليلة مجيلة يف حق أحد أبنائه من الطالب، الَّذين            هذا الرجل القدير الكرمي الكبري أستاذنا     

 كان  - رمسياً   -أصبحوا يف يوم من األيام يف موقع من املواقع اليت كان هو مديراً للتعليم فيها، ولعله                  
 .أول مدير للتعليم يف مكة املكرمة، أشكره وأقدر له ما قاله باعتزاز كبري

املريب القدير األستاذ سليمان الزايدي، مدير عام التعليم مبكة          كما أشكر أخي وزميلي الكبري و      -
املكرمة، ملا تفضل وقال وحتدث، وأوجز املقال بكثري من التقدير واالعتزاز، مبا قاله يف كلمته األدبية                 

 منحين  - طاملا واهللا    -اجلميلة، مقدراً شعري؛ وإين ألشكر له فضالً سابقاً وهذا الفضل الالحق، فلقد             
 أن أشكر الزميل األستاذ     - أيضاً   -ف واحلدب والود منذ كنا دارسني يف أرض الغربة، ويسرين           العط

واملريب القدمي األستاذ حممد موسم املفرجي، على ما قال من كلمة مجيلة وهو حيسن الظن يب دائماً،                   
 .. لقد استسمنت ذا ورم، أو هكذا- أحياناً -وكأين أقول له 

األستاذ عبد املقصود خوجه، فأنا سوف أرد على حتيته         ..   القلب الكبري   أما األستاذ الكبري ذو    -
بتحية على طريقيت اخلاصة يف االمتنان لذوي الفضل، فهذا فضله الَّذي أجلسين هذا الس مع أكابر                 



 الكالم، وأرجو أن أقول ورد الكالم فيما سيأيت إن شاء           ليس يل باعة إالَّ   ..  القوم، وأنا الصغري الضئيل   
 بعد أن ألقي بعضاً من القصائد، ورمبا أفضي إىل          - إن شاء اهللا     -، وسوف أرد لألستاذ الكرمي حتيته       اهللا

تقدمي موجز مقتضب عن جتربيت الشعرية، وبعض آرائي وأفكاري الشعرية، أو بعض ما دونته أو تبنيته                 
 .من أفكار تتعلق بنظرية الشعر

 أن أقدم يف البداية     -قدم على هذا املكان      وقد نصحين بعض األصدقاء وحنن ن      - أود اآلن    -
قصيدة املشكاة، رمبا العتقادهم أن هذه القصيدة إحدى القصائد اجلميلة اليت أحبوها، وألا ترنيمة                
مكة املكرمة، فنحن أتينا من مكة ومجيعنا حنب هذه األرض الطاهرة املقدسة؛ سأقدم لكم قصيدة                  

ة موجزة عن هذه القصيدة، فقد كتبتها يف أبيات قليلة، يف            املشكاة فاحتة الكالم، وأقدم كلمة صغري     
االحتفاء بأحد رواد النهضة األدبية يف اململكة العربية السعودية، استضافه مجاعة من املربني يف مكة يف                 

 - هذا األديب الكبري     ليلة من الليايل اجلميلة، بعد أن نال جائزة الدولة التقديرية، وكنت تصورت أنَّ            
 أحد رواد النهضة األدبية، وهو ال شك، وإن كان من اجليل الثاين الَّذي كان يف جيل الحق                  -  رمحه اهللا 

للرعيل األول حممد حسن عواد، ومحزة شحاته، وقبلهم حممد سرور صبان، وحممد سعيد العامودي،               
 النهضة  ره ببعض األيام السابقة اليت بدؤوا فيها حيملون مشعل         ذكِّفألقيت هذه القصيدة أُ   ..  وآخرون

األدبية من مكة املكرمة، بعد أن أطلقوا شرارة هذه النهضة األدبية املباركة، اليت بدأت أدبنا احلديث يف                 
اململكة العربية السعودية، وكان أحد هؤالء الرواد وليس مدحياً، ولكنه أول من عرف الناس خارج                

، كان والد أستاذنا ومضيفنا الكرمي       اململكة هو وزميله معايل األستاذ الشاعر الكبري عبد اهللا بلخري          
األستاذ عبد املقصود خوجه، وهو األستاذ حممد سعيد عبد املقصود، كما كتب امسه على كتابه وكتاب                
زميله وحي الصحراء، قرأناه يف املرحلة اجلامعية، وإذا بنا نقرأ يف هذا الكتاب مقدمات لكبار األدباء                 

األدبية احلديثة يف القاهرة يف مصر، يكتبون مقدمات طويلة عن          العرب، الَّذين كانوا على قمة النهضة       
 قبل ستني عاماً أو مخسة       - رمبا ال أتذكر اآلن       -األدب يف احلجاز يف هذا الكتاب، الَّذي خرج          

لن أطيل  .  ومخسني عاماً كتاب وحي الصحراء، وكان هو أحد الرواد الَّذين بدؤوا هذه النهضة املباركة             
 :م اآلن قصيدة املشكاة، وقد أهديتها إىل النخبةعليكم، سألقي عليك

 

 !..املشكاة
 ..النخبة: إىل(( 

  ))!وإىل ذكرى أيام سلفت
*    *    * 

  ــِزر ــِد تأت ــذا املَج  ــت ــيوم أن !وال
                                                            . 

ي البوِح منتظَر؟  ـلْ ف ـه!  حصادكذا  ـه 
. 



!ه الثَّمر ـِة الشمس، مخضلٌّ ب   ــن ِدمي ـِم
. 

 ــِري ِج النههــو ــن ال ــم ِم ــده.. حلْ راِف
. 

 و صـَبحتْد  اِري وحالص احــه ِهردزت ي!
. 

 اِت الت   ـنِخيالس فاهى الشــد تردتي اب
. 

!الشــمس والقَمــر: يفْتضــها األزهــراِن
. 

ــنمةً   ــاً منمـ ــبونَ آفاقـ ــتق الـ وفَـ
. 

 ــر ــنوِر معتِم ــاِء ال ــوكب يف فض !وك
                                                            . 

قـــةٌوللطَّـــِري آمـــاد محلِّ! رؤيـــا 
. 

 ــر هنُ، والزــز ــبا، واملُ ها الصــت حنور!
. 

ــِته     ــِن أيك ها يف غُصمــن من رــع الش
. 

ــر ــدى اخلَِض ــا املَذاكــي، واملَ !إىل ذُراه
. 

نــأْمتُّ باِذخــةَ الــنخالِت، تعِطفُــنا    
. 

   ــر ها نــه ــق يف أْقْواِس ــراَء يأْلَ غَض!
. 

ــبه    ــدوها؛ فَتخلُ حــذُّ ي ــاعر الفَ والش
. 

ِشـــرتناِن ميآِنِســـها الـــر عـــبون!
                                                            . 

    ــر صتهاِن مــن ــا الفَي أْلَِفهم ــنقود ع
. 

ــِر ــن مباِخ ــروِم مــبا ع ــياِب الص ! أط
. 

  ــر ــوى ِذك ــاِف اهل ــاكِب ألط ويف مس
. 

*    *    * 

ــربعِ  ــاين ال ــنا يف مغ ــر؟.. يحتثُّ بأو خ
. 

ل وهج ـه"  طْحاِءالب"ي  ـت عيني ف  ـأَلْطَفْ 
. 

نــدت يديــِه، وأَبخــى وجهــه النِضــر؟
                                                            . 

   ــىت ــن فَ ــريد أي ــاِعرها الِغ ــن ش وأي
. 

ــى   ــفٍَة لَهفَ يف ش ــوب ــر؟.. تل وتنتِث
. 

ــاءِ   ــفيف امل ش رــع ــن ِش ــكَّرةٌ.. وأي س
. 

 ــر ــلُّ واَألثَ ــنه الظِّ ــف ع ــاِمراً خ وس
. 

  رــع ــةُ"الش ــةً " مك ــجاناً مهفْهفَ أش
. 

 رــح ــِه س ــيايل أُنِس ــا يف ل  ىــر أَس!
. 

  رــع ــةُ"والش ــِرقَةً " مك ــيافاً مرقْ أط
. 

ــتفيض ب سوي ــر ــها العِط ضبــيب ن !قل
                                                            . 

ــةً     ِر ناِبضــد ا يف الصــه أِملس ــاد أك
. 

 رــو ــِني، واحلَ ــور الع ــِني، ن ــرةُ الع !وقُ
. 

ــرِته    هــاِن ز ــب يف ريح ــةُ القل فمك
. 

ــداه ها يف ممــت ــر: وائْ صوالب وحــر !ال
. 

ــوى،  ــرمني ه ــوب األك ــقَها قُل شعت
. 

ــنها ــيد م ــا الص ــر: وأهلُه هز ــم !أجن
. 

    رــر ــيةٌ غُ ــيها ِفت ــناِس ف ــيةُ ال !بق
. 

ــدروا  حــاِج األرِض وان ــروا يف ِفج تناثَ
               .                                              

ــا     َرونــاع ــا-والش هائممإال ح  -
. 

ـــى وحنت واألملَِعـــيِذرـــتعي ـــوه!
. 

األريِحـــي تـــناَءى عـــن تحيـــِتها 
. 

!ِف مشتهر ـي اإللْ ـن مرائ ـه م ـوجهاً ل 
. 

ملْتِمساً"  الشعِب"و"  اـالصف"ن  ـطَِفقْت بي  
. 

ــر؟   ــي مذَّكَ ــم يف احلَ ــزالُ هل ــا ي وم
. 

ل ظَعنوا ـن الناس؟ ه  ـأي:  دت أسألُ ـوع 
. 

ــحِر  مــن س ــن ــاِميِة"وأي ؟" الشالقَمــر
                                                            . 

ٍر؟ـن سح ـم"  أجياد"أو  "  ةُرارالقَ"ن  ــأي 
. 

حنَّـى املـدار الَّـذي يف أيكـِه ازدهروا؟         
. 

 ــر ــباحاِت؟ هــل وطَ ــن كوكــبةُ ال وأي
. 

 راحوا وإنْ بكَروا؟   ى العِني، إنْ  ـي مجتلَ ـف
. 

اً؛ـاِت سن ـوِه النابض ـى الوج ـوأين أحلَ  
. 



ــر صتخِر يدــب ــٍر كال !كــم رف يف خاِط
. 

 نوــوادي ور ــبِق ال ــى ع ــيب عل ــِهقل !ِق
. 

  ــر ــنا؛ فَنأْتِس ــزاِر تغادي ــوى اِهل جن!
                                                            . 

ــاِجعةً    ِق سرــو ــي ال ــٍة يف مباِه وأُلْفَ
. 

ــا  ــى مآِلفه ــر؟ .. عل ــى وتنتظَ جرت
. 

ــةً    ــزِن طاِرفَ ــفوف املُ ــزالُ ش ــا ت أم
. 

 ــر ــونَ والنكُ ــناِفها الاله ــاُء أكْ مهد!
. 

أمشـي فينكرين  ! لغـريب ـا   صـرت ا   
. 

ــيها ــى وزر؟  ! ف ــيِت املُن ــلْ ملَواِق فه
. 

ــةٍ    ــام آِنس ــت أي ــنها؟ مض ــت م أأن
. 

*    *    * 

 ملْهــت ســِتها ت جهــوِر ب ــن ن ــدررِم ! ال
. 

 أر ـــةًوقفـــتفاَء فاِرهـــيها هقُـــب
. 

!ي األبهاِء مفْتخر  ـي ف ـهو..  ن عرِسها ـم
. 

ــٍق  ســادونَ يف ن ــلُ الغ ا الكُمهــِدي ن
. 

   رها الغــرها أطــيارــتتــأمتُّ دوح!
. 

ــيةٌ   ــِب، حان ــا القل يِب رــد ــيحةُ اهلُ مل
. 

  رــي اِفها الســن ــى أطْ ــتدير عل سوت!
                                                            . 

ــيةً  ــرى موات ــتفت الذك ــرنو؛ فتل ت
. 

*    *    * 

اِبهنيــن ــر؟ لل ــعر والِفكَ الش ــداه م ،
. 

منتجعاً)  املركاِز(ي  ـت ف ـر أن ـل ذاك ـه 
. 

ــر؟ ــداِع تبتِك ــِر اإلب ــى وت ــدت عل ش
. 

كوكــبةً) األولُمــِب(أو ذاكــر أنــت يف  
. 

ــى  ــويةً جذْلَ ــنداح أل ت ..نوتــِفر ض!
                                                            . 

ــياِء    ــت بأف ــام كان ــاِز"أي رؤى" احلج
. 

  ِدرــت بــاً وت ــِرع أقالم شــألرِض، ت !ل
. 

ــت يف   ــبٍة"وأن خأةً " نــي هم ــت كان
. 

ــياً  ــبالِد حفَ ــه ال وجــر ــه اخلَفَ انز ،!
. 

 قتــن ــرتيلِة األضــواِء، واعت ــت بت جاش
. 

اى  ـى عل ـغنهيِضفَّت  :حواملَطَ ـالص ـور!
. 

ــنحةٌ   ــرانيم جمــ ــبالِد تــ وللــ
. 

 حلْـو ..      ِهربنِعـه الـوجدانُ يجعلـى ر!
                                  .                           

 فـــيها ولـــآلداِب مـــنطَلق للفـــن
. 

ــر صتعــراِء، ت هــِة الز ضــها الغ !يف كأِس
. 

ــا ِذكــرى معــتقَةٌ  " فِللغــريِض" 
. 

ــ ــيهات ــمر: رِجيعةً يجتل والس ــب !احلُ
. 

ــبد"و  عِعلٌ " مــت شاِل مــو ــدى امل يف ص
. 

 هــِدي ــاقَى ن ــ: ماس اإلحيرــد !اُء واخلَ
. 

صدى"  العقيِق"صوتاً، و "  ةَـمبكَّ:  "اــكان 
. 

 ــر تــِنه الو لَح ــن ــاغَها ِم ــةٌ، ص ِديرو!
                                                            . 

ــعِر ملِْهمــ   ــيِق الش ــن رق ــةٌ ِم كْهةٌون
. 

منيــه ــفَر .. باملل ــيلُ والس ــواها الل !ط
. 

هنـــيهةٌ يف ِجـــواِء الفـــن آِنســـةٌ 
. 

! تـأْرج يف أفْـواِفها الذكَـر   -يف الظـلِّ -
. 

ــةُ الصــفحاِت  ــِرقَمجدولَ ــيِض، مطْ ةٌ الب
. 

!ويأْتِثـــر.. بـــاألمس جيتـــره آنـــاً
. 

ر اجليلُ مكْتحالً  ـوم!  تـ وكان ..تـكان 
. 

 ــام ــب األي هــا ت ــوحاً مب ؟.. بــذَر أو ت
                                                            . 

ــنطِْلقَها   ــرى؛ ف ــنا الذك ــف ل ــا تِش أم
. 

 عت ــيوم ــي ال ــِر؛ فه ــى املناب ــرعل !تِك
. 

ــراِفئَنا    ــرى م ــِرج للذك سن ــيوم وال
. 



  رــو ه خــاد ــواٍء س خ ــن ــةٌ ِم مهوم!
. 

ٍجـال وه ـ أصداٌء بِ  -ومـالي-يف الساحِة    
. 

  ــذَر ــالُ واهلَ ــرها اِإلمح ــفراُء عفَّ !ص
. 

ــرف يبهــ   ــةٌ ال احلَ ــالم زوبع ر، واألق
. 

ــتتِ   ســيٍش، وت ــولَ خفاِف ــو ذُي !رتقْف
                                                            . 

 ــب ــةٌويف املــ ــواق مذَأَبــ اَءِة أبــ
. 

ــروا   ــر فَانتثَ ــدبانُ الِغ يــه الد !يف ِظلِّ
. 

ــى األوراقِ   ــاِدرونَ عل والسمهرــه أَش 
. 

!رـوتنتِش..  ِو ِميالداً ـى الصح ـو عل ـتنم
. 

ــرعمةً  ــداِع ب ــى اإلب ــتكِْثرونَ عل سي
. 

!وا بِطروا ـدروا، أو سوِلم  ـوا غَ ـأو علِّم 
. 

وا سِخروا ـروا، أو جادل  ـوا عثَ ـإن حاولُ  
. 

ــعروا   ــا ش ــاِدينا مب شي ــِوفَاض !وال ال
                                       .                      

ــاءِ   ــِنس اإلحي تؤم رــع ال الش ..ــق متِس
. 

ــى ــق يرقَ ــنا، وال أُفُ ــدروا! ِفي ــا ص !مب
. 

والــنقْد ال رِحــم موصــولَةٌ بــدمٍ    
. 

 ــر ستبانُ ممــي ــا ه  ــريِب ــه الغ جو!
. 

 وهمهمــةًاًكُــلٌّ يــرجع أصــداء   
. 

!ذَرواا ن ـِف م ـي زي ـا بِهروا ف  ـيجروا مب 
. 

ـ   ىأسر !      اجلديـِد؛ فلم سقَـو مقَهطَـوي
. 

ــدىم ــِفروه ضــ ِممل ي وا؟مــِحر ــه س ا ِب
. 

ـ    ق املنشــود يف مـــأل أذلــك اُألفُـ
. 

!رـظَلُ والن ـالعق:  اِن النير -  يف العتمةِ   -
. 

أخفَـى الـتوهج عــن إدراِكهـم، وغَفَــا    
. 

*    *    * 

  ِدرــت ــوِء مقْ ثِّلُه يف الضــؤ ي ــب حر!
. 

  ــع ستــِر م ــتفَت للفك ــمح، وملْ س 
. 

ــلُّ الكــرِمي ــدر.. ِظ ــنه كَ ــى ركْ !وعفَّ
                                                            . 

   الِحِمِهــمى يف مــواروالقَــادرونَ ت:
. 

 ــر خدــِر م ــيِع الِفكْ ــني رق ــاع ب وض!
. 

  ــر بتعــوِل م ــِني الق ــني هج ــانَ ب وه!
. 

 ــر ــِر يأْتِم اجلَم ــي ــلُّ كِم ــالَ ك !وج
. 

دِعــي يف مناِبــِرنا ! وصــالَ كُــلَّ  
. 

ــرصــاغَِت العــا صيؤري بأمجــِل رــزت!
. 

ونالَــنا ِمــن وراِء الــبوِن زمــزمةٌ    
. 

 ــدــنا صتعازون ــرمى آفاِقــنا ز!
                                                            . 

ــ  ــنا زمـ ــى أبواِبـ ــتها علـ !رتقَيلَـ
. 

ه اُألطُــردِعــن تــناهــِن الطُّقــوِس تم!
. 

ــناً     مــاِفٍر ز ــناٍع س ــلُّ ِق ــار كُ وص
. 

  ــِذر ح ــق ــيها ناِع ــرين علَ ــا ي !كم
. 

وزاِمــر احلَــي مل يطْــِرب شــِبيبته    
. 

ــرآِةوذ ــتلَب اِملـ ــر.. اك مخـ !مفْتِقـ
. 

!هــذا خِفــي اللَّــوِن محتقَــر: وجهــاِن 
. 

!قَِفر..  دىـي الص ـواه، مِخب ف  ـرؤيا سِ 
      .                                                       

ــتِحلٌ     نِم، مهــو ــع بال ــا مولَ ِكالهم
. 

ــرِ   هوِن الزــت مب ــق ــتِتر.. وموثَ سم!
. 

ــنا   ــِف مأْلَفُ ى والقَصدــن ــب بال ضخم
. 

  ــام ــا اإليه ــا دام طَاِئلَه ــذَرم ! واحلَ
. 

  ــذى ــوقاِر قَ ــواِف ال ــاِت أفْ ابويف ذُؤ
. 

ــ ــوى اخلَِف ــياك اهلَ ــاِئِم، ح ــن احلَم !رِم
. 

ا بلداً ـي!  ا واحات ـي!  ا ِظلُّ ـي!  ا نخلُ ـي 
. 



  رــغ الص ــرآِتك ــاوج يف م ــا تم فم!
                                                            . 

 توــم ٍرســغ ــن ِص حاِء عــي ــزِة الفَ  بالِع
. 

رى ِظلَّهــا القَــدــدالكــرِمي، ون لُطْــف!
. 

وحنــن يف ســروٍة ميســاَء ظَلَّلَهــا    
. 

ــذاً  وِم شخــت ــِن ال عرــز تؤِف مــي !بالطَّ
. 

ــِردنا  ــراِس، يفْ بِف النــغ ــلُّ يف ش نظَ
. 

ــر؟   ــع غَِض ــنا طَاِل ــر ِفي ــلْ يباِك فه
. 

ــو إىل نــوِء ِمشــكاٍة تؤاِلفُــ  شعنان
. 

ـ   ــةُ واألبـ ــا األِهلَّ ــنذُر؟روم اج وال
                                                            . 

ا اآلفاق موصدةً؟  ـما الوقت؟ ما األرض؟ م     
. 

ــتر؟   ــِق الس ــذي مل تطِْل ــتِبين الَّ سفَت
. 

ــاوتها؛    ٍن ِغشــي ع ــن ع قــت ــا نفَ أم
. 

*    *    * 

!رواـد كَثُ ـى اَألبواِب ق  ـعل"  البغاثَ"إنَّ  
. 

 ِهلُّ ب     ــمتسراً تسن ِعلُ األرضشي ه؟ــن
. 

يــندى بــه الضــوُء، واَألنــواُء تنهِمــر؟
                                                            . 

ــ  حاً  ومــطَب صم ــاِدين ــىُء للغ ن يوطِّ
. 

!ورـا الص ـي أهداِبن ـيف الشمِس، ترفُلُ ف   
. 

ِجئْـنا علـى صـهوِة األضـواِء مســرجةً     
. 

األرضِ :  اـلُّ فيه ـختْض ذورج  ..رجوالش!
. 

ــرةً    ــِمي آِص سالو األدب ــرف نستش
. 

  ِل    -فاألرضيف املَح -    روال صد ،دال ِور !
. 

ــي   ــرهِج الص ــن ال ــنادرب ِم جيمع في
. 

ــر؟   ــنا الظَفَ ــى أياِم ــنها عل ــلُّ م !يِط
                                                            . 

ــِر  شي ــن ــذةًم ــوطن الفجــري ناف ع ال
. 

ــدروا  ــناِء إنْ ب ــذَّةَ األب ــتلِْهِمي لَ فَاس!
. 

ــروا  ــد بكَ ــر قّ ــيِك الغ إنَّ بن ــا أرض ي
. 

ــورن ! تنِء مللِعــب مه؟فَــأيظَــر!
. 

 ــم ــات مطْمِحِه ــم؟ آي  ــني أَتحلُِم
. 

 

 . وأنا رهن أسئلتكم حلني أقدم شيئاً من النماذج األخرى..  شكراً إلصغائكم-
 

  ))فتح باب احلوار(( 
 :فتح احلوار بسؤال لألستاذ علي املنقري جاء فيه قوله

ية الشعر، الشعر جيب أن يكون اجتماعياً، نربة عصبية تطغى على             بدأت الدعوة إىل اجتماع    -
 الصحافة العربية، فما مدى سالمة هذه الدعوة وصدق إمياا بغايتها، وهل تريد ضراً بالشعر؟

 :ورد احملتفي به على السائل بقوله
-        فأترك  ه موجه إىل الصحافة ورجال الصحافة هنا،       ال أستطيع أن أجيب على هذا السؤال، ألن 

 .هذا السؤال لألستاذ حممد احلساين الكاتب الصحفي الكبري
 

 :واستجابة لرغبة احملتفى به، أجاب األستاذ حممد احلساين على سؤال السائل بقوله
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-



لست خموالً باحلديث عن الصحافة، ولكن السائل       ..  بوجود أساتذة الصحافة واإلعالم   :  أوالً  -
وهي ..   فهذه مدرسة  - الفن للحياة     أي أنَّ  -يريد أن يتحدث عن كون الشعر مرتبطاً باحلياة         إذا كان   

مدرسة صحيحة، وليس الفن للفن حىت يصل إىل درجة العبث؛ طبعاً جيب أن ختدم القصيدة والقصة،                 
ذلك أخذ  وكل الفنون اإلنسانية واملعارف اإلنسانية احلياة، فإذا انسلخت عن احلياة فال قيمة هلا، ول              

 هناك فاصالً كبرياً وحقيقياً بينهم وبني املتلقي، وبني قضايا احلياة، ولذلك مل يتم              على شعراء احلداثة أنَّ   
التواصل بينهم وبني الناس، وهذا ينطبق على مجيع ما يطرق يف الصحافة من قصة أو نثر، ومجيع الفنون                  

 . الفن للحياة جيب أن ترتبط باحلياة، ألنَّ- أيضاً -
 

 :سامي محود يقول فيه. وورد سؤال من د
 االسم منك البنجر والقول عذب سكر
 ماذا لديك جواهر خمبوءة ال تظهر؟

 غزل وفيه احلب عذري يفوح ويزهر؟
 

 :ورد احملتفى به بقوله
 شكراً للشاعر، وأنا سعيد ذه العبارات اجلميلة وذا الشعر اجلميل، ولكنين ماذا أفعل؟ هل               -

ما كنت أتوقع من تالمذيت أيام كنت مدرساً للغة العربية بأن ميدحوين، فما بالك                 :  أبكي سروراً 
بأساتذة، ونقاد، وشعراء، وأعالم، يعين يوجهون يل شيئاً من هذا املديح؟ فأنا مسرور به وممنت؛ وأشكر                

 .لكم عطفكم ولطفكم
 

 :ووجه األستاذ صاحل باقالقل السؤال التايل
 القضايا اإلسالمية؟ ما هي إسهاماتكم يف خدمة -

 

 :وأجاب الشاعر فاروق بنجر بقوله
 بيتاً نشرت يف جريدة     ٨٦ وهي طويلة حتتوي على      - كتبت عدة قصائد، ولعل قصيديت املدى        -

 لعلها متس هذا اجلانب إىل أبعد احلدود، تركت نفسي على            -الندوة، نشرها األستاذ حممد املفرجي      
    يل الشعرية املدلوالت، اليت أردت هلا أن تعرب عن موقفي يف هذه            ل الدوا سجيتها أعرب عن موقفي، وأمح

القصيدة، وال يتسع الوقت إللقاء مثل هذه القصيدة الطويلة عليكم وإن كانت موجودة لدي؛ وهناك                
قصائد أخرى، ولعلي لو حتدثت عن جتربيت الشعرية أنين تقاطعت خالل مخسة وعشرين عاماً مع كثري                 

يف قصائد عدة كتبت شعراً يتعلق      ..  واإلنسانية، واالجتماعية، والتربوية، إخل   من التجارب الروحية،    
 .باجلانب الروحي، وشعراً يتصل مبا يسمى اآلن مصطلح األدب اإلسالمي



 وأنا شاهدت األستاذ الدكتور حممود زيين األستاذ الكبري، وأرجو أن يعذرين إذا قلت، وأن                -
خدام األدب اإلسالمي والشعر اإلسالمي ألمور عدة، ولكنين        يعذرين صحبه الكرام أنين ال أفضل است      

 مقالة عند صديقي األستاذ بكر بصفر، عندما كان حمرراً يف جريدة املسلمون يف الصفحة                كتبت مرةً 
األدبية والثقافية، وضمن هذه املقالة تعرضت قليالً ملصطلح األدب اإلسالمي والشعر اإلسالمي،               

االجتاه اإلسالمي أو أدب االجتاه اإلسالمي، ولعل الَّذين قرؤوا التنظري          ولكنين استخدمت مصطلح شعر     
 والتنظري  - التنظري األول كان لألستاذ سيد قطب رمحه اهللا          -الثاين بعد التنظري األول لألدب اإلسالمي       

: الثاين ألدب االجتاه اإلسالمي، كان ألخيه الشيخ حممد قطب، كان يقول يف كتابه عن الفن اإلسالمي               
 -وأنا أقول بصراحة    "  حىت اآلن ال يوجد أدب إسالمي     "  :منهج الفن اإلسالمي، فقال يف هذا الكتاب      

 ليس هناك شعر يف شعر االجتاه اإلسالمي يرقى         -فيما عدا ما كتبه الشاعر اإلسالمي الكبري حممد إقبال          
.. ترمجة إىل اللغة العربية شعراً    إىل العاملية مبستوى هذا الشعر الَّذي كتبه حممد إقبال، حىت يف صيغته امل             

فتقاطعت جتربيت مع التجربة اإلسالمية، وكتبت شعراً يف هذا االجتاه، وما زلت أحتفظ بنماذج من هذا                
 .الشعر

 

 :ووجه األستاذ عدنان حممد حسن فقي السؤال التايل
تمع إىل   هل لنا أن نعرف مىت كان مولد أول قصيدة كتبتموها وما مناسبتها؟ وهل لنا أن نس                 -

أبيات منها؟ ومن هو الشاعر الَّذي تأثرمت به، وكان الدافع إىل ما وصلتم إليه من مكانة شعرية؟ مع                    
 .خالص حتيايت

 لقد كان أبوك أطال اهللا عمره أحد الشعراء املؤثرين، ولن أنسى أننا رددنا يف كلية اآلداب                  -
ذ عبد املنعم القني، أحد مريدي األستاذ        عندما كنت طالباً، وكان أحد مريديه زميالً يل امسه األستا          

الكبري الشاعر حممد حسن فقي، وكان حيفظ له أبيات غري منشورة أو ممنوعة من النشر وهي يف غاية                   
 :منها أربعة أبيات يقول فيها.. اجلمال، ليتين أتيت ا اآلن

ــد   ــجان واح ــيين بأش ــيف تواس فك
. 

الدنــيا بأشــجان أمــة  أتــيت إىل  
. 

 

 :وأجاب الشاعر فاروق بنجر بقوله
نعم يا سيدي بدأت جتربيت يف أواخر الثمانينات اهلجرية عندما كنت يف املرحلة             ..   كالم مجيل  -

 وقت مبكر، وألحتدث    الثانوية، أنا من الشعراء الَّذين مل يكتبوا الشعر أو يدخلوا هذا العامل السحري يف             
بعد قليل عن جتربيت الشعرية، فسأوضح شيئاً من هذا القبيل، ومن حسن احلظ نشرت أول جتاريب                  

 وهي من أربعني بيتاً     -الشعرية بإيعاز من بعض األصدقاء، قالوا يل إذا استطعت أن تنشر قصيدتك هذه              
 إذا استطعت أن تنشر القصيدة يف جملة        -ية  تقريباً يف جملة املنهل، ومل تكن لدينا كما تعلمون جمالت أدب          



 لكبار الشعراء؛    ال ينشر إالَّ   - رمحه اهللا    -املنهل، فهذا اعتراف بأنك شاعر، ألن الشيخ عبد القدوس          
كتبت قصيدة وكتبت هلا ديباجة وأرسلتها للشيخ، وكنت قد قلبت النظر فيها مرات عديدة، وأرسلتها               

 -ن الصفحات، وإذا به ينشرها مع مقدميت ومع كلمة مجيلة            وكنت أنتظر رداً منه يف أي صفحة م        
 مث أرسل يل رسالة ال زلت أعتز ا خبط قلمه، مث بدأت بعد ذلك؛ لكن هذه األشعار اليت                    -يرمحه اهللا   

نشرا أعتربها بداية، وإن هذه البدايات كانت ضحلة إىل حد ما، فلم أعرف الشعر الَّذي كتبته إذا                  
 .عد خترجي من اجلامعة بكان جيداً إالَّ

 

غازي زين عوض اهللا، من جامعة امللك عبد العزيز كلية اآلداب قسم            .  وورد سؤال من د   
 :اإلعالم جاء فيه

 بني الشاعرية وااللتزام االجتماعي خيط رفيع، فما هو موقف شاعرنا من هذه اخلريطة يف ظل                -
 املسؤولية االجتماعية ونظرية احلرية؟

 :ئالًوأجاب احملتفى به قا
-        ر شهادة الدكتوراة وعاد إىل جامعة امللك        شكراً لألستاذ الدكتور، أنا أحبه وأعرفه منذ حض

         ه يتعلق بالواقعية االشتراكية، أيضاً ألن جتربيت       عبد العزيز، ولكنه سؤال صعب، رمبا يتبادر إىل ذهين أن
 الواقعية االشتراكية فكانت هلا قيم      تقاطعت مع الواقعية عموماً، ولكين أؤمن بالواقعية اإلسالمية، أما         

لوجية واجتماعية تتعلق باتمع، ولكنها كانت مثالية كانت سوداوية، وعندما تداخلت مع األيد              
لوجي، حبطت هذه االشتراكية    واالشتراكية الشيوعية، ودخل فيها شيء من الصراعات والصراخ األيد        

ات العربية عموماً، خصوصاً يف مشال أفريقيا،        أو الواقعية االشتراكية، صحيح إا أثرت يف البيئ         
 يف األدب اإلنكليزي احلديث؛ ومن يتذكر الشعراء الثالثة         - أيضاً   -والعراق، وسوريا؛ وكادت تؤثر     

، كانوا تأثروا بالراديكالية، واالشتراكية، والشيوعية، الواقعية االشتراكية؛          ..لويس داي وجمموعته  
ا إىل التحديث الشعري الَّذي تعلق باألفكار العلمانية والتحررية، وملا           ولكنهم يف النهاية انصرفوا عنه    
 .انصرفوا عنها قالوا شعراً مجيالً

 

ال شك أن املسؤولية االجتماعية مسؤولية الشاعر، والشاعر ينبغي أن يكون           :   على كل حال   -
 واإلنسانية؛ فالوطن هو جزء     اجتماعياً، مبعىن أنه فرد من اتمع، فإذا كان يقدم قيمة الوطن، والوطنية،           

من هذا اتمع؛ أما االلتزام الَّذي يردده النقاد كثرياً، وهو من ضمن النظريات االشتراكية الشيوعية،                
 االلتزام الشيوعي، حىت مل يقل هناك التزام إسالمي؛ هذا          االلتزام الشيوعي مل يعرف التزام يف الشعر إالَّ       

زم مببادئه اليت كوا لنفسه، وهذا يكفي دون أن أطيل؛ وشكراً            يف رأيي، ولكن على الشاعر أن يلت      
 .لكم



 :ومن األستاذ عبد اهللا ترمجان ورد السؤال التايل
 عن بعضهم، ويل رغبة أن أعرف ما هو         - يف بعض األحيان     - نعرف أن الشعراء يتحدثون      -

 رأيك يف شعر األستاذ عبد السالم حافظ؟
 

 :وأجاب احملتفى به قائالً
 كان أحد الشعراء املبدعني ال شك، من شعراء املدينة، كانت           - رمحه اهللا    -ت ناقداً، لكنه     لس -

 كان من   - رمحه اهللا وغفر له      -له صوالت وجوالت منذ كنت على مقاعد الدراسة طالباً، ورمبا            
د املكثرين، وأنا ال أحب لنفسي اإلكثار وال أحب الشعراء املكثرين، وقد ذكر زميلي األستاذ حمم                

موسم ابن زريق البغدادي له قصيدة واحدة، جعلته من كبار الشعراء العرب؛ ومالك بن نويرة له                  
قصيدة واحدة مل يعرف غريها، وكان شاعراً؛ ورمبا خرج علينا شاعر بقصيدة واحدة أكثر مما خيرج                  

 احتفال  ، وأنا أعرف ناظماً يف مكة املكرمة له مطبخ شعري، كان يف أي              ..علينا شاعر مبئة قصيدة   
 يذهبون إىل ابنه ويقولون له      - فأنا أغتابه اآلن ولكن أقدره كإنسان        -تربوي يف مكة يذهبون إىل ابنه       

لينظم لنا أبوك قصيدة عن املتقاعدين، قصيدة يف حفل تكرمي الطالب، قصيدة نلقيها أمام سعادة مدير                 
وقلت !  قصيدة حسب الطلب  التعليم، قصيدة نلقيها يف والدة، فهذا شيء عجيب أن يطبخ الشاعر             

ليتك تقول ألبيك أن يفتح مكتباً للشعر بدل        :   وقلت له  - هذا الصديق املدرس     -لزميل لو أنين داعبته     
 كان أحد كبار الشعراء يف اململكة العربية السعودية، ويكفي           - رمحه اهللا    -العقار، فالشاعر حافظ    

 . هذا
 

  ))جتربة احملتفى به الشعرية (( 
 :تفى به األستاذ الشاعر فاروق بنجر جتربته الشعرية، فقالمث قرأ احمل

  ))التجربة الشعرية(( 
 :الشعر

الرسم :  وخصوصاً"  الفنون التشكيلية "  : الشعر تشكيل لغوي فين للرؤيا، وهو بذلك يلتقي مع         -
أو التصوير والنحت، يف استخدام األدوات الفنية يف خلق التكوين، ذي الضوء، واللون، والظل،                

 ..لبعدوا
يف تقنيات  "  الفنون التشكيلية "  : ويف ضوء هذا التالقي الفين يصري للقصيدة أن تستعري عناصر          -

 .بنائها، لتكون بنية شعرية حية، كلية، مركبة



 :عملية اإلبداع الشعري
، مبعىن أن مثة أبعاداً نفسية، ولغوية، وفكرية تشكل اإلطار          )كلية( الكتابة اإلبداعية جتربة فنية      -

 يؤرقين يف املزاوجة بني الرؤية والرؤيا؛ بني التشكيل           هم - عندي   -لي للتجربة؛ فلحظة الكتابة     الك
               الدوال  لُاملكاين والتشكيل الزماين، طلباً لإليقاع الَّذي جيسد احلالة يف سياق لغوي فكري، حيم 

 .املدلوالت املوحية املعربة عن التجربة
 

طبيعة :  (عملية فنية نفسية مركبة، يتداخل فيها املزاج النفسي        إن عملية اخللق الفين يف الشعر،        -
مع الثقافة واالجتاه الفين، ويصطرع خالهلا اهلاجس أو الرافد اإلهلامي مع اإلسقاطات            )  التركيب النفسي 

 عندي  - للتداعيات، ألن العملية الشعرية      - غالباً   -النفسية يف الوعي والالوعي، لكنين ال أستسلم        
فهي حوار مع الكلمات املوحية ال      )  سريالياً( عملية فنية واعية، وليست ومياً نفسياً         -على األقل   

 !املهومة
 حلظة التنوير، وهي اليت أختتم ا القصيدة وأضع القلم؛ وأنا           - كما يف القصة     - ويف الشعر    -
 وأنْ..   ومع الرمز   أن تتناغم األنساق التعبريية مع اإليقاع، ومع الصورة الشعرية،          - دائماً   -يهمين  

بالصياغة، وما  )  اجلاحظ:  ( يف بنية القصيدة، وهذا ما مساه      - عرب الرسالة    -تترابط السياقات اللغوية    
 .بتآلف البنية والنسج) رانسوم: (مساه الناقد األمريكي

 

  ))تقنيات القصيدة(( 
 :القصيدة التوليدية

د من رؤية الحمة، وامضة، أو مكثفة، يف         القصيدة التوليدية نسق تعبريي ذو صور مترابطة، تتول        -
ذات وحدة  "  كلية"عبارة أو بنية مركبة؛ تؤلف بينها وحدة الداللة واهلدف؛ وهي حماولة لنسج قصيدة              

 .عضوية
 بصياغة   لتفي  والقصيدة التوليدية تنحو إىل اقتباس التقنيات الفنية املتنوعة من الفنون املختلفة،           -

 .ف خلق عالقات لغوية جديدة يف تشكيل البنية الشعريةسياقات تعبريية حديثة، تستشر
 إنين أؤمن بتراسل الفنون واملعارف، إلضفاء أبعاد تكوينية تناغم بني الشكل واملضمون، عرب               -

 .معطيات فنية جديدة
 

 والقصيدة ذات اللقطات أو اللوحات السينمائية، أو التليسينمائية، تستعري من تقنيات الفنون             -
) الفالش باك ( السيناريو، واحلوار، واملونتاج، واللقطة الوامضة، والصورة الرجعية            :السينمائية

 ..والصدى، واملؤثرات الصوتية



 :القصيدة الكاريكاتورية
 جتيء عارضة يف سياق قصيدة قدمية       - فيما أعرف    - كانت الصورة الشعرية الكاريكاتورية      -

 يف شكل   - مكرباً مبالغاً فيه      -جتسيد الشيء   أو حديثة؛ وإذا كانت اللوحة الكاريكاتورية تعين         
 اليت أتوسل ا يف هذه التجربة       -مضحك الذع يتضمن السخرية النقدية، فإن القصيدة الكاريكاتورية         

 ترمي إىل اختزال الشيء، وجتسيده، وتشخيصه يف لقطة ترميزية، أو إحيائية حركية ملشهد أو حالة أو                 -
 -من صورة مصحوبة    )  الرسم الكاريكاتوري (ة فيها تفوق ما يف      موقف، ولعل الصيغة الكاريكاتوري   

 بكلمات للتعليق، ألا تقتنص من اللغة الصوت، ومن املوسيقى اإليقاع، ومن التصوير اللقطة              -عادة  
 .احلسية ذات الرمز واإلحياء

*     *     * 

  ))من مقومات التقنية الشعرية (( 
 :الترميز

ت دالالت جديدة غري تلك املعاين املعجمية، فتغدو كائنات موحية؛           يف الشعر، تتلبس املفردا    -
وليس الترميز جمرد تركيب للمفردات يف عالقات لغوية مقصودة، ألن صياغتها يف نسيج العبارة                 

 إذن  -فالترميز  )  املوسيقى(الشعرية تقتضي مؤالفة النسق التعبريي بني الداللة املعنوية واإلحياء الصويت           
 . لدى الشاعر املبدع، الَّذي ميتلك أدوات الفن فيصوغها يف أطر مجالية معربة أداة فنية-

 :اإليقاع
 للوحدات الصوتية، وإمنا هو تواتر ائتالفات أصوات          ليس اإليقاع تلك الصورة املوسيقيةَ      -

 .احلروف والكلمات يف التراكيب اللغوية، وتناغمها مع أنساق التعبري يف البنية الكلية للنص
تطيع الشاعر أن يداخل بني وحدات صوتية متعددة، ليولد إيقاعاً جديداً يكسر به رتابة                ويس -

 يكون مثة نشاز يف التركيبة اإليقاعية، ألن        األوزان التقليدية املطردة يف املوسيقى الشعرية، بشرط أالَّ       
 .املوسيقى الشعرية وحدة نغمية تأىب النشاز

 :الصورة الشعرية
يبة لغوية إحيائية خللق احلالة وبعثها يف املتلقي، وتكون الصورة حية              الصورة الشعرية ترك   -

 .وامضة إذا يأ هلا أن تؤالف بني تداخالت معطيات احلواس
 

 :مث طُلب من احملتفى به أن يواصل إلقاء بعض قصائده، فاستجاب وقال
 -أيضاً    - لقد كتبت الشعر احلديث والشعر التقليدي الشطري املعروف األصيل، وكتبت             -

 القصيدة املدورة؛ وهذا مقطع من قصيدة أغنية للطفولة          - أيضاً   -القصيدة احلرة التفعيلية، وكتبت     



والوطن، نشرت سابقاً، حتدثت فيها عن قضية الطفل، وتربية هذا الطفل، وتنشئته، وغرس قيم الوطنية               
 :واإلنسانية وحب الناس، وهذا املقطع األخري منها أقول فيه

 .. ضفتانالبالد هلا
 على ضفة تتسامى املدينة بوابة للزمان

 ويف ضفة تتنامى الرباعم بيضاء مث ختب على األرض
 ..مصبوغة بدماء الورود

 ..وجتدل راً على الضفتني
 .وتكتب بدء الزمن.. فتقرأ وجه البالد
 ..وطن.. لتضيء الوطن

 ..ويد تطفئ الوهج الشفقي عن املتعبني
 ..ية الريح متكأ من فننتوطئ لالهثني بأود

 من يضمخ باملزن وجه الوطن؟.. وطن
 
 : هذه مرآة الورد-

 شغف.. هذا العطر املتناثر يف القلب
 وحبيبة أيام العنقود تشف على فنن

 فريقرقين يف آفاق عشيات البستان هلف
 هفهف قليب، هفهف نسرين شقائقها

 فعطفت خطاي على صوت يف أفنان شفيف املاء هتف
 أتدىل يف غصن حمياها.. لقاهاأ

 أتراها تتداىن يف عنقود ترف؟
 يا سكرة الشعر وسكرة الزهر وسكرة القمر
 يرف؟.. يرف القلب.. ملاذا حني تطالعين مرآة الورد يرف القلب

 

قصيدة أنت أحلى   :  لكنها عاطفية وجدانية سألقيها اآلن، أو مقطعاً منها       ..   وهذه قصيدة قدمية   -
 :من احلب

ــ ــدب وغن ــوة اهل ــريهما نش  يت يف
. 

تــوهجت يف عينــيك يــا حلــوة اهلــوى 
. 

ــأرج باخلصــب  ــنجوى وت ــه ال ــذ ب تل
                                                         .    

م شائق الصبا  ـن ف ـي م ـت كأس ـوأترع 
. 



ــوان علــى دريب؟ ــنجوى ث شــذاك أم ال
. 

أمغتــبق هــذا الــرحيق ألبــتدي    
. 

ــيب؟   ــاذبين قل ــزجنا أم جي ــا امت إذا م
. 

ومعتــنقاً غصــناً مــن الفــيض والــرؤى 
. 

ــرب  ــارة يف الق ــنا الغض ــبوح يهادي ص
. 

ــدى     ــة وامل ــبدين البشاش ــك ت لعل
. 

ملــرفأ الــرحبهلــذا الــندى املــنهل يف ا
                                                            . 

تقــارب قلـــبانا فأنـــت خالصـــة  
. 

ذبـل الع ـى املنه ـمن الشجن الظامي إل   
. 

أنـــين مل آل فـــيك عاللـــةعلـــى  
. 

 ــى صــب ــوب عل ــنقوده صــب يل بع
. 

وأدنـــيت آفاقـــي إلـــيك فكلـــنا 
. 

ــيكـــب بالقلـــل تصــلني القلـــفه ــدب؟ ب أناج ــة احل ــن دوح أم تغضــني ع
. 

ن احلب ـى م ـت أحل ـوأحالك عندي أن  
                                                            . 

ــوى   ــتفاتك لله ــهى ال ــا أش ــنني م تغ
. 

 

 : وهذه أغنية-
 ســـيحمل يل املـــوعد؟ ومـــاذا

. 

ــد   ــم غـ ــي أي حلـ ــداً نلتقـ غـ
. 

ــد ــبه املوصــ ــنداح كوكــ ويــ
                                                            . 

ــر   ــتق عطـ ــرى يتفـ ــداريتـ املـ
. 

يرقــــرقه الســــانح املســــعد؟
. 

وأي انـــتظار رهـــيف الصـــبا   
. 

ــوقد  ــق املــ ــغلين العابــ ويشــ
. 

ــي   ــنني اللهـ فيلـــج بلقـــيب احلـ
. 

ــد ــه األبعــ ــومض يل أفقــ ويــ
. 

ــا     ــر اخلطـ ــع ـ ــل أوقـ أطـ
. 

ــنهد   ــوه تـ ــىن حنـ ــري املـ وطـ
                                   .                          

ــفتيه   ــف دريب إىل ضـــ وأعطـــ
. 

يوشوشـــنا والـــرؤى مشـــهد  
. 

تطــــيف بــــنا ورذاذ الــــندى 
. 

ــذا الـــرحيق الَّـــذي نفقـــد وهـ
. 

ــنا     ــتهى يف الس ــذى املش ــذا ش أه
. 

وتومـــئ يل يف الشـــغاف يـــد  
. 

ــره    ــن عطـ ــتأرج مـ ــدي تـ يـ
. 

يهفهفـــــه رشـــــأ أغـــــيد
                                                            . 

أخــــف إىل ولــــع األقحــــوان 
. 

ــد؟   ــا ننشـ ــنا مبـ ــن عليـ يضـ
. 

ــوى   ــا للهـ ــب مـ ــة القلـ أرحيانـ
. 

ــتأ يف قو ــهد ونفــ ــه نســ ســ
. 

فريشــــفنا كأســــه يف الــــرؤى 
. 

ــد  ــىن فدفــ ــنا يف الضــ وقلبــ
. 

تـــباعد مـــا بينـــنا ظلـــنا    
. 

ــد؟  ــذي أنشـ ــا الَّـ ــامعة مـ وسـ
                                                            . 

أناظـــرة يف شـــفوف الـــرؤى   
. 

ــنفد  ــبث ال تـ ــن الـ ــالالً مـ ظـ
. 

أعـــيذك بالقلـــب أن تســـأمي   
. 

ــوجد  ــئ املــ ــألفين الظامــ تــ
. 

ــذا أنــا فــيك لــو تعــرفني      وه
. 

ــرد،  ــيب املفــ ــنمها قلــ ينمــ
. 

أمتــــتم بالــــورد واألغنــــيات 
. 



ــد  ــة حتســ ــدها حلظــ دهــ
                                                            . 

ــة   ــرنيمة عذبــ ــبال تــ ويف الــ
. 

ــعد  ــو تسـ ــيهات لـ ــذي اهلنـ هلـ
. 

ــيت   ــب؟ واهلفـ ــو احلـ ــذا هـ أهـ
. 

ــد   ــم األملـ ــا احللـ ــه أيهـ وِتـ
. 

ــب  ــيء  .. أح ــباح أض ــا ص إذن ي
. 

وينســــاب يف ظلــــها املــــورد
. 

ــب  ــدوايل .. أح ــون ال ــتنمو غص س
. 

ــرقد  ــي الفــ ــق يف أفقــ ويألــ
                                                            . 

ــداً   ــيامسني غــ ــنين الــ وحيضــ
. 

أهـــذى الـــثواين غـــداً عســـجد
. 

ــدل    ــزمان املـ ــا للـ ــد آه يـ غـ
. 

تـــرى ســـوف يـــبعد يل الغـــد؟
. 

ــيق   ــر عبـ ــي أي زهـ ــداً نلتقـ غـ
. 

 
 

  ))داخلة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجهم(( 
 :مث يطلب احملتفي الكلمة فيقول

 استسمحك يا أستاذ فاروق، لقد حضر معنا يف هذه األمسية لتحيتك سعادة الدكتور شهاب               -
مستر :  مججوم، وكيل وزارة اإلعالم، وبرفقته شخصيتني من إذاعة اليب يب سي املشهورة، األول               

سام ينقر مدير عام اإلذاعات املوجهة يف إليب يب         :  ئب رئيس إليب يب سي، والثاين     روبرت فليبس، وهو نا   
 .سي، وألما سيغادران الليلة إىل لندن، فقد اعتذرا باالنصراف

 

 أن أرحب بأساتذة كرام من املغرب، شرفونا خصيصاً، فال بد           - أيضاً   - ذه املناسبة أحب     -
حممد األشعري،  .  د:  سية، وأرحب م أمجل ترحيب، وهم      وهم على املنصة الرئي   ..  أن نعرفكم م  

حممد الوقيدي،  .  الشاهد البوشيخي، مدير مركز دراسة املطلحات؛ د      .  رئيس احتاد الكتاب املغاربة؛ د    
أمحد اليابوري، رئيس إحتاد    .  أستاذ فلسفة؛ األستاذ عبد الكرمي بورشيد، كاتب وخمرج مسرحي؛ د          

 وذه املناسبة هو شاعر     - جملة أدبية    -ن األمرايت، مدير جملة املشكاة      حس.  الكتاب املغاربة السابق؛ د   
كبري ومعروف إذا اتسعت الفرصة اليوم، وهنا أكثر من شاعر نود لو اتسع الوقت أن نستمع إليهم؛                  

عبد احملسن احلليت، وقد استمعتم إىل      :  ومن ضمن الشعراء املوجودين الشاعر األستاذ املعروف الزميل       
 - أيضاً   - رائعة؛ كما إنه معنا      - يف احلقيقة    -جلديدة اليت ألقاها يف اجلنادرية، وهي قصيدة        قصيدته ا 

باعتبار أن هذه   :  األستاذ عبد اهللا جرب، الشاعر املكي املعروف، األستاذ سليمان الفيفي؛ ويف احلقيقة            
 نقتطع من   األمسية مكرسة لألستاذ فاروق بنجر، فهو عروس هذه األمسية، لذلك ال نستطيع أن              

الوقت الَّذي له وستكون إن شاء اهللا لنا أمسيات مع باقي الشعراء، مع احترامنا وتقديرنا هلم، وترحيبنا                 
 .م



 :وقد علق احملتفى به على ذلك بقوله
أتذكر قوالً للفنان املطرب الكبري السابق حسن        ..  شكراً لكم وأنا رهن إشارتكم    :   سيدي -

 يريد أن يغين؛ ولكين ال أريد أن أكون كذلك، فهو رجل            ا جاء مطرب  جاوه، كان يقول هذه ليليت، إذ     
وأرجو أن خيفف،   .  كبري وله فلسفته، وأنا يل فلسفيت؛ والشاعر عبد احملسن احلليت شاعر جريء جداً            

أنا أكرب منه يف السن، مسعت ذلك اإلطراء من األستاذ حممد املفرجي، وحبذا لو مسعنا               ..  أنا خففت قبله  
يت ألقاها؛ وأرحب جبميع احلضور من خارج بالدنا العزيزة، وأنا أعرف الشاعر الكبري حسن              قصيدته ال 

وكنت أمتىن أن تصلين    "  املسلمون"  :ويف جريدة "  األدب اإلسالمي "األمرايت، وقرأت له كثرياً يف جملة       
 .جملته املشكاة، وأن أحصل على شيء من شعره، وأرجو إذا أتيحت الفرصة أن يعرفنا بنفسه

 هذا شاعر كبري من الشعراء الَّذين استطاعوا أن يتبنوا التقنيات الفنية احلديثة ملا مسي يف الشعر                 -
احلديث أو احلداثي، حنن ليس لدينا حداثة أبداً، هذه حداثة غربية؛ واستخدام هذه التقنيات الفنية اليت                

 وأنا ذكرت امسه بني كبار الشعراء       ذكرا قبل قليل يف الشعر الَّذي مسيته شعر االجتاه اإلسالمي بقوة،          
         ذكر يف استفتاء األستاذ بكر بصفر يف        الَّذين رادوا اخلطوات األوىل لشعر االجتاه اإلسالمي، رمبا ي

 .جريدة املسلمون هو أحد هؤالء الشعراء املبدعني يف حتديث شعر االجتاه اإلسالمي
 

 :ويعقب احملتفي على ذلك بقوله
روق بنجر، األقربون األقربون منون عليهم، وباعتبار أنه من أبناء             إذا مسح يل األستاذ فا      -

ثنينية شعرية، وسيكون فارسها اللواء علي زين العابدين،        ا  - أيضاً   -الوطن، وباعتبار االثنينية القادمة     
ألنه سيغادر اململكة، فإذا وافقتم     ..  ولنترك اال لشاعر هذه األمسية إذا تكرمتم واألستاذ األمرايت         

 ألين ال أحب أن أفرض رأياً؟.. على هذا الرأي
 مث طلب من األستاذ عبد احملسن حليت أن يتقدم إىل طاولة اإللقاء ليلقي قصيدته، بعد                   -

 . التعريف بنفسه للحضور
 

  )) يلقي قصيدتهتالشاعر عبد احملسن حلي(( 
 :مث تقدم الشاعر املبدع عبد احملسن حليت وألقى قصيدته، فقال

 . أوقاتكم بكل خري أسعد اهللا-
مل أرد وال أريد أن أقتحم على الشاعر األستاذ فاروق بنجر عرسه هذه الليلة، وال                :   احلقيقة -

يوجد لدي يف احلقيقة ما ميكن أن ألقيه أو ما ميكن أن يقرأ؛ ما ألقيته يف اجلنادرية كان قصيدة سياسية،                    
اً جداً، خصوصاً يف هذه األيام، واجلو الَّذي        موضوعها ثقيل جداً، ومضموا ثقيل على املعدة جداً جد        



سأقرأ بضعة أبيات   .  نعيشه هذا املساء جو ال جيب تعكريه بقصيدة كتلك، استجابة لكرم الزميل فاروق            
من قصيدة غزلية هي آخر ما كتبت، هذه القصيدة كنت أمسع من بعض الشعراء أن املرأة أحياناً أو يف                   

 أستسخف هذا   - يف احلقيقة    -كون احلافز وراء الكتابة، وكنت      أغلب األحيان تكون امللهم وقد ت     
 :فكانت هذه القصيدة هي نتيجة التجربة.. القول وال أوليه أي بال إىل أن جربت

ــواما ــدت أكـ ــيت غـ أوراق خربشـ
. 

ــاً    ــالم كالم ــد الك ــبت مل يع ــذ غ م
. 

ــى    ــرام قدام ــعري يف الغ ــا وش وأن
                                                            . 

ــادرت الكــتابة شــرفيت  ــذ غــبت غ م
. 

ــا  ــالم متامـ ــة الكـ ــتعطلت لغـ فـ
. 

واألجبديـــة قـــد توقـــف قلـــبها 
. 

أيــزيد عامــاً أم ســينقص عامــا؟   
. 

ــرةً   ــري م ــل لعم ــبت مل أحف ــذ غ م
. 

وتشــات كـــل النســـاء قـــواما 
. 

ت الفصول كبعضها  ـت أصبح ـذ غب ـم 
. 

ــا   ــوالً وال أكمامـ ــتلف طـ مل ختـ
                                                            . 

ــكاهلا    ــتوت أش ــاتني اس ــىت الفس ح
. 

فــــتماثلت وتشــــات إامــــا
. 

ــماا     ــدت بص ــل وح ــىت األنام ح
. 

اماـن ه ـع م ـت م ـت انطلقت ومه  ـكن
. 

ــراً    ــيئاً آخ ــنت ش ــيابك ك ــوال غ ل
. 

أـــي غـــراماً أو أعـــيد غـــراما
. 

ــئاً   ــد يب عابـ ــيب مل يعـ ــن قلـ لكـ
. 

 

  ))الشاعر األستاذ سلمان الفيفي يلقي قصيدته(( 
 :مث طلب من الشاعر سلمان الفيفي أن يلقي قصيدته فقال

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
ما كنت أريد أن أقف هذا املوقف، ومل أكن مستعداً لذلك، ولكن األستاذ عبد               :   يف احلقيقة  -
 حيبنا وحيب أن يرانا نتكلم ويسمع شعرنا وأنا فيفي بالكرتون، حىت اإلذاعة ما                - دائماً   -املقصود  

ث ومل نتأثر حبضارة غربية وشعرنا قدمي، وكثري وطويل          تصلنا إال أحياناً؛ فلذلك ال حنب الشعر احلدي       
هنا قصيدة وصفية نقول منها بعض      .. الشعر مىت ما شئنا ولعل هذا من العيب        - احلمد هللا    -وإنا نقول   

 األبيات، ألن األخ األستاذ فاروق مل يبق لنا ما نقول، فماذا نقول بعد األستاذ احلبيب؟
ــندم ــبل الت ــنفس ق لكــنت شــفيت ال

. 

ــبابة   ــيت ص ــبكاها بك ــبل م ــو ق ول
. 

بكاهــا فكــان الفضــل للمــتقدم   
                                                            . 

ــبكا  ــي فهــيج يل ال ولكــن بكــت قبل
. 

 

 : أقول-
ــرانا  ــباباً وأق ــد أح ــى العه منضــي عل

. 

ــا   ــد بان ــيه ق ــا خنف ــريض وم ــار الق ث
. 



وإن تبدلـــتم باألهـــل جريانـــا  
    .                                                         

در شيمتنا ـا الغ ـى م ـداً مض ـمل ننس عه   
. 

ــا  ــثما كان ــقيم حي ــب س ــم احمل جس
. 

خنفـي اهلـوى واهلـوى مل خيـف صاحبه          
. 

ــانا   ــد ص ــد ق ــيم العه ــته لعظ ولي
. 

ــرك األشــجان أطفأهــا  ح ــن فلــيت م
. 

ــرانا    ــرور حس ــل املس ــرةٌ جتع ونظ
. 

ــته   ــره دلٌّ وطلعــ ــنه غــ لكــ
. 

ــا  ــرتاح وهلانـ ــل املـ ــادٍة جتعـ لغـ
                                                            . 

ٍةـي بتابع ـا نفس ـا شئت م  ـل كم ـفاعم 
. 

ــر قــ  ــه األم ــراره يل ووج ــاأس د بان
. 

تـه فاتضح ـوى شطري ـت اهل ـفقد حلب  
. 

ــوانا ود ــيت معــ ــا القــ اً ومــ
.١١ 

هـــفمــا ظفــرت مبخلــوٍق أبادل   
. 

  *    **   

ــنآنا؟  ــد ش ــوق اخل ــع ف وترســل الدم
                                                            . 

ــقٍ    ــالل يف قل ــى األط ــايل أراك عل م
. 

ــيانا  ــالالً ونس ــوماً وأط ــحت رس أض
. 

ــية   ــيها ميانـ ــاراً تعفِّـ ــي ديـ تبكـ
. 

  اناـاء فست ـب احلسن ـا الكاع ـتسحب
. 

كأنــه مل يكــن فــيها األنــيس ومل    
. 

ــام أزم   ــرح األنع ــن مس ــاومل تك ان
. 

ــدها  ــنجع اآلرام تقصـ ومل تكـــن مـ
. 

*    *    * 

يــا غــارة اهللا كــم قــد هــاج أشــجانا
. 

ــياً   ــيه خمتف ــذي نبك ــزمان الَّ مضــى ال
. 

ــا    ــلمى وريان ــبا س ــرتك الص وذكَّ
. 

ــا أملٌ   ــرى هل ــنأي والذك ــزك ال ــد ه ق
. 

ــرعانا    ــاب مل ــر منس ــاء كالعط وامل
. 

ــأ   ــلٌ وذا رشـ ــتلك ورق وذا ظـ فـ
. 

فـــيا رعـــى اهللا مـــرعياً ورعـــيانا
                                                            . 

ــت   ــد رتع ــباد ق ــى ويف األك آرام مرع
. 

*    *    * 

ــراح أحــزاناوإذْ ــا تصــبح ــا ا ألف
. 

إين تذكــرت أيامــاً لــنا ســلفت    
. 

اـر حريان ـى الده ـداً وأضح ـلذاب وج 
. 

اـو جواحنن ـا تشك ـم الصب م  ـو يعل ـل 
. 

*    *    * 

ــوانا   ــنافاً وأل ــم أص ــرع اهل ــد جت ق
. 

 تدــعال تــأمن الدهــر مهمــا ســاعةٌ س
. 

ــا    ــذي كان ــي يل الَّ ــيايل ختف أنَّ الل
. 

واألفـراح تغمــرين مـا كـنت أحســب    
. 

وحسـب ذا اهلـم حـب املـوت أحياناً         
. 

ــزقين    ــاٍت مت ــحيب بآه ــم ص ــم غُ ك
. 

د الَّذي كانا  ـرى العه ـويلَ الكرى إنْ س   
                                                            . 

إذا ســرى طــيف مــن أهــوى يــؤرقين 
. 

ــ ــار م ــا دي ــألرواح رحيان ــان ل ن ك
. 

تـرى إذا شطح  ـوما عسى العهد والذك    
. 

ــيانا   ــار أح ــوى اآلث ــيج اهل  ــن لك
. 

ــهٍ   ــذي ولَ ــلوانٌ ل ــد س ــبعد والص وال
. 



ــا  ــد خان ــِه ق ــود اللَّ ــٍق بعه كــم موث
. 

هـان يعرف ـد ك ـن ق ـ م رءـقد ينكر امل   
. 

*    *    * 

ــزانا  ــيل أح ــد الل ــبح بع ــظ الص وأيق
. 

ــين   ــيل أرق ــول الل ــريب وط ــا الغ أن
. 

ــوانا  ــوزاً ورضـ ــأل اهللا يل فـ وأسـ
. 

ــع   ــدنا طم ــايل يف ال ــريب وم ــا الغ أن
. 

ومــا عســى كلــف قــد بــات هــيمانا
. 

ــئب  ــاٍل كمكت ــا س ــتك م ــق فدي فارف
. 

*    *    * 

ــات احلــ  ــكرهم مهس ــايف ش ب احلان
                                                            . 

ــرين وزد    ــيع احلاض ــي مج دع ذا وح
. 

وكنــتم قــبلُ للملهــوف إخــوانا   
. 

ــتم ا  ــئب  ألن ــاٍر مبكت ــا ج ــل م أله
. 

يعلــو بــه فــوق هــام الدهــر جــذالنا
. 

فللغـــريِب مقـــام يف ديـــاركم   
. 

ــيدانا   ــل م ــبحت للفض ــدارهم أص ف
                                                            . 

يـا شـعر وحيــك ذب يف دارهـم طــرباً    
. 

ــا ــوراً ورحيانـ وامـــزجه ورداً وكافـ
. 

ــربتهم   ــوق ت ــكب ف ــيفاء فاس ــن ف م
. 

يعـــج مســـكاً ونســـريناً وريانـــا
. 

وامحلـه فـوق نسـيم الصـبح يف سحرٍ          
. 

*    *    * 

ألطــرب القــوم أنغامــاً وأحلانــا   
. 

ــندكم     ــعر ع ــور الش ــت حب إين أخن
. 

ألصــبح اخللــو هــيمانا ووهلانــا   
. 

عــن جــنٍة لــو بــدى للــناس مطلعهــا 
. 

ــا    ــيخاً ورمان ــها ش ــبحت كل وأص
. 

ــد منتــ    ــباب الفه ــبحت لش زهاًوأص
. 

ــونانا   ــا وي ــدع روم ــٍد ف ــبال فه أش
                                                            . 

وأصـــبحت جـــنة يـــرتاد قمـــتها 
. 

ــاء   ــها م ــبحت كل ــتانااًوأص  وبس
. 

ــا   ــن حالو ــٍد م وأثلجــت صــدر فه
. 

*    *    * 

ــذالنا   ــروراً وج ــاد مس ــب ع كغائ
. 

ــنه     ــزن حيض ــبلٌ وامل ــبذا ج ــا ح ي
. 

ــا   ــا كان ــام م ــن األي ــتعاد م مثَّ اس
                                                            . 

أو عاشــقني أداب الدهــر صــفومها   
. 

 عقـــيقاً وبلـــوراً وعقـــيانااًمـــاء
. 

ــنه   ــنوٍز يف بطائ ــن ك ــوى م ــم ح وك
. 

ــيجانا؟  ــناناً وتـ ــنِك أفـ إذا رأت مـ
. 

مــا غــوطة الشــام يــا فــيفاء منــتجعاً 
. 

ــا  ــني أروان ــع الع ــزام ودم ــح اخل ري
. 

ىـن األراك عل  ـى غص ـام عل ـنوح احلم  
. 

ــرانا  ــني ح ــع الع ــل دم ــزن ترس وامل
                                                            . 

ن عــتبعجــبت مــن جــبٍل يهتــز مــ 
. 

ت أغْصانا ـم حرك ـاً وك ـكم هجت قلب  
. 

يــا نــود فــيفاء رفقــاً مــا لــنا جلــد 
. 

ــنت إىل  ــا حن ــا حــن قلــيب لشــيء م ــز أشــجانا  م ــد ه ــيماين كــم ق ــربق ال ال
. 



ــنانا  ــار لبــ ــزجنبيل وال آبــ بــ
. 

ــةٌ  ــا مســك معلل ــيالً وم ــيل ن ــا الن م
. 

شــهداً رحــيقاً وأطــيافاً وألــبانا   
                  .                                           

ــمنها    ض ــه ــأن اللَّ ــيفا ك ــزِن ف كم
. 

أضــحت مــروجاً لعــني األرض إنســانا
. 

لـــو أن أبـــناءها هـــبوا خلدمـــتها 
. 

   **    *  

ــدانا    ــتاق وج ــرك للمش ــدا فح ش
. 

ــتها   ــك قم ــٍل يف أي ــادن أكح ــم ش ك
. 

ــوانا    ــر نش ــرح يفت ــن ف ــراه م ت
                                                   .          

ــورد مــن طــرب  ــز يف نفحــات ال يهت
. 

يـا لـيت يعلـم كـم قـد هـز أبدانا            
. 

معانـــد قصـــده يذكـــي صـــبابتنا 
. 

*    *    * 

ــرحانا   ــرح األرواح ف ــن ف ــار م فص
. 

ــيمه     ــطاف فت ــيفاَء مص ــم رام ف ك
. 

ــا  ــنفس ال هان ــريح ال ــو ي ــان ج ال ه
                                                            . 

ملـــيوقائـــلٌ إنّ فـــيفا منتهـــى أ 
. 

ــوفانا  ــنهلَّ ط ــي ت ــزن ك ــدغ امل تدغ
. 

أغصــانه فــوق هــام الســحب باســقة 
. 

ــيانا   ــك أح ــهى باألي ــافحاً للس مص
. 

ــرود  ــرونقه  ويف ب ــزهو ب ــنا ي  الس
. 

يف جــوها العــذب يبقــى املــرء يقظانــا
. 

رـن مس ـا صاح م  ـي سفحها ي  ـكم رق ف   
. 

*    *    * 

ــزالنا  ــات غ ــري يف واح ــنطق الط يف م
                                                            . 

ــدٍ    ــتاع يف خل ــر املل ــزهة البص يف ن
. 

وحــيث فاضــت عــيون األرض حــرانا
. 

ــاكبة   ــزن س ــيون امل ــيث ع ــيفاء ح ف
. 

ــبانا  ــرعد غض ــثار ال ــنني ف ــذا احل ه
. 

ــا    ــر م ــبهوتاً ليبص ــربق م ــد ال وأوق
. 

ــنانا    ــتان وس ــن الف ــق السوس فعان
. 

ــ    ر اإلقحـوان صــباً وحـيث فاحـت لثغ
. 

اـز أبدان ـد ه ـم ق ـدل العذب ك  ـكاملن
                                                            . 

ــله   ــاذي سلس ــنِة الك ــن وج ــاح م وف
. 

وصــدهم عــنه نســياناً ونكــرانا   
. 

ــربته   ــناء ت ــن أب ــال م ــا ن ــم م ورغ
. 

ــبانا    ــاً وأس ــه روم ــوق ب ــوباً يف ث
. 

ــه    ــباج خالق ــن الدي ــاه م ــد كس فق
. 

ــا  ــد زان ــي ق ــذي للحل ــيح الَّ إن املل
. 

ــته   ــي زين ــذي يف احلُل ــيح الَّ ــا املل فم
. 

مصــندل املــاء كــم قــد فــاق بلــدانا
                      .                                       

ــه   ــت حالوت ــد راق ــروض ق ــرب ال معن
. 

ــبانا   ــنب وال ــريك ال ــيا ي ــي احمل باه
. 

هيف نشــوة الــدلّ خمــتالٌ بــرونق    
. 

ــنري  ــزِحم ال ــيانا وي ــهب أح اِت الش
. 

يســـامر الـــنجم خمـــتاالً بطلعـــته 
. 

ــا  ــن أركان ــى الف ــيفاء أرس ــفوح ف س
. 

ــى    ــنا فعل ــا ودع وادي ب دع رمي رام
. 

*    *    * 



آرامهــا احلــور تنســي الصــب أحــزانا
                                                            . 

ــلّ   ــروج ج ــول م ــا احلق ــاأم  خالقه
. 

ــو عشــقانا ــيت اخلل مل تــرض حــىت يب
. 

تلهـــو وتعـــبث يف دلٍّ ويف كســـل 
. 

وانظـر ظـبا فـيفا كـم أكثـرن قتالنا          
. 

ــٍد  ــن أح ــتلن م دع ظــيب وجــرة مل يق
. 

ــاصــرعن ذا اللــب ــات وهلان  حــىت ب
                                                            . 

جـي دع ـور ف ـرف الظباء احل  ـيطرفن ط  
. 

ــنانا  ــن أق ــيث الف ــحابة ح ــل الس ظ
. 

ــة يف    ــع الغمام ــة يف دم ــوح احلمام ن
. 

مـا هـز قلـبك مـا قـد كـان أبكانا            
. 

رٍبـن ط ـوٍق وم ـن ش ـيا نائح الطلع م    
. 

ــذالنا   ــوانا وج ــري نش ــرقص الط وي
. 

تبكــي الســماء ووجــه األرض يف مــرٍح 
. 

ــا   ــام نريان ــع األي ــتحالت م ــد اس ق
                                                            . 

ــرقةٌ  ــوانح آالم حمـــ يب يف اجلـــ
. 

ــا  ــاً وأحلان ــعر أنغام ــن الش ــدو م يش
. 

هــذي لــواعج قلــب ذاب مــن كمــد 
. 

ــا   ــض ريان ــباب الغ ــزل يف الش ومل ي
. 

  ضِلم فأعجبهـت ذوائب ـد شاب ـى وق ـن
. 

يــثري للشــاعر املوهــوب ألــوانا   
. 

ــوعكم  قــد شــدين طــيف شــعٍر يف رب
. 

فقمــت أرصــفه رصــفاً وبنــيانا   
                                                            . 

ــؤرقين    ــا أرى إالّ ي ــرى م ــيف س ط
. 

ــال ــواباً وأركان ــعر أب ــدت بالش ش
. 

ــ  ــينل ــرض أقلق ــوم الع ــر ي وال تذك
. 

ــيمانا  ــو ه ــيد اخلل ــي بع يضــحى اخلل
. 

  ــيم ضــحى ــن نس ــاٍت م وضــعته نغم
. 

ــلوانا  ــبون س ــرى املغ ــيث ي ــيفاء ح ف
. 

ديـن بل ـد م ـاض اخلل ـورضته من ري   
. 

ــلمانا   ــرمحن س ــى ال ــا رع ــردداً ي م
                                                            . 

ــبارحها     ــا ي ــيس حاديه ــار للع فص
. 

*    *    * 

لـــب توفـــيقاً وإميانـــاتـــريد ذا ال
. 

ــة   ــام مدرسـ ــت ويف األيـ إين رأيـ
. 

وكــم أطاحــت حبصــٍن كــان عمــرانا
. 

إن املقاديـر كـم شـادت وكـم رفعت          
. 

أمسـى بعـيد الَّـذي قـد كـان نسيانا          
                                                            . 

هـى ضراوت ـن تخش ـق م ـوكم من اخلل   
. 

والفقــر يــبعد إخــواناً وجريانــا   
. 

واملـال واجلـاه يـدين مـن نـأى وطناً           
. 

وكــم شــريٍف لشــح املــال قــد هانــا
. 

ــرتفع   ــال م ــل امل ــيٍع ألج ــم وض فك
. 

ــق لألحــ   ــكو ومل يل ــوانايش زان أع
. 

ٍهـد ذي ول  ـي البع ـٍب يقاس ـم غري ـوك 
. 

ــرحانا  ــم ف ــد اهل ــب بع ــبح القل فيص
                                                            . 

رةًـسر ميس ـد الع ـه اللَّه بع  ـي ل ـيقض 
. 

ــا رب دعــوانا بــاب الكــرمي أجــب ي
. 

ــا طــرقت ســوى  ــري م ــر اُهللا أم سفي
. 

فمـــا رفعـــنا ســـوى ِهللا شـــكوانا
. 

ــندي   ــا س ــزانَ ي ــم واألح ــرح اهل وف
. 



داناـٍد بشه ـن شه ـا جاءت النوب م   ـم
. 

ــٍة  ــه يف بـــدٍء وخامتـ وأمحـــد اللَّـ
. 

ــدن   ــق ع ــل اخلل ــاوأفض اناً وقحطان
                                                            . 

ــيدنا    ــتار س ــى املخ ــلّ رب عل وص
. 

*    *    * 

 

  ))قصيدة األستاذ حسن األمراتي(( 
 :رايت قصيدة شعرية، جاء فيها قولهمث ألقى األستاذ حسن األم

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها األحبة-
 جئت مستمعاً مقتبساً من نور هذه األمسية الشعرية يف هذه الواحة اخلضراء، وإين ألشكر                 -

يف شعري املتواضع؛ واحلقيقة    األحبة، وأشكر الشاعر األستاذ فاروق على كلماته الشعرية وعلى ما قال            
ما جئت لكي ألقي شعراً ولكن أمام هذه الكلمات وأمام هذا اجلو، استحضرت أبياتاً قليلة،                    

 :وأستميحكم عذراً يف قراءة بعضها
 : أستحضر من قصيدة عنواا مكابدات ابن عمر هذا املقطع-

 يساورين يف طريق اجلفاف
 ويغرق قليب بنهر الظمأ

 من صقيعيفتنقذين جنمة 
 وحتملين لربيع بدأ

 وتدفئين كقصيدة شعر
 وجتعل من خافقي املتكأ
 فما نابين يا ترى بغتة
 ألعلن أمري أمام املأل؟

 

مشهد من مكابدات العز بن عبد       "  : وأستحضر مقطعاً قصرياً من قصيدة أخرى، عنواا        -
 ".السالم

 ما بني ثانية وثانية يدامهك احلصار
 ا احللم امللفع بالغبارفافتح بذاتك أيه

 بوابة تفضي خلري األزمنة
 ارفع بذاتك مئذنة



 متنحك أول خطوة للرفض
 أول طلقة لتقول ال يا أيها الطيف اهلمام

 ما بني ثانية وأخرى قد يفاجئ طفلتيك اخلريون
 وتكون أنت معلقاً وسط الفضاءات اليت ال تنتهي

 أو يف مقامع من حديد
 أنت إن غنيت متهم
 ومتهم إذا أجلمت

 صرخت أو أعلنت موتك قبل موتك.. متهم وقفت أو انطلقت
 ..متهم حىت تقول نعم نعم

 ..وال تسأل لقاء املترفني.. قل ال
 ..فإذا تبدت يف الظالم ركام

 وحرام.. وتلقفتك سيوفهم
 فاثبت على السنن الَّذي رمسته أجنحة املالئك

  أول من مشاه األنبياءأثبت على الدرب الَّذي قد كان
 أثبت على األرض اليت منحتك فاكهة التحدي واإلباء

 ..جعلتك موصوالً بأسباب السماء
 

 .  أخرى مرةً وشكراً لألحبة، ومعذرةً-
 

  ))عود إىل شعر احملتفى به(( 
 :مث يعاود احملتفى به إىل إلقاء بعض مقطوعاته الشعرية، فيقول

أهديها إىل التربويني الَّذين معنا وإىل غريهم، وهي مما استفدته من            أود أن ألقي هذه القصيدة و      -
 :الفنون السينمائية؛ قصيدة قصرية امسها سيناريو أول مع إمياءات املخرج، على الطريقة احلديثة

 قف جبوار الطفل وضع قدميه على أوىل العتبات
 يصعد وإذا ائتلقت عيناه.. ليصعد

 أضئ بيديك يديه
 تيه بريق الكلماتوتلمس يف شف

 برق الضوء على حجرة درس



 كان األطفال يضيئون مقاعدهم
 كان على سيماهم ألق وحنان

 اآلن تقدم حنو السبورة وابدأ باسم اهللا الدرس األول
 ضع صورة إنسان
 اسأهلم من هذا؟

 وتأمل يف شفتيهم ألق الكلمات
 أعد من هذا؟

 واكتب هذا إنسان
 : يسألإن هل الضوء على طفل

 يا أستاذ، ما معىن اإلنسان؟
 :قف مبحاذاة النافذة وقل

 إن اإلنسان من يقرأ من يكتب من يتضوع بالوجدان
 ويشرق باإلميان

 ومضى الضوء ومضى النور على نافذة السبورة
 خذ قلماً أبيض وارسم قلماً أخضر

 قل ما هذا؟
 ستضيء البسمة فوق شفاه األطفال

 عل بالقلم؟ماذا نف.. فبادرهم
 ورقاً أبيض.. حمربة.. امنحهم أقالماً

 دعهم يلجون فضاء الورقات
 اآلن ترسم آفاق السبورة وارسم أرضاً

 واسأهلم ماذا تعين هذي األمساء؟.. ينبوعاً.. شجراً
 وكيف نشكل منها ضوءاً يف العينني؟

 .وصوتاً يف كل لسان
 الينبوع؟.. الشجر.. اسأهلم من خلق األرض

 ..د تركيب الكلماتأع
 ..العني.. الراء.. وجرد صوت الضاد

 علمهم كيف حيبون اهللا، حيبون األرض، حيبون اإلنسان



 تنامى القلب، تنامى الصوت، تنامى الضوء.. واآلن
 وهذه من القصائد الكاريكاتورية اليت قلتها، يعين الكاركاتور رسم ولكن هذه رسم                 -
 :بالكلمات

 فذةالقطة على حافة النا
 كانت القطة العائلية صامتة

 ورذاذ املطر يرف على شرفة الدار
 كان احلوار يفتق أغصانه يف شقوق الشجر

 مر يوم ويوم ويوم
 كانت القطة العائلية جتلس يف املائدة

 مر شهر وشهر وشهر
 صارت القطة العائلية بالباب

 أضحت متوء متوء وتستقبل الزائرين
 مر عام وعام وعام

 رت القطة العائلية يف مركز الدائرةصا
 .تغين تغين وصرنا هلا منصتني

 

 أو بيتني،    تكون غامضة رمبا من سطر أوسطرين، بيتٍ       - أحياناً   - هذه القصائد اليت ذكرت      -
 :سوانح قصرية أختصر منها، أقول منها..بيت أو نصف، إخل

 حيزنين أن أنظر كل فراشة
 تتعانق يف نور فراشة

 اخل يف ظل املنفردوأراين أتد
 يف ركن ليلي أغين أو أحلم

 أن أمتلى من حملة من يقف بباب القلب بشاشة
 :يف رقة قالت

 هل تسمح أن منضي هذا األسبوع على البحر معاً يف رفقة
 ..ومضينا

 كان الشاطئ يسرع يف زمن اثنني التقيا يف ماء البحر
 ومل جيتليا عمقه،



 تعرض عين،
 أو حزن العابر،يف فرح الطائر 
 يف خيط مشدود

 فأبوء بأحزاين كالطفل املكدود.. تعرض عين
 كوين امرأة تأخذ من قليب زهراً أو راً
 كوين امرأة تتفتق تترقرق تعبق عطراً

 ورأى يف عينيها شيئاً كالومض
 ما هذا؟

 وراحت تبكي.. قالت ال شيئاً
 يدها يف يده والدرب األخضر ممتد

 رأت درباً آخرانعطفت حني 
 راحت تومئ لألفق األبعد.. سقطت يده

 فأشاحت عنه.. قبلها
 .وراحت حتلم بفضاء من ليلك

 حدثها عن وحدته،
 حدثها عن أشواق زمان،
 حدثها ألطف عينيه بعينيها

 صعدت درجات السلم.. مل تتكلم
 أومأ باحلب هلا ومضى
 يف طوق الليل املبهم

  أبيهكان الطفل جياذا يف ظل
 تتباعد.. وكانت تتباعد

 فبكى، وقف الطفل حيدق يف أذيال خطاها
 .ومضت حتت غبار األيام

 أنت اآلن وحيدة
 تنتظرين يداً حتمل عقد مجان وبريقاً

 هل تلك يد منشودة؟
 يرسم يف دائرة الريح رغيفاً وينادي



 يا أمي أين أيب وبالدي؟
 :وقفت بالباب املفتوح ونادت يا عمر

 طفايل يتحرون قراك على نار القدر الليليأ
 فهل ننتظر؟

 إن هذا الصغري العليل سيحمل عبء البالد
 أيقوى العليل على محل عبء البالد؟
 وملاذا يبتهج العريب إذا بشر بالذكر؟

 وينتحب إذا بشر باألنثى؟
 - يف اهلايدبارك -يف ركن اخلطباء 

 شد املتحلق حول اخلطباءيف ركن اخلطباء توقف يتأمل ذاك احل
 ..وحول اهلتافني

 مل يفهم شيئاً مما قالوه سوى أن األوطان تضيع بأيدي اخلطباء
 ..وأيدي اهلتافني

 يف ميدان اجلندي اهول
 رأى غانية يف حضن فىت أجعد

 ورأى امرأة تتجرد، وامرأة تتمرد
 فتداعت يف خاطره األشياء

 ..تضيق ومتتد
 :ودع وقالقلب بني يديه ال

 كن حذراً ستموت غريقاً يف كلمة
 :وقفت تتأمل كل خطوط يديه وقالت قارئة الكف

 ..أنت فىت مرهف
 كل خطوط يديك تدور تدور تلتف

 فتألف نفسك وتزهد يف الضوء املترف
 وحني مضى.. وقف الشاعر يتغىن جبمال املمدوح
 ..أخرج يف أذيال املمدوح لسانه

 ب إالَّ ما مييليه عليك يراعييا فاروق ال تكت
 أو تتكلم إالَّ بلساين



 يا قلب مل أتألف ألوان القلم الثاين
 يا فاروق كن رجالً ال إمعة

 وانظر ما بني يديك
 انثر من أقنعة الطاؤوس ومن غمغمة الصعلوك

 كلمة تصنع حراً.. ما بني يدي سوى مشعة
 أو تفتح باباً للريح

 ..ة الكلماتتغين عن ثرثر.. نظرة
 .يف املرآة نرى أنفسنا من غري طالء
 وقف الطفل كالببغاء يعيد النشيد

 فقال املعلم أحسنت
 قال الصغري ملاذا نردد هذه األناشيد يا سيدي؟

 مل جيبه وضاع السؤال
 يف زمن املاء نغين

 ولكنا يف زمن الصحراء نتجاىف ظل اإلباء
 الكلمة رؤيا أو حكمة

 نريون يضيئون وجه احلقيقةحني خيتلف ال
 أوصد الباب حني تباغتك الزوبعة

 .وكن واحداً ال تكن إمعة
 

 :وأختتم بالقصيدة اليت وعدتكم ا
 :أردت أن أرسم مرة فرمست

 بيضاء.. أبصر يف املرآة محامة
 جناحاها يشتبكان بوجه امرأة شقراء

 ..ويداها تلتقطان غمامة.. قدماها يف املاء
 : فقلت- لفظ اجلاللة -أرسم كلمة اهللا وأردت أن 

 ..أبصر يف املرآة سطحاً من ماء
 ..ومساء صافية زرقاء

 وحروفاً يف أشكال الغصون اخلضراء



 متناثرة يف أبعاد التكوين
 شف النور على البعد الثاين يف التكوين

 كان هالالً فضياً حيضن سنبلة ذهبية حلروف ملتئمة
 .اهللا.. تومض يف مرآه

 

واآلن هذه قصيدة جتمع تقنيات الفن التشكيلي مثل التصوير واملونتاج، قصيدة قصرية              
 :بعنوان تفاحة

 تفاحة سقطت فوق بساط العشب
 تراءت يف مد األفق املبهم

 ..مر فىت ملهم
 ..حدق يف مد اْألفق ثىن عطفيه

 ..ومد يديه التقط التفاحة
 هم ا سقطت يف ماء النبع

 ..د خيط دخانوتصاع.. توارت
 ..رف وشف

 وطلعت يف ومض املاء امرأة ملاحة
 نشرت أفواف جدائلها.. عبقت.. انتفضت
 .يف غيمة دم.. وتناءت.. وتناءت

 

 :مث ألقى احملتفى به يف اخلتام قصيدة رد ا على حتية احملتفي له، فقال
ومكلـــل اإلبـــداع باألشـــذاء  

. 

رم العلمــــاء واألدبــــاءأمكــــ 
. 

قمــراً ــذي الدوحــة القمــراء   
                                                            . 

ومــبجل الفكــر الــرفيع تضــيئه    
. 

ــواء   ــة األضـ ــوم يف جـ وجلـ
. 

ــرؤى   ــة وال ــحاب الرياع ــت أص بارك
. 

ــاء صـــاىف نـــديك زهـــرة اإلـ
. 

ــذب     ــل مه ــنديل ك ــت بالق فحفف
. 

ــياء مح ــري للعلـ ــواء اخلـ ــت لـ لـ
. 

وشــرعت نافــذة الــوفاء لنخــبة    
. 

ــاء    ــى األكف ــؤها عل ــفيت لؤل أض
                                                            . 

ــة ونق  ــتات حســك ملس ــن لف شــت م
. 

بالــوقت يف زمــن مــن األعـــباء   
. 

ــاً    ــثقافة آنس ــل بال ــت حتف ــن أن م
. 

ســفر يضــيق بســاعة اســتيحاء   
. 

ــى    ــتعل عل ــبء اآلس مش ــن بع زم
. 



ــاء    ــر  ــل ــفاء العق ــنحت ص م
. 

ــفوة   ــا صـ ــه بقايـ ــون بـ القارئـ
. 

ورق الصـــحافة غمغمـــات خـــواء
  .                                                           

ــى   ــدت عل ــارب حش ــبون مش والكات
. 

مــن متــرف الســمار واخللطــاء   
. 

أنصـــاف قـــراء علـــى أربـــاعهم 
. 

ــورة ــيالءممهــ ــالم باخلــ  األقــ
. 

وتصــدرت زهــو املنابــر جــوقة    
. 

ــة(يف  ــرياء) زفــ ــولة بــ مطلــ
. 

ــم   ــور(ه ــوام ) الظه ــدغ أص مدغ
. 

ــراهم ــريد  أغـ ــع بالفـ ــع امللمـ ــراء    الولـ ــبة اإلغـ ــنوا يف لعـ فأمعـ
                                                            . 

ذبلــت وعفــرها فصــول ضــياء   
. 

وتشــــغفتهم رؤيــــة مــــنحولة 
. 

ــاء ــاع واإلمي ــتعار الصــوت واإليق املس
. 

ومــا اجلديــد .. أهــوى اجلديــد  
. 

ــحراء؟   ــة الص ــك حداث ــيهم، أتل ف
. 

وهـــم تلبســـه الفضـــول مهـــوماً 
. 

ــراء  ــوى بع ــقط الل ــادروا س ــل غ ب
                                                            . 

ــرمن     ــن مت ــعراء م ــادر الش ــا غ م
. 

ــداء  ــن األص ــدى م ــدمي ص ــن ي ال م
. 

إن اجلديــد ملــن يطــارح فكــره    
. 

ســـل الـــرياع أراق حـــرب هـــراء
. 

  ــن ــل م ــدمي فك ــة الس ــرت لغ وجتاس
. 

يف بـــونه املصـــفود بالـــدمهاء   
. 

ــباحه    ــئاً مص ــب مطأط ــى األدي فمض
. 

أو مـــن يشـــاطره املـــدى جبـــالء
                                                            . 

مل يلــف مــن يــرتاد ورد كالمــه    
. 

ــنط  ــني احملـ ــراً بـ ــار مدمـ ــر صـ ــالء الفكـ ــفيف طـ ــرج يف شـ واملبهـ
. 

األنــواء للســاري علــى ِإدجــاء    لــيت الفــىت قمــر تشــف بــنوره    
. 

ــاء   ــض عط ــعر بع ــذا الش ــرماه ه م
. 

ــىت   ــن الف ــروم م ــاذا ت ــا ســيدي م ي
. 

ــرواء  ــعالً بـ ــا مشـ ــاه مهـ عانـ
                                                            . 

ــا    ــجون ورمبـ ــفه إالَّ الشـ مل يصـ
. 

ــناء  ــاعر غـ ــا شـ ــب رؤيـ للحـ
. 

لكـــنه عـــاش الشـــعور موطـــناً 
. 

ــعاع    ــالم شـ ــرباس الكـ ــعر نـ ــاء   الشـ ــة اإلحيـ ــربته رؤى ملاحـ نـ
. 

ـ   راءوزففـــت يف آفاقـــه الزهــ
. 

مللمــت أطــرايف بــريش جــناحه    
. 

شــفقاً تسلســل يف رفــيف جنــاء   
                                                            . 

ــالين    ــراته فأنـ ــبت ورد فـ ورضـ
. 

املبـــثوث يف تـــرنيمة الغـــرباء   مسيـــته قمـــري فأشـــعل ليلـــي   
. 

ــاء    ــوطن املعط ــنا يف امل ــق الس عش
. 

فضــممت أســحاري إىل القلــب الَّــذي 
. 

للطفـــولة للقلـــوب حفـــية باملـــاء    غنـــيت للـــوطن املقـــدس  
. 

مـــرآة هـــذي الغـــربة الـــرعناء
                                                            . 

ــان يف    ــبض األرض واإلنس ــرأت ن وق
. 



ــياء   ــر األشـ ــم يف جوهـ مل ترتسـ
. 

ــبوءة  ــيقة فكـــرة خمـ فـــإذا احلقـ
. 

ــوج    ــدم ميـ ــوم بـ ــالم مسـ ــيداء   وإذا السـ ــان يف بـ ــناره اإلنسـ بـ
. 

 أو بالصـــمت واإلغضـــاءبالـــزيف
. 

وإذا الكـــالم مطـــوق بالســـيف أو 
. 

متســــربل بــــثعالب األحــــياء
                                                            . 

دهاء ذريعـــة يف عـــامل وإذا الـــ 
. 

حـــىت يواطـــئ ســـائد األهـــواء
. 

ن األذى ـف م ـوت الشري ـال يسلم الص   
. 

ــرحاء   ــن ب ــجان م ــت باألش إن جش
. 

ــعراء     ــعر والش ــديق الش ــواً ص عف
. 

ــي    ــريب النائ ــل الغ ــرباءة الطف ك
. 

فمـــرارة املـــاء املعلـــق يف فمـــي 
. 

ــفاء   ــالل ص ــرى ظ ــيف ي ــيه ك عين
                                                            . 

ــىء    ــفاف ومل نض ــن الض ــه أم مل نعط
. 

ــاء   ــراح إب ــن ج ــدث ع ــمت حي ص
. 

عبـــثاً نوشـــوش ظلـــنا ويـــريبنا 
. 

للســــاطعني أحــــق باإلفضــــاء
. 

فهـــنا مـــدار للحـــوار ومنـــتدى 
. 

يف عقـــد كوكـــبة مـــن النـــبهاء
. 

ــراً   ــاً ومفكـ ــيه معلمـ آلفـــت فـ
. 

أدين بــه صــويت علــى اســتحياء   
                                                            . 

ــع    ــتين يف موقـ ــتين فأقمـ وعطفـ
. 

ســـبباً لناشـــد حكمـــة وســـناء
. 

يف حمفـــل أضـــفي وقـــار ســـراته 
. 

ــغاء  ــر اإلص ــت عاط ــف وق ــن لط م
. 

أصــفي وقــار القــوم ودا صــغته    
. 

ــراء ــاعر متــــزلف ومــ يف شــ
. 

ــرى  و  ــرامة أن ن ــي والك ــل نفس أج
. 

ــتخزاء   ــمة اس ــاب بوص ــن أن يش م
                                                            . 

وأرى ــاء الشــعر أنقــى طلعــة    
. 

ــناء  ــاذق البـ ــبض احلـ ــتاً لنـ وقـ
. 

أتــراك يف هــذا الــندي مكــرماً    
. 

هلجــوا بلطفــك يف محــيم جــواء   
. 

ــت  ــإم  .. أن ــرجال ف ــرم يف ال املك
. 

 

  ))كلمة اخلتام(( 
 :مث أختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

 الوقت قد مضى بنا وحنن نستمتع، ذا اإللقاء وذه األبيات، وهي خامتة حسنة              إنَّ:   احلقيقة -
 بنجر، ونتمىن   أن خنتتم الليلة ذه القصيدة؛ فشكراً جزيالً لضيفنا سعادة الشاعر األستاذ فاروق صاحل            

 يف تألق مستمر، وسيكون ضيف االثنينية القادمة سعادة اللواء           - دائماً   - أن نراه    - إن شاء اهللا     -
الشاعر علي زين العابدين، وكاملعتاد ليس هناك دعوة بل الدعوة مفتوحة لكل من له عالقة بالكلمة،                 

 .ويرحب بضيوفه.. ةيثنين صاحب اال- دائماً -كما يقول 



ثنينيتنا هذه الليلة، يقدم صاحب االثنينية اللوحة التذكارية للشاعر األستاذ فاروق            اام   يف خت  -
  .بنجر

 إن  -يقدم للضيف لوحة ذه املناسبة؛ شكراً لكم وإىل امللتقى          ..   وأيضاً األستاذ خالد خضر    -
 . األسبوع القادم-شاء اهللا 
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا-

• • • 







 احملتوى
- ١ . ألقاها سعادة األستاذ عدنان صعيديكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة سعادة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين

- ٤ .كلمة سعادة األستاذ حيىي السماوي
- ٥ .كلمة سعادة األستاذ أرشد توفيق إمساعيل

- ٦ .لشاعر زاهد زهديكلمة وقصيدة لسعادة ا
- ٧ .قصيدة ملعايل الشيخ حسني عرب

- ٨ .كلمة احملتفى به الشاعر العريب الكبري حممد مهدي اجلواهري أتبعها بقراءة بعض قصائده
- ٩ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد، وعلى آله                 ب -

 .وأصحابه أمجعني
 أصحاب املعايل، أيها اإلخوة األكارم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد اهللا أوقاتكم              -

مجيعاً بلقاء أديبنا الكبري األستاذ حممد      بكل خري، أهالً ومرحباً بكم يف هذه الليلة املشرقة اليت نسعد فيها             
 :مهدي اجلواهري، وبامسكم مجيعاً نرحب به، وفيما يلي أقرأ نبذة خمتصرة عن حياته

م، وثالثة عام   ١٩٠٠م، ويف رواية أخرى عام       ١٩٠٣ن مواليد النجف بالعراق عام       ـ م -
 .م١٩٠١

 .ملشتغلني بعلوم الدين نشأ يف أسرة أكثر رجاالا من املهتمني باألدب واملعرفة وا-
 . درس يف علوم اللغة العربية وحفظ كثرياً من الشعر القدمي واحلديث، وال سيما شعر املتنيب-
عام "  الفرات"  :فأصدر جرائد ..   اشتغل بالتعليم يف فترات من حياته وبالصحافة فترات أخرى         -

تمرت بتقطع حىت   م، واس ١٩٣٧عام  "  الرأي العام "م، مث   ١٩٣٦عام  "  االنقالب"م، مث   ١٩٣٠
 .م١٩٦١عام 

صدى "  و"  الدستور"  و"  اجلهاد"  و"  الثبات"  :أصدر صحف "  الرأي العام "  : خالل توقف  -
 ".الدستور

يف مظاهرة عارمة استشهد فيها     "  بورتسموت"م ضد معاهدة    ١٩٤٨ شارك يف وثبة اجلسر عام       -
 ".جعفر"شقيقه 

" معارضات ملشاهري شعراء عصره   "م وهو جمموعة    ١٩٢٣عام  "  حلبة األدب "  : أول دواوينه  -
كأمحد شوقي، وإيليا أبو ماضي، ولبعض السابقني، كلسان الدين بن اخلطيب، وابن                 

م، ١٩٢٨عام  "  بني الشعور والعاطفة  "  :توالت بعد ذلك أشعاره ودواوينه منها     ..  التعاويذي
قارعة "مث  ..  م يف ثالثة أجزاء   ١٩٥٣  م، و ١٩٤٩   و م،١٩٣٥عام  "  ديوان اجلواهري "و
 ".احلدق" و".. بريد الغربة" ، و"لطريقا



 .م١٩٤٨ دخل الس النيايب العراقي بعد أن انتخب نائباً عن كربالء، واستقال منذ عام -
 .م بإيران١٩٣٠ م و١٩٢٤ عاش فيما بني عامي -
 . نفي إىل براغ بتشيكوسلوفاكيا ومكث مبنفاه ثالثني عاماً-
 .من لندن واألردن واإلمارات أقام يف دمشق بعض الوقت، وقدم إىل كل -
اخلاصة باألدباء اآلفرو   "  اللوتس"ها فاز جبائزة    لَبوقَ..  م١٩٩٣ فاز جبائزة سلطان العويس عام       -

 .آسيويني، وحصل على أومسة عديدة
 .م١٩٩٢ دعته دار اهلالل مبصر حلضور احتفاالا بعيدها املئوي يف عام -
 .وأول نقيب للصحفيني العراقيني..  يعترب أول رئيس الحتاد الكتاب العراقيني-
 . كرمته دول عديدة كمواطن شرف على أراضيها-
 . له تسجيالت شعرية بصوته كأحد اخلالدين يف مكتبة الكونغرس األمريكي-

 

 أهالً ومرحباً بضيفنا، ويف البداية هذه كلمة ترحيب وتقدير من صاحب االثنينية األستاذ عبد               -
 . املقصود خوجه

 

  ))احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجهكلمة (( 
 :مث ألقى احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه كلمة ترحيبية بضيفه واجلمهور، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
- والصالةُ  واجلاللْ  بالكمالِ  هللا املتفردِ   احلمد ، على سيدِ   والسالم وعلى     ن ،ا حممٍد الرسوِل األمي

 .عنيآله وصحبه أمج
-إخويت الكرام..  واملعايل والسعادة الفضيلِة أصحاب: 
 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
- أرح نا الكبري، وأستاذِ   بضيفِ  ترحيبٍ  بامسكم مجيعاً أمجلَ   ب  األدبِ  البيان، وخدينِ  بِط اجليل، وس  
 بعد  هر براجم  السفر، وغي   مشقةَ ما الفاضل الكبري حممد مهدي اجلواهري، الَّذي جتش       ن، أستاذِ ..والشعر
) االثنينية( يف جبني     درةً  لنا أن نعتربه   ا ذا اللقاء الَّذي حق    ن، ليشرفَ  اجلنادريةِ  مهرجانِ  فعالياتِ انقضاِء
 سبحانه  -   اهللاِ ا بتوفيقِ ه مسريت تلَ واملبدعني، وواص   الروادِ  لتكرميِ مكُِق قامت على عاتِ   ها ندوةً باعتباِر

 .مكُِتر مث مثاب-عاىل وت
ي، والبحتري، وأيب متام،     اجلواهري، فإننا حنتفي باملتنب     بأستاذنا الكبريِ  ي اليوم  وحنن إذ حنتفِ   -
  أهم  أحد  هو حبقٍ  ا اجلواهري نذلك ألن أستاذَ  ..  ها كلِّ  التارخييةِ ِه عصورِ  عرب  العريب  الشعرِ وبعمالقِة



 العريب، معيداً إليه     الشعرِ  جلسدِ  جديدٍ  دمٍ ةَ إضافَ  الشعريةِ ِهطاع بريادتِ  القصيدة العربية، است   عمالقِة
شبابهوعنفوان ه ..والترهل فيه على االكتهاِليف زمن أوشك . 

-  إن شاعر ا وأستاذَ نن ا الكبري  مل يأب يف شعرهِ   بالصنعةِ ه   ِه كثرتِ  إطالقاً رغم ما يلفِ  لُ، فأو ت النظر  
 جلديدةُ ا إليه الصور  اليت يطر ز  ا قصائد    ِقه، فما أن تمسبوقةٍ  غريِ  جديدةٍ  على صورةٍ  ف  وت غيف  وص 

،  املسحورِ ك يف زورقِ   اإلحبار لَ، مث تواصِ  ا الفريدةِ هاِت جبمالي ك نفس ، ومتألَ  املختلفةِ  األبعادِ ا ذاتِ هأبعاِد
أستاذَ  أنَّ فتكتشف ن بذاتِ ةٌ قائم  شعريةٌ  مدرسةٌ ا اجلواهري ه ا، أسهمأدبِ  يف إثراءِ  ت ن ويف فَ  ا العريب ِحت 

  الكبار الَّذين أضاؤوا الطريق     العمالقةِ  من جيلِ   الباقيةِ ِةفهو من البقي  ..   الشعرية  يف اخلارطةِ   جديدةٍ قمناِط
وقدوا الكلمةَمفكان ،ِه هلم وألمِتتنرباساً ومناراًم . 

 بي أحس ، ولكن ِه قصيدتِ ِب واضحاً أو ضمنياً يف قالَ     راً قد يكونُ   تطو  جتد  الشعراءِ  كلِّ  وكعادةِ -
  منصةِ  عمالقاً فوق  ب شعراً قد انتص    إالَّ ، فلن جتد   هذه القاعدةَ   قد اكتسح  ا اجلواهري ن أستاذَ أنَّ

ى عري ص ت القوافِ ي وبات عاِن له امل  ت فاستقام - بإذن اهللا    –   املديدِ ِه عمرِ رب وع ض الغ ِه شبابِ اإلبداع، منذُ 
ِهِل أناِم أطراِفعندمنها ما يشاُء خيتار وقت ،وكيفما يشاءا يشاُءم ،. 

 له من أثرٍ     الكرمي، ويا  ره بالقرآنِ ا الكبري، تأثّ  نا الكرمي وأستاذِ  ن ضيفِ  شعرِ ِح من أبرز مالمِ    ولعلَّ -
  فوق األمناطِ   الشعريةِ  باجلملةِ ق وألقاً مساوياً، حلَّ    نورانيةً ةًحا مس ن أستاذِ ِة أضفى على بالغَ   حمموٍد
 ترج، وح  أسطوريةً ةً من شعره غاب    متفردة جعلت  ا بصفاتٍ هره، وأكسبها بريقاً خاصاً، مث م     املعروفِة
  أو  مكرورةٍ  أبياتٍ ةَ ولو حفن  ِه كلِّ ِه يف شعرِ   القارئ فلن جيد ..   اجلواهري اِت حوري ا على غريِ  هدخولَ

 .ا اجلواهرين ألستاِذ الشعريِة العبقريِة مساِت الشعرية، وتلك هي أهمتناسخاً للصوِر
- ِمالَ ومأستاذِ  شعرِ ح ن ا اجلواهري من أنْ   أكثر  ت ِصحيا هذه العجالةُ  ه    ذلك ألنه مل يترك ، جمرد  

بصالشعرِ  يف هيكلِ  اٍتم  ِر املعاصِ  العريب  ومدرسةً ، فارقةً  عالماتٍ ، بل ترك  ذات  ج ولغة، وصورةً  ٍسر ، 
، سواء   تامةً ا معايشةً هش اليت احتك ا وعاي     واملتعددةِ ِةري الكثِ  الثقافاتِ ن مِ  استفاد ، حيثُ ..اخاصةً

 تلك  ، وسبك ..ه وأتراح ه وأفراح هكَ ومعارِ ِه عالقاتِ ف، ووظَّ .. شرقاً أو أوروبا غرباً     كان يف إيرانَ  
التجاروامل ب عارف  لفظيةٍ  يف قوالب   يف نفس الوقتِ    سهلة، أضافت  ب أن  داً جديداً للمعىن الَّذي حياولُ    ع 

لَوِصيللمتلقِّ ه    ِل امللَ ِز حاجِ ي، فقفز بذلك فوق    الَّذي كثرياً ما ي حماوالتِ طُِبح  إىل املتلقي يف     للعبورِ ِعِد املب 
 . وقتأقصِر

 

-  كما ميتاز  أستاذِ  شعر ا اجلواهري ن اللفظِ ِق بتناس   للفظِ  مع املوسيقى الداخليةِ   ِهِك واملعىن، وتشاب  
 ِه ذاتِ يف حد  يف جرسِ ..  ها مبوسيقى القصيدة كلِّ    بروزاً عندما ختتلطُ    تبدو أكثره ِلا وتكام ب ياِننا، وال  ه

 يكتفي شاعرلُّا بذلك، فتطِ  ن  األخاذ،  هذا اجلمالِ  ِةلَالَ من غُ   الفريدةُ  علينا الصور  فتنداح   يف النفوس  ،



 وشر وال ع  ِبم األولُ مم ال تدانيها قِ   ، وتلك قمةٌ  ..عِدبي مع املُ  قِّ املتلَ د الشاعر، ويتوح  وختتلط بذراتِ 
 .وبولّأَ

 به،   باالحتفاءِ - سبحانه وتعاىل    -   الَّذي أكرمنا اهللاُ   ِملَ ذا الع  - أيها األحبة    - هنيئاً لنا    -
ِه من عطائِ  لنستزيد    الَّذي ال ينوحساسِ ِق املتألِّ ِهب، وفكرِ ص ،واإلبداع  للجمالِ  املرهفةِ ِهِتي .. ؛ وأقتصر 
 فيها   نستمع  حلظةٍ  البيان، وكلُّ   بفرسانِ  مليئةٌ ةُنا، فاحللب  أستاذِ ِب مناقِ  كثرةِ  رغم -   أيها األحبةُ  -حديثي  

 .ن بثمرلن تقد.. ا الكبِرينا وضيِفنهلم وألستاِذ
 هللا  ، واحلمد اهيننم، الَّذي طاملا ت    علينا ذا اللقاءِ   ِهِل على تفض  ا الكبريِ ن شكري لشاعرِ  ركر وأ -

 حيىي السماوي، على ما بذله من جهد          لألخ األستاذِ   موصولٌ نا، والشكر تمني أُ قالَّذي هيأه لنا وحقَّ   
ووقت ليجعل احللمواقعاً م اشاًع. 

 الكبري علي   ِر الشاعِ  اللواءِ ةَ سيكون سعاد   القادمةِ ا يف األمسيةِ  ن بأن ضيفَ  مكُر ويسعدين أن أذكِّ   -
 .ه وفضِلِه وعلِمِه من أدِب به واالستزادِةزين العابدين، فمرحباً بكم جمدداً لالحتفاِء

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 : لسعادة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين رئيس النادي األديب الثقايف جبدةمث أعطيت الكلمة

حممد بن عبد اهللا، وعلى آله      ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني         -
 :وصحبه أمجعني؛ أما بعد

ء العصر  حممد مهدي اجلواهري، من بقية الناس يف شعرا       ..   فإن الشاعر الكبري البعيد الصوت     -
ع ووجدانه، ذا الشعر املزلزل القوي،       السامِ  كيانَ  القوي، الَّذي يهز   احلديث؛ إنه الصوت الجلُ   

       اجلواهري رنيناً بال معىن وبال مضمون، وإمنا قوته         كذلك يف بنائه وألفاظه اجلزلة ومعانيه؛ وليس شعر 
نني، ليملك األذن العربية، اليت ألفت شعر       تتجلى يف إلقاء الشاعر وما يضفيه على شعره من املهابة والر          

   ؛ تدفعه تلك القوة    .. جملجل ومدمدم يف عنفه، وأبنيته، وأهدافه، ومراميه       الفحول املبدعني، وهو شعر
     ه  قناتِ  إرادته، وصالبةِ   يندفع كالرباكني من أعماق الشاعر، وقوةِ      الظاهرة يف ألفاظه ومعانيه، ألنه شعر

 الشاعر ينطلق من مبادئ     عنف، وإمنا هي تزداد حتدياً إىل حد اازفة، ألنَّ         اليت ال تلني للطغيان وال    
ا نفس ه، واختطها ملسرية حياته، واتكأ على موهبته املتدفقة ال تلوي على شيءالتزمت. 

 لسان حاله يردد قول شاعر       وألنه رجل حر، فإنه قاوم وحتدى الضيم والذل واهلوان، وكأنَّ          -
 : جياري وال يبارى أيب الطيب املتنيبالعروبة، الَّذي ال

رب عــيش أخــف مــنه احلمــام   
                                                            . 

ذَلَّ مــن حيســد الذلــيل بعــيش    
. 



اعر عمالق، وقف يصارع الظلم والزمن عقوداً طواالً من          وليس من السهل احلديث عن ش      -
ى النابغة،   عابرات عن شاعرنا الّ    حني نلقي كلماتٍ  .  يف دقائق عجلى، فنحن نظلمه    ..  عمره املديد 

  وجهاد  احلياة قوةٌ   اليت متأل األمساع أنغاماً، والنفوس انفعاالً، واحلياة قوة وإرادة، ألنَّ          صاحب القصائدِ 
ال وصراع ،           حمل فيها للضعيف، ولكن رمزها القوة، واحلق، والشجاعة، والرأي املنافح ضد   ه  الباطل ألن
 .زهوق

 

- يف يوم االحتفاء بالشاعر الفحل، الَّذي مل يرهب، ومل يداج، ومل يضعف يف توجهه                  ولست 
            ة احلياة القوية، اليت ال     ه حيمل رسال  وإرادته اليت ال يفتها احلديد؛ فهو مل خيش اجلوع، ومل خيش املوت، ألن

 .ختاذل فيها وال استخذاء؛ فبقي يف قوته اليت أراد واختار
 

 وسأبعد عن تلك الرباكني من شعره القوي الجل الدافق، ولكين لن أنسى تلك الصواعق                -
اليت قرأا، يف رثاء عبد احلميد كرامي، وقد أحدثت القصيدة أزمة سياسية، حيث زلزلت بريوت،                 

املشاعر، وأخرست األلسن، وامتد هلبها يف بقاع لبنان؛ ولن أذكر سوى الشطر األول من                وأثارت  
مطلعها، وهي قصيدة نارية، محل فيها على الطغيان، والظلم، واالستبداد، والقهر، فقال متحدثاً عن                

 :والد الرئيس رشيد كرامي
ــار    ــاة قصـ ــار الطغـ ــاٍق وأعمـ بـ

. 

 
 

 نؤثر احللم، فاحلياة ثقيلة     - أوالً   -م، واملناجاة، واملناغاة، رمبا ألنا      لُ ودعونا إىل اليسر، واحلُ    -
إىل الدارسني والباحثني، وأقدم لشاعرنا     ..  بأعبائها ومهومها، وأدع ذلك الشعر املتوهج الثائر الغائر        

 .يقول شاعرنا اجلواهري. ها معاناةياة كلُّ، واحل..فيها هلفة، وحرمان، وتطلع، وقلق، ومعاناة.. أبياتاً
ــؤذناً  ــرس مـــ وال اجلـــ

. 

ــرنُّ   ــٍف يـ ــدى هاتـ ال صـ
. 

ــنا ــوهاً وأعيــــ وجــــ
. 

ــريق   ــى الطـ ــادي علـ وأصـ
. 

ــنا ــيب تظنــــ وحســــ
. 

ــوين  ــنة أن تكــــ ِظــــ
. 

ع ويـــا حلـــوةَ اجلـــىن  
. 

ــبا   ــرة الطـ ــا مـ ــت يـ أنـ
. 

لــــك كفــــؤ، وال أنــــا
. 

ــأيب أنـــــت، ال أيب   بـــ
. 

*    *    * 

كُفــــؤها، مــــن جتنــــنا
. 

إنَّ للحــــــب جــــــنةً 
. 

 

 .  والسالم عليكم-



  ))قصيدة الشاعر حييى السماوي(( 
مث ألقى الشاعر حيىي السماوي قصيدة شعرية مشاركة يف االحتفاء بضيف االثنينية، وقدم              

 :هلا بكلمة نثرية فقال
الصادق األمني  ..  لى أشرف اخللق واملرسلني    بسم اهللا الرمحن الرحيم، بعد الصالة والسالم ع        -

 :السالم عليكم أيها األحبة.. حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
 األيام اليت عشت فيها فرحاً طرياً ال تزيد على عدد األصابع، وأرى اليوم أنين كمن عاش                   -

رفت األستاذ   رجالً واحداً ميكن أن يكون قبيلة من رجال حىت ع           عمراً جديداً، ما كنت أحسب أنَّ     
الشيخ عبد املقصود خوجه، فكان حبق الرجل األمة؛ باسم أحزان العراق، وباسم مقابره السرية، باسم               
شهدائه الَّذين طحنتهم آلة القمع الصدامية وباسم كل الَّذين مل يستشهدوا بعد، من أجل الفضيلة                 

 .واإلنسان، أشكر الشيخ عبد املقصود
 يف العراق رين أسطوريني، وما       األحبة، فلقد عرفت أنَّ     احلديث عن اجلواهري عصي أيها     -

 يف العراق راً ثالثاً أعذب من ذينك النهرين، اسم هذا النهر اجلواهري الكبري؛ ذلك                كنت أعرف أنَّ  
      ه اهلرم اإلنساين الَّذي مبستطاع اآلخرين رؤيته من أقصى         الرجل الَّذي صنع وجداننا الوطين العراقي، إن

 اجلواهري  العامل، وإذا مل يكن للعراق مثة فخار، فيكفينا فخراً أن نقول إننا أبناء اجلواهري وإنَّ              زاوية يف   
            تومهتها شعراً،    حروفٍ أب الفرات؛ حاولت أن أكتب شيئاً فشاكستين الكلمة، وأمحد اهللا أن بعض 

قد كتبت بيتاً يتيماً واحداً وخجلت من شعريكتبتها الليلة بعد أن كنت : 
شــقى وأنــت للمجــد طــيب؟كــيف ت

. 

أغــــريب أم الــــزمان غــــريب 
. 

ــيب   ــندى والله ــه ال ــبو ب ــاد خي ك
                                                            . 

ــيداً  ــا مع ــوءاًي ــعر ض ــوكب الش  لك
. 

تتشــــظى ســــخينة أم قلــــوب
. 

ــراح     ــوم ج ــل ي ــب فك ــك قل ل
. 

وجفــاف وأنــت نــبع ســكوب   
. 

مـــاينأقـــنوط وأنـــت بـــاب األ 
. 

واشـــرأبت إىل خطـــاك الســـهوب
. 

ــرايا    ــديك امل ــى ي ــرت عل ــم تع ك
. 

يتباهــى بــه القــرى والشــعوب   
                 .                                            

ــا اخللــد صــرحاً  ــا مقــيماً علــى رب ي
. 

أنـــت فيـــنا حكيمـــنا واللبـــيب
. 

ــبو   ــني نكـ ــثارنا حـ ــيالً عـ ومقـ
. 

ــ ــن اجل ــكو م ــني يش ــيبح راح الطب
. 

ــوايف    ــن للق ــيد م ــيب القص ــا طب ي
. 

ــندوب   ــزنه والـ ــدان حـ واجلديـ
. 

ــداح  ــة وصــ ــدميان رفقــ القــ
. 

ــداحه   ــى صـ ــيبأو ينسـ العندلـ
                                                            . 

ــباً   ــان قل ــراق إن ك ــبض الع ــت ن أن
. 



ــوب    ــيلني ك ــنذ ج ــراحات م واجل
. 

 مــن دمــوع يــا أبانــا منرينــا   
. 

بادعــــاء وذا ذبــــيح جــــنوب
. 

ــني   ــال أمـ ــذا مشـ ــمونا فـ قسـ
. 

أحلـــزٍن عـــن الفـــرات غـــروب
. 

ــروق    ــرات ش ــى الف ــيد عل ــا لع م
. 

فالوزيـــران حكمـــة ونســـيب  
                                                            . 

بايعـــتك الـــبحور زهـــواً ملـــيكاً 
. 

ــيب ــاء جتـ ــا تشـ طائعـــات كمـ
. 

ــواري  ــأن اجلــ ــوايف كــ القــ
. 

ــيب   ــنا العج ــيب في ــان اللب فاحتض
. 

ــوراً    ــيت ده ــد نس ــنا وق ــا عجب م
. 

مــن بعينــيه تســتريح الشــعوب   
. 

ــل ودار    ــريب أه ــحى غ ــيف أض ك
. 

بــك يســمو عــراقنا املســتريب   
                                                            . 

ــاغ      ــف ط ــه أل ــيفاً مس ــا خم ي
. 

ــروب   ــول الك ــطيه واحلق ــوق ش ف
. 

مــا نســاك الفــرات حــني اســتراحت 
. 

ــيب  ــنا دبـ ــا عليـ ــياط هلـ وسـ
. 

شـــردتنا عـــن العـــراق ســـجون 
. 

ــا دروب  ــنا يـ ــنا بيوتـ ــن مـ أيـ
. 

مــا اخنــنا ركابــنا مــن زمــان     
. 

 

أعلن بامسكم وباسم كل الشرفاء الَّذين أرخصوا العمر من أجل            ..   أشكركم أيها اإلخوة   -
م كل املفكرين واألدباء وحميب الفضيلة، نرفع صوتنا احتجاجاً ضد اإلجراء التعسفي            الكلمة املؤمنة؛ باس  

واخلطيئة اليت ارتكبها نظام صدام حسني، بإسقاط اجلنسية عن وطن يسمى اجلواهري، فلقد أسقط                
نظام صدام حسني احلقوق املدنية واملهنية لعظيم العراق، وشيخ أدباء األمة، شاعر العرب األكرب،                

تاذ حممد مهدي اجلواهري، فلنتضامن مجيعاً معلنني استنكارنا ضد اخلطيئة، واعلموا أيها األحبة إنه              األس
لشرف للعراق أن يسمى وطن اجلواهري؛ فكيف للمدانني أن يتهموا الفضيلة ويسقطوا جنسية شاعر               

ميثل األدباء  ه قد خطا خطوة واثقة فدخل هذه األرض الطيبة ضمن وفد               إمنا ألن  األمة، ال خلطيئةٍ  
العراقيني، ولعله كان الوفد الوحيد الَّذي جاء دون أن حيمل آالت تصوير خفية وتقارير سرية، أو                  

 .حقائب دبلوماسية مليئة بالعهر الفكري
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة األستاذ أرشد توفيق إمساعيل(( 
 - السفري العراقي السابق     - توفيق إمساعيل    مث أعطيت الكلمة اآلن لسعادة األستاذ أرشد      

 :فقال
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



لسنا يف حضرة شاعر العرب األكرب أستاذنا اجلواهري فحسب، وإمنا يف حضرة            :   أيها االخوة  -
القرن العشرين كله، من مبتدئه حىت هذه اللحظة وحنن يف حضرة العراق األصيل، من أول شجرة جوز                 

جباله حىت آخر خنلة يف اجلنوب؛ حنن يف معارك الرصاص األجنيب على اجلسر، وحنن يف التسعني حني                 يف  
 كبري من تأريخ العرب والعراق، ويف حضرة شاهد كبري هو           ٍرفْسقطت اجلسور بأهلها، حنن يف حضرة سِ      
 حيفر الصخر ويرسم     أخرى، ولكنه املطر الَّذي    ، وكاملطر تارةً  اجلواهري بكلماته املرهفة كالسيف تارةً    

 .الطريق، كما يرسم الفرات وجهنا وعيوننا، ومنوت من الظمأ وهو جيري يف عروقنا كالنار
 على الزمن، أيها الفارس الَّذي مل يترجل بعد عن صافناته، أنت حتمل يف                أيها الشامخ املطلُّ   -

لعراق شاعراً ومناضالً   كفيك إلينا شرفات بغداد، وأقمارها ب علينا كأنسام دجلة، وأنت ختتصر ا            
 :وشاهداً على ما جيري كاجلبل األشم، أنت معنا تردد مع ابن زريق البغدادي

ــه ــزوراء مطلع بالكــرخ مــن فلــك ال
. 

ــراً  ــداد يل قمـ ــتودع اهللا يف بغـ أسـ
. 

صـــفو احلـــياة وأنـــي ال أودعـــه
                                                            . 

ودعـــته وبـــودي لـــو يـــودعين 
. 

 

 .  الكلمة جيب أن تكون قصرية يف هذه املناسبة، مع الشكر شكراً جزيالً، وأعتقد أنَّ-
 

  ))ثم قصيدة للشاعر الدكتور زاهد زهديكلمة (( 
مث أعطيت الكلمة األخرية والقصيدة األخرية للشاعر الدكتور زاهد زهدي، الَّذي آثر              

 :احلضور رغم مرضه، فقال
 أيها األخوة األحباء، سعادة شاعر العرب األكرب األستاذ اجلواهري، إا لليلة أخرى من                -

 أعراساً بالعراق، مبا يقدمه من      - رعاه اهللا    -خونا الشيخ عبد املقصود     الليايل اخلالدة اليت يتحفنا فيها أ     
 ؟..دعم عرب تكرمي رجاالته، وأي رجل مثل اجلواهري أحق بالتكرمي

لقد رأيت اجلواهري ومل أجتاوز السادسة عشرة من عمري، ووقفت           :   أيها اإلخوان األعزاء   -
     الثامنة عشرة،    جبانبه أستمع إىل قصائده وأنا ابن       معه  والتقيت به وأنا ابن السادسة والعشرين، وعشت 

 من جيل   - كما يعلم الكثري من اإلخوة العراقيني        - خارج العراق أيام الغربة؛ ذلك أنين         طويلةً سنواٍت
 .يستطيع أن جيد منعطفات عمره يف ديوان اجلواهري، ويف أشعاره العظيمة

 هذا الرجل   يقله أحد ذه الليلة، ذلك أنَّ      أريد أن أقول لكم شيئاً واحداً عن اجلواهري مل            -
الَّذي جتدونه أمامكم هو أكرب العب بالنار، لقد لعب بالنار كثرياً واقتحم ميادين معارك كبرية بالعراق،                

 هوايته يف ذلك قد امتدت حىت يف        يذكرها الناس، وما يزال ديوانه العظيم يضم الكثري منها، بل إنَّ           
 تعد له   - رمحها اهللا    -ري جيلس قريباً من املوقد، والسيدة احملترمة زوجته          داخل بيته، اجلواهري الكب   



كوباً من الشاي، وتأىب النار أن تلتهب، اجلواهري حين إىل لعبته الدائمة ينهض إىل املوقد بنفسه ويشعل                 
 :ويقول بعد ذلك.. النار ليس يف املوقد فحسب، بل ويف شعر رأسه أيضاً

فكــــأين بعــــد مل أشــــب  
. 

ــالفيت   ــيض ســ ــب يف مبــ شــ
. 

ــا ــــوى لتشــــمت يب وكمــ
                                                            . 

ومشــــت عرســــي لتســــعفين 
. 

ــيب     ــت ص ــني أأن ــن مخس ــا اب ي
. 

ــرة   ــت مغامــ ــتفت بئســ هــ
. 

ــب   ــقني مل أتــ ــي شــ مفرقــ
. 

ــرمت     ــو اخت ــذي ل ــا ه ــت ي قل
. 

ــم  ــهب أطعــ ــنريان باللــ الــ
. 

ــت   ــني خلـ ــنذ أربعـ ــا ذا مـ أنـ
. 

 

 تصوروا هذا الرجل وهو يف اخلمسني يعترف أنه ميارس اللعب بالنار منذ أربعني سنة، ويف عام                 -
 ولكنه مل يكن    - رمحه اهللا    -صل األول   م كان اجلواهري حيتل مكانة مرموقة يف بالط امللك في         ١٩٣٠

يعجبه سياسة احلكومة اليت كانت تفرط مبصاحل الشعب، ومتالئ األجنيب، فأراد أن يستغل الفرصة                
إلشعال النار ليلعب بالنار، وواتته هذه الفرصة عندما قدم إىل العراق مسو األمري فيصل بن عبد العزيز                  

 والده، وكتب اجلواهري قصيدة شهرية ميدح فيها آل سعود،           مندوباً عن  - رمحه اهللا    -امللك الراحل   
وميدح فيها امللك عبد العزيز دون أن تكون له أدىن صلة بأي من البيت السعودي الكرمي، وكل ذلك                   
ليعرب عن غضبه على سياسة حكومة العراق وليشمت ا وليلعب بالنار؛ وكانت هذه الفرصة                 

 يوصل القصيدة إىل األمري الزائر، وأن تنشر يف جريدة أم            وليس ذلك فحسب، بل أصر أنْ     ..  الثمينة
 :القرى، وبتوقيعه الصريح حممد مهدي اجلواهري، وبوظيفته أيضاً؛ وكان يقول

ــاين   ــرر املع ــن غ ــهم م ــيك الش أب
. 

ــا يف    ــيك م ــز وف ــبد العزي ــىت ع ف
. 

ــرجان  ع ــن مه ــرى م ــا ت ــيك وم ل
                                                            . 

ألمــٍر مــا حتــس بــنا انعطافــاً     
. 

هلـــم فضـــل علـــى قـــاٍص وداِن
. 

ألنَّ كـــل بـــين ســـعود  وذاك  
. 

ــاين ــامح واألمــ وأنهــــم املطــ
. 

وأــــم املالجــــئُ يف الــــرزايا 
. 

 

أخرى، وكان سعيداً بذلك    حيل اجلواهري إىل جمالس التأديب واحدة بعد         وكانت النتيجة أن أُ    -
ه مارس لعبته الكربى لعباً بالنار، ويف ذلك الوقت وحىت يومنا هذا مل يزر اململكة العربية السعودية                  ألن

حىت هذا اليوم الَّذي نشاهده فيه اآلن، وكان حقد احلكام املتجربين عليه قد استمر، كما نقل أحد                   
م واملشانق يف بغداد    ١٩٤٩وأخرياً يف عام    ..  مة العراقية اإلخوان بالقرار اجلائر الَّذي اختذته احلكو      

 تنتصب لعدد من قادة احلركة الوطنية، والسجون تغص بالشباب، والصحف كلها معطلة، وحيدث أنَّ              
عميد الكلية الطبية تكرمه بريطانيا بوسام كبري وهو صديق للجواهري، وأقامت احلكومة احتفاالً رمسياً              



وأين القصيدة؟ مل تنته    ..  نعم سأحضر، وأين القصيدة؟ مل أكتبها بعد      :  عي إليه، قال  كبرياً ذه املناسبة د   
، وجاء يف يوم االحتفال وأشعل احلريق الكبري يف ليل العراق البهيم يف ذلك الوقت، وكانوا                  ..بعد

 :حياولون أن يغروه بشىت املغريات
صــغراً لعــاب األرذلــني مطالــبا   

. 

ــيلة     ــريات مس ــي املغ ــدوا عل حش
. 

ســقط املــتاع وأن أبــيع مواهــبا   
                                                            . 

ــتري     ــد لتش ــدي مت ــأن ي ــناً ب ظ
. 

ــرائبا  ــنده وتـ ــراً عـ ــنت حنـ أمسـ
. 

ــوطن    ــري م ــروح وراء ظه ــأن ي وب
. 

ــبا    ــيل نائ ــر بل ــن أم ــبحت ع أص
. 

ــثلما    ــراً م ــحى وزي ــأن أروح ض وب
. 

ــبا    ــل خاط ــري األماث ــا غ ــأىب هل ت
. 

ــرة   ــرجولة ح ــزل ال ــم ت ــئوا فل خس
. 

هــذا األدمي تــراه نضــواً شــاحبا   
                                        .                     

ــاحم    ــد ج ــم أي وغ ــت هاش أعلم
. 

ــا   ــي عازب ــع نعل ــاةَ بشس ــأُ الطغ أط
. 

أنـــا ذا أمامـــك مـــاثالً متجـــرباً 
. 

أبـــداً جتـــوب مشـــارقاً ومغاربـــا
. 

ــوا فمــلء فــم الــزمان قصــائدي  كذب
. 

أقـــدارهم وتـــثل جمـــداً كاذبـــاً
. 

ــن    ــط م ــارهم وحت ــن أظف ــتل م تس
. 

ــبا   ــتمهم واحلاج ــيد بش ــري الول أغ
                                                            . 

ــيهم    ــيوت عل ــتفهم، أجل الب ــا ح أن
. 

 

-          ت  وقد أطل  -ها األصدقاء األعزاء     هذا هو اجلواهري الالعب بالنار، وامسحوا يل اآلن أي
 :وشيخي، كتبتها له وأنا يف هذه احلالة..  أن أقرأ أبياتاً ألستاذي الكبري-عليكم 

ــيا   ــات مناج ــيك العاطف ــي إل وأُزج
. 

أُهديــه وافــياً) عمــيد الشــعر(ســالماً  
. 

ــافيا  ــب ص ــن احل ــاً م ــرغته كأس وأف
                                                            . 

ي القلب زائراً  ـض ف ـور احمل ـمحلت الشع  
. 

ــيا    ــروم التالق ــرى ي ــي احل بأعماق
. 

د يلتظي ـد الوج ـشاه)  قـدمش(وكانت   
. 

)١(زاهــيا) للفــراتني(تــرى فــيك جنمــاً 
                                                            . 

  ــن ــا اب ــيك ي ــتني(أحي ــا) الكوف وإ
. 

ــيا   ــق عال ــنجم احمللّ ــد ال ــد أبع وق
. 

ــجيةٌ    ــنها ش ــروح م ــيك أن ال وأُنب
. 

ألعـــناقها مـــا زال عـــنهن نائـــيا
                              .                               

  ــود ــاغ العق ــذي ص ــراً(وأن الَّ )جواه
. 

*    *    * 

ــيا  ــيها الدواه ــاقت إل ــنة س ــي حم لف
. 

ــن   ــا اب ــيك ي ــرافدين(أحي ــا) ال وأ
. 

ياـل داج ـه الصبح كاللّي  ـاً ووج ـجحيم
. 

ــفافَ    ــالَ ض ــور أح ــا ج  ــى هاتفش
. 

ــن  ــة(وع ــا) طغم ــه املهاوي ــد أوردت ق
                                    .                         

ــاِل  ــن ح ــيك ع بــراق(أُن ــه) الع وأهل
. 

                                           
 ).دجلة والفرات(ينصرف إىل ) الفراتني: (الشاعر وتعبريإشارة إىل الكوفة والنجف مسقط رأس  )١(



ــرين(و  ( ــواريا ــداقاً ج ــا زاال غ م
. 

  ــري ــور اخل ــأرٍض مي ــاب ــت أدميه  حت
. 

غرثـى بواكيا  ) ءاألثـدا (فماتـوا علـى     
. 

  ــعاً(جتــدضهم) رتقيــت جفّــت ضــروع
. 

علــى احلقــد زاداً حــني يصــبح طاويــا
. 

ذيـب ويغت ـوى يش ـعلى البل )  جيالً(و 
. 

ــيا   ــرب مناف ــرٍق وغ ــون يف ش جيوب
                                                            . 

مـت مشله ـى ش ـبأطراف الدن )  جيشاً(و 
. 

ــياً و  ــاِة حـ ــياإىل ذروة املأسـ باقـ
. 

لَناـاد أه ـن ق ـم)  داءـرأس ال (وما زال    
. 

بأســـياطه مـــنا الظهـــور دوامـــيا
. 

ــاً وتشــتوى  ــدما كأســاً دهاق يعــب ال
. 

خبلـــٍق جتلَّـــى يف اخللـــيقِة راقـــيا
. 

ــهِ     ــباد بلطف ــه الع ــرم اللَّ ــد ك وق
. 

ــيا  ــانَ عات ــد ك ــياً وق ــم بغ ١(وآذا(
                                 .                            

ــذَّ   ــه(فج ــدو اللَّ ــه) ع ــراف خلق أط
. 

وعــاد األســى فــيها إىل املــوت حاديــا
                                                            . 

ــارت   ــرافدين(وص ــالد ال ــراً) ب مقاب
. 

ــداويا  ــباً م ــى طبي ــز أن تلق ــد ع وق
. 

    ــا داٌء عضــالٌ جــرانه وألقــى
. 

وت شافيا ـوى امل ـه س ـغدت ال ترى عن   
. 

وقــد صــار يكفــيها مــن الــداء أــا 
. 

*    *    * 

ــيا  ــواً معاف ــب رخ ــربا إذ ه ــور ال زه
. 

ــت    ــيم وهلّل ــا رف النس ــالماً كم س
. 

ــري هاد  ــيال للخ ــه األج ــرت ب ــاأن ي
                                                            . 

ــده    ــت آلالُء جم ــٍر أن ــى لفك ومرح
. 

ــتني(يشــيع الشــذى يف ــيا) الغوط قواف
. 

ــوقاً إىل   ــهوش ــعر نفح ــن الش روٍض م
. 

متـــد القـــوايف للضـــالل مـــراقيا
. 

ةٌـعصب)  بغداد  (ـا زالت ب  ـى حني م  ـعل 
. 

ــيا   ــزدمحن ماله ــوراً ي ــتهدى قص ل
. 

ــين ل  ــتغ ــوفُها ـ ــراب أن ــق الت ه لص
. 

ــيا   ــيت األفاع ــيه يق ــض بكفّ )٢(وبع
                                                            . 

صـاألساطري راق )  اكـّضح  (ـض ل ـفبع 
. 

ــيا  ــعب عال ــة الش ــت راي ــناه أعل ومي
. 

رهـاس عم ـع الن ـالَّذي أفىن م  )  تـأن(و 
. 

ــيا  ــدل داع ــق والع ــاعراً للح ــه ش )ب
                                                            . 

اـا حب ـح أحسن م  ـحباك العراق السم  ( 
. 

ــراثيا   ــدودن امل ــيه املنش ــود ف )٣()جي
. 

ــودعاً (  ــالً حــني متضــي م ــناك حف وم
. 

*    *    * 

علــى ضــيمها فــو إلــيك كمــا هــيا
. 

زلْـم ت ـب فبغداد ل  ـال تغض )  أبا الشعر ( 
. 

                                           
إشارة إىل ما يقوم به النظام العراقي من قطع آذان العسكريني الفارين من اخلدمة العسكرية، وهي عقوبة ما أنزل اهللا ا من سلطان                         )١(

 .وال ورد ذكرها يف احلدود الشرعية
 .ذي نبتت األفاعي على كتفيه فال تتغذى إال بدماء الشبابالَّ) ضحاك(إشارة إىل األسطورة حول الطاغية  )٢(
 .م١٩٣٦نظمها ) املآسي يف حياة الشعراء(تضمني معدل من قصيدته  )٣(



ــيا   ــيةً أو عالن ــيها خف ــت ف ــا قل مب
                                                            . 

ــورةً    ــدو فخ ــعر حت ــيها رواةُ الش وف
. 

بــل الشــعب جيــزي اخلالــدين املعالــيا
. 

ــه     ــيس طغات ــق ل ــراق احل وأن الع
. 

مشــرياً إىل فجــٍر يشــق الليالــيا   
. 

هـب ليلَ ـح يرق ـجم الصب ـفيك ن يـرى   
. 

*    *    * 

ــا    ــوتك داوي ــآلن ص ــه ل )١(بأرجائ
           .                                                  

)جعفر(و  )  وم الشهيدِ ـي(ن  ـا زال م  مـو 
. 

وإنْ صــرت عــوداً هــده الــداء ذاويــا
. 

همومــا زلــت كابــوس الطغــاِة تخــيفُ 
. 

*    *    * 

ــاكيا   ــنت ش ــا ك ــاً وم ــيه آالم ليال
. 

أبــا الشــعر جمــداً أن عمــراً تصــرمت 
. 

نصـــرياً حلـــٍق أو جلـــوٍر معاديـــا
. 

هـوي شعاب ـط ت تـى لدرٍب رح  ـومرح 
. 

ــو    ــجاٍن وج ــزأ بس ــيا(فته )زبان
. 

وقــد كــان ســجناً تســتخف بســوره 
. 

وعانــيت فــيها غــربة أو منافــيا   
. 

تـــنقّلت يف شـــىت ديـــار قصـــية 
. 

ــيا  ــاك عات ــيل يلق ــد الس ــزماً يص وع
                                                            . 

ــةً   ــدرب إالَّ حشاش ــوب ال ــيداً جت وح
. 

*    *    * 

ك شاديا ـا انف ـكالطري م )  خافق(ى  ـعل
. 

ــبقا   ــيك أط ــري إنَّ جنب ــر جي دع العم
. 

ــيا    ــرود األمان ــربح ت ــناك مل ت وعي
. 

  ــد زدن ) ســعيناًت(جتــاوزت ــاً(وق )أربع
. 

ــيا   ــباً مناغ ــنك قل ــزت م ــيك هل عل
                                                            . 

ــو أن   ــناء(ول ــنها ) اًحس ــدلُّ حبس ت
. 

ــيا  ــوى واألغان ــيها اهل ــت عين وطارح
. 

ــةً   ــعر باق ــة الش ــن روض ــتها م وأهدي
. 

*    *    * 

 جدة
 . م١٩٩٤أيلول 

  ))قصيدة معايل الشيخ حسني عرب(( 
 : ذه املناسبة، فقالاًلية احتفاءمث ألقى معايل الشيخ حسني عرب القصيدة التا

وأنــت فــيها النهــى واحلــرف والقلــم
. 

قــوافل الشــعر يف ميــناك تنــتظم    
. 

أبـــا فـــراٍت حتـــيات معطـــرة إلـــيك غنـــى ـــن الصـــوت والـــنغم
. 

                                           
م، وأحدثتا دوياً هائالً يف األوساط      ١٩٤٨اللتني نظمهما أوائل عام     )  أخي جعفراً (  و)  يوم الشهيد (إشارة إىل قصيدتيه الشهريتني       )١(

 .ية يف العراقالسياسية واألدب



واألمـــثال واِحلكَـــم ـــا املنابـــر
. 

   ــتفت ــد ه ــيةً إالَّ وق ــت قاف ــا قل م
. 

ــك األمل     ــا أزرى ب ــلم وم ــرب وس ــناتك يف ح ــت ق ــا الن ــاً وم ــعون عام تس
. 

 لألعــداء جمتــرم وكــلُّ مــن النَ 
. 

تلــوم مــن النَ لألعــداء جمتــرماً    
. 

ــنم  ــقط الص ــنماً فليس ــا ص  ــرى ت
                                                            . 

ــدا  ــاحتها بغ ــادي لس ــا الغ ــا أيه د ي
. 

ــرات دم  ــا والف ــديد ذراه ــى الص يغش
. 

جــىن فأصــمى فصــارت دجلــة هــرماً 
. 

وحقلُــه حطَــب بالــنار يضــطرم   
. 

ــنا    ــيق يف جواحن ــراق عم ــرح الع ج
. 

وحنــن مــن أهلــه أهــل وجيمعــنا الــدين واألرض والــتاريخ والــرحم       
. 

قــد أوشــك اللــيلُ يف بغــداد ينصــرم
         .                                                    

ــبها    ــداد وغاِص ــوت بغ ــل لطاغ فق
. 

ــوا وأنــت خصــم خصــيم لــألىل ظُِلم
. 

ــوا    ــألىل ظَلَم ــتني ل ــن م ــت رك وأن
. 

ــرم ا ــلُّ واحلـ ــنكم واِحلـ ألرض تلعـ
. 

ــوا    ــا عدل ــوا مث م ــذين تول ــل للَّ ق
. 

مـدو الويلُ ويلك  ـو ويغ ـوف تصح ـوس
. 

ــيةٌ    ــاِب غاف ــود الغ ــإنَّ أس ــالً ف مه
. 

ــوا  ــا فهم ــوا وم ــا ذاق ــويعرون وم ش
                                                            . 

يــا ســيد الشــعر يف عهــد يعــيث بــه 
. 

ــم   ــياك تبتس ــن لق ــدار دارك م وال
. 

واـن رحل ـن حلوا وم  ـك م ـاألهل أهل  
. 

ــم  ــري ويبتس ــا مي ــعر م ــئَ الش مراف
. 

ــنا     ــيء ل ــاً يض ــيك نرباس ــا حني إن
. 

ــتابك ا  ــوق أع ــزدحم وف ــرواد ت ل
. 

ــداً   ــداً أب ــيماً رائ ــنا عظ ــت في ال زل
. 

 .  وشكراً-
 

  )) الشاعر العربي الكبري حممد مهدي اجلواهري بهكلمة احملتفى(( 
حممد مهدي  ..  عشرينمث أعطيت الكلمة لسعادة احملتفى به شاعر العربية يف القرن ال            

 :اجلواهري، فقال
 كم أنا سعيد ذه الفرصة الساحنة اليت هي من فرص العمر، وكم أنا سعيد أن ألتقي هذه                    -

الوجوه الكرمية من مشايخ، ومن شباب صاعد، ومن أدباء جميدين، ومن شعراء طيبني، كم أنا شاكر                 
على تلطفه ذه اللقاءات احللوة الكرمية،      سيادة األستاذ عبد املقصود خوجه على إتاحة هذه الفرصة و         

سيبقى يوم االثنني من كل أسبوع عالقاً يف ذهين، وستبقى هذه الذكريات جزءاً ال يتجزأ مما يتبقى من                   
أيامي ومن حيايت؛ فشكراً لكم، شكراً لكل من تلطف بكلمة عين، شكراً ملن خطبوا وحتدثوا نثراً،                  

 حقي، شكراً لكم وإىل لقاء يسمح به الزمان مثل هذه اللقاء،             وشكراً لكل من نظم بيتاً من شعر يف       
 .والسالم عليكم..  أخرى لكم أمجعنيوشكراً جزيالً مرةً



 :فقال" حنني إىل العراق" :مث ألقى احملتفى به شيئاً من شعره بدأه بقصيدة
وشـــطيِه واجلـــرف واملـــنحىن  

. 

عـــراقســـالم علـــى هضـــبات ال 
. 

ــتىن  ــجر املقـ ــيد الشـ ــى سـ علـ
                                                            . 

ــوال   ــعفات الط ــنخل ذي الس ــى ال عل
. 

جيـــتىنكـــوجه العـــروس وإذ  
. 

علــى الــرطب الغــض إذ جيتلــى    
. 

ــىن   ــند القـ ــر عـ ــى العسـ علـ
. 

ــرف    ــه ت ــوم أعذاق ــره ي ــى بس عل
. 

ــيها دىن  ــا وإلــ ــيها هفــ علــ
. 

ــوقها    ــر فـ ــى قمـ ــالم علـ سـ
. 

هفـــت إذ هفـــا ودنـــت إذ دنـــا
                                                            . 

ــه    ــنجوم بأذيالــ ــوذ الــ تلــ
. 

ــى  ــية جتتلــ ــن موشــ احلســ
. 

ــن     ــرزت مـ ــدا طـ ــأنَّ يـ كـ
. 

ــدى  ــيها سـ ــعاع علـ وذوب الشـ
. 

ــة    ــا حلمــ ــنمري هلــ رواء الــ
. 

ــبا ــياً علـــيها الصـ وميشـــي رخـ
. 

ــوا   ــى هـ ــي علـ ــة متشـ ودجلـ
. 

ــرى   ــاء سـ ــنها مبـ ــوص مـ ختـ
                                                            . 

ة هلـــو الصـــبايا املـــالحودجلـــ 
. 

يســـرف يف شـــحه والـــندى؟  
. 

ــتني   ــراقية احلالــ ــريك العــ تــ
. 

ــى  ــرجل املبتلــ ــتك الــ وياليــ
. 

ــتهن ا  ــي فياليــ ــذي تبتلــ لَّــ
. 

ــا  ــذا اللمــ ــاءك إالَّ هلــ ظمــ
. 

ويالــــيت أنــــك ال تشــــتكي 
. 

علـــى الشـــاطئني بـــريد اهلـــوى
                   .                                          

ســـالم علـــى جـــاعالت النقـــيق 
. 

ومـــن شـــيخة دهـــرها تصـــطبا
. 

ــيخ   ــبية ال تشـ ــن صـ ــننت مـ لعـ
. 

ــنقا  ــيل الـ ــت مهـ ــندس حتـ وتـ
. 

تقافـــز كـــاجلن بـــني الصـــخور 
. 

ــال  ــري جــ ــاغهما جوهــ صــ
. 

ــتني    ــنك ياقوتــ ــأن بعيــ كــ
. 

ــذكا   ــفع ال ــثل س ــن م ــيك ع بعين
                                                            . 

ــبوغ   ــريق النـ ــنم بـ ــو مل يـ ولـ
. 

شـــريد اخلـــيال بعـــيد الـــرؤى
. 

ــاعر   ــى شـ ــوظ علـ ــنم اجلحـ لـ
. 

ــيل زرى  ــق مجــ ــذم خبلــ فــ
. 

ــاب   ــا ال يعـ ــابكن مبـ ــد عـ لقـ
. 

وحيســــن للخــــابطني القــــرى
. 

بســـمح يـــنادم ركـــب اخللـــود 
. 

ــ ــا ويـ ــيل طخـ ــة لـ رفع وحشـ
                                                            . 

يــدل علــى املــاء مــن ضــلَّه     
. 

 

 :بائعة السمك
ــر  ــع احلائـ ــهوة اجلائـ ــنا شـ بـ

. 

وذات غـــداة وقـــد أوغلـــت   
. 

ــر  ــمك الكابــ ــزود بالســ نــ
                                                            . 

ــة   ــوت مساكــ ــنا حلانــ دلفــ
. 



ــأ  ــت كالرشــ ــرتلفــ  النافــ
. 

ــى   ــوة اتلـ ــنا حلـ ــت لـ فالحـ
. 

ــر   ــر زاهـ ــن قمـ ــر عـ وتفتـ
. 

ــة    ــى بانـ ــزام علـ ــد احلـ تشـ
. 

ــاحر  ــية السـ ــا رقـ ــيق ـ تضـ
. 

ــنةٍ    ــن فت ــبك م ــيك حس ــن الش م
. 

ــنادر   ــيدك ال ــن ص ــطعت م ــا اس مب
                                                            . 

ــداك   ــنا فـ ــنا جعلـ ــنا عليـ فقلـ
. 

ــر  ــربة ماكـ ــذي خـ ــوب كـ لعـ
. 

ــة   ــورة بضــ ــاءت مبمكــ فجــ
. 

ــادر  ــر اخلــ ــدع بالنظــ وختــ
. 

تـــنفض بالَّـــذيل عطـــر الصـــبا 
. 

ــر  ــن جائـ ــن آدم مـ ــنت ابـ لعـ
. 

أمثلـــي متـــوت؟: تكـــاد تقـــول 
. 

ــر؟   ــن زاج ــيك م ــنة الش ــا الب أم
                                                         .    

أمـــا يف الصـــبا يل مـــن شـــافع؟ 
. 

ــازر  ــؤذر جـ ــن جـ ــيالك مـ فـ
. 

وأهـــوت علـــيها بســـاطورها   
. 

وخــرت علــى اجلانــب اآلخــر   
. 

 فشــبت عــروس الــبحار  وثــنت 
. 

مــن كــل بــاد ومــن حاضــر    
. 

فقلــنا هلــا يــا ابــنة األمجلــني     
. 

ــادر  ــدرة القـ ــى قـ ــيالً علـ دلـ
           .                                                  

ــدين     ــن امللح ــن لق ــري م ــا خ وي
. 

خصــــيمان للــــذابح الناحــــر
. 

ــزدهاة   ــرقة املــ ــك والــ مجالــ
. 

ــدم اخلا ــذا الـ ــت هلـ ــروليسـ ثـ
. 

وكفــاك صــيغت للــثم الشــفاه    
. 

وإن شـــق ذاك علـــى الناظـــر  
. 

ــران     ــا تنظ ــا م ــل أن ــت أج فقال
. 

ومـــن قســـوة الـــرجل الغـــادر
                                                            . 

ــر   ــوة اهلاجـ ــن جفـ ــت مـ تعلمـ
. 

 

 .وهذه قصيدة ألقيتها يف أثينا: وواصل احملتفى به إلقاء قصائده فقال
ــناد  ــا واجل ــراض احلص ــوح رض لول

. 

اف ندية ـت ضف ـر وانداح ـا البح ـسج 
. 

ــل    ــنها كالسالس ــيما بي ــك ف متاس
                                                            . 

ةـق موج ـة لص ـجن مو ـوفكت عرى ع   
. 

عــيون ظــباء أو عــيون مطافــل   
. 

اـد خصاصه ـت تس ـوى ظل ـكوسدت   
. 

ســوى مــا تــردى قــبلها مــن غالئــل
. 

ــ  ــة ول ــتجد غالل ــى يف مس ف الدج
. 

ومــا جــر تــيهاً مــن ذيــول األصــائل
. 

سـوى مـا تـردى مـن مفـاتن سحرة           
. 

مــن الــورق الــنديان أشــهى الرســائل
                                                            . 

ىـى الضح ـوقاً إل ـاح ش ـوما محل اإلصب   
. 

ــل  ــروق اخلمائـ ــتور يف عـ ودب فـ
. 

تــثاءب أملـــود، وملــت كمـــائم   
. 

ــبالبل ــى األغصــان شــدو ال ــر عل وق
. 

ــائم    ــتكنت مح ــمت فاس ــيمن ص وه
. 

ــل  ــتبدلت باملخائ ــنا فاس ــح الس بوض
. 

ــها   ــدىن شخوص ــت ت ــدنا مل ــأن ال ك
. 



ــتطاول  ــدى امل ــرط امل ــى ف ــري عل جب
                                                            . 

ــن   ــيخ مل يه ــا الش ــيقاً أيه ــنفس عم ت
. 

 اجلــداولعــناق الشــواطي واحتضــان
. 

ومل ينســـه التـــياه مـــن جـــربوته 
. 

ختطـــى شـــعوب فـــوقه وقـــبائل
. 

ومـــا زاده إالَّ مساحـــاً وعـــزة   
. 

ــن   ــيه م ــا ذر ف ــدخائلمب ــرون ال ق
. 

عــبدتك صــوفياً يــدين ضــمريه    
. 

تشــكي طــويالً مــن دخــان املشــاعل
                                                            . 

الـــندامة معـــبداًويســـرج فـــيه ب 
. 

ــازل مصــيخ إىل مهــس مــن الغــيب ن
. 

ــب   ــاة راه ــنجوى معط ــتك ال وعاطي
. 

ــل ــيك مــن كــون بســحرك حاف مغان
. 

ــو  ــه  ول ــونت ب ــا ل ــي مب نت أحالم
. 

ــواغل    ــيك ب ــين عل ــازاً وال حل نش
. 

ــيت   ــف نغم ــم تل ــثاري فل ــاك قي وناغ
. 

ــل بطــيفك مــن وجــه لشخصــك ماث
                                                            . 

ــدتا   ــيين ش ــنس ع ــاحيب ال ت ــيا ص ف
. 

وناغــاك بقــيا جــذعها املــتآكل   
. 

وال تنســين نفســاً هــوتك فتــية    
. 

بأهـــوائه مـــن مســـتقيم ومائـــل
. 

ل خافقي ـم م ـاً وك ـمل يوم ـهوى مل ي   
. 

 

وهذه بريد الغربة كتبتها يف املنفى يف الستينات وأرسلتها إىل عائليت، وقد سبقتين إىل                 
 :دة إىل أكثر من لغةالعراق، وقد ترمجت هذه القصي

وطــــول مســــرية ملــــل  
. 

ــل   ــرى يب األجــ ــد أســ لقــ
. 

غايــــة مطمــــح خجــــل  
                                                            . 

ــري  ــول مســ ــن دونوطــ ة مــ
. 

ــل  ــرى وجـ ــول السـ ــد طـ غـ
. 

علــــــى أين ألن ينهــــــى  
. 

وعقــــىب مهلــــه عجــــل  
. 

متاهــــــل خشــــــية ووىن  
. 

ــل   ــر احلجــ ــا يتقاصــ كمــ
. 

وقطــــع شــــوطه جــــنفا   
. 

بــــه مــــا شــــق حيــــتمل
                                                            . 

ــرء    ــيش املـ ــىن وعـ ــل مـ فضـ
. 

وال حــــــول وال قــــــبل 
. 

فـــــإنْ ولَّـــــى وال ثقـــــة 
. 

ــتهل  ــه ويبـــ ــدل بـــ يـــ
. 

ــا قـــــول  أقـــــول ورمبـــ
. 

ــل؟  أََأل ــه املقــ ــت بــ ــا كحلــ ــالم مــ ــرجع األحــ ــي تــ هلــ
. 

وهـــــل يـــــنجاب عـــــن عـــــيين لـــــيل مطـــــبق أزل؟ 
. 

كـــــأن جنـــــومه األحجـــــار يف الشـــــطرنج تنـــــتقل    
. 

ــعل   ــميمها شــ ــأن صــ كــ
. 

ــبل   ــه قـــ ــالم كلـــ ســـ
. 

 



 .م١٩٤٤قيلت عام " يافا: "وهذه قصيدة عنواا
متطـــر عـــارض ودجـــا ســـحاب

. 

ــركاب     ــا ال  ــط ــوم ح ــيافا ي ب
. 

ــهاب   ــه ش ــيس ب ــو ل ــريب اخلط م
                                                            . 

ــيل   ــناء لـ ــادة احلسـ ولـــف الغـ
. 

ــئاب  ــها اكتــ ــة جيللــ كحاملــ
. 

ــيها   ــوم فـ ــيوم حتـ ــا والغـ ويافـ
. 

ــياب    ــا ث ــيط هل ــيم خ ــف الغ بك
. 

وعاريــــة احملاســــن مغــــريات 
. 

لطـــريف يف مغانـــيها انســـياب  
. 

وقفــت مــوزع النظــرات فــيها    
. 

وباألنــــواء تغتســــل القــــباب
                                                            . 

ومــوج البحــر يغســل أمخصــيها    
. 

خيططهـــا كمـــا رســـم الكـــتاب
. 

ــاً   ــربت نطاقــ ــياراا ضــ وبــ
. 

ــتطاب ــيافا تســ ــراب لــ وأتــ
. 

ــا   ــحر ياف ــذت بس ــد أخ ــت وق فقل
. 

ــنا ــاببـ ــود كعـ ــها خـ تك كلـ
. 

فلســــطني ونعــــم األم هــــذي 
. 

إىل يافــــا وحلَّــــق يب عقــــاب
                                                            . 

ــزو   ــن الـ ــتين مـ ــحأقلـ راء ريـ
. 

طـــيور اجلـــو مـــن حســـد غضـــاب فـــيالك طائـــراً مـــرحاً علـــيك
. 

فجــــاوزه ليبلغــــنا الســــحاب
. 

ــحاباً   ــنا ســ ــوناه ليبلغــ علــ
. 

ــاب    ــد ب ــنان اخلل ــن ج ــوح م ول
. 

ــنايا   ــبق األرج الثــ ــا طــ وملــ
. 

مـــن الزهـــرات يانعـــة خضـــاب
                                                            . 

 علــــيهللــــد منبســــطاًوالح ا 
. 

ــاب   ــا حج  ــيل ــع الظل ــن الدم م
. 

ــيها   ــى علـ ــة غطـ ــرت مبقلـ نظـ
. 

ولســـت بعـــارف ملـــن العـــتاب
. 

ــا أطــ   ــت وم ــتابفقل ــوى ع يق س
. 

ــراب   ــريق وال الت ــتلف الط ــا اخ وم
. 

أحقـــاً بينـــنا اخـــتلفت حـــدود؟ 
. 

وال الضـــاد الفصـــيح وال الكـــتاب
     .                                                        

ــوه     ــن وج ــوه ع ــرقت وج وال افت
. 

ويــا صــحيب إذا قــل الصــحاب   
. 

فـــيا داري إذا ضـــاقت ديـــار   
. 

ــندهم  ــفيعي عـ ــبابشـ  أدب لـ
. 

ــاً   ــي لطفـ ــتعطفني علـ ــا مـ ويـ
. 

ــوا  ــي ومل حيابـ ــوا علـ ــا لطفـ مبـ
. 

ــنوا   ــجايا مل ميـ ــر السـ ــا غـ ويـ
. 

 الـــذهاببــه واشـــتف مهجـــيت 
                                                            . 

ــاً    ــقت ذرع ــوداع فض ــم ال ألن ح
. 

ومـــن وطـــين إىل وطـــين إيـــاب
. 

ــ  ــييت رجـ ــييت إىل بـ وعفمـــن بـ
. 

 

يف أواسط اخلمسينات يف بيت من بيوت دمشق        "  من وحي املوقد  :  "وهذه قصيدة عنواا  
 :بالشام، فيه سبع حبريات، وفيه موقد للتدفئة يطعم باألخشاب، والقصة كما يلي



إن عرســـي وهـــي جاحمـــة فجـــة لـــون مـــن األدب      
. 

 
ــب    ــن احلطـ ــذع مـ ــيه جـ ــوقده وفـ ــون تـ ــاءت الكانـ جـ

. 

 
ــرتعب    ــبه مـ ــذات شـ ــقاً الئـ ــها نسـ ــض بعضـ ــوق بعـ فـ

. 

 
ــركب    ــوت بالـ ــي املـ ــا كتمشـ ــرماد ـ ــرد الـ ــى بـ ومشـ

. 

 
ــتعب     ــن الـ ــيها مـ ــدا وأرحيـ ــك وغـ ــي ويـ ــت أبكـ قلـ

. 

 
أطعمـــيها الـــزيت ميشـــي ـــا مشـــية الكفـــران يف الســـغب 

. 

 
فاســـتغاثت وهـــي قائلـــة لـــيس هـــذا اجلـــد مـــن لعـــب 

. 

 
ــحب قلـــت   ــربق يف السـ ــرم كالـ ــا ضـ ــب هلـ ــيه وشـ هاتـ

. 

 
شــــب يف مســــود ســــالفيت فكــــأين بعــــد مل أشــــب 

. 

 
ــرطب     ــر يف الـ ــيط البسـ ــه كخلـ ــي فخالطـ ــى وجهـ وأتـ

. 

 
ــعفين    ــي لتسـ ــربت عرسـ ــمت ىب وانـ ــاءت لتشـ ــا شـ وكمـ

. 

 
هــتفت بئســت مغامــرة يــا ابــن مخســني أأنــت صــيب؟        

. 

 
ــب؟      ــذه اللعـ ــن هـ ــبة مـ ــرعاً لعـ ــنفك خمتـ ــا تـ أو مـ

. 

 
 مل أتـــبقلـــت يـــا هـــذي لـــو اختـــرمت مفرقـــي شـــقني 

. 

 
ــهب     ــنريان باللـ ــم الـ ــت أطعـ ــني خلـ ــن أربعـ ــا ذا مـ أنـ

. 

 
 

 .  وشكراً-
 

  ))ختام األمسية(( 
 :واختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بقوله

 - إن شاء اهللا     -د مهدي اجلواهري، آملني      شكراً جزيالً لضيفنا الكبري الشاعر األستاذ حمم       -
 يف ليلة متألقة كهذه؛ ويف ختام الليلة قدم صاحب االثنينية           أن ميده اهللا بالصحة والعافية، وأن نلقاه ثانيةً       

 .اللوحة التذكارية ذه املناسبة، مث انصرف اجلميع إىل تناول طعام العشاء

• • • 







 احملتوى
- ١ . ألقاها سعادة األستاذ حسان كتوعةكلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة سعادة املريب عبد اهللا بغدادي

- ٤ .كلمة العالَّمة الشيخ عاتق بن غيث البالدي
- ٥ .كلمة سعادة العميد إبراهيم شطا

- ٦ . السماويكلمة سعادة األستاذ حيىي
- ٧ .كلمة سعادة األستاذ مصطفى عطار

كلمة احملتفى به سعادة اللواء علي زين العابدين وقراءة جمموعة من قصائده الشعرية ذوات              
 .املواضيع املختلفة

٨ -

- ٩ .فتح باب احلوار
-١٠ .كلمة للمحتفي قبل ختام األمسية

-١١ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ حسان كتوعة األمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني، سيدنا وحبيبنا حممد صلى اهللا                -

 .عليه وعلى آله وصحبه أمجعني
ليلتكم باخلري  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وطابت       :   أصحاب السعادة، إخواننا الكرام    -
 :واملسرات
 أرحب بكم باسم سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه صاحب االثنينية يف هذه األمسية                 -

اجلميلة، اليت حنتفي فيها مجيعاً بضيف االثنينية هذا األسبوع، سعادة اللواء الشاعر علي زين العابدين،                
 :وامسحوا يل أن أقرأ على حضراتكم ترمجة حياة سعادته

 .اللواء علي زين العابدين: االسم
 .هـ١٣٤٣ ولد مبكة املكرمة عام -
هـ، مث التحق بالكلية احلربية     ١٣٦٣ أمت الدراسة االبتدائية والثانوية مبدرسة حتضري البعثات سنة           -

 .م١٩٤٧م، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام ١٩٤٤بالقاهرة سنة 
 .م١٩٤٧ة  التحق مبدرسة سالح الفرسان يف القاهرة سن-
يف صيانة  "  معلم"  :يف مدفعية الدبابات درجة أوىل، وحصل على شهادة       "  علمم"  : حصل على شهادة   -

 .يف االتصاالت الالسلكية درجة أوىل" معلم" :وهندسة السيارات درجة أوىل، وحصل على شهادة
 .م وعاد إىل أرض الوطن١٩٤٩ أى دراساته التخصصية عام -
م لدراسة عليا، وخترج من مدرسة املدرعات بوالية كنتاكي         ١٩٥٠ملتحدة عام    ابتعث إىل الواليات ا    -

 .م بتقدير جيد١٩٥١حاصالً على شهادا عام 
 

 :املناصب اليت تدرج فيها
 آمر سرية، مساعد قائد فوج، قائد مدرسة الفرسان، أركان حرب فوج االستطالع، أركان حرب                -

ين مشاة، آمر املدرسة العسكرية، مدير الكلية احلربية،        الفوج الثالث مشاة، أركان حرب الفوج الثا      



مدير مكتب التفتيش العسكري، مدير عام الصحة العسكرية، رئيس هيئة العمليات احلربية، عضو              
 . قائد منطقة مكة- ملحق عسكري بفرنسا -القيادة العربية املشتركة بالقاهرة 

يراً عاماً لإلدارة العامة بالبنك اإلسالمي بضعة       هـ، عمل مد  ١٣٨٦ أحيل إىل التقاعد برتبة لواء عام        -
 .أشهر مث استقال

 

 :النشاطات االجتماعية
 . عضو اهليئة التأسيسية جلامعة امللك عبد العزيز األهلية-
 عضو اللجنة التنفيذية جلامعة امللك عبد العزيز، عضو جلنة التخطيط العلمي جلامعة امللك عبد                  -

 .العزيز
 

 :النشاطات األدبية
 بدأ حياته األدبية يف السادسة عشرة من عمره، وبدأ بالشعر، مث حتول إىل النثر فترة، مث ركز جهوده                   -

يف الشعر، وما زال يكتب موضوعات اجتماعية وسياسية نشرت يف الصحف احمللية، وله جوالت               
 هـ، وكان له  ١٣٦٠طيبة يف ميادين الشعر والنثر ظهرت على معظم الصحف احمللية منذ عام               

نشاط بارز يف نادي املسامرات األديب مبدرسة حتضري البعثات، حتت رئاسة أستاذه الكبري عبد اهللا                
 .عبد اجلبار؛ وقال الشعر اجلم يف جماالت اجليش ونشاطاته، وحصل على لقب شاعر اجليش

 

 :النشاطات االقتصادية
 اململكة، ودخل ميادين التجارة،    أنشأ مصنعاً للرخام بعد عام من تقاعده، وكان من رواد الصناعة يف              -

أنين حنات، أحنت القوايف، وأحنت     :  مث اقتصر على الكتابة يف الصحف شعراً ونثراً، وكان يردد دائماً          
 .وشتان بني النحتني.. يف الصخور

 

 :له من الدواوين ثالثة
 .بعمديح وعسكريات ومعارك، طُ:  صليل-
 .بعغزل وأفراح، طُ:  تغريد-
 .بعاريح، طُحنني وتب:  هديل-
 

 :حتت اإلعداد
 .ديوان شعر:  جنوى-
 . اليهودية والنصرانية يف القرآن، دراسة-



 . نسب إبراهيم اخلليل، دراسة-
 . احلروب األربعة، دراسة وحتليل-
 

 :حتت الطبع
 . عزف ونزف، ديوان شعر-
 . حكاية حيايت، نثر-
 

 . ر علي زين العابدين بامسكم مجيعاً نرحب بضيف االثنينية سعادة اللواء الشاع-
 

  ))كلمة احملتفي عبد املقصود خوجه(( 
 :مث ألقى احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه الكلمة التالية، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 

-         احلمد هللا الَّذي تفضل علينا بنعمه اليت ال ت عد  وال ت لَّصى، وأَ حف  ا، والصالة والسالم    بني قلوبن
 .، وعلى آله وصحبه وسلم األمينا حممٍد النيبعلى سيِد

 

 : الكرام األحبةُةُوخ اِإل-
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

- أر بسعادة األخ اللواء علي زين العابدين،       -إذن اهللا   ب  -ب بامسكم يف هذه األمسية الطيبة       ح 
 ِه ذكرياته العطرة، وشعرِ   ا حبديثِ نعيمِتيت طاملا انتظرناها لِ   ، ال  املباركةِ الَّذي تفضل علينا ذه اللحظاتِ    

    العذب الرصني، وإبداعاته اليت تغلغلت     يف وجدان كل من أحب األغراض  ه ذاتِ  قصائدِ ، من واقعِ  ه 
، ، وصليلٌ تغريد":   ورنني، وهي   جرسٍ  ذات  هلا أمساءَ  ، واختار ين دواوِ املتعددة اليت تناوهلا يف ثالثةِ    

  فيه معظم   الَّذي دارت   اإلطار ما أن يرس  ه، استطاع من خاللِ   افيٍة ض مٍة وقدم لكل منها مبقد    "يلوهد
 . ديوان كلِِّدقصاِئ

 

-  اجليشِ  إن شاعر   -   وهذا هو اللقب  الَّذي محله صديقُ    الرمسي ن اإلنسان اللواء علي    ا الشاعر 
 عندما كان وزيراً    -   العزيز  عبدِ  بنِ ٍل مشع  األمريِ  على أمر صاحب السمو امللكي     اًزين العابدين، بناء  
 ِهِد القيادي، فكان لقصائِ   ِهِعا من موقِ  ه اليت شهد   املناسباتِ  يف معظمِ   وجالَ قد صالَ ..  للدفاع والطريان 

 اليت ضاملتلقِّ  محاسِ اِءكَذْ يف إِ   األثرِ أبلغُ"  صليٍل"  :ها ديوانُ م سواءٌ ني ، م أ  خاطبهم مباشرةً  ن ، و مقرأها  ن 
 االنطباع واألثر   ؛ وقد استمر ذات   ..، أو يف الدواوين بعد صدورها       املناسبةِ يف الصحف بعد انتهاءِ   



،  مرهفٍ  لشعرٍ  فين ه سيستمر ما بقي هناك تذوق     ن أَ  السنوات، وأعتقد  نا الكبري عرب   شاعرِ القوي لقصائدِ 
      يلمس الوجدان، ويفرغ فيه الشاعر املبدع  لِه، ما يب  وحيركُ  به العواطف ،ه والفضيلةِ  اخلريِ ا حنو  ،

، ر نرباساً ومالذاً يقي الشاعِ     األمور، وجتعل من األملِ     لكلِّ  اخلامتةِ  اليت تستلهم حسن    اإلميانيةِ والنظرِة
ي اليت  ، وغريها من املآس    واجلربوتِ ، والظلمِ  والرذيلةِ ر الش ين، من ويالتِ  ِري اخلَ لِّ كُ الَّذي يعرب بلسانِ  

ن وآخر، يف عاِملالعنا بني حٍيطَتني أو اإلسالِما العريب. 
 

ه ، رغم أن  ا الكبري متثل يف جمموعها نسيجاً واحداً       ن شاعرِ  دواوين  أنَّ  يالحظُ  القارئ  ولعلَّ -
ِةمها إىل ثالثَ  قس   منها بقصائِ   كلٌّ  أجزاء، حبيث يستأثر طابعٍ  ذاتِ د  تقسيم ال   هذا ال  ني؛ وأعتقد أنَّ   مع
ِغلْي ي النسق املوح صديقِ  الَّذي سارت عليه شاعريةُ    د ا اللواء علي زين العابدين    ن  ..  ذلك أن الشاعر 

القِ  منذُ العريب ِمد  تلك اخلصائِ   كان جيمع قصيدةٍ  يف كلِّ   األحيانِ  يف أكثرِ   الشعريةَ ص  فتجده ، ي ى عن
 ، وقد يكونُ   القبيلةِ  كان لسانَ  ر؛ فالشاعِ .. القصيدة نفِس، يف   ، واحلكمةِ ، والفخرِ ، والتشبيبِ بالنسيِب
فارسيف كل مناسبةٍ    الناسِ ، لذلك اعتىن مبخاطبةِ    الوقتِ ا يف ذاتِ  ه  جيد ه  وميأل  ِهور يف نفسِ  ا مبا مي 
وجدانه..        أقرب، جعل الغزلَ    مثالً، بل هي للفخرِ     بالغزلِ  صلةٍ ، حىت إذا مل تكن تلك املناسبة ذات  
ا هِقس يف ن   متجانسةً  الشعريةِ  تلك األغراضِ   يف قصائده، فجاءت كلُّ     ي األساسِ  للموضوعِ مدخالً
 .اهوإيقاِع

 

 بعض  ي به هذه األمسية، حاول أن خيرج عن ذلك اإلطارِ           الَّذي حنتفِ  ا الكبري نر ولعل شاعِ  -
  للحننيِ  هديلٍ  شعر ، فنجد هتيِمس عليه ت   مما تدلّ  ِه على شعرِ  بلَ ما غَ   ديوانٍ  لكلِّ ، وأفرد الشيِء

 تغريدٍ والشكوى، وشعر   واجلمالْ  منشداً للحب  والفخر  للحماسِ  صليلٍ ، وشعر ..  وإن تداخلت ، بعض  
، هي   متنوعةٍ  يف باقاتٍ  ق الزهورِ ، كمن يقوم بتنسيِ    شكلي  تقسيم  بني هذا وذاك، فما هو إالَّ      ِدالقصاِئ
بعطرِ  الورودِِ ذات ا ومجالِ هه ا ونداه  يغلِّ ا، ولكن التنسيق ب    باقةٍ  كلُّ ذَ لوناً على آخر، لتأخ  طاب عا ه
اخلاصِل، وتخدمةَ املناسباليت تقد مفيها وت الزهورر عنها بلغِةعب . 

 

-  وقد تأن ق شاعر الكلماتِ ا يف اختيارِ  ن  وأحس ،واحلياة اليت عاشها يف      العسكريةَ  أن التربيةَ  ب ،
، اليت تعطي    واأللفاظِ  الكلماتِ  يف اختيارِ  ِة إىل الدقَّ  لَ التحصيل العلمي، قد رشحتا فيه املي      لغربة أثناءَ ا

 ةَ الطويلَ ؛ وأعتقد أن السنواتِ   .. أو نقصان   دون زيادةٍ  املعىن املراد   اليت قضاها شاعر ا يف اخلدمةِ  ن 
 هت أو الشخصي، قد مكن     العملي  على النطاقِ  ، سواءٌ ِب من التجار   كثريٍ ف فيها خبوضِ  ، وتشر العسكريِة

 شعراً   هذه الذكرياتِ  باً لتوثيقِ ح ر ه ما زال أمام    االَ  ال حتصى، ولذلك فإنَّ     بذكرياتٍ من االحتفاظِ 



، ويغوص معهم    إليهم القارئ   الَّذين ينقاد   والكتابِ  البيان، ومن الشعراءِ   ونثراً، فهو متمكن من ناصيةِ    
ِهِبيف جتارالوجدانَم اليت تالمس ومتس مبا هلا من صدٍق القلوب ،وغىن ع وتنو. 

 

 مبا  ر وآخ ا بني حنيٍ  نفَِحت لي ه، وأن يعين   والعافيةِ  بالصحةِ ه أن ميتع  - سبحانه وتعاىل    - أسأل اهللا    -
  جتود به قرحيتالوقادةُ ه   يف   الوقتِ  كما أننا يف ذاتِ    ،..ِج الناضِ ِه عطائِ  إىل تياراتِ   ما نكونُ  ، فنحن أحوج 

  صنعاً بإلقاءِ   األساتذةِ  بعض ي، وقد أحسن  ا للمتلقّ ه مجاليات زرب حىت ت   بالنقدِ ِه أعمالِ ِل إىل تناو  حاجٍة
 عىن ذا الشأن، ولكن    اليت ت   األدبيةِ ا اللواء علي زين العابدين يف املالحقِ      قن صديِ  على شاعريةِ  الضوِء

، اليت ال غىن    مِه إىل مشاركاتِ   الَّذين نتطلع   النقادِ ِلب من قِ  ِص املتخص ِلالً عن التناو   بدي ذلك لن يكونَ  
 . اإلبداعي العمِلعنها إلثراِء

 

،  العمليةِ وا به يف احلياةِ   ا الكرمي، واحتكُّ  ن الَّذين عرفوا ضيفَ    األفاضلِ  لألخوةِ  االَ أترك:   ختاماً -
وخبفَوا مواقِ رومعاركَ ه ،ه  ما نتطلّ   على إضافةِ  ، فهم أقدر اليت نسعى    هذه األمسياتِ   إليه من خاللِ   ع ،

 ، وحاضرٍ  جميدٍ ، توثيقاً ملاضٍ  ا دون تقييدٍ  ه وشجونِ  يف الذكرياتِ  ق، فنتعم  خاص  طابعٍ  ذات لكي تكونَ 
 . اهللا بإذِن مشرٍق، وغٍدزاهٍر

 

،  القادمةِ ا يف االثنينيةِ  ن بأن ضيفَ  -أترك احلديث إليكم     أن    قبلَ -  مكُرذكِّ أن أُ  دوأَ:   أيها األحبة  -
، الَّذين تركوا   الِمعاد واألَ  الرو  على تكرميِ   العادةُ ترا عليه، فقد ج   ن ما تعود   على خالفِ  سيكونُ
 مرزا، ما    عصام أمان اهللا   ، وهو االبن  م القادِ ا األسبوع ن ضيفَ ، غري أنّ  ا احلضاريةِ نِت يف مسري   مميزةً عالماٍت

  للمجتمعِ هم أن أقد  ، فأردت  يف الشعرِ   جبدة، نبغَ   الفكرِ  دارِ  مبدارسِ  الثانويةِ زال طالباً يف املرحلةِ   
 لزمالئه  ، تكرمياً له شخصياً، وكرمزٍ    ، من خالل هذه االثنينيةِ     اإلعالمِ ، ووسائلِ ، والصحافةِ العريِض

  النابغني يف مخاالتِ ِفِلتوالَّذين نتم   ا ،  ىن هلم التوفيق   م املستقبليفأرجو أن نلتقِ  ..  ِة يف حياجمدداً  ي 
 ا الَّذين ستقع  ن ألبنائِ  قدوةً ها، حىت يكونَ  لَا وصقَ ه اليت صان  ِهِتب، وموهِ ِرلالحتفاء به، تقديراً لنبوغه املبكِّ    

ها  يف رجاالتِ  ا ممثلةً نت صحافَ نَّ بأَ ؛ وإنين على يقنيٍ   .. الغايل  هذا الوطنِ   ومحايةِ  رعايةِ م مسؤوليةُ على عاتقهِ 
 ين على يقنيٍ  ن، كما أَ  ِه عصام واحتضانِ   االبنِ  على شاعريةِ   الضوءِ  يف إلقاءِ  ا املعهودِ ه ستقوم بدورِ  األفذاِذ
 قّبأن نادِبا سيقومون بواجِ  ن ِه جمتمعِ هم جتاه م  ِهر جهودِ ، وبتضافُ ِهه واحتضانِ ِد قصائِ هم بتحليلِ ِتم وأم- 
، قىتر م ِر املبكِّ ِهن من أن ذلك سيجعل من نبوغِ       ، وإنين على يقيٍ    له الطريق   اهللاِ  بإذنِ ارن ست -  مجيعاً

بثقٍة به إىل العلياِءسيصعد أرض والفَا املعرفةُه هما إميانٌ، ومساؤهيف الصدور راسخ . 
 . وإىل امللتقى وأنتم خبري-
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))كلمة األستاذ عبد ا بغدادي( (
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة املريب الكبري األستاذ عبد اهللا بغدادي، فقال

 شاعر السيف والقلم
    م أَو يفِملُ السحمِ ـمن يحي اـلُ القَلَم ـن

. 

ــنٍ   ــِد يف وط اِء اــن ــند ابِت ــياِن ِع ِس
. 

ــماً؟وسانُ مــن رــنالفَي ففْــرذلــك الر
                                                            . 

 الع طَاِرفَهــاتلــكــى مشمــن و اتِشــي
. 

*    *    * 

 ولقد محلهما معاً شاعر السيف والقلم، اللواء علي زين العابدين، فأبدع إبداعته احللوة                 -
ر اجليش، ألن قصائده جاءت آية      ب بشاعِ قّ، لُ ..املتأنقة، وتندت عنه حسناوات جياد، سابغات رافالت      

 بوقع كلماا دوياً يأخذ بك إىل        سِح، حىت أنك ت   "اهلديل"  و"  بالصليل"سن واإلبداع، متتاز    يف احلُ 
السمأجماد جيشنا الباسل والتحليق يف مساراِتو . 

-    ومنذ كان شاعرنا ب رع  م ورد وفىت طري  ع  شبابٍ مر ونضري   جاء الشعر ،   مسة  على شفتيه ه
               ر وحملاً  ووجدان، وحىت استوى كوكباً من العطاء الفكري اخلالق، تتلمس يف قوافيه ومعانيه قبساً من ن

 .من ضياء
- شاعر  مبدع  خ الق ض ،ج ده، فعاش على    يف عينيه، يف عقله، يف ضمريه، يف كيانه كلَّ           ا

سهاِجه  ..يغضب   للمكارم إن ع دت  م، ويقْ  املآثِ  عليها يدللقِ لق ي ِنم الس     ا يف حدقه، إن عية، فيصوز 
 ..هىاذخ النورى، وبواحق الذّى، ويتطلع إىل سلَلع يف األجواء اسِر كالن، حيلق..الذعليها املَ
 : ما أنصفته وما وفيت له حقه، حني سردت سريته الذاتية من خالل عملي املوسوعي                  -

ه قام بإنشاء الكلية احلربية     يف اململكة، باعتباره من رواد التعليم العسكري، وألن       "  االنطالقة التعليمية "
 .قبل أربعني عاماً

" ثنييناال"  : ليعتلي فوق منربه   هوجخ الليلة حني دعاه صديقنا احلبيب عبد املقصود           وأسعدين -
     ولقد عرفناه شاعرا حملقاً يف ساإلنشاد واإلطْ  اِءم  ل كيانه صوت الشعر ورفعة األدب، متوقداً       لِّكَراب، ي

-      وهو فارس االثنينية هذه الليلة وشاعر  َى  لّها ا- مشس   وقمر، و نسيج وسرحة ظالل، ووهج    ،ٍء ضو 
 كالطائر متنقالً من    د وشذا، وهو يغر   ن إليه بلونٍ  ، يرخي الضحى عليه إزارا، تتطلع األعي      ..من احلبِ 

 .. إىل فنٍنفنٍن
ه باقة عطر من حقل الورد      واحاً، وكأن اناً فَ  صاغية لسماع شعره العذب ري      وحنن الليلة آذانٌ   -

ه، وفخره، وعزه، وجمده، ترتقي يف مساء البيان، الوجود،          والزهر، وعلى مرابع حسنه، ومالعب أنس     



ما هو ذِ  كأنراع  لُ العاشق تف  غَ األمل وبلْة القَ م  ..     ِلقْإىل استنضارة اهلمم، لكي تستيقظ وت ق السيوف 
 . وفخراًباً، وجمداً، وعزاً،  ح وفاء، وما قطر مداده إالَّ بقلمه وما أهاب بسيفه إالّطَّ، ما خ..يف اإلغماد

 

  ))كلمة العالمة الشيخ عاتق بن غيث البالدي(( 
 :مث حتدث سعادة الشيخ عاتق بن غيث البالدي، فقال

 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة                 -
 :والسالم على أشرف املرسلني؛ أما بعد

؛ .. ألشهر من أن يعرف، وأكرب من أن يرفع، وأجل من أن حيترم             اللواء علي زين العابدين     فإنَّ -
ي كمن حيمل   ؛ وإن أردت أن أزيد يف سريته، فإن       ..شب على عصامية وشاب عليها، صنع نفسه بنفسه       

           هنا أن أحتدث عن ذكريات      مصباحاً يف وضح النهار، أو كمن يضيف السكر إىل الشهد، ولكين أردت 
 .لقوات املسلحةعشناها قريباً من بعض يف ا

هـ، وكان اللواء قد سبقين بسنوات، كان يعمل أركان         ١٣٧٢ لقد دخلت اجليش يف عام       -
حرب الفوج الثاين؛ وإذا قلت أركان حرب الفوج الثاين، فإن جيشنا كان يعد باألفواج وليس باأللوية                

يعرف بعضه، وقد   والفرق، كان جيشاً صغرياً ولكنه كان ذا قيمة كبرية، كان كل من يف هذا اجليش                 
 مثلي ومثله ال يتجالسان؛ كنت ضابط صف برتبة نائب كاتب           يتواصلون وقد يتجالسون، ما عدا أنَّ     

بثالثة شرائط على كتفي، وكان حيمل تاجاً على كتفه، أي برتبة رائد؛ كان يقال له وكيل قائد، ما لبث                   
 الرياض، فتحولت إىل الكلية احلربية،      أن حتول إىل قيادة املدرسة العسكرية، مث انتقلت هذه املدرسة إىل          

 .فظل قائداً هلا أو كما يسمى آنذاك اآلمر
 كان علي زين العابدين شعلة من نشاط، كانت مسعته تغطي كل من يف اجليش، كان هناك                   -

نعرف أمساءهم حنن العسكريني، كان منهم أمحد بديرة، فيصل بدوي، علي           ..  عدد من الضباط الالمعني   
 كان علي زين العابدي كالقمر بني النجوم، ال أقول هذا جماملة له فما تعودت ااملة،                الشاعر، ولكن 

     ي ال أجامل أحداً وال أمدح، ولكن هذا ما كان؛ ومن أطراف            والَّذي يعرف كتابايت ويقرؤها يعرف أن
ر  وأظن بعضكم يعرف هذا القص     -املسائل أين وزميل يل كنا ذات يوم هابطني مع درج قصر شربا              

 ففجأة أخذ بيدي زميلي وجرين جانباً، فنظرت        -الشامخ الَّذي بين يف القرن السادس عشر اهلجري         
علي زين العابدين؛ فإذا ذا الشاب نازل من على الدرج شامخ الرأس والبس              :  مستفسراً، فقال يل  
 .كما نقول" الضباطية: "البذلة العسكرية

، مث ما لبث الرجل أن تدرج حىت صار مدير            هذه أول مرة رأيت فيها علي زين العابدين         -
العمليات احلربية يف اجليش، ويف هذا األثناء أتيح له الكثري من العمل، فقد اقترح ونفذ معاهد عسكرية                 



ما كان يعرفها اجليش السعودي، منها معهد الضباط القدامى، ومدارس األبناء، ومدرسة الكتاب                
 اجليش إىل عسكرية كاملة،     لَلكاتب يكون رجالً مدنياً، فحو    العسكريني، كان العسكري يف امليدان وا     

الضابط اجلندي، والكاتب، واحملاسب، وصاحب الربقيات، وصاحب اهلاتف، واجلميع             :  منها
عسكريون؛ مث رأيته ذات مرة وحنن يف األردن عندما أمرنا باالنسحاب من هناك، دخلنا األردن عام                 

 أن يذهب ويتوىل انسحاب     ، أىب عليه نشاطه إالَّ    ٧٧يف آخر    أو   ٧٨ وخرجنا منها يف أول عام       ٧٦
القوات اليت يف األردن بنفسه ومما أضيفه شيئاً هنا، أنه أحيل إىل التقاعد وأنا كنت يف اخلطوط األمامية                  

 حني  ؟يف جيزان أيام ثورة اليمن، ووصل اخلرب إلينا وكان مؤسفاً، شاب يف األربعينيات حيال إىل التقاعد               
بقي من الشيوخ والكهول يزاولون هذا العمل بعده عشرات السنني، مل يستطع اخللود إىل                ظل من   

الراحلة، فحاول أن يشتغل موظفاً فما صلح وال يصلح مثله أن يكون موظفاً، ومل يستطيع أن يدير                   
العمال؛ وأخرياً تفرغ لألدب، وال تسألوا عن أدب علي زين العابدين، دواوينه بني أيديكم،                   

طاعتكم أن تقرؤوها، قصائد شاخمة، قصائد طويلة، قصائد عميقة، ذات ألفاظ مجيلة لكل لفظ               وباست
 .داللة

مهما قلت يف علي زين العابدين، فإنين كمن حيمل مصباحاً يف ضوء             ..   ويف النهاية كما قلت    -
 والسالم عليكم   النهار، وال أعتقد أن من بني احلاضرين من مل يسمع به أو يقرأ له، واملعذرة يف التقصري،                

 . ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة العميد إبراهيم شطا(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة العميد إبراهيم شطا، فقال

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 يف احلفل املبارك هذا، الَّذي يقيمه سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، وكعادته تعريفاً وتكرمياً               -

اء املتقاعد علي زين العابدين، أحتدث إليكم إلعطاء نبذة وألقوم بتعريفكم بالضيف الكرمي             لسعادة اللو 
 ..سعادة اللواء، كشخصية عسكرية فذة، هلا مكانتها العسكرية العلمية والعملية وامليدانية

 . ليس غريباً أو جديداً على اتمع األديب هذا األديب الشاعر رب السيف والقلم-
كة املكرمة، ولد ونشأ وترعرع فيها، يسكن حارة الباب؛ ولقد زامل مسو األمري عبد               إنه ابن م   -

املدرسة "اهللا الفيصل يف املدرسة التحضريية حبارة الباب، مث انتقل إىل املدرسة االبتدائية باملسعى                  
 -ياط  أمحد السباعي، ومديرها األستاذ حسن خ     ..  ومن أساتذته فيها املريب األديب الشيخ     "  الرمحانية

 .-رمحهما اهللا 



، مث التحق   ١٣٦٣ أمت دراسته االبتدائية بالرمحانية، والثانوية مبدرسة حتضري البعثات عام             -
 أنه بدافع من    ، إالَّ - والَّذي مل يقله إىل كلية اآلداب         -  ١٩٤٤بالكلية احلربية بالقاهرة مبتعثاً عام      

 .شخصيته التحق بالكلية احلربية توافقاً معها
 

، مث التحق مبدرسة سالح الفرسان       ١٩٤٧لى بكالوريوس العلوم العسكرية عام        حصل ع  -
بالقاهرة يف نفس العام، وحصل على شهاديت مدفعية دبابات، وشهادة معلم صيانة وهندسة سيارات               

 . بتقدير جيد١٩٥١مبستوى درجة أوىل، وأى دراساته التخصصية عام 
 

 :لحةيف القوات املس.. املناصب اليت تدرج فيها
 آمر سرية، مساعد قائد فوج، قائد مدرسة الفرسان، أركان حرب فوج االستطالع، آمر                -

املدرسة العسكرية بالطائف، مدير الكلية احلربية، مدير عام الصحة العسكرية، رئيس هيئة العمليات              
هـ، وأنا  ١٣٧٦ توليه رئاستها عام     ذاحلربية، وهنا طلب تعييين أركان حرب هيئة العمليات احلربية من         

 .برتبة نقيب
ني عضواً بالقيادة العربية املشتركة بالقاهرة، مث ملحقاً عسكرياً يف فرنسا، خمتتماً            ع:   وأعود إليه  -

 ١٣٨٦شرفها اهللا؛ وكان ختامه مسك، مث أحيل إىل التقاعد عام           ..  مناصبه كقائد ملنطقة مكة املكرمة    
 .برتبة لواء

 

 :نشاطه االجتماعي
سيسية جلامعة امللك عبد العزيز، وعضو اللجنة التحضريية، عضو جلنة              عضو اهليئة التأ    -

 .التخطيط العلمي للجامعة أيضاً
 

، أطال اهللا يف    .. بدأ حياته األدبية يف السادسة عشرة من عمره، فبدأ بالشعر وال يزال عطاؤه             -
ت طبية يف   عمره؛ كتب املوضوعات االجتماعية والسياسية، ونشرت له الصحف احمللية، وله جوال            

 .هـ١٣٦٠ميادين الشعر والنثر، ظهرت على معظم الصحف احمللية عام 
األستاذ الكبري عبد اهللا عبد     ..   ونشاطه البارز يف مدرسة حتضري البعثات حتت رئاسة أستاذه          -

 .اجلبار، ويف جماالت اجليش قال الكثري، حىت لقب بشاعر اجليش
 

 :نشاطه االقتصادي
د عام من تقاعده، وكان من رواد الصناعة ودخل ميدان التجارة، مث              أنشأ مصنعاً للرخام بع    -

 .إنين حنات أحنت القوايف، وأحنت الصخر: اقتصر على الكتابة يف الصحف شعراً ونثراً؛ ويردد دائماً



 :ويأيت دوري يف تعريفه كقائد عسكري
 تغيرياً  - عهده    وويل - ترأس هيئة العمليات احلربية، يف وقت أراد فيه جاللة امللك سعود              -

جذرياً يف القوات املسلحة، من حيث التنظيم، والتسليح، والعدد والعدة، والتخطيط والتطوير؛ أوكل              
، ..كل ذلك لوزير الدفاع والطريان، حيث تشكلت رئاسة هيئة أركان حرب اجليش واهليئات األخرى             

لتسليح، واخلطط، والعمليات،   التنظيم وا :  وأمهها هيئة العمليات احلربية، واليت من بعض واجباا         
 .والتدريب، والثقافة

 . هذه نبذة قصرية خمتصرة-
-  وال داعي للتفصيل، ولكن علي     ..  ى واجبه كأكمل ما يكون يف هيئة العمليات احلربية         لقد أد

ر جدياً يف الضباط األقدم، والرتب الكبرية املنتشرة يف صفوف            فكَّ -ر   بفكره الني  -زين العابدين   
 من نظرة وعناية وتطوير يشملهم، فعمل على فتح دورات إنعاش ختصصية،             ت املسلحة، وال بد   القوا

         موع؛ عمل     وأنشأ معهد الضباط العظام، ووضع أنظمة حديثة للتدريب، والرماية السنوية للفرد وا
يش على وضع الربنامج لزيارات ميدانية ومكتبية هلؤالء الضباط خارج الوطن، كزيارة وحدات اجل              

 .الثامن يف أملانيا، وإىل كثري من وحدات اجليش األمريكي يف الواليات املتحدة األمريكية
 كما عمل على العناية بأبناء اجليش، وأبناء الضباط، واملنتسبني للجيش، حبيث يشملهم                -

 أرجاء  االهتمام، والرعاية، والتثقيف؛ ومبوافقة سامية افتتح هلم مدارس األبناء يف كل مناطق اجليش يف             
اململكة، إىل جانب مدارس حمو األمية يف املناطق لبعض اجلنود؛ وأيضاً مبوافقة سامية وجهود ذاتية، عمل                
على فتح معهد اللغات للقوات املسلحة، وقام بتدبري ميزانيته من ميزانية العمليات واملساعدات                

ول لالبتعاث إىل بعض الدول     التدريبية؛ وقد أدى ذلك إىل إحلاق الضباط ا وأداء اختبارات القب            
 .الصديقة والعربية

 كما جرى تغيري شامل ملدارس أسلحة اجليش التخصصية، كاملشاة، واملدفعية، واملدرعات،              -
والصيانة، واهلندسة، واملظالت، واإلشارة، وجناح املدفعية املضادة للطائرات، وللنقل والتموين،             

 .والتربية البدنية، واخلدمات الصحية
لت قيادة مدارس أسلحة اجليش لتتوىل التدريب وتنفيذ كراسة التدريب، وختريج              فتشك -

 .املعلمني العسكريني يف أسلحتهم، وعني الضباط األكفاء هلذه املدارس
وميدانياً؛ ومن  ..   واحلمد هللا كثرياً على ما وصل إليه اجليش من هذه املكانة العاملية، عسكرياً              -

تمام القائد األعلى للقوات املسلحة، ورجاالت اجليش املخلصني، ومنهم         نصر إىل نصر، بفضل اهللا مث اه      
 .اللواء علي زين العابدين، وكثري من زمالئه



رهيف احلس، سامي الذوق، رقيق املشاعر، تراه       :  ضيف فأقول  علي زين العابدين الشاعر، أُ     -
 .يف مفاتن الوصف، وزوابع العاصفة، وشفافية العاطفة

 . تصفه كلمة كهذه، وأترك ذلك ألصحاب االختصاص وشعره أوسع من أن-
 

 :والشاعر يعرف نفسه بقلمه فيقول
 :إين صائغ يصوغ اوهرات، له ثالث دواوين:  إنين حنات أحنت القوايف؛ ولكين أقول-
 . مدح عسكري- صليل -١
 . غزل وأفراح- تغريد -٢
 .نني وتباريحح - هديل -٣
 -)  دراسة:  ( واليهودية والنصرانية يف نظر القرآن     -ر  ديوان شع :  جنوى:   وما حتت اإلعداد   -

 ).دراسة وحتليل: ( واحلروب األربعة-) دراسة: (ونسب إبراهيم اخلليل
 

 :وهنا أقتطف من شعره رمز اإلباء قصيدة رائعة مطلعها
ــين؟    ــريح الب ــويل الص ــق يف ق باحل

. 

ــز     ــل مي ــا فه ــاء أن ــز اإلب تينرم
. 

 

 . هذا علي زين العابدين-
حـــر الضـــمري لســـانه مل يجـــبِن

. 

ــيقيت   ــو أردت حق ــديقي ل ــا ص ــا ي أن
. 

وشــككته يف قلــب كــل ملَعــنِ   
                                                            . 

ــنعته   ــراح ص ــق الص ــن احل ــيفي م س
. 

وتِخــذت مــن خلــق الســماحة ديــدين
. 

ــى    ــرامة والتق ــنيت الك ــت ج وجعل
. 

ــأْمن مـــن الذَ بـــاهللا املهـــيمن يـ
. 

ــريريت    ــوي سـ ــت ِهللا القـ أخلصـ
. 

ــؤمن  ــن مل ي ــب م ــع قل ــرعد خيلَ كال
. 

ــراحة م   ــويت بالص ــت ص ــناورفع عل
. 

وزجــرت كــل مــداهن مــتلَِونِ   
                                                            . 

وقمعــت كـــل رذيلــٍة ونقيصـــة   
. 

ــيق  ــنه حق ــت ك ــتين؟-يت أَعلم  أفهم
. 

ــبليت   ــيعيت جبـ ــذا بطبـ ــا هكـ أنـ
. 

ــونِ   ــايل ومل أتلـ ــت أعمـ أخلصـ
. 

ــي   ــراميت وتعففـ ــراحيت وكـ بصـ
. 

 

 :مكة املكرمة يا ابن -
وأيب مـــنها وخـــايل وانتمائـــي  

. 

ــي   ــيها أقربائـ ــبلدة فـ ــذه الـ هـ
. 

ــي  ــنور ِدمائ ــنهل ال ــن م ــوت م وارت
                                                .             

ــتها   ــى كعبـ ــيين علـ ــتحت عـ فُـ
. 

ــي    ــؤادي وذكائ ــت ف ــربةً أذك ش
. 

ــزمها  ــن زمــ ــقاين اهللا مــ وســ
. 



 : فيقول- أيضاً - ويعرف نفسه -
ـ   واينســـيفي وأنَّ مبادِئـــي أعــ

. 

هـــل يعلـــم األعـــداُء أنَّ لســـاين 
. 

ــناين   ــرب ج ــتدت بص ــواعدي اش وس
                                                            . 

ــن اإلميــ   ــي م ــغت زرودهِدرع ان ص
. 

ــيطان  ــن الش ــدى حصــين م ــان اهل ك
. 

ــيطاا   ــت شـ ــد أطلقـ وإذا املكائـ
. 

حصــين املنـــيع ومــأمين وأمـــاين  
. 

ــه   ــل جاللُـ ــرش جـ واهللا رب العـ
. 

 

  :وعندما كان يف الغربة صدرت منه هذه الصيحة املدوية حنيناً لبلده، وأهله وصحبه 
غَـــِرد متـــيس للحـــنه اجلـــوزاء

. 

أنـــا يف بـــالدي صـــيدح غَـــناُء 
. 

ــري ــاءُ طـ ــه بكَّـ ــنوح ووالـ  يـ
                                                            . 

ــإنين     ــبالد ف ــن ال ــربت ع وإذا اغت
. 

 

 :ويقول وهو يف فرنسا
ــيلة  ــني الفضــ ــونبــ  واــ

. 

أنــــا يف فرنســــا حائــــر   
. 

ــنون   ــوى الفُــ ــزعة ــ ونــ
                                                            . 

ــور    ــن الفجـ ــد عـ ــن يصـ ديـ
. 

ــني   ــور وعــ ــوطين حــ حيــ
. 

 يف صــــالة اللــــبد وانــــزلقت
. 

حــــويل فأيقظــــت الشــــجون
. 

ــت   ــريات تراقصــــ واملغــــ
. 

 

 :ويف قصيدة صوت ااهد من ديوان صليل، نقتطف هذه األبيات
ــال     ــرتع للنضـــ ــاء تـــ ــيت القعســـ ــي األيب ومهـــ عزمـــ

. 

ــايل  ــنات املعــــ ــدفعين ِلِقــــ ــبار يــــ ــؤادي اجلــــ وفــــ
. 

ــرتال  ــدى الــ ــون لــ أن يهــ
. 

ــرب   ــوروثُ يكــ ــي املــ وِإبائــ
. 

باملفاِخـــــــر واجلـــــــالل
. 

وعــــروبيت الســــمحاء تعــــبق 
. 

ــرجال  ــن الــ ــدين مــ املاجــ
                                                            . 

ــرمني    ــليل األكــ ــا ســ فأنــ
. 

 

هذا علي زين العابدين يف هذه الصورة الشعرية، ولو كُربت هذه الصورة لتطابق الوصف على                
 :املوصوف، ويقول

لـــــــنكالباحلفـــــــيظة وا
. 

ــي    ــيظل يغلـ ــي سـ ــىت دمـ حـ
. 

لألحـــرار مـــن صـــيد الـــرجال
                                                            . 

حـــــــىت متـــــــور األرض 
. 

ــايل  ــنف املعــ ــرماء يف كــ كــ
. 

ــوقها    ــي فــ ــيش أهلــ ويعــ
. 

 



 :ويف قصيدة أخرى يقول
هإنـــين أهـــوى العـــيونَ العســـلي

. 

العــــيونُ الــــزرق ال تعجــــبين 
. 

 

 : بقومية احلب، فلنسمعه يقول وأنا هنا ال أفسر ذلك إالَّ-
ــربيه  ــتايت العـ ــوى فـ ــين أهـ إنـ

                                                            . 

ــي   ــرِب ال تندفعـ ــتاة الغـ ــا فـ يـ
. 

ــبدويه   ــحر ال ــدرين س ــو ت ــِت ل أن
. 

 ملـــهاغـــاديت الســـمراُء مـــا أج
. 

تلــــك واهللا صــــفات قُدســــيه
. 

ــمٍة يف طا  ــة يف حشــ ــٍةرقــ عــ
. 

كـــم أراحـــتين لُغاهـــا العاطفـــية
. 

ــنة   ــبها يف حمـ ــاين قلـ ــم رعـ كـ
. 

لــيس تغــريين الشــعور الذهبــيه   
                .                                             

ــزالً     ــي غ ــرب كُفِّ ــتاة الغ ــا ف ي
. 

  فـــتايت العـــربيه رأس تجتـــو
. 

القــرون الســـود كاللـــيل دجـــاً  
. 

ــع يف ق ــراماً  ش ــيب غ ــيه (ل ــا غب )ي
. 

ــنى    ــور الس ــدر موف ــتوت كال فاس
. 

 

، وهؤالء هم أوىل بالشفعة     .. ويف وجدانيات، غرد ألهل بيته، وذريته، وأصهاره، وأحفاده         -
 :يقول

وضـــاءةً فطـــربت مـــن ملعاـــا
. 

تغـــريد يـــا بـــنيت مِنحـــتِك درة 
. 

رواِئح تا  غَلَــبهــا علــى ألــوا
                                                            . 

ــقْ   ــة نسـ ــبق باقـ ــريد أعـ تهاتغـ
. 

ــا  ــن مجاـ ــذاِر مـ ــٍة فحـ خالبـ
. 

 تغــريد مــا هــذي احلــياة ســوى رؤى
. 

 

 :وله رؤية خاصة للجمال، فيقول
ويغنــــي كالطائــــر الصــــداِح

. 

ــدو     ــال فيش ــرى اجلم ــي ي إن مثل
. 

صــــورة حــــيةً مــــن األرواح
                                                            . 

علَّـــين أنقـــش اجلمـــالَ بقلـــيب 
. 

يف خشـــوع وهيـــبٍة وارتـــياح  
. 

لـــوحة يســـجد اجلمـــال لـــديها 
. 

 

 :إن الشيب قد عالك، كانت هذه القصيدة:  وعلي زين العابدين، عندما قيل له-
ــديا  ــرة يف يــ ــت مجــ فتلمســ

. 

شــب وقَــد الشــباب يف فــوديا    
. 

ــيا ــزيد إالّ مضــ ــعلةً ال تــ شــ
                                                            . 

كلمـــا مـــرت الســـنون أراين   
. 

ــيا  ــاً ـ ــرقاً وعرسـ ــالً مشـ أمـ
. 

ــيين   ــياةُ لعـ ــر احلـ ــذا تظهـ هكـ
. 

 

 . وخيتم هذه القصيدة ذا البيت-



ــيا  ــباباً فتـ ــدى شـ ــيعيش املـ سـ
. 

ــياة   ــرى احلـ ــباً يـ ــاالًإن قلـ مجـ
. 

 

عندما كنت مديراً للمكتبة يف هيئة العمليات احلربية بوزارة الدفاع           :   ويل قصة قصرية معه    -
والطريان، كانت هناك مسألة مالية، ومل تنفع معها التعقيبات الرمسية، فأمرين بالتعقيب عليها شخصياً،               

 :يها ذا البيت من شعرهفطلبين ليأمرين بالتعقيب عل
ــئت ل  ــا فت ــك م ــوأن ــؤجلـ ه ت

                                                            . 

ــدمياً  ــباً قــ ــر أنَّ يل طلــ أتذكــ
. 

 

 : فأجبته شعرياً-
وعــذري جــل مصــدره املمــثل   

. 

أؤجلــــه ألن العــــذر عــــندي 
. 

ــل   ــج معطـ ــؤمل مسـ ــيل مـ ثقـ
                                                            . 

تعــاين مــا أعــاين مــن روتــني     
. 

ه تطــبل؟ـــإذا كــان الكــبار ل 
. 

ــع    ــيري وض ــى تغ ــوى عل ــل أق فه
. 

وعــندي جهــدك املعهــود أمحــل   
. 

ــربي   ــيل ص ــىت ع ــد ح ــذلت اجله ب
. 

 

-شعراً يقول فرد علي : 
علـــى الـــروتني جيعلـــه حطامـــاً

. 

ــوي    ــزم يه ــاحيب فالع ــا ص ــل ي أج
. 

لكـــل أوامـــري تـــرق الســـناما
    .                                                         

ــدع    ــود واص ــزمك املعه ــرد ع فج
. 

ــالما   ــك الس ــوت ل ــد رج ــذا ق 
. 

ــريب   ــن حـ ــعتك ركـ وإىن إذ وضـ
. 

ـ  ر ال خيشــى اِحلمامــا يصــد الشـ
. 

ــرس    ــري تـ ــٍق خـ ــتلقاين حبـ سـ
. 

 

أدعوكم لسماع قصيديت هذه، اليت أحيي فيها الشهم الكرمي الفاضل، األستاذ عبد             :   وأخرياً -
 .، وأرجو أن تنال إصغاءكماملقصود خوجه، وأحيي الضيف اللواء علي زين العابدين

هــــذا الكــــرمي وذاك ملــــهم
. 

  مــر ــرم واملكــ ــاش املكــ عــ
. 

 ــىت ــدون فــ ــرمالقاصــ  مكــ
                                              .               

واحلاضـــــرون الســـــامعون  
. 

ــنم   ــني تغـ ــارم حـ ــو املكـ أبـ
. 

ــي   ــيه اللوذعــ ــذا الوجــ هــ
. 

هــــم رجــــاالت تعظَّــــم  
. 

ــه و  ــر الرتيــ ــرمو الفكــ مكــ
. 

إىل املعــــــايل والــــــتقدم 
. 

ــائرين   ــبدعني الســــ للمــــ
. 

ــدعم  ــيم يـــــ وتعظـــــ
                          .                                   

ــالل   ــر وإجــ ــر تقديــ للفكــ
. 

بعــــد جــــيل يف حتكــــم  
. 

ــوارثني اــــد جــــيالً    الــ
. 

ــدم  ــيس يعـــ ــرب لـــ حبـــ
. 

ــتاريخ ســـريم  قـــد ســـجل الـ
. 



ــنم ــوح املتســـــ الطمـــــ
. 

ــذ  ــوعة الفــ ــاعر املوســ للشــ
. 

ــرم  ــل بالتكــ ــنهال يهطــ يــ
         .                                                    

ــاء   ــرم ذو عطــــ إنَّ املكــــ
. 

آياتـــــه تتلـــــى وتعلـــــم
. 

ــداً    ــعراً خالــ ــيكون ِشــ لــ
. 

ــنظم  ــني تـ ــوائد حـ ــذي املـ هـ
. 

ويـــــزيده مـــــن فضـــــله 
. 

ــم   ــل فـ ــهج كـ ــكر يلـ بالشـ
. 

ــنا    ــبقه الثــ ــكر يســ بالشــ
. 

ــثم  ــاء ملعـــ ــا جـــ رمبـــ
                                                            . 

ــي   ــذرة فلفظــ ــواً ومعــ عفــ
. 

 

 .  وأخرياً أترك للشاعر، وأرجوه أن يسمعنا ما يشاء من شعره-
 

  ))كلمة الشاعر حييى السماوي(( 
 :مث حتدث الشاعر حيىي السماوي، فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على نيب احلق واهلدى الصادق األمني حممد، وعلى                -
 .آله وصحبه

 السالم عليكم أيها اجلمع الطيب والنبيل، حفنة كلمات رأيت عصافري يدي تقفز إىل الورقة                -
ح ألن تكون كلمايت    كيما تقول شيئاً هي هذه؛ ال أزعم بأين سأقول نقداً، إمنا أنا متأكد من أنين أطم                

 .املتواضعة هذه مبثابة باقة ورد عراقية بني يدي هذا الفىت املكي الطيب
 أيها األحبة، سأشذ عن القاعدة واملألوف فلن أضع باقة ورد تشكراً لكرمي األدباء وأديب                 -

 أكون  الكرماء الشيخ عبد املقصود خوجه، إذ أنين على يقني من أنين وبأي كالم سأتقدم به شاكراً لن                
سوى عشبة يف غابة فضله، ولن أحتدث عن صديقي وأخي الشاعر اللواء علي زين العابدين، لن أحتدث                 

 .عن احلديقة، ولكن سأحتدث باختصار عن عبريها
 

 أقول ليسمح يل أخي وصديقي الشاعر اللواء أن أختذ منه نافذة، أطل منها على فضاء رحب                  -
 :خمضب مبسك احلجاز وعرار جند، فأقول

 

 الرجل الَّذي تلبسين اآلن، الرجل القادم من وطن كان يشبه خيمة عشق، وطن كان                  إنَّ -
 هذا القروي القادم من مدينة السماوة       يسمى العراق، فأضحى يشبه تابوتاً ضخماً؛ وبشكل أدق، إنَّ        

د، مبلالً بدموع أمه، وبطني الفرات، كان يكره شيئني، كان يكره امرباطور القصر اجلمهوري ببغدا               
وكان يكره البدالت الزيتونية والكاكية، ومجيع الَّذين يعتمرون اخلوذ الفوالذية من ذوي الرتب العالية؛              

 الرجل النائم يف روحي كان حيب العصافري ال الرصاص املخاتل، حيب التجول بني احلدائق ال القفز                  إنَّ



الرمل، هذا القروي كان حيب     بني األسالك الشائكة، أو االختفاء كاجلرذ يف اخلنادق خلف أكياس            
 تشرفت بكوين أشجع اجلبناء، أو رمبا        - بالذات   -أراجيح األطفال ال حبال املشانق؛ هلذا السبب         

كنت أشجع اهلاربني من الوقوع بني ذوي الرتب يف جيش األشاوس، مفضالً أن أغرس يف قعر سجن                  
 ..مظلم على أن ال أكون أداة قتل بيد جمنون بغداد

 

 أغرس  ن أ ود كنت أفزع كلما شاهدت خوذة عسكرية، فأ        - بالذات   -سبب   وهلذا ال  -
، فلقد أخربتين طفولة ضفاف الفرات ويتم خنيل دجلة، وأخربين          ..أصابعي يف عيون ذوي الرتب العالية     

إن األشاوس هم الَّذين دفنوا خايل، وذوي البدالت الزيتونية هم الَّذين             :  رغيف أمي املخبوز بالدم   
اهراتنا من أجل اخلبز والكرامة واحملبة، والَّذين كانوا يشرفون على تعذيبنا كانوا من ذوي              قمعونا يف تظ  

 اجلرح العراقي ما    البدالت الزيتونية، ولذا أعلنت العصيان على كل هذه البدالت؛ فلقد عرفت أنَّ            
ري كان سيغدو وطناً للشعب لو مل يتحول عسكريو العراق إىل حرس شخصي نون القصر اجلمهو               

 احملبة ال تؤتى عرب خوذة عسكرية، وإذ دخلت اململكة عشت الغربة حدث             ببغداد، وأخربتين املشانق أنَّ   
ذلك حني تعرفت إىل أدباء وشعراء وكتاب عسكريني، كانوا جييدون غرس الزنابق حتت الشرفات،               

دى، وينسجون  ، ينسجون ألعداء اهللا أكفان الر     ..مثلما جييدون غرس الرصاص يف صدور أعداء الوطن       
 عسكريي بالدي جييدون فن القتل واستباحة       ، وأية غربة أقسى من أن أتذكر أنَّ       ..مناديل احلرير لألحبة  

  عسكريي هذه األرض املقدسة جييدون فن احملبة وصنع اإلنسان؟األوطان، وأنَّ
 

حق عبرياً  مذ ذاك الوقت وأنا أر    ..   وكان اللواء الشاعر أحد أولئك الَّذين عقدت معهم األلفة         -
روحياً بعدما رحقت كثرياً دخان احلرائق، فطوىب للشعر إذ حيتفي معنا بالشاعر الفارس وبالفارس                 

ذين التوأمني اللذين تآلفا متوحدين ومتحدين يف ذات اللواء الشاعر علي زين العابدين ال               ..  الشاعر
ديقي اللواء الشاعر، لوال أنين     أشكو نضوباً يف الكلمات أيها األحبة فقد كان مبستطاعي احلديث عن ص           

            وأستريح باسطاً إناء قليب     أشكو ظمأ االستماع إىل شعره، ولذا أقوم اآلن بقايا جسدي إىل حيث كنت ،
 مبستطاع الشعر أن يقيم     عسى أن أمأله رحيقاً من شعره، من شعر هذا الفىت املكي، والَّذي أثبت يل أنَّ              

 .ذي لقصائده رائحة البارود، ولبارود بندقيته رائحة القرنفلحضارة روحية، فلنسمع إذاً لشاعرنا الَّ
 . والسالم عليكم أيها األحبة-

  ))كلمة األستاذ مصطفى عطار(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ مصطفى عطار، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-



 . أيها اإلخوة األحبة، سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته-
دث يف هذه الليلة لوال فضل أخي األستاذ عبد املقصود خوجه، الَّذي حينما              ما كان يل أن أحت     -

 نريد أن نستمع ونستمتع حبديث شاعرنا الكبري        - مجيعاً   -طلبت الكلمة أتاح يل الفرصة، رغم أننا        
اللواء علي زين العابدين، وحديث الذكريات الَّذي نرجو أن ال يبخل علينا بأشياء كثرية يف سريته                  

 .ة، لنستمع ونستمتع ونستفيدالذاتي
 طلبت الكلمة ألحتدث عن نقطة صغرية عرفتها بصليت بأقرباء اللواء علي زين العابدين، أوالً               -

 :أحب أن أقول كما علمنا الشاعر
فكـــل قـــرين باملقـــارن يقـــتدي

                                                .             

هـن قرين ـألْ وسل ع  ـرء ال تس  ـن امل ـع 
. 

 

 فمن قرناء اللواء الشاعر؟ قرناؤه أمحد حممد مجال، أحد الرموز اإلسالمية ورموز الدعوة                -
 وزميله ورفيقه يف    اإلسالمية، وأحد أبناء مكة الربرة، الَّذين افتقدهم العامل اإلسالمي؛ كان هو خدينه            

كل جلساته، وشقيقه بطبيعة احلال األكرب أستاذنا صاحل حممد مجال، وأستاذنا الكبري الَّذي مل ولن ينساه                
 ..أحد أبداً، األستاذ عبد العزيز الرفاعي

 هؤالء من الصحب الكرام الَّذين كان دائم االتصال م ودائم اجللوس معهم، وكان هلم على                -
 حينما غادر القاهرة ليلقى وجه      - رمحة اهللا عليه     - األستاذ أمحد مجال      جداً، حىت أنَّ   بعضهم تأثري كبري  

: ربه هناك، استأذن منه هو وحده قبل أن يستأذن أسرته وذوي قرباه، استأذنه وجلس يعاتبه وقال له                 
 أستاذه   أنَّ  وأيضاً استمعتم إىل   كما قال رسول اهللا     ..   املسألة أسبوع وهكذا األرواح جنود جمندة      إنَّ

العظيم كان عبد اهللا عبد اجلبار، وهذا األستاذ كان له تأثري كبري على كثري من رواد األدب ورواد                    
التربية يف بالدنا، فهو أستاذ الوزراء والعظماء واملربني وألوية اجليش من أمثال علي الشاعر، إبراهيم                

لرمحن منصوري، كل هؤالء كان يدرسهم      العنقري، أمحد زكي مياين، عبد الوهاب عبد الواسع، عبد ا         
 حنن الَّذين أتينا بعد     -األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار، مث أصبح مديراً للمعهد الَّذي يدرسون فيه، وكلنا               

 . أدركناه مديراً ملعهدنا، واستمتعنا بريادته التربوية-اللواء 
 رمحة  -ام احلرم حافظ كتاب اهللا       وأيضاً يف املدرسة االبتدائية كان مدير املدرسة اإلبتدائية إم         -
 مساحة الشيخ عبد اهللا خياط، وكتب عنه كثرياً يف سريته الذاتية اللواء علي زين العابدين،                 -اهللا عليه   

حينما خصصت جريدة املدينة عدداً من أعدادها لتتحدث عن ذلك العامل اجلليل، فهؤالء الكوكبة من                
وا هذا اد الباذخ يف اللواء علي زين العابدين، مث تعرفت            هم الَّذين صنع  ..  الرجال العلماء األجالء  

عليه أنا من مسعته يف اجليش، واستمعتم ومسعتم عن رجولته، وأنه كما يقال الرجال مواقف، فهو رجل                 



عسكرية صحابة رسول اهللا، الَّذين امتازوا بالرجولة        ..  صاحب مواقف، وميثل العسكرية املستقيمة     
 .رمحاء بينهم:  وصفهم القرآن الكرميوامتازوا بالرمحة كما

 تتعلق برعاية احملتفى به وأخيه بأبناء شقيقتهما        - والنقطة اليت أردت أن أحتدث عنها بإجياز          -
ومنهم وكيل وزارة البلديات، الدكتور حبيب زين العابدين رعاية تعدت كل التصورات، وتلك                

 حبيب زين العابدين الَّذي يعترب أحد الدعاة         الرعاية انتجت هذا الشاب الداعية أيضاً، هذا الشاب        
وأحد املثقفني، الَّذين أكرمنا اهللا م، ونستمع إىل صوته يف كثري من احملافل، حىت أنه وختصصه هندسة                  
لكنه يتحدث عن تعريب التعليم؛ وكانت له مواقف نضالية يف مؤسسة امللك فيصل، حينما دعوا إىل                 

 .ليات العملية يف اجلامعات العربيةالتكلم عن حركة التعريب يف الك
 ميتاز بفضائل وخصائص أخالقية عن شعره ال نريد أن نتحدث عنها،            - كما مسعتم    - فاللواء   -

 من اإلخوان الَّذين حيتفظون يف ذاكرم مواقف جيب         كثريألن اإلخوان أوفوا باحلديث عنها، ونريد من        
؛ وأنا أشكر أخي عبد املقصود شكراً       - األجيال    سري الرجال هي مدرسة     ألنَّ -أن يسجلوها للرجال    

 خدموا بالدهم، ليس يف     ثنينيته أن يسجل لنا مواقف رجولية، لرجالٍ      امضاعفاً، ألنه استطاع من خالل      
اململكة العربية السعودية، إمنا يف خمتلف الدول العربية واإلسالمية، كرمهم يف االثنينية وظهرت االثنينية              

 .نية جملداتاآلن يف أكثر من مثا
 على اإلصغاء، وشكراً لسعادة اللواء الرجل العظيم املريب الفاضل،           - مجيعاً   - شكراً لكم    -

 . الَّذي استجاب هلذه الدعوة اليت كان يتردد كثرياً يف قبوهلا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة احملتفى به اللواء علي زين العابدين(( 
 :حتفى به سعادة اللواء علي زين العابدين، فقالمث أعطيت الكلمة للم

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد اخللق أمجعني،                 -
 .وعلى آله وأصحابه أمجعني

 لساين ليعجز وينعقد عن أن       لست أدري ماذا أقول؟ لقد بالغتم يف مدحيي مبا ليس يف، وإنَّ             -
 إنين عاجز عن الشكر؛ أما عن شخصي وسرية حيايت، فأعتقد أنَّ          :  ر، وخري يل أن أقول    يتفوه بكلمة شك  

.. إخواين الَّذين تفضلوا بالثناء علي، وقدموين وقدموا سرييت الشخصية، أعتقد أن فيما قالوا الكفاية               
كن فهو طويل ومر، ول   ..  وأما املشوار الطويل فيضيق الوقت وال يتسع وتضيق الصدور إذا مسعتموه           

رمبا حوت بعض القصائد ذكريات هذه املسرية، أو هذا املشوار الطويل الَّذي بلغ عشرين عاماً يف                  
اجليش، وبني قوسني كلمة جيش، يعين فيما تعنيه الصالبة والصرامة واخلشونة والقسوة والغلظة، وما               

صل به جده إىل منطقة      كثرياً من الناس ال حيبون أن يروا أحداً و          يدور فيه من أحقاد ووشايات، فإنَّ     



حيسد عليها، فإم حياولون دس الدسائس وبذر البذور والوشايات، ليحطموا هذا الرمز الَّذي هيأ اهللا                
له فرصة النجاح، وليس يل يد فيما فعلت، وإمنا هو توفيق من اهللا سبحانه وتعاىل، وما شاء اهللا كان وما                    

 .مل يشأ مل يكن
ما وفقين فيه، فإنشاء املدارس أو الكليات، أعتقد أا قيلت            أمحد اهللا سبحانه وتعاىل على        -

وتفضل ا زميالي العسكريان العميد إبراهيم شطا، والعقيد عاتق البالدي، وتكلما مبا فيه الكفاية؛ أما               
 !!!.ي على استعداد، ولكن أرجو أن يفسح لنا مضيفنا الكبري بيته أليامفإن.. إذا أردمت التفصيل

أو لون  ..إىل الشعر، مما مسعتم من كلمات األخوة، يتبني أن شعري له طابع خاص              لذا نعود    -
 ليسوا بعسكريني؛  %  ٩٩,٩٩ين عسكري والشعراء ليسوا بعسكريني، أو يف معظمهم، أو          خاص، ألن

فاللون العسكري طبع قصائدي اليت قلتها أثناء اخلدمة العسكرية، وبرغم تركي للخدمة العسكرية               
من ألوان الشعر، ما زلت     ..  اب أخرى من الشعر، كالغزل، واالجتماعيات، والرثاء واخل       ودخويل يف أبو  

أحن إىل العسكرية يف أي وقت أمسع فيه حفالً عسكرياً، أو أشاهد فيه منظراً عسكرياً، أو أمسع                    
 مل أكن   - على ما أعتقد يف حادثة جهيمان        -هـ  ١٤٠٠موسيقى عسكرية؛ وإين ألذكر أنين يف عام        

ولكن هزتين الواقعة، وأقحمت نفسي مع القادة العسكريني يف فندق شربا، وأمليت خططاً             .  يشيف اجل 
 أن يوقعوا معي خطة تقضي      - وكانوا كلهم أصغر مين رتبة       -ووقعتها، وطلبت من الضباط اآلخرين      

ية للجيش   أخرى وتظهر حت   ، فرأيت العسكرية تندفع مرةً    ..على اموعة املتمردة وامللتجئة إىل حرم اهللا      
الَّذي مل يكن خاض املعركة يف أوهلا؛ كان الدفاع أوالً يف يد رجال الشرطة، مث رجال احلرس الوطين،                   
ولكين أشرت إىل بعض املسؤولني إىل أن يعطي اخلبز خلبازه، وفهم الرجل ما أعين، وحاول جهده حىت                 

 عطلت الصالة يف املسجد     استطاع إحضار اجليش، وحبضور اجليش مت القضاء على هذه العصبة اليت           
احلرام، وعطلت اآلذان وامتنع الناس عن الصالة والطواف يف املسجد، وذا أعتقد أنه ينطبق عليهم                

فهم منعوا هذا   ..  ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وسعى يف خراا             :  اآلية الكرمية 
من دخول الدبابات والصواريخ وقنابل الغازات،      مخسة عشر يوماً وسعوا يف خراا، مما كان من خراب           

؛ فهناك قصيدة يف هذا املوضوع، وقصائد أخرى قبلها عسكرية أثناء            ..وإىل آخر ما حدث يف القبو     
 .اخلدمة

 

 علي زين العابدين يف شعره مداح، والواقع أين أمدح امللوك            يظن بعض اإلخوة من النقاد أنَّ      -
خرين، كل مداح يلجأ إىل رفع ممدوحه إىل أعلى عليني، ليحصل           وقد مدحت، لكن مدحي غري مدح اآل      

منه على جائزة أو مركز أو منصب، ولكين كنت أخاطب ممدوحي يف موضوعات اإلصالح اليت جيب                 
أن يقوموا ا داخل اجليش والبالد عامة؛ وال أحب أن أطيل املقدمات حىت ال يطول الوقت، وأقتصر                  



ا ـ كم - إن كنت مداحاً     ه، لتحكموا علي  ـيح الَّذي كنت أتغىن ب    على القراءة لتسمعوا نوع املد    
 أم كنت مطالباً باإلصالح، وكنت يف منتهى الصراحة واجلرأة مع رؤوس كبرية جداً، وكنت               -يقولون  

أغتنم الفرص ألسجل أحداث التاريخ اليت تقع يف تلك األيام؛ فمن قصائد املديح كانت يف عام                   
 االعتداء الثالثي، فمدحت، ولكنين ضمنت مدحيي هذه املعركة الظاملة اليت           م أو ما بعدها أيام    ١٩٥٦

فكانت هذه القصيدة تعبرياً عن استياء العرب        ..  أعتدت فيها ثالث دول كبرية على مصر الشقيقة        
واملسلمني هلذا االعتداء الصارخ اآلمث، وال يكفي أن أقول الصارخ اآلمث، إنه يستحق أن أصفه بأقذع                 

 ..لصفاتمن هذه ا
 

 قصائدي طويلة كما تعلمون، والقصري منها يف الغزل أو يف االجتماعيات، أو مثل               والواقع، أنَّ  -
ذلك؛ أما قصائد املديح أو السياسيات على األصح فطويلة، وال أدري إذا كانت الصدور متسعة                  

 ا يشاء املستمعون؟لدرجة أا تستطيع أن تضحي بوقتها من أجل مساع قصيدة أو اثنتني أو ثالث، أو م
 

 أوالً هذه أبيات كتبتها عند قدومي إىل دار الشيخ الكرمي السيد عبد املقصود، هي أبيات                  -
 :ارجتالية أو شبه ارجتالية وهي

ــدى  ــا ص ــاب هل ــت وط ــل طاب وحماف
. 

ــندى    ــاوة وال ــكراً للحف ــود ش مقص
. 

ــددا    ــاً ومس ــريض مقارب ــم الق نظ
                                                            . 

كــرمت فــيها ضــابطاً مــتقاعداً    
. 

ــدا   ــا ب ــاوة م ــن احلف ــتحق م ال يس
. 

ــذي    ــو الَّ ــته وه ــيم رفع ــدر ف مل ي
. 

ــدا   ــاً ي ــواك فياض ــذي س ــو الَّ فه
. 

ــيمن أوالً   ــكر هللا املهـــ فالشـــ
. 

ــدا  ــاد ش ــن ش ــرمي م ــل والتك للفض
. 

مث الثــناء علــيك ينــتظم الرضــا    
. 

 

 - فقلت له    - رمحه اهللا    -خاطبت فيها امللك سعود     ..   ومن قصائد املديح هذه القصيدة اليت      -
 :- وهكذا كنت أخاطبه

ددهـــتـــةٌ تنقْم كوعلـــى عـــدو
. 

اـود وهبته ـا سع ـ لَك ي  دىـي فِ ـروِح 
. 

دأُغَـــر جـــئت ين باحلُـــبلكـــن
                                                            . 

ــزلُّ     ت كيــد ــعري ل ــا ِش ــاهللا م فاًت
. 

ِشــدأن كــلِّ قلْــٍب خمِْلــٍص لَــك عــن
. 

ــين   وإن ــت ــد نطَقْ ــك ق ــاِن جيِش بلس
. 

  ــوداء وأجيف األد قــدأص ــعروالش
. 

   مهورــع ش ــني ــوين أن أُِب ضــم فو ه
. 

  ))جمد البالِد (( 
ــذِ  ــرف الَّ ــا الش ــح هل ــتقَلَّدوأِت ي ت

. 

أســـعود هيـــئ للْفَخـــاِر بالدنـــا 
. 



  ــد ــاِر املُرِش ــو إىل الفخ ــد وه للْمج
                                                            . 

ــِبيلُها    ــو س ــيم فَه ــا التعِل  ــر وانش
. 

ــوِد مشــ  ــتِن اخللُ ــى م ــن عل ِحصدي
. 

ــا     هــاِنع إن ــرى املَص ــا كُب  دــي ش
. 

دــو ــوةٌ وتسـ ــانِع قُـ وِمـــن املصـ
. 

فاالقِْتصـــاد مـــناعةٌ وحصـــانةٌ   
. 

  دــؤد ان السمــز ــرِف ال ــاِن يف ع هات
. 

مجــد الـــِبالَِد ِصـــناعةٌ وِزراعـــةٌ  
. 

دــؤي ــِبني يــ ــِر املُــ واُهللا بالنصــ
                .                                             

ــزةً    ــك ِع ــعِبك يف املَماِل ــع لش فارفَ
. 

   ــد شاَألر ــِوي ــا القَ ِلكهمــو وي نتد
. 

علِّمهــم أنَّ احلــياة ِلمــن ســعى    
. 

ــودوا ــالَِء وع الع وا علــى حــبــر فُِط
. 

 همــإن ــرِفيِع فـ ــدهم إىل األوِج الـ قُـ
. 

وقَّدــــتا تفعقــــولُهم بــــذكائه
. 

ــو  ســةً  لي ــاِم فَطَان ــن األن ــلَّ م ا أق
. 

   ــدتتجس مــناهك ميــدوعلــى ي
                                                            . 

ــودهم   ــنهوِض يقُ ــراس ال ِنب ــاك وِحج
. 

  دــي شــالَ وت ين العــب ــن ت ــت م فألن
. 

  ــت ــجل ال ــياً سيس ــرك باِن اريخ ِذكْ
. 

  ــد حــوب األو ــك يف القُل ــديك إن تفْ
. 

هــنأ حبكِْمــك فالــبالد مجــيعها   فأ 
. 

 

وهذه قصيدة تارخيية امسها أحداث العرب، كانت هناك اتفاقية ما بني السعودية وسوريا ومصر،              
على توحيد جبهة ضد األعداء، وكانت تلك الفرصة اليت سنح يل ا الزمن ألقول قصيديت هذه يف عام                  

بعد انتهاء العدوان الثالثي؛ فاجتمع امللك سعود رمحه اهللا مع الرئيس شكري القوتلي               هـ  ١٣٧٦
رئيس سوريا، وتأخر الرئيس عبد الناصر واعتذر عن احلضور لسبب كان يف مصر، فخاطبت الزعيمني               

 :بقويل
   ــد ــد مخلَّ ــالِم جم ِب واإلســر وِللْع

. 

ــادكُ  ــةٌ  ِجه ــثٌ ويقْظَ ِق بعــر للش م
. 

   ددمــر ارِيخ حلْــنــر والــتهوللد
                                                            . 

ــرِحها   ــةُ ص ــربى دعام ــوحدِة الكُ وِللْ
. 

ــر" ــرد " وناص املُج ــام ــناها احلُس يم
. 

 "اـفؤاده  )١("ريـوشك"ا روح   ـهل"  سعود
. 

ــا  ــد"نماه ــد " مع محــا م وازدهاه
. 

ــةٌ  ــناراتها ِديـــن حنـــيف وأمـ مـ
. 

  ــوقَد ت ــق ــاِء باحل يف الظَّلْم ــاِبيح مص
. 

  ــى ــر يف وغ ــلٍْم مغاِوي ــاميح يف ِس مس
. 

 ــم م ــبار هلُـ ــأ جـ ــردوطأْطـ تمـ
                                                            . 

 ــر صقي ــرى وأذْعــن داعــى هلــم ِكست
. 

دوعظـــاملٌ يـــت وال كـــانَ مـــنهم
. 

ــزقُوهم  ف  ــوماً وال م ــوا قَ ــا خادع م
. 

ــنا يف  ــاروا علي ــناِة"أغ ــدوا" الق وأفْس
. 

  مهونــن ج ــن ــاألمِس ج ــأِن األىل ب كش
. 

ــٍب جتــ   ــل قلْ ــن ك ــأنهم م ردواك
. 

أغَـــاروا عليـــنا ظـــاِملني تجبـــراً 
. 

                                           
 .يشري بذلك إىل شكري القوتلي )١(



ــرقُد ــات يف املهــِد ي وطفــالً رضــيعاً ب
                                                         .    

ــره   ظه ســو ــيخاً تق ــرحموا ش ــم ي فل
. 

دـــبعاملت ا الـــراِكعا وفـــيههعلـــي
. 

ــيمهم   ــبوا جِح اهللا ص ــيوت ــىت ب وح
. 

دـوِن أنكَ ـَ الك ىـوهم نفْسهم حرب عل   
. 

 لقـــوم بالســـالم تشـــدقوافتـــباً 
. 

ويهـــدد.. يدافـــع عـــن أوطاِنـــه
. 

   اِإلنص ض  ـفهلْ منِطقالَّذي ـاِف أنْ ي رب
. 

دوـــزـــراِمِه ويلـــى إجـــى عثنوي
                                                            . 

ــرِمه    ِبج ــوم ــي الظل ــرك الباغ وأن يت
. 

ــلِّ م ــن ك ــردواوم ِة جامــه للش ــىن ع
. 

ــمريهم    ض ــيق ــا يِف ــوٍم م ــاً لق فتعس
. 

ددـــني نـــانُ اخلَاِفقـــيلس وضـــج
. 

 تمــدهم ودما علــيلقــد ثــارِت الدنــي
. 

 ــد ــه أرمـ ــبع أكمـ وإن دىنَء الطَّـ
. 

ــيمةٌ    ــوأى ذم ــدِر س الغ وحر ــن ولك
. 

  ــِرد حــناَء ت ــوِت رع ــاقتهم للم وس
                                                            . 

ــيعةٌ    ــي وِض ــاع وه األطم مهــادت وقَ
. 

   دــرجم فا وإن احلــق ســيقُــواه
. 

  دتــر ــنفوِس وج ــرامات ال ــارت ك وثَ
. 

دـــمهم يف احلَاِفـــراِت وتصِكـــبكَبت
. 

ىـذف باللَّظَ ـاِن تق ـغدت مصر كالبركَ   
. 

  دهــن ــنانة ي ــِد الِك ــى جم ــيوٍر عل غ
. 

ــدٍ   ــلُّ مجاِه ــوت ك ــم بامل ــدى هلُ تص
. 

ــهدوا   ــونَ وأش الَما العــنه ــدثَ ع حت
                                                            . 

ــةً   ــن ِنقْم ــاِم املُِغِريي ــى ه ــبوا عل وص
. 

 دــن ــاِرم ومهـ ــيب صـ ــلُّ صـ وكـ
. 

  ــنان ــتاٍة ِبالكـ ــلُّ فـ ــةٌفكـ ِة ِنقْمـ
. 

 وقَّدــت ــعلةٌ تـ ــوٍز شـ ــلُّ عجـ وكـ
. 

وكــلُّ فــىت قــد بــات ليــثاً غَضــنفراً 
. 

   ِبدــز ــي وي ــثأر يرغ ــا وال قاِدهبأح
. 

مـت صدوره ـوِم ماج ـوحتى ِصغار الق   
. 

  ــوح ــب مـ ــم روح وقلـ دوكُلُّهـ
                                                            . 

ــهم   فُوسشــى نغــاِن ت ــةَ اإلمي ــيا روع ف
. 

جـــده ويمــــيصـــفَّق إعجابـــاً ل
. 

ه الدنــيا تلفَّــت والــورىـــمود لصــ 
. 

   ــرفُدك نفْــديك احلــياةَ ونــنودج
. 

ــنا  ــبةُ أَن ــر احلبي ــا مص ــِبِك ي ِبحس
. 

   ــوقُّد ــريب ت ــٍب يع ــل قلْ ــي ك وِف
. 

ــورةٌ     ــروبِة ث ــٍر للع ــلِّ قُطْ ــي كُ فَِف
. 

دـــدهاِء تــن ــٍد بالفَـ كـــتائب أسـ
                                                            . 

 يج ــهملقــدوشجي شــوا للــذَّوِد عــنك
. 

  دــد املُه ــيد ــنه الوِع ــم م ــا راعه وم
. 

وىـك بالقُ ـِخصم  )١(انـوقد قطَّعوا ِشري   
. 

 ددجــت ــارٍم يـ ــاٍح عـ ــر كفـ مبـ
. 

وملــا عــراه الــوهن يف مصــر واكــتوى 
. 

   دــع امِة يســر ــريٍق بالك ــعٍب ع لش
. 

تلــون كاألفعــى يــدس ســمومه    
. 

رِشــدــاٍد ومى الــرمحن هومــن ذا ِســو
                                                            . 

ومذهبــنا اإلســالَم ديــناً ودولــةً    
. 

                                           
 .املراد حتطيم أنابيب الزيت اخلام )١(



ــو ــبهم ل ــد أكاذي بــر أَر ــن املك نٌ م
. 

 وســحقاً لألباطــيِل إنهــا  اًعفَــاء 
. 

   دونطــر اِصــبنيــر عــنها الغنطه
. 

ــنا    أرض رــر ــرنا حن ــل أن ثُ ــن أج أِم
. 

ــ ويض ــن ــرار ال ــدفوِس وجيرب أح ل
. 

ـ   ـ        نأِم البغ أجـِل هـذا يـرفَع  طَهوس ي
. 

ـ    ــار تـ ــرب ن للع ــأت دوقَّوال انطَف
                                 .                            

    ــز ــلَّ ع ــا فُ ــِه م ــواللَِّه مث اللَّ مناف
. 

القَوناًخــؤ ِد يكِْب باحلقْــلْــ بغــيضــدم
. 

 يف أرِض اجلَســتح ر غاِصــباًزاِئــرق
. 

ــيالس فــإنَّ قُــرابِف بالســيــدمحِف ي
. 

 ـدو ب ـغوت  ِب للعرـالد الع ِب وحمـدهر
. 

ــ ــا يف ِك ــهل ــِد ذكْ ــدتاِب اخلُلْ جمر م
. 

 ــنب ــرعثها يف س ــرالش ــِق والغ دةًب وح
. 

دــــدهدةً أطــــرافُها ال تحــــوم
                                                            . 

 ــ وــرِق والغ ــرفَعها يف الش ــةًِب دورن ل
. 

دـلُخر ت ـدى الده ـعلى الدين والتقوى م   
. 

ــها    أس ــم رســرآن ي ــتورها الق ودس
. 

ضــحي هلَــويــدن مقْعــماكَيالس ا فــوق
. 

 وــد ــتغ ــةٌو هلَ ــوِن رن ــمع الك ا يف مس
. 

ــتم ل ــوأن ــيع املشــ ـ ــود املن يده الط
. 

ـ    د أنــتم بــناته فِللَّــه هــذا اْـ
. 

ـ  دا ِنــداها يــرد  تم الدنــي عموأسـ
                                                            . 

 ــد ـ تأع ــتاريخ ِعـ ــم إىل ال ةَ يعرٍبز
. 

ــوفخــراً وأمهــاداً هلــا الد جي ــر سدج
. 

 ــبن ـ ي ــنا جمـ ــزاً ورفْتم ل ــةًداً وِع ع
. 

ى ترالـــو ٍة فـــوقرحمـــرـــتسدو
. 

ــرغم الغــ   ــتم ب فعشــٍةر أم ادــو ِب قُ
. 

و  عليــن طاعــتكُم فــرضــؤكَّدا م
. 

ــيدها    ــوب نش ــوق القُل ــكم ف روشع
. 

ويكلـــؤكُم عـــوـــدنٌ مـــن اهللا أي
                                                            . 

ريوا علــى اســم اهللا صــفاً مــوحداًفِســ 
. 

 ـ ه٥/٦/١٣٧٦الرياض يف 
 

*    *    * 

د يــؤي ــقْتــ ــيناةَظَــ  املتربِصــ
                                                            . 

ــةُ  ــبت أمـ ــوهـ ــراً اإلسـ الِم طُـ
. 

ــناً  ــباراً مبيـ ــب جـ ــم اخلطْـ وحـ
. 

ــ  ــرايا مِت املَدودمـ ــع والسـ دافـ
. 

ــرونا  ــماِء الطَّاِئـ ــلَ يف السـ وجلْجـ
. 

 ـــظَايا  تِت القَـــنابلُ والشطايـــر
. 

ــبينا   ــراب الغاِصـ ــن يف التـ تكَفِّـ
. 

  راتــز ــرمال مجنـ ــت يف الـ وعامـ
. 

ــى  ــتو"عل الفَانها احلُــ " مــِكن ونازتس
. 

ــ  ــاً طَنوتـ ــواريخ انِطالقـ ِلق الصـ
. 

حاِء أطْلقَهــــا فُــــنونايأخ الفَــــ
                                              .               

ــ  ــوالن تـ ــنايادِفنفَفـــي اجلُـ ع املَـ
. 

كَوال ت ــر ــنا اسـ ــاف الداِرعيـ خـ
. 

 ــن ب ــوم غــد و ــود داد ق ــبت أس ثَ
. 

ــ ــذروا ِلقَطْ ــن ب ــوناِف رؤوس م املُج
. 

ـ     ــى تـ ــرِب األقْص املَغ ــند وجوابار
. 



ــويلُ الْــ  ــط ــق املَــ باِع قَ نوناد عِش
.َ 

ــن أرِض اجلَ  ـ  زوم ــب جـ ــِر ه شياِئ
. 

ــِنه صــــ ــينالةَ املُتوينهــ غطِْرِســ
                                                            . 

 وســـــار األرين إىل ِقـــــتاٍلد
. 

ألِّبِ ياملُت ــراِئص ــز فَــ ــناهــ يــ
. 

ــن قَ  ــوم ــم ِب اجلَلْ عد ــع ــرِة ش زي
. 
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 ـ ِض الطُّبــأر ِنيســاً مِشـــينا ِر تدهـ
. 

ــ  ــنا رؤملَلْـ ــواةَ األويـ ــاِد عاثُـ غـ
. 

ــر الع ــب سوحــب ــا ص ــنينارِب م وا س
                                         .                    

 ن ــن ــواناًرفَـــال واهللا لَـ ضـــى هـ
. 

رد األكْــــرِمني الغاِصــــِبينايــــ
. 

ــٍن؟   ــاِبرون وأي ِحصـ ــار الصـ وثَـ
. 

ــار ــانَ ثَـ ــدوناوِمـــن غَسـ  املَاِجـ
. 

ـ     ــن معـ ــاوس م ــرِت األش جموزد
. 

ــ ــار حِفــ ــناأثــ يظَةَ املُتحاِلفيــ
. 

ــت جــ   ــمهبفكان ةً صوداًدــم ص ت
. 

أزالَ خــــــرافةَ املُتشــــــدِقينا
                                                            . 

 ب القَـــويف غَـــرـــارناِة لَـــنا فَخ
. 

األب ـــوِمـــناحلُص ِلعقْـــتاطـــاِل ين
. 

ــ  ــيلٌ  نفَِم ــالَ س ــنانِة س  أرِض الِك
. 

أطــار صــواب جــيِش املُعجِبيــنا   
. 

ــأسٍ     ــلِّ ب ــناةَ ِبك ــروا القَ بــد ع فق
. 

ــي ــنا  كَب ــوى مِهي ــبوِت ه ِت العنك
. 

 ـــرفَمـــا بـــٍن )١(ِليفِعه مإالَّ كَـــو
. 

ــاِدِقينا  ــنا الصــ ــا وكــ وأُوربــ
                           .                                  

بــةٌ غشــيت أِمــركا  وذابــت ِكذْ 
. 

ويف اجلُـــوالِن كُـــنا املُفْلِحيـــنا  
. 

 ــر ــنا انعبـ ــبور لـ ــارنا والعـ ِتصـ
. 

ــاهللا نأالَ ــ بــ ــناصــ ر املُؤمنيــ
. 

ــ  ــوت صالن مــر ن ــاً ص ــه حق ر اللَّ
. 

 ــن ــه لَـ ــانَ اإللـ ــناإذا كـ ا مِعيـ
. 

ــذلٌّ؟  ــنا م ــونُ ل ــن يك ــربك م !ِب
. 

ـــرمـــن العِب ابحي اِتـــزازِويـــنت
                                                            . 

 ــوأمـ ع الً وقَالــوان بعضــهم جهـ
. 

ــِب ــرحـ ــا تِبق العـ ــبون، إنـ ااِئـ
. 

 اع اِقلـــونَ قَـــدـــرفْوقـــالَ العاتن
. 

ِل اهللا كــــنا القَاِهــــريناضــــِبفَ
. 

ـ    نا جمــيعاًوطَأطــأِت الــرؤوس لَـ
. 

ــِرينا؟وأنَّ اهللا مخـــــ زي الكاِفـــ
. 

   ي ــق ــأنَّ احل ــرفُوا ب ــلْ ع ــفَه وعلُ
. 

يــنا ِب كانــوا هاِدِفر العــرِلدحــ
           .                                                  

ــق باملَـــ   ــر يدفُـ ــد اِجلسـ ااينومـ
. 

ــت ــطْودِلــ ــريناجةَ املُتعم ســ بــ
. 

ِت املخــاِزنُ ِمــن أَمــركا  رغَوأُفْــ 
. 

ــليِ  ــوطن السـ ــإىل الـ اررينِب محـ
. 

ــوالَ  ــ دولَـ ــدعـ ــريكا لعـ انم أمـ
. 
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اهللا ملْ ن وأميخــض ــناِفـــ  جِبيـــ
. 

ــ  فهتــن هــذا؟ لْ و ــد ه عانا بــو  قُ
. 

ــ ــوة املُتيصــ ــناوِدهاِدم قُــ يــ
                                                            . 

لَّـــىصـــلَ العـــرِب املُجينا فَرأيـــ 
. 

 ــن ــن ل ـ ويعل ــونَ ولَـ ــنا نن نه ِلي
. 

 ـ ي ـ م صـــضـ يعاًِتِه جِمـــوفوف إخـ
. 

اِميـــنغــزو العالَ ِط يِســالح الــنفْ  
. 

 ــق ــالح ماِحـ ــبسـ ــ يـ ىنين ويفْـ
. 

ِبفَه ــار ــا املُتيحــ ــمهــ ؤونابنــ
. 

ــا   ــألتِك ي ــر(س ــاٍج) كةُأِم ــن أح ع
. 

ــ ــِر املُإىل اسـ ــراِئيلَ وكْـ ا؟ينرِمجـ
                                                            . 

ــ  ــعـ ــالم املَـ ــنالَ يـ اعاًِدفَدِفع انـ
. 

ا؟ِســـدينِي شـــر املُفْجـــنود البغـــ
. 

 يــوايل ك الباغــييم ِســالح وِفــ 
. 

م ــيد ــنا؟فَتعــ ــر املُتقدميــ اِخــ
. 

 أختشــينةَ وــروبــ العــموهسي ت
. 

د أليويتــٍة ت ــِزينا؟حلــــ يــــ
. 

ــا    ــييب ي ــر(أِج ــؤالٍ ) كةُأِم س ــن ع
. 

ــيوِر ــيم فَسـ لِكيـــناهتدِك اجلَِحـ
                                                            . 

ــا  أِف  ــي ي ــر(يق ــن) كةُأِم ــم الٍل ض
. 

ــة املُت ــم خطَّــ ــلِِّطحنُطِّــ يناســ
. 

ــدلَ  ــرح  قَ ــنا فَ ــريق لَ ــح الطَّ ضو ان
. 

ــناِبغونَ  ــا الــ ــناِببأنــ وناه الــ
. 

 ي اريخــت ــنا ال ــلَ شـ ه ــن قَـ ٍميِدد ِم
. 

ـ   ِلحوناوأنـــا املُرشـــدونَ املصــ
. 

م نـــوراًوأنـــا الناِشـــرون الِعلْـــ 
. 

ايــــنارةَ حاِذِقضــــا احلَيدنوشــــ
                                                            . 

ــا مــ   وأننن ــر شــد ــرعاًنا الع ل ش
. 

ــــِئِن األوانُ ِلتفْألَــــمي ا؟هميــــن
. 

 ــد ــ ذَلقَ ا هــن فَضتخاذُلُ وانــت ب ال
. 

م ــم ــيصــ ــنااِمع املُتغســ اِفليــ
. 

ــي قَــ   ــفَ ردمليك ىعود ــوت الص ت
. 

كُــونا يضــى ِســواها أنْ  نرنولَــ
. 

ــ  ــنثَ ــيد العمــ  تالثٌ ل ــنح هار ع
. 

ــ ــطْق موحــ ــناق للناِزِحلَــ يــ
                                                            . 

ــالٌء  ــجـ ــلٌ ال غَـ ــب كَاِمـ يِهن ِفـ
. 

ــ ــيا وتهِحمايـ ــنا دنـ ــناا لـ )١(ِديـ
. 

 وــد ــِريف القُ يِفس الش ــن ــا حل وققُ
. 

فْــــطٌ يــــوال ناِعِممالد ادــن يــ
. 

ى أمــــداً طــــويالًوإالَّ فَالوغَــــ 
. 

ــِد ــرأْسـ ــنِييد الـ ــباقاً أِميـ ا سـ
. 

 ِكـــيماًفديـــتك قَاِئـــداً فَِطـــناً ح
. 

ــو ــدلــ ــنعمجِه اهللا تــ اها مِعيــ
                                                            . 

  ــنا أح ــم ِمن ــفك ــا شــ طْ عوباًت ِبه
. 

وأنفــذَ مـــن ســالح الراصـــدينا  
. 

ــى    ــان أمض ــت فك ــاً رأي ــم رأي وكَ
. 

ي ـــِســـوى صـــفاملُس ـــماِلضِمين
. 

 ــم ــوك ــعياً س ــت ولَيع س ست تــيب ِغ
. 

ـــكمـــا زـــالةُ املُعالغ ماِرغـــونض
. 

ــ  ــزعامةَ قَـ ــرم الـ ــومل تـ ماًوطُّ يـ
. 

                                           
 .سطينيني يف الرجوع إىل بالدهم، القدس عربيةمبادئ اختذها قادة العرب يف مؤمتر القمة اجلالء، حق الفل )١(



ــِه أَ ــِبـ ــرِ داً تناِفحـ ــه قَـ يناسـ
                                                          .   

اِهــــــيك ال تبيعأال هللا ســــــ 
. 

وال نغــاً ي ــاِممــ ــز الســ اينِعهــ
. 

 ــا ن ــي م ــظَمليك ــعر لَم الش ــت واًغ
. 

ــ ــفزجمـ ــر هـ ــنِوي مِبدادراً يـ ايـ
. 

  ــع ــن الشـ ــاً أىب احورولكـ ِتباسـ
. 

اِمنيـــن أمـــاين املُؤنب عـــويعـــِر
. 

 يــر ــت ع ِجمنــر ور العــع ــاًمب ج ش ع
. 

ايـــناِعِدلِّ القَذُضـــى ِبـــر ننولَـــ
                                                            . 

 ـــيميـــناً سوف نبروســـاًعـــثُها ض
. 

نواِحلأن ِفقْـــســـى الـــثَّأرالد دايـــن
. 

ىســـ تن)١("ا وحنَّـــالنييِقبـــ"مـــا فَ 
. 

عشــــاعاً للــــرــــاِفمِلاِع الساين
. 

اًب ْــس واجلُــوالنَقُــدأننســى الْ 
. 

ــ ــثَّأررنـ ــعافاً ِمد الـ ــناِئ أضـ يـ
. 

ــنا ِمــ فَ  لسنــ ب ــِن ي عدــانَ إنْن م لَ
. 

ـ ِصــت اِويــنر )٢(مدكُيح ســيوفنا قَـ
                  .                                           

 فْــوناِب القَــقَــ يف ِرِتكوــىِم حت
. 

امحـــونفُّـــوا وارأال يـــا عـــرب كُ
. 

 ــونسحــاِفلِ ممــن ج ــويالًعهم ع
. 

اجينخــــيب مــــرترام ال نِكــــ
. 

 ـــناِلهن كِجســـتهلُـــم ـــايبوإن 
. 

 هـ ١١/١٢/١٣٩٣مىن  
*    *    * 

عن معركة احلرم،    يف قصيدة    -الوطنيات  :   أو احلقيقة  - أعتقد تكفي هذه النماذج من املديح        -
اب، وال من   تومل يعلق أي إنسان ال من الكُ       ..  دخل اجليش معركة احلرم وحرر احلرم واحلرم حرم        

 وبصفيت  - سبحانه وتعاىل    -الشعراء، وال من املواطنني بكلمة حتية ملن كان له الفضل بعد اهللا                
 وكتبت هذه القصيدة بعنوان     العسكري الَّذي جتري يف دمائه الروح العسكرية، ثرت على هذا اجلمود،          

 :قلت" سلمت يداه"
ــ  ــبني وحـــ ي احلُحـ ــاةَ الواثـ ــزالْ مـ ــالَ النـ ي أبطـ

. 

 
ــتعالْالرابضـــني علـــى خطـــوط الـــنار تشـــتعلْ    اشـ

. 

 
 ناد الـــتائقني إىل النضـــالْالقابضـــني علـــى الـــز

. 

 
 ــبني ن ــالواهـ ــذَّوهمفوسـ ــِد للـ ــن ِعـ ــالْر عـ ٍض ومـ

. 

 
 عــن الظِّــاللْ  عــن الــرفاهِ الصــائِمني عــن النعــيِم 

. 

 
ــربا وعلـــ    ــوق الـ ــهم فـ ــئني بعيشـ ــتاللْاهلانـ ى الـ

. 
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هـــا بـــذلٌ يعـــز عـــن اِملـــثالْلُ الـــنفوس دماَءبـــذْ 
. 

 
ــوِم  ــراِم لقــ ــبلد احلــ ــهمهللا للــ ــ دمهــ الْم يســ

. 

 
ــأكْـــ  ــالْرم خبـــري القابضـــني علـــى الـ ذواِبل والنضـ

. 

 
ــنوالْ      ــن الـ ــتقاِة مـ ــة الـ ــرم ثقـ ــواثقني بـ الـ

. 

 
 قــتإذا ات اجلــبالْ   .. إن الــنفوس خضــعت هلــا ِقــنن

. 

 
 *    *    *  
 ــيش ــا ج ــلَّ مب.. ي ــٍة خح ــك ــطْ فح لب ــق ــادـ ه اجله

. 

 
 ــيش ــا ج ــاثَ بقُ .. ي ــيت ع ــذا الب ــده ــِس ِه شــباد ر الِع

. 

 
 عز ــراد ــم م ــوا وخــاب هل ــى، كذب ــوا التق ــدى زعم ــوا اهلُ م

. 

 
ــ  ـ أِم ــدى قَـ ــريء وذَتن اهلُ ــلُ الب بم ــح ــاد؟ع تكٍف وه

. 

 
ــأطْ  ــعب  ِل ــيب الش ــى فَــ -ق حب ــك للِحم إن ينادــز ض ال

. 

 
ــأطْ  ــاد ِلـ ــناك القلـــوب فأنـــت يف اجلُلَّـــى ِعمـ ق فديـ

. 

 
ــ  ــتاد   لْق وجأطِلـ ــنابل والعـ ــف والقـ ــلْ بالقذائـ ِجـ

. 

 
 ــوام ــاد ق فُحـ ــن الرشـ ــدين عـ ــارقني احلائـ ــولَ املـ لـ

. 

 
ــأَ  ــيت جيـ ــركْ البـ ــزم والـ ــيم وزمـ ــادنر واحلطـ  مـ

. 

 
وا مـــن كـــلِّ عـــادِدفُتهوالطائفـــون الالئـــذون اســـ 

. 

 
ــ  ــاجدون وخـــ ِعصـ ــركوع السـ ــر أوق الـ ناداب مـ

. 

 
ال صــالةَ وال اجــتهاد واق فــال دعــاء و  الــر)١(أقــوى 

. 

 
   ــاد ــات تعـ ــن آيـ ــعات وأيـ ــفوف اخلاشـ ــن الصـ أيـ

. 

 
ــ  ــذي ش ــئس الَّ ــاث يف احلَــ ب ــفوف وع ــادق الص رم الفس

. 

 
 ــز ــي الـ ــوت للباغـ ــنيم وراملـ ــهـ ــادرهٍةِط أبـ  وعـ

. 

 
 يـــا حامـــي احملـــارم والـــبالد علـــيه الـــنار أطلـــق

. 

 
 ـــا خفإن ظَلْـــأطلـــق ـــفـــةٌهِرك أمِســـناد وقفـــت 

. 

 
ــوال  ــعب ل ـ   الش ــدداً ْـ ــات مه ــيش ب ــاد اجل ب األع

. 

 
 إنـــك مـــن يـــا جـــيشعةٌ عصـــماٌء يـــرهبها اللِّـــداد

. 

 

                                           
 .خال وفرغ: أقوى )١(



 *    *    *  
 ح    ــام ــى الطغ ــني بغ ــوت ح ــوا للم ــذين تدافع ــي الَّ ١(ي(

. 

 
  ــرام ــبلد احلَـ ــابقوا للمـــوت يف الـ ــذين تسـ ــي الَّـ حـ

. 

 
       ى للــدفاع عــن احلطــيم عــن املقــاممــن ذا تصــد

. 

 
   ور ــيق ــيت العتـ ــر البـ ــن طهـ ــئام مـ ــةَ اللِّـ د غائلـ

. 

 
 مـــأرأيـــت كـــيف تســـلَّطوا حرقَمـــاً فأحِت الســـوام

. 

 
 ــنار ت ــبؤوا بالـ ــام  عمل يعـ ــجاِع وباهلُمـ ــف بالشـ صـ

. 

 
ــ  ــتهم يف القَـ ــلَّلُوا ربأرأيـ ــيف تسـ ــِو كـ ــمغْـ تام القَـ

. 

 
طرامطرم اضــــببــــنادٍق رشاشــــٍة بالــــنار تضــــ 

. 

 
 يــو ــدارٍة بالــ ــٍع هــ ــزؤاممبدافــ ــوِت الــ ل باملــ

. 

 
 ــن ـ ييللحسـ ــابقُوا للنصــ ــوِن تسـ ــرامر أو مـ ِت الِكـ

. 

 
بكــل مــن خفــر الــذِّمام   .. فــتكوا جبمــِع اــرمني 

. 

 
ــ  ــيت احنَ ــإذا الطَّواغ ــتواس. تنف ســام لم ــثثٌ وه )٢(ت ج

. 

 
 علـــى الظـــالم الضـــياُءبغلَـــ.. تلَـــجاهللا أكـــرب جلْ 

. 

 
ــ  ــد ش ــهيد وق ــقط الش ــد عــ س ــامدا يف اهللا ق ذب اِحلم

. 

 
 ــو ــردداً غَ ــريح م ــجر.. دا اجل ــِح ي أع ــام ــن الوس ز م

. 

 
 ــيــا زمرــةَ اإلرج قْاِف كــيف رأيــتع ــمبى اجِتــرام

. 

 
ه قـــيامــــفاحلارســـون ل.. مـــن رام كـــيداً باِحلمـــى 

. 

 
 ــز ــزحام  اخلـ ــوم الـ ــنم يـ ــم وجهـ ــيا لكـ ي يف الدنـ

. 

 
 ــؤ ــلِّ مبـ ــٍةمت بكـ ــد.. ذلَّـ ــتوغـ ــام رؤوسـ كُم حطـ

. 

 
 ــومي ــدين الق ــم ال ــن خاص ــوى وأفْ.. م ــام غَ ــه اخلص حم

. 

 
 *    *    *  
اد الصـــراعني أجـــحـــي األســـود الضـــاريات وحـــ 

. 

 
  ــراه ــاخمات تـ ــبال الشـ ــوق اجلـ ــثْفـ ــالعم مـ لَ الِقـ

. 

 
 ـــباعبـــني الســـهوِل الالهـــباِت توازعـــوا شـــأن الس

. 

 
                                           

 .عهمحثالة الناس ورعا: الطغام )١(
 . الرؤوس.األعناق: اهلام )٢(



     ــمــن كــلِّ مفــتول الــذّراِع مــدٍب حِذرــناعٍق ص
. 

 
  ــدر ي ــالحه للصـ ــم سـ ــل يضـ ــكـ ــاعرِضـ عه رضـ

. 

 
 ــر ــا يـ ــته فمـ ــوت غايـ ــنواملـ ــتاعالَجو الـ  أو املـ

. 

 
ــ  ــياة م ــرف احل ــرتاع   رادش ــرف ال ــاش أو ش ــا ع ه م

. 

 
ــ  ــاع نيف اخلَــ ــئة باألفــ ــور يف األرض املليــ دق احملفــ

. 

 
  ــوجاِء ت ــرحيها اهلـ ــماء بـ ــت السـ ــحتـ ــتالعقْـ تلع الـ

. 

 
اع بالشــع وعدالِع الشــمِس باللّهــب املــر  حتــت انــ 

. 

 
ج باحلُمـــى الـــنخاعحتـــت الـــثلوج القارصـــاِت تـــثُ 

. 

 
 ــنوفه ي ــردى بصـ ــت الـ ــحتـ ــحـ ــراعىي اَـ ند ال يـ

. 

 
 ــع ــص ياِح بســر ــلَ.. ِهِعمف ال لح ــيب ــن يط ــماعـ ه الس

. 

 
ــ  ــها ظَش ــياِة وبؤس ــجاع  .. ف احل ــه الش ــذُّ ب ــيش يل ع

. 

 
 ـ  هللا د ــني يشـــ ــيش حــ ــرر اجلــ ب داعده للحــ

. 

 
 ـــوفُهوا نـــبوسهِفـــدى م ..انـــِدفاع للمـــوت تـــندفع

. 

 
 ــدى ــم ف ــوب هل ــلُّ القل ــلُّ اهلَــ .. ك ــك ــاعموى هلُ  مش

. 

 
 ــبادئ ــحيات مـ ــروقِ .. التضـ ــي يف عـ ــباعهـ هم ِطـ

. 

 
 ــب ــيسوالطَّ ــبعاً تع ل ــ. ط ج  ــداع ــن اِخل ــيلُ ع لَّ األص

. 

 
ِتفاعِدي وال تـــرجو انـــفْـــت. خيـــر الـــرجال جهابـــذٌ 

. 

 
 *    *    *  
ــ  ــواتها  اهللا أكبــ ــتابعت خطــ ــفوف تــ ر يف الصــ

. 

 
ـ راهللا أكبــــ  اماتهــــجت ه يف املُشــــاة تالحقَـــ

. 

 
اهلَـــت ضـــجات ر يف الـــدروِع وقـــد ع اُهللا أكبـــ 

. 

 
ااتهـــــقَلَت طَلَـــــجلِْع جاِفـــــ يف املدراُهللا أكبـــــ 

. 

 
عـــــناتهات طَلَـــــغلْغراِب ت يف اِحلـــــراُهللا أكبـــــ 

. 

 
راتهاطَـــــر يف الـــــدماِء تـــــدفَّقت قَاُهللا أكبـــــ 

. 

 
وح تصــــاعدت زفــــراتهالــــى تــــناأليــــم الثَّكْ 

. 

 



ــى  ــةُ الغرثـ ــا   )١(والطفْلـ ــرجت أناتهـ ــيمةُ حشـ اليتـ
. 

 
ذهـــب األب احلـــاين الـــرحيم فكـــيف بعـــد حـــياتها 

. 

 
قات مـــن القلـــوِب تفطَّـــرت شـــغفاتها   واملشـــف 

. 

 
ــالتها    ــزقَت عضـ ــيِم ومـ ــي األثـ ــد الباغـ ــلَّت يـ شـ

. 

 
ــا     ــدت رحماتهـ ــياِت تجمـ ــوِب القاسـ ــح القلـ ويـ

. 

 
شـــاهت وجـــوه اـــرمني ولُطِّخـــت قَســـماتها     

. 

 
ــى لَ  ــن أسـ ــت مـ ــراُء ناحـ ــبةُ الزهـ ــالكعـ ناتهاِبـ

. 

 
ــواتها     ــاعدت دعـ ــى وتصـ ــواعدها أسـ ــجت قـ ضـ

. 

 
ر يف املشـــــاعر دلِّســـــت حـــــرماتهااُهللا أكبــــ 

. 

 
ــا؟اُهللا أكبــــ  ر أيــــن غــــاب دعاتهــــا وحماتهــ

. 

 
 لَّلَـــــت هـــــا.. إنَّ الســـــماَءآيات وترتَّلَـــــت

. 

 
 ــب ــيش أقْـ ــا  فاجلـ ــهامةُ ذاتهـ ــيه الشـ ــباً فـ لَ غاضـ

. 

 
 *    *    *  
ـ       ي احلُمــاهحــي الكُمــاةَ الذائــدين عــن اِحلمــى حـ

. 

 
   ــجاعةَ والب ــرجولةَ والشـ ــي الـ ــالةَ واألنـــاه حـ سـ

. 

 
ــ  ــباه حـ ــك اجلـ ــنت تلـ ــرامة زيـ ــهامةَ والكَـ ي الشـ

. 

 
فٍس مـــنح الِفـــداُء هلـــا احلـــياهداَء بـــأنحـــي الِفـــ 

. 

 
 ــذين ــي الَّ ــلُوا يفح ــبغاه   استبس ــى ال ــني طغ ــروِع ح  الَّ

. 

 
مــن ذا الَّــذي دك احلُصــونَ وشــق أكــباد القُســاه؟      

. 

 
ــدعاه؟      ــن ال ــذُوب م ــر الكَ هــالحه ب ــذي بس ــن ذا الَّ م

. 

 
ــاله؟    ــدائن والفَـ ــزأر يف املـ ــرئبال يـ ــك الـ ــن ذلـ مـ

. 

 
مـــن ذلـــك الصـــنديد تقـــذف بالقـــنابل ســـاعداه؟  

. 

 
ــتاه؟    ــجاعِة مقْلـ ــع بالشـ ــوار تلمـ ــك املغـ ــن ذلـ مـ

. 

 
ــفاه؟    ــر الشــ ــيِث مفْتــ ــباً كاللَّــ ــته متوثِّــ أريــ

. 

 
ن الغِنــي علــى ِغــناه  قُــم للَّــذي لــواله مــا أِمــ 

. 

 

                                           
 .العطشة: الغرثى )١(



 ِللَّـــذي لـــواله مـــا رجـــع الشـــريد إىل محـــاه قُـــم
. 

 
ــ  ــ ِلمقُ ــاله    لَّ وال الص ــواف ــع الطَّ ــا رج ــواله م ذي ل

. 

 
   ــواه ــن قُــ ــد ِمــ ــؤاده واهللا أيــ ــاهللا الذَ فــ بــ

. 

 
ه غـــاراً يلـــيق مبســـتواهــــقُـــم حـــيِه واضـــفُر ل 

. 

 
ه ســلمت يــداه ـــقــبله فــوق جبيــنِه واهــِتف ل 

. 

 
ــ  ــتافك للمـ ــباه .. دىردد هـ ــداه ومنِكـ ــِلمت يـ سـ

. 

 
 *    *    *  

 هـ ٦/٢/١٤٠٠جدة 
 

 :قصيدة شقراء.. تعرض شيئاً من شعر الغزل الَّذي قيل يف أيام الشبابونس

 شقراء
ـ      ـ  شــقْراُء يــا ألَــق الصــباِح ويـ ِبوكَا ضــياَء الكَـ

. 

 
 ــِر املــنِ  بــا بةَ الفجســمــبِ  ِري عسبــروج السلــى م

. 

 
ى فـــؤاٍد مـــتعِبلَـــبـــيِب عةَ األمـــِل احلَعـــيـــا طلْ 

. 

 
 ــع ــطَعاً بقَ نيـ ــىن سـ ــراق املُـ ــيهِباك إشـ ــب الغـ لْـ

. 

 
ــ  ــيشــ ــري احلــ ــتعذِِّبفتاك إكســ ــِف مــ اِة ملدِنــ

. 

 
 ــــنهــت ــيِن لظامــــٍئ مــ لَهبداِك أعــــذَب منهلــ

. 

 
 ــني ــت حــ ــييبأحسســ ــبلُِّدي وَــ ــردا بتــ  متــ

. 

 
ــديِك احلَ  ــا لَــ ــأَهمــ ــباِن تارســ ــرقُّيبوثَّــ ا ِلتــ

. 

 
لتـــيِك تـــريش قَلْـــب املعجـــِبا اكتفَـــيِت مبقْأو مـــ 

. 

 
 *    *    *  
شــــقراء إين شــــاعر عِشــــق اجلمــــال فغــــردا 

. 

 
ــ  ــتوردا وجــ ــا فــ ــرياض ورودهــ ــه الــ ه أعارتــ

. 

 
 ــلَ م ــيلُ كحـ ــيدا  قْاللـ ــر الـ ــبل الفَجـ ــيِك وقَـ لتـ

. 

 
ِرِك كالعقُـــوِد منضـــدا  ا بثغـــدواألقْحـــوانُ غَـــ 

. 

 
ــ  ــناب حـ ــر العـ ــواألحمـ ــى الشـ ــداام علـ فاِه وأخلـ

. 

 
 ــبد ــِجدا  والـ ــاِك ويسـ ــثُوب إىل ِحمـ ــم أن يـ ر أقسـ

. 

 



ــ   ــوامِك فاســ ــيمه قــ ــن تــ ــأَحى وتوالغــ وداتــ
. 

 
 ــارخ ــاِن الصــ ــبا وت.. ِناواحلارســ ــداتوثَّــ رصــ

. 

 
ــ  ـ دفغـ ــوِر أســ ــربدا كرهوت كاملخمـ ــالُ فَعـ  اجلمـ

. 

 

 ـه١٣٨٠القاهرة 
 :وهذه قصيدة رقصة

ــ كَطَ ــالَ أجـ ــارا ِبـ ــريِن طَـ هحنيـ
. 

ــاً  ــنا معـ ــيانو رقصـ ــزِف البـ ِلعـ
. 

  هحوبالِعطْـــر كاِملــــر رفْـــرفي
                                                            . 

 الَ و ــو ــتانِك احلُلـ ــرعويفُسـ  يـ
. 

دــر ــرحه هلْ وتغــ ــةً مفْــ انــ
. 

ـ    فورةٌكَأنـــِك يف احلَفْـــِل عصــ
. 

*    *    * 

كَلَـــوِن الظَّـــالِم تشـــيع اهلُـــدوْء
. 

 ع ولــةٌ لــورفَّــتــدِر أجدى الص
. 

فَـــأغْويأن ِفيءْ تـــتكاملس عـــم
                                                            . 

ــ  ــذَاهشــ ــتهاممت شــ ا وقَبلْــ
. 

وــت متمتــر ــاب يف الس ــ اللُّ ط وْءج
. 

رِك يف ِرقَّــــٍةصــــت خوطــــوقْ 
. 

*    *    * 

ــر ـ غــ ــك أعماِقـــ يهاماً متلَّــ
. 

ـ   ــناِلك راش اهلَــ ــيتوىهـ  مهجـ
. 

ــ ــيهِعــ ــد إحساِســ ِناقاً يهدِهــ
                                                            . 

ــت ِب  ــووأحسسـ ــتِق يالشـ يناحِجـ
. 

 ــرغب ــن الـ ــِنم عـ ــيهتـ ة الطَّاغـ
. 

ــةً   ــري يف لَهفَــ ــربت ثغــ وقَــ
. 

*    *    * 

ــ ــناِجحهفأبـ ــة الـ دعِت يف الرقصـ
. 

 اميت  وـــِت أنـــِت بـــدوسأحس
. 

ــ ــاحنة تـ ــتعة السـ ــن املـ ِنم عـ
                                                            . 

 وحــلَم ــيِك يف نيِت عقْـ ــنـ وٍةشـ
. 

ــتها زفْــــ  ــهةًرفأطْلَقْــ  الفحــ
. 

 اهلَـــوىِت يفَّ جِحـــلْفأشـــع يم
. 

*    *    * 

ــــهتدهدــــي وهبح توغالــــب
. 

 شــــو ــــتوداريهــــتهنهقي ون
. 

وــب ــهصــ ــيب وهدأَتــ رت قَلْــ
                                                            . 

 وجن تــد ــرعوي فْاهـ ــي أن تـ سـ
. 

ــذْت بثَ ــفلُــ ــهِرِك أطْغــ فأْتــ
. 

ـ   اِنهنريام ِبــــرفَلَــــج الغـــ
. 

*    *    * 

ــدوٌء ي ــهــ ــفَهد للعمهــ اِصــ
. 

ــ  ــنه هــ ــدوءاً ولكــ دأْت هــ
. 

ــ ــيُء ألغصــ ــواِرفَنِفــ هاِنه الــ
                                                            . 

 أفَو ــت ــرحــ ــر يف مقْــ ِبٍلكِّــ
. 



ــ ــواقَنا اهلَاِتفَــ ــىَء أشــ هِلنطِفــ
. 

ـ   ــلْ لَـ ــي  ِكفه ــند أن نلتق ــا ِه  ي
. 

*    *    * 

 هـ ١٣٧٩القاهرة سنة 
 

 مجيع دواوينه دفعة واحدة، فشكرت      - رمحه اهللا    -وأهداين الشاعر الكبري األستاذ أمحد قنديل       
 :هذا العطاء أو هذه اهلدية بقصيدة طويلة قلت فيها

ـــتمني ِضـــوقُـــولَ املعـــْأل عاماَءي
. 

ــ"  ــِرق كَأَ" يلُِدنِق ــوش ــاََءباً وكَ ض
. 

رِ وح ِبِشـــعــداَءاصالً ِغـــنلْـــبب ك
                                                    .         

 لَـــر ددغالَّـــِذنا الـــن ماي عـــنتدو
. 

ـ  ــع املعــ ــةً وأَداَء.. اِزِفرجـ ِرقَّـ
. 

ــ  ــِرذا قَه ــك ِف ــوِب كَيض ــهي القُلُ أن
. 

وأَرِليــت كرــ ِشــعجــالَلص وَءد
. 

ــ  اِس فَصــن ــوب ال ــِدئت قُلُ ــبِئ كَيِه ةٌي
. 

ــل قَفَ عِراجب ــك لْيضــماً و ــفَاَءس ِش
. 

 نُ أَوــز ــن احلُ ــن يف ال عفُموِس رــت ةًاب
. 

ــِف ــنفُتشـ ــِرئ اَألوس وي الـ دواَءتبـ
                                                            . 

ــي رِإ  ــأَن ش كــت ــ.. راًاِعي ــلْ آِس ياًب
. 

ِحــوغْــيلُ أَتفُوالــن اَءوِسارــمس 
. 

 ـــوتِعـــر ةًدـــِفيالَِّت القُلُـــوِب ش
. 

 دــن ــذَب ال جــى و استاَألم ــطَر ناَءو
. 

 ر رــأَِشــعيــحالس يف طَــت اِتِهري
. 

تــزكُو وــتنتالــري ِفضب ــاضاَءه
. 

النهــىاع تهِطــع ومســ اَألهـــِشــعر لَ 
. 

!اَء؟وز ِلـــاز عـــجـــه اإلعم أنـــأَ
                                                            . 

ــ  ــلْه ه رــح ــاروٍت وار ِس ــِهم وٍت ِب
. 

اَءةً ورووبــــذُض عفــــِيناً يفَــــ
. 

 تـــتص رو"اللَّـــوحاِتِه )١("اتـــبنيف ج
. 

ــواً فَزــهِبي ــاجلَرقُصــمهاَءاِل ز
. 

)١("ِهـوِسرع"د  ـجي  )١("اِفدباألص"ه  ـيوتِت 
. 

ــأَفَ ــبالَ واَءِت اَألضـ ــبجـ اَءحطْالـ
. 

ــبأَ  صر ــ"تشمعه١("ت( ا"لُّ تــداِرهــن )١("ِب
. 

"خــم ــاً ِم ــدمنس ــن رواَء)١("اِتع ال  كُ
                                                            . 

 كَسـب  ت"عر الب وسـَف  )١("ِرحرِ و قِهـاِلم
. 

ــأَو ــنـ ــأَر تـ ــةً وبواب يجـ اَءبكَـ
. 

ـ   ــثا لَـ ــقَ"ا يهدفج ــع ِلاِط )١("يِقِهِرطَ
. 

ــارهأَفَ ــفْراءَ روأَ "عـ ــه الصـ )١("اقَـ
. 

 و ــم ــي"تبس ــ )١("الراِع ــعورِل أَِة مىا ر
. 

ــالً جخ ..الَوــس مه ــح الص ــه اماَءر
. 

 وــت ــبلُ"امن طَ ــِدلُّ ِب )١("اجلَ ــِهاملُ هاِم
. 

ــ ــملَ الس ثَماك ..ــو ــازلَ الْغَ جواَءز
                          .                                   

 ى ووــأَ"ر ــب امو عــ ِق )١("رــةَ ش اِعٍرص
. 

اَءةً وطْفَــــواهــــةً أَوابــــأَ
. 

ــفْأَ  ـ ملَ"ى ض ــة ِقبلَِتـ ــِهجلَخ )١("يكَّ اِت
. 

*    *    * 

                                           
 . للشاعر الكبري املرحوم األستاذ أمحد قنديلتدواوين صدر )١(



ــ كَأســب ــها ميهت ِف جــِدةً و اَء؟م!
. 

ع والــرؤىاِئي الــروِذا هــمــ" يلُِدنِقــ 
. 

ِبو ــرقت ــترقـ ــد.. غاِفهاشـ .!اَء؟أَنـ
                                                            . 

يِد فَرفْــرفَتِصــوحــك يف القَظمــت رنأَ 
. 

حــي ــوِي ــات، وي امل ساَألي ــِعد حاَءي
. 

 ــع الشت ــِبر ــري القُع ــجروِب ولُ هاع
. 

اَءنام ِغـــنـــ ســـِمع اَألالَالَّ وكَـــ
. 

ــ  ــالَولَ م هــا و املُض لَلَع ــن ــح حهن
. 

َءاناةُ هـــيحـــِت الْأَا راله مـــولَـــ
. 

 ــع ــالش ــر ِف ــِذي ه ــاِة ريي احلَ ايعهِب
. 

اَءوجــــاَألاق وطِّــــر اآلفَــــعيفَ
                                                           .  

 ــعأَالش رــزهي ــارــضع ِبوعهاري
. 

ــِل ــني فَوجِعلمـ ــكَـ اَءودى أَفَم شـ
. 

 ــع ــر ِري الظَّالشـ ــلْبني وِئاِمـ مسـ
. 

تــغ ش ــد ــاه تنش ــِف بــي ر ص اَءفَاه
. 

 ــع الشم ــر نتجــن ــوِس وفُع ال مرتع
. 

ــِد اَأللْفَ ــيقْصـ ــعار وعشـ !!اَءرالشـ
. 

ــ  منِل ر امــن ــفْل ــرَءهاِةينِزِس احلَ ب 
. 

*    *    * 

!اَءغصــرك اِإليد لِشــعِجــي أُنــِإ
                                                            . 

ــ"  ــ" يلُِدنِق ِبش فــالقَن ــيِد مِص اِمعيس
. 

ــأَو شــف ــ ِم م نِداِء الغــِر ن ــي !اَءقَ
. 

ــعر أَ  ــرِش ــنق ِم ــيم إذَ النِس ا سىر
. 

ـ  ـ حولَ وبهــر العقُـ اَءحيــر الفُصـ
. 

ؤلُـــؤ لُو هـــوأَ.. رنـــه الـــِبلَّوأَكَفَ 
. 

ــ ــِهي ِظِفـ ــ تلِّـ ــعنتـ اَءدفَّس الصـ
. 

ــ  صــغي ِإت ــاِنِه اجلَيلَ ــح خ اتقاًاِفو
. 

ــو ــرينِم ــ ال هاِض الزو ــر اَء؟ذَاألش!
                                                            . 

رةً؟ٍر دحـــلِّ ب كُـــنعـــته ِمـــمجأَ 
. 

اَء؟نمــِإى لنهــت ِلانــكَفَ.. ِبــدعاً
. 

عــــتهدبمــــته وظَنعــــته ومجأَ 
. 

ــاً ــتوِرد ح.. حكَم ــك احلُوف ــكَض اَءم!
. 

ــ  آمِبن تــح ــالس ــِل تالَر احلَ صوغُه
. 

ـ ِهإالَّك يلْ ــه القَــ ــِرمـ !اَءنيض ِغـ
                                                            . 

ىـضتا ار ـَِدك م هعِل  )١("اريِمه"اش   ع وـل 
. 

!َءالَب اخلُــياِنــجو وك الــزهرتــ
. 

 و"البــح ِرت٢("ي( ــع ــلَ ى جــفِْة لَالَز ِهِظ
. 

دثُـــاحملْوـــونَ بهرَِإت مـــهشاَءد!
. 

ٍةغَالَبتهم ِبـــعـــمونَ جمـــدقْاَأل 
. 

*    *    * 

ــقَلَ الع ــصـ ــولَ وقُـ اَءذَّب اآلرهـ
. 

لِّــياًجنت مكُــفَ.. ىحت يف الفُصــعدابــ 
. 

ــأَ ــثْدحـ ــيِه مغت ِفـ ــنياً واِنـ اَءِبـ
                                                            . 

 بِ ِبوــع الش ِركــع ــِش ــت مني كُ جداًد
. 

ـ ا نيهت ِفــن كُــدقَــ ناَءاِقــداً بـ
. 

 ــلَو ــنقْمس ــِزت بال ِد النــاًاِئقَيِه ن ص
. 

اَءطَـــاملـــاً ِمع عوِلحاً أَ مصـــوأَ
. 

ــ  ــ نوراً أَاِعِهللا درك شـــ داًاِقـــ
. 

                                           
 .أحد شعراء عهد صدر اإلسالم كان شاعراً رقيقاً مبدعاً: مهيار الديلمي )١(
 .شاعر رقيق كان يفخر بشعره ويعجب به: البحتري )٢(



ــع ــذَلٌ ِإقْ ا احــالَت ــم أَكَم الظَّ اَءض
                                                            . 

 بـخ ـقُِت الع ولُ وـن ع م قْور ب ـَِلكاـا خ
. 

ِبأَو ــب ــِه ــفُوا الظَّلْ يكْنْم أَِه ــِش اَءم
. 

ــظْ ِريأَ  ــِق ــعفَ الش ــِر أَاق ــِعش لْ نهورم
. 

اَءكَــةً وبآبــوِب كَلُــحســب القُ
. 

ــإنَّ القُ  ــعوب ِللُـ ــِرِهِشـ ةٌواقَم تـ
. 

ــإالَّ اَأل ــِلس صى يــع ــالَي الش َءور ِص
. 

 ثَج ع تـى كُ ـلَم دـلَوِر فَ لِّ الص ي مـعد
. 

أَوــِت اَألم ــضـ ــحع واَألالَضـ اَءشـ
                                                            . 

وارهـــاج أَاآلالم عـــنُ وزاحلُـــ 
. 

ـ أَى وكَــبفَ ـ بكَـ ـ ِقِفى املشـ اَءني رثَـ
. 

 ـ و ــرورقَت عـ ــياغْ ــاًأَِمي تِرن الكَ لُّم
. 

ذَوــو ــةَ أَوَءروا املُـ ــحبصـ اَءبروا غُـ
. 

 ـــبالنالكَـــلُ و ِراخلُلُـــقت ـــمييمات
. 

اغْــوــالَ أَتــلَ الفَهضل وــبءالَالن
. 

 ــز أَم ــن ــض ــاهأَاِت ورماع املَكْ لَه
. 

أَوــح ــزالَهـ ــز ِدمـــ ا ِمـ اَءقاً تِنـ
                      .                                       

 وــانفِ طَّ ِبحاملُــثُِل الــرِة ِليعىلثَّــر
. 

َءالَشــــت أَراثَــــنتالُه وصــــوأَ
. 

ــاِد  الصــه الش قت ــز ــم الِعِزي قَمزت
. 

ــ ــمإذَفَ أَاِئا الض ــر صبحع ــت ماَءي
. 

ــأَ  ــخ ــفَنذَ ال ــى القُاق إلَ ــلُ ِبوِب سيلَه
. 

أَرــع ــناءَ اع وِت الشـ ــنةً دكْـ جـ
. 

ــنَّ البِإ  ــش نـــ ر ِإاِئصـ اورهنْ تغطَّـ
. 

ومتاألغْــــر ــــدجو ارلَهاَءالــــب
                                                            . 

ــ  ــإذا ِبفَ ــه الن ــِئد ا تباهــىحِِالْةَ و ج
. 

ــو ــر ِبدن تملَــ ــنفَثَّــ اَءاِق ِردالــ
. 

ادهؤيِد فُــــِلــــلبالَّ ِللَ ِإضــــ فَالَ 
. 

ت ــر ــفَبـ ــضـ ــوده النـ !اَءهبم حلـ
. 

 والعاأللِْرقَـــب يـ م انـــه كَي مِعــ
. 

*    *    * 

اَءروا شــــعيــــزمين تإالَّ الَّــــِذ
. 

ىاِحلجر و ـِاع املش ـيِيح ي نـم"  لُـيِدنِق" 
. 

ــى رِإ ــفَالَّ اُأللَ ــع ــِروا القَ اَءويض ِل
. 

ــ  مــوِقن ظُ اِإل يــح سب ــاس عــوِدِهد مخ 
. 

اَءالضــــر واَء الســــرورصــــيفَ
. 

 إح ــعر ــالش ــس ــمي ِبِراس الكَ ىمــر ا ي
. 

اَءرمـــةً حورجســـا ماعهشـــأَفَ
. 

 ــع الشن ــر ــفْ الْثةُ ش ــرع ــواعٍر كَ ىج
. 

اَءبــرحرع الْجــتى وســطَِعــم اَأل
                                                            . 

 ــع ــهالشـ ــر أنـ ــاِئ يـ لٍِّمأَتٍس مـ
. 

وـــيصاِحا ِلوغُهكَـــِملـــرب َءاني
. 

 ـــعـــالشآه احلَـــر ِزاتـــيِن يباثُّه
. 

ــي الع ــتذِْك ــختولَ وقُ ــق الْلُ كَماَءح
. 

 ــعفَالش ــلْرفَســكِْحةٌ وــمٍماِلةُ ع
. 

اَءمـــناِإلق والَخـــاَألم ولْـــالِع
. 

 ـــعالشج ـــاِمرعفُـــر ـــمضهاةٌ توع
. 

اَءاإلنشـــويـــر والتطْفَـــن ووالْ
 .                                                            

 ــلْالفَو ــفَسـ ــثَهِدحا ودميهاِت قَـ ايـ
. 

وــــحافَصةً وغَــــالَباَءكَــــذَةً و
. 

 ــِم احلَ و ــع الكَِل ــجواِم ــيِم فَِك صةًاح
. 



ـ  ــع النهـ ــى ووِس استوغــب الن باَءع
. 

ــأَرأَ  ــثْي ــعت م ــلَ الش ــِهي آفَِر ِف اِق
. 

اَءت الـــنعمبنـــأَيم وجمـــع النِعـــ
. 

 ــعِفــالش رردـ و ناتهس زهــت جـ
. 

ــأَو ــدعجبِتحـ ــيفَاَءالْاَء و الـ هـ
                                                            . 

 ــع الشــر ز ــةُ القُزقَقْ ــتلُ وِب إذا هفَ
. 

اَءةَ الصـــمرز الصـــخهـــن يحـــلَ
. 

 ــع الشت ــر ِرغــب ــِبالَيد ال ــرباِل ِف ي ال
. 

ــانفَ س ــج ءاً ِللشــر ب ابــفاَءى و ِش
. 

 ـــعأَالش رــر نهحـــونَ لَلَـــونٌ تغُـ
. 

ــ اَءاآلراق ومـــــع اَألهدعتيـــ
. 

 ــعالشي ــرنبت وعبالْد ــىفَّــقِحج
. 

ــظُ ــع خاس ِبدم ولْـ ــِه الضـ اَءفَفِّـ
                                                            . 

 ــعــالشب رــرإذَثُكانٌ ي ــورىا طَغ
. 

ــِمي  صتاةَ وــد ــو الع الطَّغ ــم اَءتلْطُ
. 

 ــع الشم ــر عــذَةٌ ِإكَر ا احالْت مــد ىوغَ
. 

ــتلَمس اَأل ــميـ ــاَألاد وجـ اَءخطَـ
. 

 ــع ــالش ت الاِرر يخــع شاوِب وهــفْر ِس
. 

ــلغِل ــز  و.. ينِراِب ى إخــر ت ــد !!اَءقَ
. 

ـ     س لَ األَ كَـمـ ج حفَ.. اثَد فَ هـياِخ مر
. 

ــ ــحملُ سالَوا الرةَ وــرو بــا ان صناَءح
                                                            . 

 وــاِعراَألالش ــمــونَ هوىلذَةُ اُألاِتس
. 

ــاِفلغِل ــباءَ و تينِلــ ــبوا رقَــ ثَّــ
. 

أعـــينني وِتلصـــاِمن ِلســـلْهـــم أَ 
. 

ــو ــنْ را ِإودهنجـ ــِت العامـ اَءيلْـ
. 

ــم ِل  هــع ــلش وِب أُسهاتــا و هاتماح
. 

ــ ــفَ.. ماتراِحال ــم ا عفْرج ــن اَءفَ
. 

ــى اِإل  معـــلَنــِه ع ــلَ ــاِد قُبى الِع هموبلُ
. 

ذَِإور ــــرســــأَا تيدــــعس مهاَءت
                 .                                            

ــ  يكُبــونَ إنْ ب ــكَ ِت العماًيــراح ونُ ت
. 

ــذق البــ  حيــانَ و صــع الش براَءاح
. 

 ي ــنقْمــعالشــراَء غَِدريــرقٍَّفثَ م
. 

ــ ــح اِإلمسلَتفَ ــس ــناس طَ اَءاب ِف
. 

 فَــنب ِإِصــذَت هتى أَلَــريــعماِقِهم
. 

ورأى العــو ــاِطـ ــف جـ اَءيحنةً فَـ
. 

 وــر ــداً ِبجانَ منأى احلَـ ــقُسـ مِهوِبلُـ
. 

ــأَ أَن ــم ــا لَ ــم رحد أَِج ــالَّ ه اَءم
                                                            . 

دداًرآه مــا رِجم مــرتــى يضــمفَ 
. 

ــأَرأَ ــي م تنــ ر ــي احلَ ــيِض اَء؟قَاةَ ش!
. 

ــ  ــقَونَ ِف شــي ني الدــي سغَا ِلي دعمهــر ي
. 

ــلَطْأَ ــتها ِمـ ــاِفِقـــن خقْـ اَءري حـ
. 

ةٌياشـــةٌ جثَفْـــي نهـــِذ" يلُِدنِقـــ" 
. 

ــعلَفَ ــر لَّهــ ــِريهم اغــ اَءا تغــ
. 

ــأَ  ــغْ ِرفَ ــعبِل الش ــالَِتاق ــنه ِرس يِر كُ
. 

ــيلُ غَو ــيِح ــهمتوفْ ج دىو ــع اَءطَ
                                                            . 

 ــلَو ــع ــم يلَّ تمِج ــيدي لَه هتمهاج
. 

ــاِعِل فَِرلش ــالَ  ين خا بوــد ــلْ غَ َء؟ه
. 

ـ طَـــهم أنَّ العكِّـــرذَ  يةٌِجاَء ســ
. 

وتوا أَعــد ــاهـ ــِبحوا قُـ !اَء؟رنْ يصـ
. 

وابثَاَءرين تــاِم الشــاِعرلِكــا ِلمــ 
. 

ــأَ ضقُح ــت ــو لُ ــتِفني ِخ املع اَءوب
. 

ــنِْإ  ــود لَ جي ــوا ِبم ــاًِحيِض مالَِرالقَ م
. 



ــي ــدِجـ ــب ويِهونَ ِفـ اَءرواِإل اِخلصـ
                                                            . 

ــم حــ أَ  هِردووَــالفَ" ض ــمعلَ" يِق لَّه
. 

ــلْ ز غَب ــر ــنفُاِخ ــر ال ــم ِرض اَءوس
. 

ــالفَ"نَّ ِإ  ــِرق لَ" يِقـ ــدولٌ مترقْـ جـ
. 

ــكَر ــاُء ِلــ ع ــت ذُكَ ا اسورهذَناَءِتخ
. 

 ي ـــرحِفـــبج يضاِهـــوئاًآلِلـــراً و
. 

ــي"إالَّ  ــ" الفَِقـ ــورقَاَء؟وسـ اجلَ الـ
. 

ااِئهنارحلْو ِغـــيطْـــلَّـــم اَأل عنمـــ 
. 

اَءني ِضـــيِقاِفم اخلَـــعـــعت تطَســـ
                                  .                           

ــرق اَأل  ــن رقْ ــم شفَع ارــي ــو ره عاِئ
. 

اب ســخاَءفِّق بهــر الســح دتمــ
. 

ـ  قْيلْفَ  ــن شـ م ــِبس ــت ــهِإنه فَاَء ِم ن
. 

ــأَ ــ.. اعهممسـ ــدعتلَـ اَءلَّموا اإلشـ
. 

ــ  ــاذَم ــوا لَ وا ِإ اجعمــت ــواِه ويلَ أرهفُ
. 

وــب ــ.. ِقــيى الفَكَ قَّق الغلَظَــاَءرفَ
. 

اقُلُوبــنا ووســنفُت ننــطْــربت أَأَ 
. 

ــنِد" ــأَ" يلُِق ــي"دق وغْ ــاَءأَ" الفَِق فَ
                                                            . 

ادفَّقَاِن تــــراِن الزاِخــــدالـــرافِ  
. 

ــبوغَ و الن ــب هتــت شــب الن ِبعاَءغ!!
. 

ــِل  ــلَّـ ــا مـ ــٍةنِه دركُمـ اِبع ِحكْمـ
. 

*    *    * 

ــعِب ــيديت أَِقـ ــتسـ اَءرعنِهض الشـ
. 

ــنِديلُ"  ــد رِإ" ِق ــي قَ فَنع ــت ــع رييتِق
. 

ممجـــوجةً ممقُــــوتةً شــــوهاءَ 
                                                     .        

ةًيـــبِئاةُ كَيهم غَـــدِت احلَـــالَولَـــ 
. 

ــأَ ــِعدلْفَ.. ارهمعشـ ــوا اَأليسـ اَءيحـ
. 

 ِصــــاةَ قَإنَّ احلَــــيةٌ أَيدنــــغهاام
. 

ــتاِج ــدب ِبِنـ ــبوا اجلَـ اَءِهم ولْيخِصـ
. 

 ثُــــروا أَلْونفَالَقْي ــــمهــــةًماضي
. 

*    *    * 

ـــى ِإوشـــمسم كاَءلـــياِجالً غَـــن
. 

ــنِد"  ــِإ" يلُِق ــين ــاِع ش س كَارــب ِئم ال
. 

ــ ــقَ ــدرت ِف الش الْاِعيك ــر !!اَءِمعطَ
                                                            . 

ــلَِّعلَفَ  ــِنـ ــياِعِري وي ِبمشـ عواِطِفـ
. 

*    *    * 

 هـ ١٣٩٩ السبت ربيع الثاين -جدة 
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. 

ــ  ــي ِإأَبنيِتــ ــينَّ احلَــ ةٌريباةَ غَــ
. 

و دــعــقَاِإلالساُء ِمــشاناِمهّــدخ 
                                                            . 

ــ  ــيِهـ ــاروةٌ قَ قُـ ــهـ ةٌبارةٌ جـ
. 

ــاً ت ــروض ــدى عِف ــيض ن ــاى آرلَ اِمه
. 

ــ  ـ ذَِإفَ ــمِت ِبـ سا ابتا أَوجــفَلِهه ايِته
. 

ــو مــر ــو أقْنتِك ِم ــا ِبهاِس هااِمهِس
. 

 ذَِإوا عـــِت تسبجـــتمهو تدمـــرت
. 



 ويهــت جي ــن مِوا يــت ــكْ اِمهامي ِبِس
. 

بـــرماًتجهمـــاً ويق تِطـــ ت الَيِهـــ 
. 

ــبأَ ــخا مِتهرصـ ــزاِمهارةً ِبضـ خـ
                                                    .         

ــ  ــرِت لَنْ ن ِإيِه ــظَ ــه ا ِبعِن تــي ٍلاؤفَ
. 

ــبأَ ــرةًتَِِرصــ ــ ِبها مغبــ اِمهاتقَــ
. 

 إذَوظَــا نــِت لَرـ ه ائٍُما ِبعــيِن تشـ
. 

راِمهاصــا واِتهنن إعــين ِمــتنِجــ
. 

يســِمبتاعها فَبِت ِطــفْرا عــذَِإفَــ 
. 

*    *    * 

ــ الِمهاســنةً ِبوِجِك جــزي ِلــكُوِن
. 

ـ   ــييت هـ نلْأَبــ ت سِعمــني ي؟يحِت نِص
. 

ــفَ ــنيِق ــيِه م ــت ِف ــاذَاِة ويِن احلَ اِمه
                                                            . 

ي لَــه الَّــذي يــأِْوي لَــه الســكَنكُوِنــ 
. 

ــنفْفَ ــن أَ س تال ــر ِم ــاذَنفُ ى ظَالِّمه
. 

ــهِ  تالَ  ــنوُء ِبحمِلـ ــا يـ ــيِه ِبمـ ثِقِلـ
. 

ــلعِل ــِف وطْ سا اإلحــراِمه ع ــم اِن رغْ
. 

 فْوــن ــع ِلال ــس ط لحننثَاِن وــت يِن
. 

ــــجاشيــــنٍة ِبجاِْنها واغَــــراِمه
. 

ٍراِعشـــمي ِبي يـــا فَلْذَِتـــترفَِّقـــفَ 
. 

ــ ــبةُ احلَِه ــيبِب ــِز ت ــقاِمهايلُ كُ لَّ ش
                                                            . 

 ون ــن ــي ِم ــتِهفْتحسِس شــا ت ــِه م يِس
. 

ــحأَ ــدى لَلَ ــ ياملُن ــن ــراِمهاوى ِه ِم م
. 

 ـــوجي هب فـــيضشـــاشـــةً وداًتود
. 

*    *    * 

ــ ــي صــا م طفَى احع ــِرص ــى ِإلَ اِمهاركْ
. 

 جـن وى ستفِ ـبص ـح ي الغطَ"اِة  دصفَىِلم"
. 

اِمهــــاا ألمعــــددتها، أَدبــــتهأَ
. 

 منــييتيهجــيت ِهــ ميذَيت ِهــلْــ فَيِهــ 
. 

لَح ــق ــقِّ ــه ــا اآلم ــاالَح أَنالَ ِم ِمه
. 

ــطَفاهيــ(  صــ) اا مــلْ عــه يرفْت هِديِت
. 

ِبو ــق ــارِف منأَ و كــت ــلَّ ــام اِمهِزم ر
. 

ـ ادك مخِلؤبها فُــهــ  اِدِهودصــاً ِبـ
. 

ــ ــاحفَظْ ِبفَ حاِهللا ع ــق ِذه دــام اِمه
                                                            . 

نونةًكْــــرةً منــــي وهبــــتك دِإ 
. 

ــبِب النــِل و ــالَاألخ ــاالَع أَنِق ِم ِمه
. 

ــ  ــي ا اب ــِةاملالِئ(ن ــذِي) كَ ــرفْتهمنالَّ ع 
. 

ــِل ــالَ بنتـ ــنكُم ريـ ــايع ِمقَِفـ اِمهـ
. 

 ــو جــي أَن ــت ومزى مالِك عــت أَهيت
. 

*    *    * 

ــكَتفَ ــِخطَا ِبمسـ ــناِمهاا واِمهـ سـ
. 

 لَـــوِإد يـــي نِباِصـــن حِصـــنٍةيح
. 

ــفَ اِر ِمــذَحنــغَ أو اِدهــاطَغاا وِمه
                                                            . 

هاروِرشــــةٌ ِبيــــئَِلاةَ مينَّ احلَــــِإ 
. 

ـ ود ببســـولَــع احلَ  اِمهايِقـــا وِثهعـ
. 

 ــذَو ــح ــناِر ِم ــاك وٍدي كَ حــِف ي نٍةت
. 

ِبو ــت ــجتأججـ ــريِمِها وِحـ اِمهاضـ
. 

غــتٍن طَت ِفــنى الــرمحِن ِمــلَــلُــوذَا ِإ 
. 

ضــراِمهاى ِإلَــعهمْ ِإفَديــيس ِلــبِإ
                                                            . 

 وذَتــو ــعـ ــناِعهاا ِبـ ــن صـ اِهللا ِمـ
. 

ـ دنشــد اِهل نعاِمهــااش يف ِإايــةَ عـ
. 

ــأُ  ــتقْ يكُما ِبوِص ــديِن وال ــنى فَوال م
. 



وــم ــبةٌ فَحــ ــة ِبســ ِمهاالَياضــ
. 

 ـــنهـــعالس جفَـــلْة أُادةٌ وـــتسحام
. 

ــةً ترذُ ــِوئَيــ ــيكُما ِبــ اِمهارِضــ
. 

ــي َألِإ  ــو اهللاََنـ ــ ينْ أَدعـ يكُماوِلـ
. 

 

  ))فتح باب احلوار(( 
 : سأل قائالًمث فتح باب احلوار وكان السؤال األول من األستاذ عبد احلميد الدرهلي حيث

 دأب بعض األدباء واملترمجون العرب على نقل الشعر، واألدب الفرنسي، واإلنكليزي،               -
واإلسباين، إىل اللغة العربية، فبتنا حنن العرب نعرف عن األدب الغريب بينما ال يعرف الغربيون عن أدبنا                 

 العريب، نأمل إفادتنا برأيكم وماذا نفعل لتحقيق هذه األمنية؟
 :يف قائالًورد الض

 هناك أدباً    نقل الثقافة الغربية إىل اتمع العريب يفيدنا الشيء الكثري، وأعتقد أنَّ             ال شك إنَّ   -
 ألنَّ..  وقد ال يفيد  ..   ترجم إىل اللغة العربية وقد أفاد      - سواء كان إنكليزياً أو أملانياً أو فرنسياً         -غربياً  

ق مع بيئتنا، فإذا نقل لنا شعر غريب حبت، وأذيع بني الشعراء            الشعر صنيعة البيئة، فالبيئة الغربية ال تتف      
وبني الشباب وغريهم، قد يؤثر على أخالقهم؛ ولكن الشعر إذا كان شعر حكمة، أو اجتماعيات،                 
وغري ذلك، فال شك أننا نستفيد من خربام وثقافام املتسعة، وقد نظمت قصيدة ترمجتها عن شاعرة                 

فترمجت هذه القصيدة لتأثري باحلالة     ..  ضارها، وعند آخر بيت قالته وتوفيت     إنكليزية قالتها عند احت   
 ".هديل" :اليت رأيتها، هي ليست هنا لكنها يف ديوان

 

 :وسأل األستاذ علي املنقري قائالً
 يالحظ على األدباء العاملني بالقطاعات العسكرية الزهد يف نشر إنتاجهم األديب من حيث               -

 ارتباطام العملية وعدم توفر الوقت الكايف لديهم، أم إىل حتفظهم نتيجة             الكم، فهل يرجع ذلك إىل    
 حساسية أعماهلم ومراكزهم، أم أن هناك أسباباً أخرى؟

 : قائالًى بهوأجاب احملتف
أسأل هل هذا اإلنتاج الَّذي قدمته يف ثالثة         :  إن العسكريني إنتاجهم قليل، أوالً    :   كنا نقول  -

؟ ، يف ما يقرب جمموعه أكثر من سبعة أو مثانية آالف بيت، فهل هذا يعترب قليالً               دواوين ويعقبها ديوانان  
إذا كان  :   قليل؛ وبالنسبة يل   - أيضاً   - شعرهم   على أي حال الشعراء العسكريون قلة، وبالتايل فإنَّ       

شر  قصائدي الطوال تربو الواحدة منها على املئة بيت، وتعدل بذلك ع           السؤال يقصدين فأنا أعتقد أنَّ    
فهذا بال شك مأخوذ بعني االعتبار، وليس كل ما يعلم           ..  قصائد من شعر يقال؛ أما مسألة التحفظ       

 .، وأعتقد أنين أوفيت اجلواب..يقال



 

 :وسأل األستاذ عبد اهللا ترمجان قائالً
  كيف استطعتم اجلمع بني الشعر والعمل العسكري وكالمها له اجتاه مغاير؟-

 :وكان جواب احملتفى به هو
جند أن  ..   والشعر، توأم  - أي العسكرية    - هذا ما نسمعه باستمرار، أنا يف رأيي أن الفروسية           -

فرسان اجلاهلية هم شعراء، وشعراء املعلقات كلهم فرسان؛ فطبعاً يف مقدمتهم عنترة بن شداد، وعمرو               
 الشعر كان   أنَّ، والشعر يف نظري أعتربه سالحاً، وكما تعلمون         ..بن كلثوم، وطرفة بن العبدو غريهم     

، وإن امللوك يف    .. بيتاً من الشعر يرفع قبيلة أو خيفضها       يف يوم من األيام سالحاً تعتمد عليه القبائل، وإنَّ        
مجيع دويالم العربية كانوا خيشون هجاء الشعراء، وهم فرسان يف نفس الوقت؛ يف العصر اإلسالمي                

 :وشعره كما تعلمون يف قولهكان املتنيب فارساً وشاعراً، وكان يفتخر بفروسيته 
والســيف والــرمح والقــرطاس والقلــم

                                                            . 

ــرفين     ــيداء تع ــيل والب ــيل والل اخل
. 

 

يف قتله، ألنه حتدى الناس كلها؛ وطبعاً ال بد لكل إنسان أن ميوت،              وقد كان هذا البيت سبباً       -
والشعر كما قلت سالح؛ والشاعر يف العصور املتقدمة كان له تأثريه            ..  وال بد لكل فارس من كبوة     

 الشعر يف وقتنا احلاضر إذا متلكه أي ضابط         إنَّ:  القوي يف رفع شخصيات ووضع آخرين، فإذا قلت       
  البندقية، والرشاش،  :  ه سيكون قد أضاف سالحاً جديداً إىل أسلحته املادية          عسكري، فأعتقد أن
 شعري قد أفاد اجليش كثرياً بالطلبات اليت كنت أطلبها من              ؛ وأعتقد أنَّ  ..والصاروخ، والدبابة 

 أين بعد أن طلبت     - غري حانث    -املسؤولني، لرفع مستوى أفراد اجليش، فكان الشعر له دور، وأقسم           
د اجليش بالدبابات،   سؤولني تزويد اجليش بالدبابات اليت كان يفتقدها اجليش، فعالً زو           من أحد امل  

 .فالشعر كان مفيداً للفارس الشاعر
-   موهبة وفطرة؛ فخالد بن     - أيضاً   - اجلمع بينهما؟ فالشعر موهبة، والقيادة هي         أما كيف يتم 

مل يكونوا  ..  ارق بن زياد، وغريهم   الوليد مل يكن خريج كلية، وعمرو بن العاص، وأبو مسلم، وط            
 .خرجيي الكليات العسكرية، لكنها فطرة وسليقة وجتربة؛ وحيقق اجتماعهما تفوقاً ونصراً

 

 :ومن فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين ورد السؤال التايل
 : سيكون سؤايل يف هذه األمسية شعراً، ولكن اخليار يف اإلجابة عليه شعراً أو نثراً-

ــ ــناك اهللازانــــ  يقيــــ
. 

أعلـــي زيـــِن العابديـــنا   
. 

ــنا  ــياب املبدعيـــ يف ثـــ
. 

  رـــعالش طـــرق أنـــاس 
. 

ــن أحاجـــي األوليـــنا   مـ
. 

ــى    ــعر املقفَّـ ــوا الشـ زعمـ
. 



ــنا   ــم األعجميـ ــيه عجـ فـ
. 

فتــــنوا الــــناس بقــــوٍل 
. 

ــنا ــراث األقدميـــ يف تـــ
. 

ــرخاً   ــدوا شـ ــبرياًأوجـ  كـ
. 

باســـم شـــعر احملدثيـــنا  
. 

دعـــوهجـــددوا فـــيما ا  
. 

ــينا  ــثاء املفلســـ أم غَـــ
. 

  ــعر ــو شـ ــق هـ ــل حبـ هـ
. 

ــنا  ــألوا اهللا املعيـــ فاســـ
. 

ــز دواءٌ   ــن عـــ إن يكـــ
. 

 

 :وأجاب الضيف قائالً
إن الشعر احلداثي   !!  ول اآلن فوراً، وأنا أالحظك تكتب منذ ساعة         الواقع ال أستطيع أن أق     -

.. طال اجلدل حوله كثرياً جداً، ودارت حوله معارك طويلة ملن تابعها يف ملحق األربعاء، فهو رأي                 
إم هم أصحاب الشعر    :  إم يقولون الشعر، وأصحاب الشعر العمودي يقولون       :  وأصحابه يقولون 

ما ابتدعت الشعر ابتدعته عمودياً، ومل تبدعه على هذا النمط الَّذي ال يعرف             احلقيقي، ألن العرب عند   
 .هل هو شعر أم نثر

 أنه   فهناك يف الشعر احلديث نوع آخر وهو شعر يتبع التفعيلة، يعين ال خيرج عن الشعر، إالَّ                 -
 -ن القافية   خرج عن بعض القيود، ختلص من القافية، وأعتقد أن الَّذي يتخلص من القافية عاجز، أل               

 حترج الشعراء؛ والقافية هي حمك الشعر، فأما أن أقول بضع ألفاظ وأكتب              -كما قال بعض النقاد     
دواوين وتطلع دواوين بالشعر احلداثي البيت الواحد يف صفحة، فهذا يف رأيي أنه ليس بشعر يعتد به،                 

 .فية املستمرةأما الشعر احلداثي ذو التفعيلة تعجبين تفعيلته، وإن كانت تنقصه القا
 

 - مدير العالقات العامة بنادي مكة الثقايف األديب         -وسأل األستاذ نبيل عبد السالم خياط       
 :قائالً

  هل التفرغ حيقق اإلبداع واالبتكار، ويدفع احلركة الثقافية واألدبية بصفة عامة؟-
 :ورد اللواء علي زين العابدين على السائل بقوله

التفرغ للشعر، أم التفرغ بصفة عامة؟ أعتقد أن سيادة         ..  بالتفرغ ال أدري هل يقصد السائل       -
إذا أمكن لإلنسان أن    .  نعم:  فإذا كان األمر كذلك فاجلواب    ..  األخ يقصد التفرغ للشعر واألدب    

ميكنه أن يتفرغ   :  لكن من أين يأكل إذا تفرغ لألدب وللشعر؟ ونستطيع أن نقول          ..  يتفرغ تفرغاً كلياً  
ظيفته أو مبهام عمله مبا يضمن له قوت يومه، ولديه ليل طويل يستطيع أن يتفرغ                جزئياً، أي يقوم بو   

فيه؛ والتفرغ الَّذي أتصوره أي ال يشتغل بأي عمل آخر؛ هذه كلمة تفرغ اليت أتصورها، فإذا استطاع                 
 .إنسان أن يتفرغ للشعر تفرغاً كامالً يف كل أوقات فراغه، فال شك أنه سيبدع وينتج وميتع

 



 :ألستاذ حممد بن فاحل الظاهري قائالًوسأل ا
 هل للشاعر ذكريات خاصة أو مواقف خاصة طريفة مع امللك عبد العزيز، ومن بعده أجناله                 -

 .من امللوك والوزراء أو خالفه؟ ولك الشكر
 :ورد احملتفى به قائالً

ركت جزءاً من    نعم أد  - رمحه اهللا    -أنا مل أبلغ من السن أين زاملت امللك عبد العزيز           :   أوالً -
حياته، ولكين مل أسعد ومل أتشرف بالقرب منه، نظراً ألين كنت يف ذلك الوقت طالباً مث ضابطاً صغرياً،                  

 مرة واحدة عندما كنت يف السنة الرابعة الثانوية، أي ما يسمى اآلن السنة              ومل أحظ بالوقوف أمامه إالَّ    
وكانوا يقولون يل شاعر الكشافة، وكان الزميل        الثانية الثانوية، نظمت قصيدة ممثالً فيها الكشافة،         

املرحوم علي حسن الغسال شاعر البعثات، نظم قصيدة، ومثل كل منا جهته اليت انتدبته، وحظيتا                 
 رمحه  - السيد طاهر الدباغ     - املؤسس األول للنهضة     -بالقبول؛ وعند فراغي من اإللقاء قابلين السيد        

والتقطها طالب املدرسة الثانوية،    ..  ن العابدين، وكررها مرات   باكورة جديدة يا زي   :   وقال يل  -اهللا  
 أطال  -يعين طالب فصلنا وصاغوها صياغة حتريفية، وكنا يف حصة األدب، وكان األستاذ هو أستاذنا               

علي زين العابدين قصيدته أحسن من قصيدة فالن، وهكذا         :   عبد اهللا عبد اجلبار، وقالوا له      -اهللا عمره   
ش بيننا وكنا أصدقاء؛ قال األستاذ ليلقي كل واحد منكما قصيدته، فألقى كل واحد               بدؤوا يف التحري  

، فحسم األستاذ الشيخ عبد     ..قصيدته، واصطخب الفصل وعال الصياح من مناصر هلذا ومناصر هلذا         
أو علي حسن غسال ناجحة، فكال      ..اهللا عبد اجلبار، وقال سواء كانت قصيدة زين العابدين ناجحة          

 .فخرة للسنة الرابعة الثانويةالشاعرين م
 يل ذكريات مع جاللة      اإللقاء، وأما أنَّ    هذه ذكرى فرعية مل تكن ختص امللك عبد العزيز إالَّ          -

امللك سعود، فهي ذكريات كثرية، ألنين عملت رئيساً هليئة العمليات احلربية، وكانت يل به صلة قوية                
 عندما يسمع قصيدة يلتقط منها أبياتاً؛ بعض الناس         ه كان يشجعين   وأذكر أن  - رمحه اهللا    -ومستمرة؛  

ال يتصورون ما أقول، لكنه كان يلتقط وحيفظ بعض األبيات من اإللقاء؛ كذلك يف النواحي العسكرية                
 أن أقوم باستعراض اجليش يف اليوم الثاين للعيد، وكنت قد أعطيت اجليش كله               - رمحه اهللا    -أنابين  

وال بد من تنفيذ أمر القائد األعلى، فعملت كل اجلهد ومجعت من ذهب             إجازة، فكيف العمل؟ ال أعلم      
إىل اإلجازة يف مكة، واملدينة، والطائف، بربقيات ويئة الطائرات لسفرهم، حىت حضروا وقمت                
بالتدريب يف األيام الثالثة اليت سبقت العيد، مث ألغيت إجازة العيد، واستمر اجلنود يتدربون؛ وطلب                

 بالقوات من اخلرج إىل الرياض، وأتينا ا وأسكناها يف املكان الَّذي فيه اآلن فندق زهرة                جاللته أن آيت  
الشرق، وأقاموا هناك حتت تدريب مستمر، وجنحنا يف إقامة االستعراض العسكري أمامه، وسر سروراً              

وجدين خلف  أذكر أنه تلفت مينة ويسرة كأنه يبحث عن شيء، وعندما           ..  بالغاً، وعند نزوله من املنصة    



استعراض موفق؛ والكلمة هذه بالنسبة للرجل العسكري تعين الشيء          :  العربة التفت وابتسم وقال   
 .يعين تأخذ هلا صفحتني أو ثالث صفحات.. استعراض موفق: الكثري جداً، ملك يقول لضابط

 وذكريايت مع امللك فيصل كانت ذكريات طيبة، وكانت يل قصائد فيه، والذكريات تروى               -
 . قدر الَّذي تسمح به السرية، ليس كل شيء يقالبال
 

  ))كلمة احملتفي عبد املقصود خوجه(( 
 :وقبل ختام األمسية حتدث سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، فقال

 يسعدين أن أقدم الشكر جمدداً      - مجيعاً   - لدينا أكثر من سؤال، لكن الوقت تأخر، فبامسكم          -
احة هذه الفرصة لنا، واالستمتاع حبديثه الشيق وقصائده القيمة؛ وكنا           لضيفنا الكرمي، لتفضله على إت    

 -منذ زمن طويل ننتظر هذه األمسية اليت حتققت بتشريفه، الشكر له مكرراً، وقد يكون من املناسب                  
 أن أحدثكم عن ضيف االثنينية القادمة فهو االبن عصام أمان اهللا مرزا،              -ألن بعضكم حضر مؤخراً     

رحلة الثانوية مبدارس دار الفكر جبدة، فقد سعدت يف احلفل اخلتامي العام املاضي مبدارس              أحد طالب امل  
دار الفكر باحلضور، وكان من ضمن الربنامج قصيدة للطالب عصام أمان اهللا مرزا، وكنت أتصور أن                

رون من   أمسع كما مسع اآلخ    - يف احلقيقة    -هذه القصيدة سيلقيها لشاعر من الشعراء الكبار، فإذا يب          
احلضور، قصيدة ذات نبوغ ونفس طويل، وشعر مقفى مجيل، فرجوت اإلدارة أن نلتقي يف آخر                  

 قصيدة  ٣٠األمسية، وأسعدين أكثر أن له أكثر من قصيدة، واطلعت عليها آنذاك، وكانت حوايل                
 سنة، وهي ذات موضوعية وتتحدث عن آالم وآمال األمة العربية              ١٥لشاب مل يتجاوز عمره      

ها، فتذكرت ما كان حيدثنا به معايل الشيخ عبد اهللا بلخري عن شاعريته وهو طالب يف الفالح،                  وأحداث
 له حقاً على الصحافة وعلى النقاد         واجب االثنينية أن تكرم هذا الطالب، ووجدت أنَّ         ورأيت أنَّ 

لى أن  ليتحدثوا عنه ويشرحوا شعره، ويتكلموا مبا لديهم، فيلقى بذلك توجيهاً صحيحاً يساعده ع              
 شاعراً واعداً، وصورة مشرقة لآلخرين، ودافعاً قد يساعد الكثريين إلظهار             - بإذن اهللا    -يكون  
 .نبوغهم

 عن طالب يف الطائف     - ال أذكر على وجه التحديد       - ولقد قرأت قبل أسبوع أو أسبوعني        -
بتداء من آية أو    حيفظ القرآن، وليس اإلعجاز يف حفظه القرآن فحسب، وإمنا إذا طلبت منه أن يقرأ ا               

سورة ما فإنه يستطيع أن يقرأها ويكمل، وهذا إعجاز ال شك فيه؛ هذا الطالب ال بد أن له مميزات                     
أخرى، فما قرأناه ال يعطي الصورة كاملة، وأنا اآلن أحبث عن هذا الطالب ووالده ألجتمع به قد يكون               

 .منوذجاً تكرمه االثنينية



 هم أساس   - طبعاً   -ينية هي لتكرمي كل نابغة، وروادنا        إن االثن :   أحب أن أقول باملناسبة    -
د هذا الكرسي له حقوق علينا، سواء كان صغرياً أو كبرياً، وطبعاً حنن             تعنوابغنا، وكل من له حق أن يق      

بدأنا بروادنا وهذه من حقوقهم علينا، وواجبام علينا أن يلقوا التكرمي يف حيام وليس بعد ممام كما                 
املهندس زياد زيدان عندما فاز مشروعه على       :  ون، ولكن شذذنا عن هذه القاعدة، مثالً      تعود الكثري 

 دولة كمهندس سعودي، فوجدنا أنه يستوجب التكرمي، وكذلك الدكتور ناصر السلوم وكيل               ٢٦
م، فقد كرم الرجل يف أمريكا واليابان،       ٩٣ أو   ٩٢وزارة املواصالت، ألنه اختري كرجل الطرق لعام        

وجدنا املوسيقار طارق عبد احلكيم خيتار ملدة فترتني متتاليتني          ..   يكرم هنا؟ حىت املوسيقى    فلماذا ال 
رئيساً للجمعية العربية املوسيقية، فلماذا ال يكرم يف بلدنا؟ فعقدنا له أمسية؛ فالصدر مفتوح والقلب                

 .مفتوح لكل كفاءة ولكل إبداع
قي يف األسبوع القادم، وأرجو من        فأحببت أن أوضح هذا اإليضاح؛ وإن شاء اهللا نلت           -

إن رقاع الدعوة قد وزعت، فليس هلا هناك رقاع دعوة، واالثنينية دار              :   تردد قوهلا  الصحافة أالَّ 
مفتوح، وجملس مفتوح لكل من يتعامل مع الكلمة، وكل من يشرفنا يكرمنا؛ فأرجو من ضيفنا الكرمي                 

 . ثنينيةأن يتفضل ويشرفين بقبول اهلدية الرمزية لال
 

  ))ختام األمسية(( 
 وبانتهاء كلمة احملتفي، وتقدمي لوحة االثنينية للضيف اللواء علي زين العابدين، توجه اجلميع               -

إىل موائد الطعام، داعني اهللا أن يثيب الداعي كل خري، على ما يبذله من حسن العمل املتمثل يف تكرمي                   
 .كة علماً يرفرف يف اآلفاق خفاقاًاألدباء والشعراء، ومن له إجنازات قيمة ترفع للممل

• • • 
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 . أمجعني أصحابِه حممد، على آلِهناسلم على سيِدوصلى اهللا و بسم اهللا الرمحن الرحيم، -
 : السادة احلضور-
 .هبركاتو  اِهللارمحةُو السالم عليكم -
- اهللاُ  وأسعد  أوقات طيبةٍ مرحباً بكم يف ليلةٍ   و خري؛ أهالً     بكلِ كم   مباركة، ن م فيها ضيفنا هلذه    كر

  هذهِ لد ضيف لقد و و عاماً،    عشر امل خباري، البالغ من العمر سبعةَ     رزا ع الليلة الطالب عصام أمان اهللا مِ     
 اجلاحظ   يف مدرسةِ   التعليم ه مع  بدايت هـ؛ كانت ١٣٩٨   املبارك  رمضانَ  شهرِ  أيامِ الليلة يف أولِ  

 املتوسطة يف    الشهادةَ نالَو سريين االبتدائية،     ابنِ  االبتدائية من مدرسةِ   االبتدائية، حصل على الشهادةِ   
 الفكر األهلية جبدة، بالصف الثاين الثانوي        دارِ  حالياً مبدارسِ  يدرسوة،   بن ثابت املتوسط    حسانِ مدرسِة

 ي جدة يف التفوق العلمي الدراسي لعام       األول على مستوى منطقةِ     على املركزِ  بالقسم العلمي، حصلَ  
  العلمي  جدة يف التفوقِ     على مستوى منطقةِ     األولِ  على املركزِ  هـ، حصلَ ١٤١٤  -  ١٤١٢

 األول على مستوى منطقة جدة يف         على املركزِ  هـ، حصلَ ١٤١٥  -  ١٤١٣  ي لعام الدراسيو
هـ، حصل على   ١٤١٥البحوث العلمية للمهرجان الثقايف مبناسبة فعاليات أسبوع الكتاب لعام            

ودي للجمهورية  ـي السع ـ الدولية الرابعة للنادي العلم    الطالب املثايل ضمن فعاليات املرحلة العلميةِ     
 .هـ١٤١٥ الفرنسية يف عام

 الليلة، يتلوها الطالب ماجد الصغري،      مسيتنا هذهِ  أُ ، نبدأُ  الكرميِ  اهللاِ  من كتابِ   بيناتٍ  وبآياتٍ -
 . القرآن الكرمي يف مكة املكرمة حتفيِظمن مدرسِة

 

  ))املقصود خوجه كلمة احملتفي عبد(( 
 حملتفي األستاذ عبد   وبعد أن قرأ الطالب ماجد الصغري ما تيسر من آي الذكر احلكيم، ألقى ا               -

 : مرحباً ا بضيفه باحلضور، فقالاملقصود خوجه كلمةً



 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
- ِهلَّ لِ  احلمد  لَّ الَّذي عما مل يعلم، هدانا بنورِ     م اإلنسانَ  بالقلم علَّ  م   اقرأ    وما  و القلِم و نون
 صحبِهوه  على آلِ و،  معلَّو  م، خري من علِّ   يم األ  النيب نا حممدٍ  على سيدِ  السالمو  الصالةُو  ..  يسطرون
نأمجعي. 

 :أبنائي الطلبة.. إخواين األكارم..  أيها األساتذة األفاضل-
-و  اِهللارمحةُو عليكم  السالمهبركات. 
- ي   النوِرو   العلمِ ، مبشاعلِ  املتفردةِ ، يف هذه األمسيةِ    ترحيبٍ كم أمجلَ  بامسِ سعدين أن أرحب 

 األستاذ  سعادةُو الغربية،    عام التعليم باملنطقةِ    الزيد مدير  اِهللا   الدكتور عبد  هم سعادةُ على رأسِ و،  البيانْو
    التعليمِ  و املكرمة،    مكةَ  التعليم مبنطقةِ  سليمان بن عواض الزايدي مدير يالغربيةِ  باملنطقةِ منسوبو إدارت  

 دة مكة املكرمة وجِ   ها من مدارسِ  غِريوالفكر،     دارِ  مبدارسِ  األفاضلُ األساتذةُو املكرمة،    مكةَ منطقِةو
 . عصام أمان اهللا مرزا الطالِب باالبِن لالحتفاِءأبنائي الطالب الَّذين شرفوا هذا احلفلَو، ..هاغِريو

-  متفردةٌ  بأن هذه األمسيةَ    وعندما ذكرت  أن أُ   قصدت ثنينيةَاال  ( إىل أنَّ  شري  ( منذُ -  قد دأبت  
اد الَّذين أثروا حياتنا األدبية      من الرو   األولِ  على تكرمي الرعيلِ   -هـ  ١٤٠٣ام  ها يف ع   انطالقِ بدايِة
  باحلدودِ ال تعترف و،   ليس هلا وطن    الكلمةَ  أنَّ الفكرية، سواء من داخل اململكة أو خارجها، باعبتارِ       و
 نا للدورِ تقديِرونا  شكِروا  ن امتنانِ  هلم به عن   ر ما نعب  هم، فكان خري   حياتِ  أثناءَ  متَّ  التكرمي غرافية، كما أنَّ  اجلُ

  لظروفٍ حادت استجابةً و،  )ثنينيِةاال(مث تواصل عطاء    ..  مِهوطِنوهم  ِتم أُ  الَّذي قاموا به من أجلِ     الكبِري
  مع  مباشرةٌ  الَّذين ليست هلم عالقةٌ     األساتذةِ ا بعض ها من خاللِ  نمفكر..  ها األساسي  عن إطارِ  موضوعيٍة
 بنا أن   ا، وجدير نم من حولِ   العالَ  فنالوا تكرمي   خمتلفةٍ  بطرقٍ مِهوا إبداعاتِ لكنهم صاغُ و،  شعرالو  األدِب
نكرمهِه لرجاِل الشكوِر يف هذا الوطِنم. 

 املهندِسو الشيخ أمحد ديدات؛       املعروفِ  اإلسالمي  الداعيةِ مِة العالَّ  فضيلةِ  فسعدنا بتكرميِ  -
  العامل بتصميمِ   دولِ ِفِلتخ متنافساً، من م    من عشرين  الَّذي فاز على أكثرِ   األستاذ زياد أمحد زيدان،     

 الَّذي متليه    بالواجبِ  يف النهوضِ  فكان لنا نصيب  ..   هناك ه تكرمي مت و  يف باريس   العريب ِم العالَ معهِد
 الَّذي فاز جبائزةِ  و،   للطرق ِت املواصال  وزارةِ  السلوم، وكيلَ   ناصر ا الدكتور نم؛ كما كر  هحنو  املواطنةُ

رِلج م١٩٩٠ عن سنة     للطرقِ  العام  .. مت تكرميعلى نطاقٍ  ه  عاملي     يف التعبري عن    ، فكان لنا أيضاً نصيب 
 رئيساً مع املوسيقى بالقاهرة     ريِتالَّذي اخ و الفنان طارق عبداحلكيم،     ؛ كما كرمنا العميد   ..نا له يِرتقِد

 ِفتِلخا يف م  ن حياتِ  يف مسريةِ   فارقةً هم من األساتذة الَّذين تركوا عالماتٍ      غريو؛  لدورتني متتاليتني 
االتالَّذين أضاؤوا    األساتذةِ  هلؤالءِ  صدقٍ ها بكلِّ  نقولُ  شكرٍ  كلمةَ لُمتثّ)  ثنينيةَاال(ذلك ألن   ..  ا ،
 .مِهفضِلو مِهعلِمو مِهنا بإبداعاِت أياِمقناديلَ



ه بدءاً  منا بِ ناً قُ س أمراً ح   الصحفيةِ  املسريةِ  برصدِ هب أحس رمدخالً آخ )  ينيةُثناال  (جلتو وقد   -
هناك و؛  .. الثمني  العقدِ ها بقيةُ ن بعدِ  اهللا مِ   شاءَ إنْو،   السعوديةِ  الصحفِ مها أقد ، باعتبارِ  البالدِ جريدِةِب

 وقتاً   يستغرق  هذه األمورِ   يف مثلِ  سيق كما تعلمون فإن التن    لكنو أيضاً،    اجلامعاتِ  مسريةِ ِد لرص حماولةٌ
طويالً أكثرمما كنا نتصو و، رنتغلّنْ أَلُلكننا نأم اهللا بإذِن القريِب يف املستقبِل على هذه العقباِتب . 

  قد ارتأته منذُ    مع رافدٍ   عصام مرزا، فهي تسري     بالشابِ هذه األمسيةَ )  ثنينيةُاال( وعندما حتتفي    -
 يف   التقدير  عليهِ  نالَ  بعملٍ مل يقم و،   األولِ اماً ليس من الرعيلِ   ص عِ  االبن  أنّ ، فبديهي  ليس بالقصري  وقِت
لذلك و،  ثباتو   دوءٍ ه نور يشعو  نا الواعدةِ ِعبني طالئِ ونا   يف مسائِ   يبزغُ  جنماً بدأَ  لُلكنه ميثِّ ويل،  و د حمفٍل
أنْ رأيت  ت الَّذي يستحقُ   للظهورِ  له الفرصةُ  تاح ،اليت اعتالها قبلَ    من على هذه املنصةِ    ه ،الرجالِ  عباقرةُ ه  
 الَّذي نتوخاه منه،     اهلدفِ  حنو حتقيقِ  ه طريقَ ذَ ليأخ دافعاً بإذن اهللاِ  وتكرمياً له،   ..  املفكرينو   العلماءِ أفذاذُو

 .تهأمو ه به وطنمخيد ر ثَعطاٍءو أكرب، - إن شاء اهللا - بإبداٍع
،  أسبوعنيِ  الشاعر حممد مهدي اجلواهري قبلَ      نا الكبريِ  بأستاذِ اليت احتفت )  نينيةَثاال  ( إنَّ -
يسعده  الَ ا أن تفسحاليوم لشابٍ   ا  غض   اإلهاب، فالكبار   قد أعطو  الَّذي استحقوا عليهِ   ا الكثري  
الشكر هذا ال يتناقَ  و..  رفانْ العإطالقاً مع النهجِ   ض   طَّ الَّذي اخت؛  أينما كانْ   اإلبداعِ لتكرِمي)  ينيةُثناال(ه  ت
،  الشعرِ ِم عالَ  يف دنيا الكلمةِ    طويلُ  درب هأمامو،   الشباب ا شرخِ ب الص  ما زال يف ميعةِ    ا هذه الليلةَ  نفضيفُ
 ا الصحيح حنو  ها يف مكانِ  هيضعو،   مبكرٍ  يف وقتٍ  ه موهبت ي أن ينم  -   اهللاِ  حبمدِ -  قد استطاع و

و؛  ..االنطالقتمعِ دوريئةُ  -   يف هذه احلالةِ   -   ا املناخِ  هو  ِم املالئِ  الصحي حنو آفاقٍ  ِه للتوج  أرح ب ،
 اليت  املتطلباِتوات   اإلمكان توفِريو،  ، أو اجلهودِ   اجلهدِ ِر بتضافُ ى إالَّ تال خيفى عليكم أن ذلك لن يتأَ      و
 . من العطاء ملزيٍد املبدعزحتِف

  الدعمِ تقدميوهم   بِ ِة العناي ، هي إبداءُ   النوابغِ  إظهارِ  يف سبيلِ  لبذِل ا وىل ساحاتِ  ولعل أُ  -
 على  العملُو؛  الفكريةَو  األدبيةَوة  م العلمي ِهاِتهتوجو  مِهيناسب إمكاناتِ و الَّذي اختاروه،     للخطِّ التوجيِهو

  يكون هذا واحداً من أبرزِ     قدو؛  ٍر مبكِّ م منذ وقتٍ  ِه يف وجدانِ   باملشاركةِ  الشعورِ  لغرسِ مِهنشر إنتاجِ 
 . جمتمع كلِّ منها عملياً يف حياِةاالستفادِةو همِب جتاِرِجض على ن اليت تساعدالعناصِر

  باكورةَ عترب الَّذي ي   األولِ ِه ديوانِ ةَطباع)  ثنينيِة اال كتاب( أن يتبىن     ويطيب يل ذه املناسبةِ    -
  بصورةٍ  الديوانُ ر، ليظه ما يستجد و مبا لديه     املوجودةِ ِدلقصاِئ ا  تكملةِ يف انتظارِ و..  عري الشِ ِهإنتاِج
فٍةمشرذا الشعِر تليق الَّذي ستستمعون إليه بعد قليل اجلميِل ،. 

ن النابغيو   املبدعني ، لتحفيزِ  احملمود األثرو   الكبري ا الدور ه يف رجاالتِ  ا ممثلةً ن كما أن لصحافتِ   -
 ما لديهم، نظراً     كلِّ تقدِميو   املسريةِ ، ليزدادوا حرصاً على مواصلةِ     العطاءِ  جماالتِ ِفِلتخن يف م  املوهوبيو

، ممواطنيِهو  مذويِهو  م مع أهلهِ   احلياةِ كر معت همخوِضو،   الكبريِ  إىل هذا الكيانِ   م باالنتماءِ  شعورهِ لزيادِة



، م العلمي ِه ذلك على حتصيلِ   ، دون أن يؤثر   ..م من حوهلِ   الكبريةِ  احلياةِ  يف عجلةِ  ِةلَم الفاعِ مشاركتِهو
  عن رفاقِ  االبتعاِدو،  الضياِعو  هم من العبثِ  أوقاِتوم   مواهبهِ  من صيانةِ  -   الوقتِ  يف ذاتِ  -م  ِهمتكيِنو

 .ةكَ التهلُِلمباِذو السوِء
ون ميتلكو،  خربٍةو   جتارب ، ألم أصحاب   يف هذا الشأنِ    الكبري م دوره - أيضاً   -   وللنقادِ -

 بالتحديد يف حالة ضيفنا احملتفى به؛ فهو        -النص الشعري   و  -األدوات الالزمة للتعمق يف العمل األديب       
مناطق الضعف فيه، ليتم    وإبراز حماسنه   وتفكيكه  ويف حاجة ماسة إىل خربام الواسعة، بتشريح النص         

ناسب، ألن الناقد يوفر على     بدون ذلك لن يتم التقدم املنشود يف الوقت امل         و،  ..تالفيها يف املستقبل  
على ويضع أمامه عاملاً من الرؤى املختلفة باختالف ألوان الطيف،          واجلهد،  واملبدع الكثري من الوقت     

 ..نظرته لألشياءوفكره وخيتار منها ما يراه مناسباً لتوجهه واملبدع أن يتأملها 
الضوء على شعر االبن عصام     النقاد إللقاء   و وعموماً فإن الدعوة موصولة لألساتذة الصحفيني        -

ال شك أم يقدرون متاماً املهام      ومرزا، فهم أقدر من غريهم على متهيد الطريق له ملزيد من اإلبداع،              
 ما زال يف    إا لفرصة طيبة أن جيدوا بني أيديهم هذا القدر املعقول من شعر طالبٍ            وامللقاة على عاتقهم،    

بالتايل متكينه من   ومعرفتنا،  ون نسمع منهم ما يضيف إىل حصيلته        أمتىن عليهم أ  وبداية املرحلة الثانوية،    
 .للغد املشرق بإذن اهللاو.. االستمرار قدماً إىل األماموتفادي املزالق 

اهللا الزيد مدير إدارة التعليم باملنطقة         وأزجي شكري اجلزيل لسعادة أخي الكرمي الدكتور عبد        -
على ما تفضل به مع رجاله من جهد مشكور لتدعيم هذه            و  الغربية، على رعايته الكرمية هلذا احلفل،     

 لسعادة أخي األستاذ    - موصوالً   - بأن أقدم الشكر     - أيضاً   -ال تفوتين الفرصة    ورعايتها؛  واألمسية  
 أما أخي األستاذ هشام أمحد زينل،       ؛رجاالته األكارم  و عواض الزايدي مدير التعليم مبنطقة مكة املكرمة      

، فباعتباري أحد أعضاء جملس أمناء هذه        ..س اإلدارة يف مدارس دار الفكر      جملوجملس األمناء،   و
 تليق م، ألين أكون ذا قد أسبغت على نفسي          املدارس، ال أستطيع أن أقدم إليهم الشكر بكلماتٍ       

 .أكثر مما أستحق
 بيضاء على    هلم أيادٍ  - كما تعلمون    - ولكن كلمة جيب قوهلا يف موقف كهذا، فبيت زينل            -

يف اهلند كما يذكرين األخ     ويف اخلليج   و أن ينكرها إطالقاً،     تعليم يف منطقة احلجاز، ال يستطيع أحد      ال
إن ما قام به األخ     واليت ال تزال تؤدي دورها؛      واهللا الزيد، عن طريق مدارس الفالح املعروفة،           عبد

 سبحانه  - إعانة اهللا     لوال - بصراحة   -هو الَّذي   وهو البادئ بتبين هذه الفكرة،      وهشام أمحد زينل    
اإلمكانيات املادية اليت وفرها، ملا قامت مدارس دار الفكر، فهي مدينة له بالشيء الكثري؛               و  -تعاىل  و

الكلمة احلق جيب أن تقال، بعيدة      و رافد من روافد بيت زينل، سيظل يذكره التاريخ          - أيضاً   -فهذا  
 .إن شاء اهللا عن أي غرض أو أي مقصد



 : أيها األحبة-
على أمل أن نلتقي بكم جمدداً، أنتم خبري         و ستكون أمسيتنا هذه مسك اخلتام ملومسنا هذا،          -

ننهل من معينهم السلسبيل    واألدب، حنتفي م    والعلم  ومبشيئة اهللا، ملواصلة املشوار مع رجاالت الفكر        
 .باهللا التوفيقو

ثنينية تني كلمات مل تصل اال     وقبل أن أي كلميت هذه الليلة، حتمل بني طيات الساعتني القادم           -
إىل العدد الَّذي تستمعون إليه، فلهذا أرجو منكم الصرب علينا، لنستطيع أن نقدم الواجب كامالً من                 

 على املتكلمني املتحدثني أن يقتصروا كلمام قدر اإلمكان،         - من ناحية أخرى     -ناحية، كما أرجو    
ن مخس عشرة فقرة أو ست عشرة فقرة، أكرر أن          حىت تتاح الفرصة للجميع، ألنين أمام ما ال يقل ع         

هلا الفضل فبدأنا بالتعليم    وثنينية، منذ ثالثة عشر عاماً حىت اليوم،         هذا العدد لن حيدث قط يف اال       
 . من املهد إىل اللحد- إن شاء اهللا -على العلم معنا ونستمر بالتعليم، و

 .بركاتهورمحة اهللا و والسالم عليكم -
 

 ا حممد الزيد، دكتور عبدكلمة سعادة ال(( 
  ))مدير عام التعليم باملنطقة الغربية

 :اهللا حممد الزيد الكلمة التالية مث ألقى سعادة الدكتور عبد
صحبه وعلى آله   و،  السالم على رسوله األمني حممدٍ    والصالة  و بسم اهللا الرمحن الرحيم،       -
 .أمجعني

 األخوة، أيها األحبة، أيها الزمالء، أيها        املقصود خوجه، أيها     سعادة األستاذ األديب عبد    -
ف فيه أسرة التعليم، يف منطقتنا الغربية احلبيبة يف دار، الندى           شريطيب يل يف هذا املقام الَّذي ت      :  األبناء

أدبية ضمت خيار الناس من خري الناس،       واألدب، اليت طاملا شهدت لقاءات فكرية       والفكر  والكرم  و
 املقصود خوجه، الَّذي ما انفك يبحث عن كل صاحب رأيٍ            األستاذ عبد  بفضل اهللا مث بفضل شيخنا    

 ..تواضع ال حيدو جم  يف أدٍبمتوجٍدو دعاه دعوة متحبٍبو ، إالَّموهبةَو فكٍرو
اليت يندر أن جندها يف زماننا هذا، الَّذي         و وجتمع يعكس هذه السجية املتأصلة يف نفسه،          -

 عقله إالَّ وال يستوي يف فكره     و الغثاثة دائماً،    ا، لكن مضيفنا ميج   مسينهويتجاذبه هلاث احلياة لكل غثها      
 ..علو مهتهوما استقام من أمورها، لشرف نفسه 

ذراعه ملوهبة شابة هو االبن عصام أمان اهللا مرزا الَّذي عرفته يف             و ونراه اليوم يفتح صدره      -
 حلبات اإللقاء، فارساً جملياً يف      عرفته يف ومتوسطة حسان بن ثابت جبدة قبل أن يلتحق بدار الفكر،            



كنت أملس فيه يومها وهج املوهبة املتحفزة للكمال،         ووقت هو أقرب فيه إىل الطفولة من الشباب،          
 من شعراء بالدنا املعدودين، جيلس جمالس الكبار الَّذين           -يف وقت قريب    و بإذن اهللا    -ليصبح  

الَّذي حنس  وبري األستاذ إبراهيم فودة رمحه اهللا       كان آخرهم شاعرنا الك   وافتقدناهم واحداً بعد اآلخر،     
حنن مع فقد   واألدب؛  والثقافة  ونسب الفكر   وجع فقدهم ليس لقرابة أو لوشيجة نسب، لكنها قرابة          و

لألسف، بنفس السرعة اليت نفتقدهم     وشعرائنا ال جند من جيلس يف أماكنهم الشاغرة          وكبار مفكرينا   
نبوغه يف هذه السن الباكرة، جتدد األمل فينا        ود عصام بني أظهرنا،     الدة هذا الشاعر الواع   وفيها، لكن   

هي أمة  ويؤكدون أن هذه األمة هي أمة البيان        وخر، يزينون مساءنا الفكرية بعطائهم الثر،       ببزوغ جنوم أُ  
 ..لعل من املناسب هنا أن أختم كلميت بقول الشاعر العريبو؛ ..السحر احلالل

ــر  ــته الكــ ــداماووعلمــ اإلقــ
. 

نفــس عصــام ســودت عصــاما    
. 

 

 ..املقامولعلي أيضاً أقول مبا يناسب احلال و بل -
ــف   ــب األكـ ــوجداناووأهلـ ..الـ

. 

ــا  ــنف اآلذانـ ــاٍم شـ ــعر عصـ شـ
. 

 

املقصود خوجه تتقاصر كلمات أن ترتفع إليه، ألنه قدم           الثناء على شيخنا عبد   و شكراً لكم،    -
شكراً والعافية،  ووهبكم مزيد الصحة    والثقافة يف بالدنا بشكل يعرفه اجلميع؛ بارك اهللا فيكم          والفكر  

 .على استضافة أسرة التعليم
 .بركاتهورمحة اهللا و والسالم عليكم -

 

  ))كلمة األستاذ سليمان عوض الزايدي(( 
مث ألقى سعادة األستاذ سليمان الزايدي مدير عام التعليم مبكة املكرمة كلمة ذه املناسبة،              

 :فقال
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
سيدنا حممد،  ..  طبيبهاوالسالم على طب القلوب     والصالة  وال يعد،   و..   احلمد هللا محداً ال حيد     -

 .سلموصحبه وعلى آله و
املقصود   ثنينية الفاضل الشيخ عبد   اهللا الزيد، صاحب اال      سعادة أستاذنا الكرمي الدكتور عبد     -

 .بركاتهورمحة اهللا والسالم عليكم : خوجه، احلضور األفاضل، أبنائي الطالب



ا قال إا متفردة، فبحق هي متفردة، ألننا جند أ         وثنينية  ثنينية هلذه اال   كما قدم صاحب اال    -
ا إىل   و.  بناء املستقبل أاحتفاء باملستقبل يف شخص من       و للمستقبل   استشراف االبن  كلميت أتوجه 
 .عصام

 :أيها االبن النجيب..  عصام-
؛ إا ليلة سنظل    .. بأدبك اًاحتفاءوتقديراً لنبوغك،   و جاء احلضور هذه الليلة احتراماً لك،         -

نعدها بادرة  و؛  ..املوقرة"  ثنينيةاال"هلذه  وأترابك،  وهلذه الوجوه النضرة من زمالئك      ونتذكرها لك،   
 .ثنينية، يستشرف ا مستقبل الشعر يف بالدناكرمية من صاحب اال

مولد "سنسجلها لك يف دفاترنا حتت عنوان       و هي ليلة سنحتفظ هلا مبكانة خاصة يف قلوبنا،           -
الكبار ..   من الكبار  - دائماً   -يف سجل تاريخ الكبار، ألن ضيوفها       "  ثنينيةاال"ستسجلها لك   و"  شاعر

 .التفوقواإلبداع، ويف العطاء، 
 :أيها االبن النجيب..  عصام-
، لتضيء لنا قناديل الشعر، من شعرك       ..مشاعرناو سنصغي إليك هذه الليلة بكل أحاسيسنا،        -

ا روحك الشابة اليت مل تعبث      ونقاء سريرتك،   و، الَّذي يصور صفاء نفسك،      ..الفيت، النقي، الصايف  
 .عاديات احلياة بعد

 سنستمع لك كما مل نستمع لشاعر من قبلك، ألننا جند فيك شيئاً من مستقبل الشعر يف                    -
 .كل املستقبلو.. ال غرو يف ذلك، فالشباب نصف احلاضروبالدنا، 

 .وفقك اهللا.. هذه ليلتك" عصام "-
 

  ))ا بغدادي كلمة األستاذ عبد(( 
 :اهللا بغدادي الكلمة التالية بدألقى سعادة املريب األستاذ ع

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .حيا اهللا هذا الفىتو حيا اهللا احلضور -
؛ هذا  ..بقَخري أبناء احلِ  و،  جب، يا ابن خري أبٍ     البهاليل، يا أبا الن     يا أبا سعيد، يا أبا الفتيةِ      -
عِر الشِ عريس  فَّ قد زالطّ ه  رب، مِرشالذُ ق ر اِئى، مج الر حعِر شِ ، حيتفي احلضور به يف روضِ      بك 
األدب، و   الشعرِ صام أمان اهللا مرزا إىل روضِ     ِع..   فىت الشعر  زف تتألق الليلة حني ت    أنتو،  باألِش
نظمه باكراً؛  وعر   الشِ ماِءق يف س  لَّأَجوم ت  من الن   النفحات، جنم  ادوه ج ثنيين؛ إن جتلسه على منربك اال   و

نصري و  مٍر ع يِر طَ فىتو  ٍدرو  رعم، ب سرجو،  مغ، ن  معطار يانٌروذباً شهياً، إنه شائق     عوغضاً طرياً،   
ه وتذْانتظمت ج و فواح العبري،    بٍق ع تعطرت أجواؤه عن شذى   وعر،   الشِ مساِئ؛ تفتحت له ن   ..شباٍب



ه، فاستيقظت موهبته الشعرية     شعلة من اإلهلام قد هبطت علي      كأنَّو،  ..ارار ما ص  صوه  تأمت مواهب الْو
 ضِنيف ح طموحاً إىل ذُ  ..  من الزر ى الش ِدعر ن ِجياً ش ياً، يلُقِّن طاه من فَ   خإىل فَ  ٍنن على غُ و  ٍننرطيبٍ ٍنص  ،

 على  اًالء ج ها إالّ  له قيادها فال يزيد    سسِلتواء،  والرو   البهاءِ اإلهلام جملوةَ و الفن   سفتنساق إليه عرائِ  
ثنينية لترقى فوق   مك صاحب اال  قد كر وأنت عروس الشعر يف هذه الليلة،       و لك   قد نظمت و،  ..جالء

 املنشود، من   األملَواجلمال  وبا  الِصواألزهار  وتغين مع األطيار    وثنيين تنشد الشعر عذباً،     منربه اال 
 :معصم النبع الدفني تسكب األنغام يف أذنيا

ــن ذهــب األصــيل  ــرداووم شــيت ب
. 

ــداً  ــرين عقـ ــت آلىلء البحـ نظمـ
. 

ــبقاً   ــبريه، عـ ــوح عـ ــويفـ دانـ
                                                            . 

وهــذا السوســن الــريان غضــا 
. 

  وجــداو فتهتــز الغصــون هــوى
. 

ــوناً  ــدو حلـ ــيلٍة يشـ ــف مخـ وإلـ
. 

 ــال ــوره فُــ ــل زهــ ورداوتطــ
. 

ــوهجات  ــجي تـ ــعر الشـ وللشـ
. 

فحلـــق مـــثلها يف األفـــق بعـــدا
. 

لـــه مهـــم تســـابق كـــل جنـــٍم 
. 

ــندى    ــريب ي ــىت الع ــد الف ــه خ ل
                                       .                      

أداعـــب شـــعره الفيـــنان حيـــناً 
. 

خلــداويعــري الشــمس إشــراقاً   
. 

ــاً  ــات مهس ــوته اخللج ــى ص يناج
. 

ــدا   ــام محـ ــأل األيـ ــر ميـ وذكـ
. 

فشـــكراً البـــن مقصـــوٍد نـــداه 
. 

ومـــاء املقلـــتني فلـــيس يصـــدى
. 

ــوى  ــيس يط ــوب فل ــب القل ــه ح ل
. 

ــرف ل ــومل نع ــدا ـ ــل بع ه يف الفض
                                                            . 

ــرف ل  ــم نع ــفل ــبالًـ ــل ق ه يف الفض
. 

 

  ))كلمة األستاذ عادل بشناق(( 
أيضاً وس دار الفكر،    لدكتور عادل بشناق عضو جملس األمناء يف جمال       لمث أعطيت الكلمة    

 :عضو جملس إدارة دار الفكر، فقال
 .معلم البشريةوالسالم على سيدنا والصالة و احلمد هللا الَّذي مجعنا يف هذا الس اخلري، -
لست بشاعر ألحتفكم بأبيات مجيلة؛ حضرت هنا متوقعاً         و كما ترون مل أعد كلمة مكتوبة،         -

 أخي هشام أن أقدم كلمة مدارس دار الفكر، الكلمة            فوجئت بإصرار والتمتع كأحد املستمعني،    
من واملقصود خوجه،     ثنينية األخ الكرمي الشيخ عبد    ستكون خمتصرة، هي كلمة شكر لصاحب اال       

اهللا عنه، فحقاً هو دمث يف        يكفي أن أكرر ما قاله الدكتور عبد      والصعب الثناء على الرجل أمامه،      
كثر من أمثاله   وفقه اهللا   وثنينية؛  إحياء اال وحرصه على جناح    وه  إصرارويف متابعته   ويف جهوده،   وأخالقه،  

تكرمي املبدعني؛ حقاً إا فرصة جيدة لتكرمي املتفوقني         واألدب،  ومن رجال األعمال املهتمني بالعلم       



أتراب األخ عصام   وأرجو أن تكون يف هذه املناسبة حتفيزاً لزمالء          والنابغني من إخواننا الطالب،     و
 .، ألن بلدكم حباجة إىل هذا التقدير منكم بعطائكم..وغ يف جمال ما، الشعر أو خالفهللتشوق للنب

أرجو أن يكون الوقت الَّذي اختصرته يف كلميت حتفز بقية املتحدثني على               :   ويف اخلتام  -
لكن فقط كلمة أخرية حول ما قاله األخ        واالختصار، حىت ال يتأخر علينا غذاء الفكر مث غذاء البطون،           

التأكيد، فهو صاحب الفضل يف     و التثنية   - أيضاً   -املقصود بشأن أخي الفاضل هشام، يستحق         عبد
 .كثر من أمثالهوفقه اهللا و، ..عطاءهومحاسه ويف متابعتها جبهوده وإنشاء مدارس دار الفكر، 

 .بركاتهورمحة اهللا و والسالم عليكم -
 

  ))العزيز رضوان كلمة الطالب ها�ي عبد(( 
زميل احملتفى به،   والعزيز رضوان من أسرة مدارس دار الفكر،          طالب هاين عبد  مث حتدث ال  

 :فقال
السالم على رسول اهللا    والصالة  وأقىن،  واحلمد هللا الَّذي أغىن     و بسم اهللا العلي األعلى،       -
 :القائل

 :بعدو؛ "إن من الشعر حلكمةوإن من البيان لسحراً، " -
ــيان  ــوى الب ــه وأه ــن أرباب ــت م لس

. 

 يــا عصــبة األدب احلــديث أنــا امــرؤ
. 

لــو علــى أعــتابه  ويل بالوقــوف 
                                                            . 

آلــت ســدانته إلــيكم فامسحــوا 
. 

 

عشريته، وجممع الرب وسط أهله     و يطيب يل أيها اجلمع الكرمي، أن أشهد حمفل اخلري بني زمرته،             -
 .ثنينية الزخارةيف هذه األمسية احلانية الودود، من أمسيات اال

 

اءهم بعصام زميلنا اهلمام،    إخوة خلص أعزة، أشاركهم احتف    و إنين اآلن، بني آباء كرام بررة،        -
دأب على الوفاء له    وندمي الشعر ابن مرزا، الَّذي أحب الشعر فأحبه الشعر،          واحتفاهلم خبدن األدب    و

 .معانيهوانبسطت أمامه صوره وفوىف له، حيث انقادت له قوافيه، 
 .شاعرنا املعاصر" غنيم"كأين به قد هتف مع و إن عصاماً يف دار الفكر، شاعر خيب، -

ــهمل ــذا الكــون طــول عذاب  يشــك ه
. 

لــيت احلــياة مجــيعها شــعر إذن 
. 

بــدل الــذئاب العاويــات بغابــه   
                                                          .   

ومسعـــت حتـــنان احلمـــام بأيكـــه 
. 

ــون خضــابه  ــروع ل ــروب ي ــدم احل ب
. 

ــباً  ــع أو متخضـ ــاً يف الدمـ ال غارقـ
. 

 

 . مستمعي األفاضل-



إن سألتم عنه يف املكتبة     ور، فالتمسوه يف املكتبة املركزية،      الفك   إن سألتم عن عصام يف دار      -
 .النثرو من رحيق الشعر لُّعيواملركزية، فالتمسوه يف ركن األدب، جتدوه هناك قابعاً ينهل 

التصغري هنا  و  -الغريب يف أمر شويعرنا     وآصرة محيمة،   و إن له بركن األدب صلة حليمة،         -
 ..ق فوق كل أيكحيلّو يغرد على كل فنن، -اءة التمليح أنه متنوع القروللتحبب 
ابن ويطري معك إىل ابن خفاجة      وأيب فراس،   ويصحبك إىل املتنيب    و يعرفك بامرىء القيس،     -
؛ فلله دره، لقد أحب هؤالء مجيعاً، فأقبل عليهم          ..العقادواجلارم  ويطوف بك على شوقي     وزيدون،  

 .القارئنيو للسامعني قدمه إلينا، شعراً حلواً سائغاًوامتص رحيقهم، و
 

سهالً ومرحباً بزميلنا عصام، شاعر دار الفكر معهدنا اخلصيب، مث أهالً             وسهالً  و فأهالً   -
األدب ونا الرؤوم املنجبة، فعلى درب العلم       إخواين مع عصام، شاعر دار الفكر أم      ومرحباً بكم آبائي    و
 .وثباتهومسايرين العلم واته، قفزو فساحاً، مواكبني العصر الفكر، خيطو أبناؤها خطواٍتو

وجه إليه عاطفة   وبكل من أرهف إىل البيان أذناً،        ومرحباً بكل احلضور،    وسهالً  و مث أهالً    -
 .فكراًوأصغى إليه عقالً ووجدانا، و
 

 لصاحب  -الوجدان قبل اللسان    و ينطق ن القلب     -عرفان  وثناء  و ومسك اخلتام، شكر     -
حنوها لعشاق الفكرة   ودها  ومنحت  وشجعت كل مفكر،    وبدع،  الدار احلصينة اليت احتضنت كل م     

املقصود خوجه، ثناؤنا املستطاب،      ، إىل الوالد املاجد سعادة عبد     ..رواد اللمحة الشاعرة  والطريفة،  
أن جينبنا الزلل يف    وأضرع إىل ريب سبحانه أن جيعل عملنا خالصاً لوجهه الكرمي،            والشكر اللباب،   و

 .انا أن احلمد هللا رب العاملنيآخر دعووالعمل، والقول 
 .بركاتهورمحة اهللا والسالم عليكم و -

 

  ))قصيدة الشاعر حممد جربان (( 
 :مث ألقى األستاذ حممد جربان قصيدة مسامهة منه يف االحتفاء بالطالب عصام مرزا، فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
خلق اهللا سيدنا حممد عليه أفضل      نسلم على خري    ونصلي  وحبمده نستفتح،   و بسم اهللا نبدأ     -
 :أمت التسليموالصالة 

 :أيها اجلمع الكرمي.. املقصود خوجه، أيها األخوة األعزاء  الشيخ عبد-
 .بركاتهورمحة اهللا و السالم عليكم -

 



 يطيب  -اخلالدة مبوضوعها   و نعم اخلالدة برموزها     - يطيب يل من خالل هذه األمسية اخلالدة         -
اهللا الزيد،    على رأسهم سعادة الدكتور عبد    و عن مجيع منسويب التعليم،      نيابةًو  يل أصالة عن نفسي،   

أمسيتهم ومدير عام التعليم باملنطقة الغربية، أن نشارك عائلة الطالب احملتفى به عصام مرزا، فرحتهم                
ال وام  ال شك أنه مل يدع يل من سبقوين جماالً لإلطراء، ال على الطالب عص              وذه األبيات املتواضعة،    

 .االستحسانوأرجو أن تنال القبول وعلى شيخه الكرمي، غري أنين أكتفي بتقدمي هذه األبيات، 
ــاين    ــرك أحل ــو بذك ــعاريوحتل أش

. 

ــي    ــا أرض ــية ي ــك التح ــباريول إك
. 

أفكــاريومــن وحــي فجــرك أنغامــي 
                                                            . 

إن قلــت شــعراً فمــا للشــعر مكــرمة 
. 

ــيل   ــن ل ــا ج ــتارِ وم ــاها بأس غش
. 

 زجــالًــا حــدا يب الشــوق أن أشــدو 
. 

ــأغالٍس   ــاٍن ب ــد احتض ــحاروبع أس
. 

ــبقاً  ــا ع ــبح يف آفاقه ــرق الص وأش
. 

ل أسراري ـي ك ـت كلمات ـا استجمع ـم
. 

رؤى قلــــيب حتــــدثينوحتــــية  
. 

ــدور يف داري  ــاخمات ال ــى ش ــن بن وم
                                                            . 

ــدنا  ــيم قائ ــحبة التعل ــي ص ــيوا مع ح
. 

ورمــز ذكــرى ألزهــى فــن معمــاري
. 

هندســـةوهــي املـــثال لتصــميم    
. 

ــي   ــبة يف نظمـ ــباريوإالَّ احملـ إخـ
. 

ن عمٍلـر م ـدت الفخ ـيا صحبيت ما قص    
. 

ن اجلار ـوى م ـوع ال شك  ـال خوف ال ج   
. 

اسـتقر األمـن يف بلديوعصـر زهـى      
. 

مــا بــني خمــتطف أو خلــس أســواري
            .                                                 

ــل    ــناس يف جه ــنا ال ــغبٍةووحول مس
. 

ــالم  ــن الس ــباريودي ــنهج ال ــذا م ه
. 

اـدل منهجه ـار الع ـأضحت بالدي شع   
. 

ــرب أعصــار  ــود مشــوخاً ع حتكــي اخلل
. 

ــية  ــري أمس ــى يف خ ــرجانُ زه ــا مه ي
. 

ي الدجى ساري؟ـم ف ـر جن ـمن سادة الغ  
. 

ــيم   ــن أق ــرهومل ــع أحض ــذا اجلم ه
. 

ــاري    ــناً بأفك ــافرت حي ــوة س بدع
                                                            . 

ــرفين  ــيه ش ــن أعن ــك م ــزيد ال ش ال
. 

ــارِ  ــٍح ألزه ــن نف ــر م ــذي اخلواط ه
. 

ــت  ــا محل ــري م ــبيالً غ ــم أالِق س فل
. 

ــدار  ــاحة ال ــذيل س ــم ج ــز العل ركائ
. 

يــا آل خــوجه طــوىب بعــد أن وطــأت 
. 

يا احلشــا عــزم بإصــرار  ويف ثــنا
. 

 ــع ــه ول ــات يف أعماق ــامكم ب عص
. 

ــاك   ــان ألفـ ــال مكـ ــواروفـ خـ
                                                            . 

ــنهل  ــناهلهأن ي ــن م ــبعاً م ــم ن  العل
. 

ــار    ــن الع ــجاياه م ــون س وأن نص
. 

ــدماً  ــه ق ــي ب ــزم أن منض ــنعقد الع س
. 

ــج احلنــيفة مضــماراً مبضــمار   
. 

ــه درراً  ــم يف أعماقـ ــرس العلـ ونغـ
. 

اِر؟ـب األشج ـن طي ـأليس طيب اجلىن م   
. 

ــوى دعائمــه  ــيت للطفــل مــن أق والب
. 



ســعاديت رمبــا ذابــت بأشــعاري   
                                                            . 

يــا ســاديت الغــر لقــيانا بكــم شــرف 
. 

ــذاري ــدمي أع ــا ملكــت ســوى تق فم
. 

ــذ    ــري مع ــن التقص ــنحوين ع رةفلتم
. 

ــٍف    ــرة يف ري ــد اجلزي ــاروفه أمص
. 

ديـه بل ـب)  زتـع(داً  ـي قائ ـحيوا مع  
. 

 

  ))قصيدة الشاعر أمحد املهدي(( 
  احتفاء بالطالب عصام فقال مث ألقى األستاذ أمحد املهدي قصيدة

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .بركاتهورمحة اهللا و السالم عليكم -
الصفاء، ألمسع شدو   و أتيتكم من بالد اليامسني، من رحم الورد اجلوري، من بالد احلب               -

 :كأين بابن الفريعة يغشى موائدكم فيقولوأشهد تكرمي نابغيكم، وبالبلكم، 
ــواد   ــن الس ــألون ع ــبلال يس  املق

                                                            . 

ــم  ــر كال  ــا ــىت م ــون ح يغش
. 

 

 رحلي يف   نار، ألحط روعة اجللّ وأريج البنفسج   و جئتكم من دمشق الفيحاء، حامالً عبق الزنبق         -
 أنتم  ؛ فطوىب لسٍ  ..فحول الشعر تلتف حول النابعة    وث  ِعكأين بعكاظ قد ب   وجملس ميمون مقصود،    

 .كبارهاويكرمه عظماؤها وهنيئاً ألمة يرتقي فيها مسو احلس يرعاه وفيه، 
بطون وها أنا أشهد اليوم والدة شاعر، فلتزف بشراه قبائل الصحافة            :   أيها اإلخوة الكرام   -
 ..ز، جتوز الفضاء عرب القنوات حاملة نبأ صداح دار الفكرالتلفا

اـاأللقوج  ـومن ضحى الشمس ضم الوه    
. 

مـن غـرة الفجـر شـعر بالسـنا عبقا 
. 

ــوار    ــزغب باألن ــروفه ال ــاوح اتفق
                                                            . 

ــلت  ــار فاغتس ــذى املعط ــته بالش لون
. 

حــرفاً جيــنح إن حاكيــته خفقــا   
. 

ــدم  ــة ب ــن خلج ــاً م ــغته كَِلم وص
. 

اـن رمق ـني م ـرك يغري ع  ـت شع ـغزل
. 

ــته  ــوجد رقّ ــي ال ــعور حتاك ــن ش وم
. 

ح ما انبثقا  ـور الصب ـنواج  ـل س ـواللي
. 

ــو تلم   ــنت ل ــنجوم مت ــر ال ــازه لمه
. 

احلدقاوب  ـاكي القل ـت شروداً حت  ـرف
                                                            . 

والعطـــر هـــوم مفـــتوناً بقافـــية 
. 

ــ ــا وش ــته اتلق ــدق، إن دغدغ يته الص
. 

ــه  ــتين احلــس شــعراً فانتشــيت ب أمسع
. 

اـدا يقق ـد غ ـر، أم وج  ـحروفك السح 
. 

يــا باعــث الــوهن إين يف اهلــوى تعــب 
. 

األرقــاووأعــذب الشــعر ميحــو اهلــم 
. 

ــا  ــكا أرق ــب إن ش ــب حم ــتلوه ص ي
. 

دقاـعذب الشعر ما ص    وىن  ـمعوناً  ـحل
                    .                                         

يسـمو اجلمـال إذا مـا الشـعر سـامره 
. 



ــزقا  ــي م ــاالَ خافق ــي أح ــح حس ووي
. 

ــنين  ــعر يفت ــح الش ــعر، وي ــنه الش لك
. 

ــم ــرقا  وأرس ــواناً إذا ط ــن أل  احلس
. 

ــده  ــا أكاب ــم أنســى م ــه اهل ــو ب أجل
. 

د فلقا ـرف ق ـوح احل ـم مج ـواحلسن رغ 
. 

ــته  ــم رق ــندي مجــوح رغ واحلــرف ع
. 

ــا  ــا علق ــزناً باحلش ــح ح بالصــرب ميس
                                                            . 

ــزراً  ــم مؤت ــل اهل ــوء حبم ــد أن وق
. 

حــب عنــيف حتــدى الكــرب فانســحقا
. 

لكـــن يل كـــربياء ال يطاوهلـــا 
. 

صـنوان مـا اخـتلفا ال بـل مهـا اتفقا           
. 

ــنتووالكــربياء   ــن ف ــب م ــا يف القل م
. 

ال ملقـــاو زوراً جيســـد احلـــرف ال
. 

هـــذا عصـــام أمـــان اهللا حيرســـه 
. 

و عارضاً فرقا  ـم يكس ـي البه ـكالربق ف 
                                                           .  

ــبقا  ــذرا س ــتاز ال ــن جي ــدد اللح جي
. 

ــدقا    ــد الغ ــجوناً تنش ــرت يفّ ش أث
. 

ىسنـم  ـر القوي ـر الفك ـصداح يا شاع   
. 

ــب   ــوع احل ــراِم تض ــبقاودار الك احل
. 

مــا تلقــاه مــن كــرٍم) خــوجه(بــدار  
. 

ورغــم أنفــي هلــذا البــيت قــد ذلقــا
. 

أنـأى عـن املـدح خـوفاً مـن مفاوزه 
. 

عشـِق ميـم دار مـن عشقا       يـا رائـد ال    
                                                            . 

ــاقٍ   ــٍق بعش ــود عش ــهمقص ــيم ب  
. 

 

  ))كلمة األستاذ حييى السماوي(( 
 :الكلمة التاليةمث ألقى األستاذ حيىي السماوي 

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 .بركاتهورمحة اهللا و السالم عليكم -
الفضيلة :   كليمة قصرية، أنا على يقني أن شيئني يف هذه األرض الطيبة ال يعرفان الشيخوخة               -

أحسب أن ما   وإنكما األكثر فتوة منا؛     :  حممد حسن الفقي  و اجلواهري   مرة قلت ألستاذي  .  الشعرو
أننا على رغم فتوتنا    وشباباً من مجيع أفراد قبيلة الشعر،       ون صحيحاً، ذلك أما األكثر فتوة       قلته كا 

 عصاماً ولد من رحم     إن الفيت :  الليلة أقول ونعجز عن اللحاق ما حىت حني يسريان على عكازين؛           
 .الشعر شاباً قوي البنية معافاً

ن تلقاء نفسها غري أا تبقى حباجة لليد اليت          مثل الكمأ الربي تنبت م     - أيها األحبة    - املوهبة   -
املقصود خوجه ستكون     أديب الكرم الشيخ عبد   وأحسب أن كرمي األدب     وتضعها على آنيتنا املعرفية،     

 تبدأ براعم صغرية فالفيت عصام      لئن كانت الزهور  ونعم اليد؛ فالليلة قد أوقفتنا على واحة شعرية طيبة،          
أعين ا تلك املرحلة اليت يكتب فيها       و أن مير مبرحلة الطفولة الشعرية،       بدأ غصناً أو رمبا شجرة، دون     

 .الشاعر قصائد ال متتلك القدرة على الوقوف على قدمني ثابتتني



-      الشيخ عبد   هكذا خيل يل حني تفضل علي       لذا أحسب  و عصام،   املقصود بأن أقرأ قصائد الفيت
شجرة شعرية حتجب بظالهلا اآلخرين، أو الكثري من        لعل الغد سيشهد فيه     وأن عصاماً أكرب من عمره،      

 أظنه قد بدأ اإلخالص هلما؛ ففي قصائده عرفت       وللفضيلة،  واآلخرين، شريطة أن خيلص عصام للشعر       
 - فيما قرأت له     -ال أدعي أن عصاماً     .  استحم قلبه مبياه الصلوات   وأن عصاماً قد رضع لنب الفضيلة       
 . متأكد من أن رمحه الشعري سينجب هذا اجلديد يوماًقد جاء باجلديد الشعري، بيد أنين

- رين فيه هو امتالكه أُ      :   أقول  واحلق موسيقية صافية، متثلت بإجادته حبور الشعر        ناًذإمنا 
عروضه، دون أن يكون قد درسها دراسة أكادميية، فجاءت قصائده سليمة الوزن باستثناء القليل من               و

إذا و الطيبون أن شعراء املعلقات مل ينجو من زحاف يف قصائدهم،            تلك كما تعرفون أيها   والزحافات،  
خباصة وكان املألوف أن الشعراء يبدؤون مراحلهم الشعرية بالغزل، لكونه أقرب إىل وجدان الشاعر،               

اإلسالمي، المثاً  ويف بدء ميالده الشعري، فإن عصاماً بدأ ميالده الشعري كبرياً، بدأه بالشعر الوطين               
احلق وشجي؛ فهو   حيناً ي و يشجو   ، مرةً ..حيناً مفترشاً بأحداقه هذه األرض الطيبة     وو حيناً،   جرح سراييف 

و ميتلك أدوات الشعر، شاعربشجرته الشعرية غابة كاملةلرمبا لن يكون بعيداً اليوم الَّذي يصنع . 
لحمي، النفس امل وهو امتداد القصيدة    و مثة ميزة أخرى وجدا يف شعر الفىت الناضج عصام،           -

الكامل، واملديد  و  مِلالرو  زِج شعري بدءاً باهلَ   قدرته على إرساء سفينته الشعرية يف أكثر من حبرٍ         و
  أكرب  مبجزوءات عديدة؛ باختصار كثيف أحسب أن عصاماً ولد كبرياً، أو هكذا يبدو يل فىت               اًانتهاءو

 جذع الزمن حني خيلص     سينقش امسه على  وأن قامته الشعرية ستحجب يوماً الكثري،        ومن عمره،   
للنبالءمشاكس ال يروض نفسه إالَّو للشعر، فالشعر عنيد . 

املقصود خوجه، شكراً للمحتفى به، شكراً هلذه الوجوه           شكراً للشيخ األديب األستاذ عبد     -
 . فاضل تنبض بشاشة، شكراً لكل حرٍفكما لو أا قلوب.. اليت أراها أمامي

 .بركاتهورمحة اهللا و والسالم عليكم -
 

  ))قصيدة شعرية لألستاذ حممد سعيد بابصيل(( 
 منه ذه املناسبة، قدم هلا مبقدمة       مث ألقى الشاعر حممد سعيد بابصيل قصيدة شعرية مشاركةً        

 :نثرية قال فيها
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
فون حوله  اتمع إذا ما ظهر فيهم نابغة يف أي فن من الفنون، فإم يلت              و ما أسعد الفرد     -

 نغال دون م  و  قد بذلوا له كل مرختصٍ    ويكافح عن حرمام، فتراهم     ويسددونه لينافح عن كيام،     و
 .أو مراءاة



 الشعراء منهم؛    هكذا عرفناهم منذ عهد اجلاهلية األوىل، يعتزون بنوابغهم أينما كانوا خاصةً            -
به ..  عزهموقامام، كما أم مالذ فخرهم      تعلو  وتارخيهم الَّذي ترتفع به هامام،      وفهم ديوان حيام    

، ..إن صال معه يصولون   وعليه يعتمدون، إذا قال يستمعون،      وخيتصمون،  وإليه يرجعون   ويسودون،  
 ..فإما إىل نصر شريف، أو موت كرمي عفيف

 فقد وهبه اهللا حاسة شعرية مبكرة،       - إن شاء اهللا     - وابننا احملتفى به هو أحد هؤالء النوابغ         -
سار على  وسيكون له مستقبل مشرق إذا ما استمر يف خطواته،           واد ا هذا امليدان الشريف،      سريت

 .النهج القومي السليم
إنين و؛  ..اًرثاءوعتاباً  وإخوانيات  ومدحاً  ومحاسة  :   لقد أدىل بدلوه يف عدد من أغراض الشعر        -

أال يتعلق ا،   ولص منها   التشاؤم ترين على بعض أشعاره، أرجو أن يتخ       وألرى عليه مسحة من احلزن      
أن يطرح جانباً تلك النظرة اليت      والتفاؤل،  وهو يف هذه السن أن يستقبل احلياة بالفرح         وفما أجدره   

 !!.ال قدر اهللا.. رمبا غلبت عليه فيستمر يف استساغتها بني حني آخر
ا معجمه   كما أنين أرى يف حمصوله اللغوي دليالً على اجتاه حفي باللغة الفصحى اليت يضمه               -

الشاب، أمتىن أن يستمر يف االستزادة من قراءة عيون الشعر يف مصادره األصيلة الرائعة يف كل                   
 .حديثها؛ فما أجدره أن ينال ما نتمناه له مجيعاًوقدميها : العصور

حسبك يا عصام أنك أحد أشبال هذا الوطن الَّذين سوف            :   وحسيب أن أمهس يف أذنه      -
   االعتزاز الَّذي يتمناه لك    و مراقي الفخر    - بإذن اهللا    -لسوف يرقون   ود،  يلمسون بأيديهم صهوات ا

 .ألهلك ذخراًواسلم للوطن فخراً، و.. كل حمبيك
 .اب هذا الوطنبألمثاله من شو وهذه حتية شعرية أهديها له -

 

  ))دعاءوأمنية (( 
ــب  ــن حنـ ــتار يف مـ ــرانا حنـ أتـ

. 

ــاماً  ــا عص ــرأبتي ــوب اش ــك القل  ل
. 

ــٍد  ــل يف غ ــرى -فه ــرئب؟- ت  تش
                                                            . 

ــعر  ــة الش ــاء يف زمح ــم أض ــت جن أن
. 

  ــرق ــب ش ــيه يف احل ــربويرتض غ
. 

ــتماء   ــيك انـ ــون فـ ــنا آملـ اًإنـ
. 

حــبوفاــد شــوق  . وجاهــد
. 

فامحــل الــراية املضــيئة للمجــد 
. 

  ــب ــو خن ــنه، فه ــن معي ــرتوي م ي
. 

ــذا فلـــتكن لغـــريك معـــىن  هكـ
. 

 ــب ــيك رح ــدى ف ــبق فامل ــم الس حط
                                                   .          

يــا ابــن مــن أنــت ســيداً ال مســوداً 
. 

ــئس  ــريك -ال تبتـ ــبو- فغـ  حيـ
. 

ــان  ــن اإلمي ــزيِد م ــم بامل ــق احلل حق
. 



بـب صع ـا الصع ـريها، فم ـوالتمس غ 
. 

ــرعها  ــة فافت ــت غاي ــد نل ــبك ق ه
. 

ــبو   ــيس خي ــدى ل ــن اهل ــافالت م ح
. 

هكـــذا فلـــتكن حـــياتك دومـــاً 
. 

ربللمجــــراِت دو.. تترامــــى
                                                            . 

يف غـــٍد تعبـــر الصـــواريخ أُفقـــاً 
. 

ال أُمـــاري فأنـــت فـــيه احملـــب
. 

ــبي  ــادرع يف س ــوباًف ــم ث ــن العل لها م
. 

ــبو    ــيس تك ــاً ل ــت دائم ــا عش م
. 

ــوقاِد  ــِل ال ــن األم ــعلةً م ــتكن ش فل
. 

   وملــيكاً يفديــه بالــروح شــعب
. 

ــباباً  ــبالد شــ ــظ اهللا للــ حفــ
. 

 

  ))قصيدة شعرية لألستاذ حممد إمساعيل جوهرجي(( 
 :مث ألقى األستاذ حممد إمساعيل جوهرجي القصيدة التالية، فقال

أمجعني،  اإلنسانية األول سيد اخللق      السالم على معلمِ  والصالة  و بسم اهللا الرمحن الرحيم،      -
 .صحبهوعلى آله و

 : احلضور األهل- األهل احلضور -
األوىل يف  :  تقدير؛ عندي مالحظتان  و   يكن لكم كل حبٍ     عليكم من أخٍ   سالم:   أيها اإلخوة  -

كيف أا  واملقصود خوجه، حيث شرح وظيفة أثانينه،         الكلمة الضافية اليت ألقاها أخي األستاذ عبد      
تم برجاالت الفكر    وعىن  تودب  األو العلم؛ وددت  بشرحية جمهولة يف     أخي الكرمي االحتفاءَ    لو أضاف 

جمتمعنا، هذه الشرحية هي أبعاض من الناس من السائقني، من املعلمني، من أصحاب البقاالت،                  
صلوا م إىل درجة كبرية يف التعليم، هؤالء ضحوا بالكثري،           وبنام، و واستطاعوا أن يعلموا أبناءهم     

اجعل كل ما مسعته اليوم من      :  م أمثال هؤالء؟ أما مالحظيت األخرية فهي البين عصام، ابين         فلماذا ال نكر  
هاته الكلمات  وهاته األلفاظ،   وال تغرنك هاته األساليب،     ومشجعاً لك،   واجعله حافزاً لك    ..  إطراء

نك ما زلت يف   تذكر أ وكن قوياً يا عصام تعلم      ..  إخوانك؛ كن قوياً  وأساتذك  واملعسولة اليت قاهلا آباؤك     
إىل استقصاء  وإىل االستفادة،   والطريق أمامك حيتاج منك إىل تكثيف اجلهد،          و..  بداية الطريق 

 .استكناه الغد بكل أبعادهواستشراف و
 

  ))قصيدتي هي ليلة وفاء(( 
عشـــبو.. وســـط أحـــراٍش

. 

ومضـــت تـــرفل تـــيهاً 
. 

ــتلت  ــيبوابـ ــندِب.. قلـ بـ
. 

ــاين  ــوق األمـ ــيجت شـ هـ
. 

ــين  ــرت عـ ــوثِب.. نفـ بـ
. 

كلمــــا قــــربت مــــنها 
. 



ــا ــنيب.. لفحهـ ــرى جبـ يضـ
. 

ظبـــية كاحلـــور طُهـــراً 
. 

بقلــــيب.. إنــــه نــــبض
. 

 شـــعرلـــيس يف قـــويلَ  
. 

يلـــيب.. طاهـــر احلـــس 
. 

ــتهاين  ــديك الـ ــاء يهـ جـ
. 

ــري ــتم خـ ــحب.. ومجعـ صـ
. 

اًحــــني أبديــــتم وفــــاء 
. 

ــربِ   ــتات قـ ــلنا أشـ وصـ
. 

يف زمــــان بــــات فــــيه 
. 

ــتفاٍء ــريب.. باحـــ للمـــ
. 

ِنلْــــتم ســــبقاً عظــــيماً 
. 

ــنيب   ــنفس يـ ــيلُ الـ وأصـ
. 

ــيكم  ــر فـ ــيزيد الفخـ سـ
. 

هـــن مـــن أكـــرم صـــلِب
. 

ــيات  ــال زاهـ ــن خصـ عـ
. 

ــاٍت وكـــــب.. ودراســـ
. 

إنكــــم طــــالب علــــم 
. 

لكـــــتِب.. باطالعـــــاٍت
. 

تــــنهلون العلــــم ــــالً 
. 

ــوبِ    ــِل ص ــن ك ــرعاً م مش
. 

تفــــتحون اــــد بابــــاً 
. 

ــثلما ــرِب.. مـ ــالس حـ أحـ
. 

تعـــتلون اـــد صـــهواً 
. 

ــاٍت ــوق هامـ ــهِبو.. فـ شـ
. 

وجتولــــــون صــــــياالً 
. 

ــحبِ   ــوق س ــوراً ف ــل نس ب
. 

فنـــرى فـــيكم رجـــاالً 
. 

ــاز  ــرب إجنـ ــزِبو.. عـ حـ
. 

ــنا    ــر عـ ــون األمـ ..حتملـ
. 

ــاٍت ــيب .. مهسـ ــن حسـ كـ
. 

فـــإذا مـــا جـــئت أشـــدو 
. 

ــناً ــاد.. معلـ ــيب.. أبعـ عجـ
. 

ــنها  ــعر مـ ــيض الشـ أن يفـ
. 

ــتفاالت ــنيب.. الحـــ تـــ
. 

 ــي ــبض خفــ ــا نــ إــ
. 

ــاً  ــاء دفاقـ ــوِب.. جـ كصـ
. 

وفــــاٍءوعــــن صــــفاٍء  
. 

بقـــــرِب.. فيوافيـــــنا
. 

يرســـم األحـــالم تـــيهاً 
. 

صـــادقاً مـــن غـــري ريـــِب
. 

دوم احلـــب فيـــناكـــي يـــ 
. 

 ــب ــاً باحلـ ــيب.. مفعمـ يصـ
. 

فــإذا مــا ارفــض شــعري 
. 

ــوت الـــتأيب   ــلٌ صـ حامـ
. 

فـــألن الشـــعر عـــندي 
. 

ــديٍح ــِب.. ملـــ أو لكســـ
. 

ــعري يـــوماً  ــن شـ مل يكـ
. 

ِلعـــــيِب.. أو إلســـــقاط
. 

ــاء   ــيٍهوأو إلرضـــ جـــ
. 

ــكو ــني يشـ ــب.. حـ للمحـ
. 

ــى  ــوح املعنــ ــه بــ إنــ
. 



ــتةَ ال ــِلنبـ ــديب.. وصـ ـ
. 

ــا زلـــت أرعـــى  فأنـــا مـ
. 

كصـــِب.. راقـــص الـــنجوى
. 

اًوأوافــــــيها حفــــــاء 
. 

ــالمايت ــيبو.. وســـ حـــ
. 

ــيكم  ــيايت إلــــ فتحــــ
. 

ــري  ــن غ ــادقاً م ــذِب.. ص ك
. 

البـــتداٍر جـــاء مـــنكم 
. 

ــعور ــبِ .. بشـ ــد رطـ جـ
. 

ــنا  ــم فيــ ــين أحلــ إنــ
. 

ــال ب ــد إحمـ ــدِبو.. عـ جـ
. 

يـــــنعش اآلمـــــال يفَّ 
. 

 ــرس ــه عـــ ريبو.. إنـــ
. 

ــرح شـــفافاً  ــم الفـ يرسـ
. 

 

 . والسالم عليكم-
 

  ))الرمحن سهيل عجينة كلمة الطالب عبد(( 
 :الرمحن سهيل عجينة، فقال مث حتدث الطالب عبد

 .رمحة اهللاو السالم عليكم -
 .الرمحن سهيل عجينة ب عبد ابنكم الطال-
 . من املدرسة النموذجية االبتدائية الثانية بالصف األول االبتدائي-
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..األشعاروبعطر احلروف .. أحييكم-
 ..األطياروحتف ا األحالم ..  أرش عليكم الكلمات-
 ..األزهاروباحلب ..  وأهديكم سالماً عاطراً-
 ..معلميويا آبائي .. األدباءوالشعراء  يا ساديت -
 ..أمام ناظري.. تلك اليت افترشت اجلدار..  ليست سبورةً سوداء-
 ..رأيت املعلم يرسم فيه الضوء..  أسود لكنها ليلٌ-
 ..رأيت جنوماً تلمع حتت أصابعه..  بأصابع الطباشري البيضاء-
 ..اليت لن تفوت فرصة املاء.. صغريةأنا النبتةُ الو..  رأيت غيوماً متطر حتت كفَّيه-
 ..ملزيد من القطرات..  سأفتح مسامي-
 .. وأرسلُ أغصاين ملعانقة اهلواء-
 ..رأيتو.. رأيت:  يا ساديت-
-ما أمجل أن تروا بعيوين..  وجئت ألحدثكم عن رؤياي.. 



 .. الظالم على جدارالَّذي يكتب.. إىل املعلمو..  فانظروا إىل الليل الَّذي يمحى-
 .. جنوم املستقبل-

  ))كلمة الطالب االبتدائي يوسف أبو ز�ادة(( 
مث ألقى الطالب يوسف أبو زنادة من طالب الفصل الرابع باملدرسة النموذجية االبتدائية              

 :الثانية جبدة، فقال
 .بركاتهورمحة اهللا و السالم عليكم -
 .موذجية االبتدائية الثانية جبدة ابنكم الطالب يوسف حممد أبو زنادة من املدرسة الن-
 .طريق النجاح:  أقدم لكم قصيدة بعنوان-

أفكـــــاريووجمهـــــودي 
. 

ـ   ى كـــتيبرفيقـــي للعلَــ
. 

ــذاري  ــلَّ أعـ ــوي كـ وأطـ
. 

ــــا أمســــو إىل هــــديف 
. 

ــي ويف ع يف داريوقلــــــ
. 

ــتيب  ــم يف كـ ــت العلـ حفظـ
. 

ــاري   ــل أـ ــت كـ ففاضـ
. 

وصـــنت العلـــم يف صـــدري 
. 

ــدي  ــرى جـ ــراريويـ إصـ
. 

ــيتأُ  ــيت أو أخـ ــي يف البـ خـ
. 

فـــــرجاريووكراســـــي 
. 

يــــراين حــــامالً قلمــــي 
. 

ــاء  ــر املــ ــنارووســ الــ
. 

ــفها  ــون أكشـ ــبايا الكـ خـ
. 

ــنظار  ــن غـــري مـ ــنا مـ هـ
. 

 ها األرض أبصــــربــــالد
. 

 ــد ــال كــ ــفاروبــ أســ
. 

ــرفها  ــناس أعـ ــنون الـ فـ
. 

ــعاِروومــــن نثــــر  أشــ
. 

مبـــا فـــيها مـــن الســـلوى 
. 

ــٍف   ــن وصـ ــراِروومـ أسـ
. 

ا حتمــل مــن نشــوىومــ 
. 

ــباري   ــل أخـ ــت كـ وتاهـ
. 

وإن ضــــاقت يب الدنــــيا 
. 

أحـــــباريوويف ورقـــــي 
. 

ــتيب  ــون يف كـ ــدت العـ وجـ
. 

 .رمحة اهللاو والسالم عليكم -
 

  ))ارصلمة الطالب هشام َ� ك(( 
 : من ثانوية اجلموم الكلمة التالية)هشام نصار(مث ألقى الطالب 

 .السالم على خري خلق اهللا أمجعني، سيدنا حممد والصالة و احلمد هللا رب العاملني، -



 : أصحاب السعادة أيها احلفل الكرمي-
 

 .بركاتهورمحته وم اهللا عليكم  أحييكم بتحية أهل اجلنة حتيتهم يوم يلقونه سالم، فسال-
 

 باسم مدرسة اجلموم الثانوية بإدارة تعليم مكة املكرمة، أهنئ زميلي الطالب عصام يف حفل                -
 :الدامي يقول فيها أهدي له هذه األبيات، للشاعر الدكتور حممد هاشم عبدوتكرميه، 
 

ــر ــيه  أس ــىت مباه ــرف يف ش ح الط
. 

وقفــت يف الــروض مســحوراً مبــا فــيه 
. 

ــم يف دٍل   ــر يبسـ ــيِهووالزهـ يف تـ
                                                            . 

ــبه  ــى غصــٍن يداع ــنو عل فالغصــن حي
. 

يســقيه ويقــبلُ الشــجر احلــاين    
. 

واملـــاُء يعـــزف أنغامـــاً معطـــرةً 
. 

ن فيهِ ـر م ـأن السح ـىت ك ـيشجيك ح 
. 

 ـ  والطــري يةً يــبعث لألمســاع أغنـ
. 

ــويِه؟ ــِن يط ــى باحلس ــربيع أت ــل ال ه
. 

 ــب ــره عج ــتاٌء أم ــذا ش ــت ه فقل
. 

ــيهِ  ــت قوافـ ــاعر رقّـ ــه شـ كأنـ
          .                                                   

ــنن  ــى ف ــىن عل ــر ع ــال يل طائ فق
. 

صـــغنا ملعهـــدكم حفـــالً حنيـــيِه
. 

  ــيم ــا نق إن ــراح ــنا األف ــثلكم ه  م
. 

ــه  ــذا احلســن يهدي  ــاء ــروض ج فال
. 

ــبغوا  ــبالكم ن ــرى أش ــرنا أن ن ــد س ق
. 

أقـــرام رائعـــاٍت مـــن أغانـــيِه
. 

واـن سبق ـدى مل ـد أه ـِك ق ـوطائر األي  
. 

ــد   ــين األغاري ــيهِ وم ــابت معان انس
                                                            . 

تـر فانطلق ـك هجت الشع  ـيا طائر األي   
. 

ــرٍ   ــن مث ــنون م ــيهِ جي ــت جمان  طاب
. 

يـا فتـيةً يف سـبيل العلـِم قـد سهروا 
. 

ــويهِ   ــر حت ــذي الفك ــىن يغ ــل مع بك
. 

ــغلوا  ــتب فانش ــيوم بالك ــت ع هام
. 

ــيهِ   ــريقاً يف ماله ــباب غ ــى الش أمس
. 

ي زمٍنـون ف ـي الك ـوأعرضوا عن ماله   
. 

ــويهِ   ــٍم يق ــن عل ــد م ــد للمج ال ب
                                  .                           

ــثلةً  ــد أم ــبحوا للمج ــيةً أص ــا فت ي
. 

ــهِ   ــنا نغذيـ ــدما كـ ــه بعـ بعلمـ
. 

 ينفحناربـروا كيف أمسى الغ   ـا انظ ـهي 
. 

 ديـــهومشـــس أنـــدلٍس بـــالعلم
. 

ــاً ضــلَّ ســالكه  ــا ظالم كانــت أوروب
. 

إن كــنا نــناديه ووالغــرب خيــبا  
. 

ــيا   ــاتذة الدنـ ــنا أسـ ــاوكـ قادـ
. 

ــل  ــيِه؟فه ــاٍض نناج ــنا م ــود ل يع
                                                            . 

ــدنا  ــن ي ــر م ــٍز ف ــنا ِلع ــيوم تق وال
. 

ــيهِ    ــو ببان ــذي يعل ــناء الَّ ــذا الب ه
. 

ــدين   ــم ويف ال ــدكموالعل ــالق جم األخ
. 

ــيه   ــد حيم ــرب درع ا ــوحدة الع ف
. 

مـم رحِ ـى لك ـق الفصح ـوكل من نط   
. 

 
 



 

  ))سن حسني املطريياحمل كلمة الطالب عبد(( 
 :احملسن حسني املطريي من ثانوية منرة القصيدة النبطية التالية، فقال مث ألقى الطالب عبد

 .بركاتهورمحة اهللا و السالم عليكم -
 مين ألخي عصام مما استثار قرحييت، فتمخضت عنها هذه              هذه قصيدة نبطية مشاركةً     -

 :الكلمات، فأرجو أن تنال اإلعجاب، عنواا
 

  ))شاعر حجازيوعلم (( 
ــبني  ــراب ال ــد غ ــويلوينش ــين ال يغ

. 

يـالـل للي ـي اللي ـل طَ ـجهل طواين ِمث   
. 

لـد جي ـل بع ـور حتكي جلي  ـوالعلم سط 
            .                                                 

ــم   ــايلوأيب العل ــو رأس م ــم ه العل
. 

ينســج خــيوط العلــم ضــوء القــناديل
. 

ــر   ــني القم ــيايلوب الشــمس ســود الل
. 

وإن اونت ينتهي من حياتك كل معىن مجيل       
. 

ايلـوق ع ـب ف ـك ينكت ـإن تعلمت امس   
. 

م سهيل ـن جن ـاحلب م ودق  ـالصوالعلم  
. 

ــة    ــمة حجازي ــازيونس ــاعر حج ش
. 

ي النيل ـن شاط ـوردة صدق أهديها لك م    
                                                            . 

ــين     ــدا م ــي غ ــايلوالل ــي بق الل
. 

 قــبل مــا يطفــح الكــيلليــتك جتــيين
. 

ــام     ــرحة األي ــا ف ــايلوي ــنك تع ي
. 

ن الليل ـى م ـم أحل ـواهللا لَخلي ار العل   
. 

ــايل  ــر ت ــن العم ــي يل م ــان باق وإن ك
. 

ــيل ــه مث ــدري إنــك بالكــرم لَ ــا ي م
. 

الـود الرج ـي ج ـال حامت الط  ـني ق ـم 
. 

ــيل  ــا مي ــوي م ــزمك ق ــثين ع ــا ين م
                         .                                    

لـة الكي ـن طفح ـرخ امليزان م  ـلو يص  
. 

 

  ))كلمة احملتفى به(( 
 :مث حتدث احملتفى به عصام أمان اهللا مرزا خباري، فقال

 .به نستعنيو بسم اهللا -
 .صحبه أمجعنيوعلى آله ونا حممد، أسلم على املبعوث رمحة للعاملني سيدو وأصلي -
 .. أما بعد-
 .بركاتهورمحة اهللا وفسالم اهللا عليكم :  فأحييكم بتحية اإلسالم اخلالدة-



يف هذه اللحظات املباركات، أن أتقدم خبالص االمتنان         وذه املناسبة العطرة،    و يطيب يل    -
ألبسوين ثياباً  و أن يشاركوين فرحيت الليلة      أخويت األعزاء، الَّذين أبوا إالَّ    واحلب إىل أساتذيت األجالء     و

 أن أرد شيئاً بسيطاً منها؛ كما ال أنسى أن أشكر مضيفنا سعادة األب               -اهللا  و  -من اإلطراء أعجز    
األدباء، والشعر  والعلماء  و أن يكرم العلم     املقصود خوجه، الَّذي أىب على نفسه إالَّ        الوالد األستاذ عبد  

اإلسالمي، ضارباً بذلك أروع    و بل جتاوز ذلك ليشمل العاملني العريب        ال على مستوى وطنه فحسب،    
جعله نرباساً ينري الطريق لطلبة العلم؛      والتضحية؛ فجزاه اهللا عن ذلك خري اجلزاء،        واألمثلة يف التكرمي    

هل جزاء  :  هذا النهج القومي هو أحد املبادئ اليت نصت عليه شريعتنا الغراء مصداقاً لقوله تعاىل               و
 :حسبنا من قول أحد الشعراءو. حسان إال اإلحساناإل

  ــد ــبدأُ اخلالـ ــنا املـ ــى لـ ويبقـ
. 

متــــوت املــــبادئ يف مهــــدها 
. 

ــزوالً  ــاعدونــ ــركبنا صــ مــ
                    .                                         

 مـــراكب أهـــل اهلـــوى أُختمـــت
. 

ــد ــلُها فاســ ــطورة أصــ واســ
. 

ســــوانا يلــــوذ بعــــرافٍة 
. 

  ــواحد ــنا الـ ــنا ربـ ــنحن لـ فـ
. 

ــام  ــناس أربــ ــدد الــ إذا عــ
. 

 

 شبالً من أشبال هذا الوطن األغر، ليس       إن الشخص املاثل أمامكم ليس إالَّ     :   أيها احلفل الكرمي   -
وىل ها أنتم اليوم تقطفون أُ    وا بأيديكم،    غرسة غرستموه   ابناً من أبناء هذه األمة ايدة، ما هو إالَّ          إالَّ

هذا وباكورة ينعها بإذن اهللا؛ مل أكن يوماً من األيام ألختيل أنين سأحظى مبثل هذا التكرمي                   ومثراا  
 ال تكرمون فرداً واحداً، بل تكرمون جيالً كامالً          -ذا التواجد   و  -الشرف العظيم، إنكم اليوم     

مهم ليقوموا بدورهم املقدس الَّذي ميلى عليهم، كوم من أبناء          تستنهضون مه وتشدون من عزائمهم،    و
أطلت الرسالة احملمدية   وانبجست أنوار احلق،    وهذه األرض الطيبة اليت انطلقت منها دعوة السماء،          

 .الغراء لتشمل العامل جبالهلا
ــاد   ــتاله األحق ــي وتغ ــر العم الفك

. 

 ــنا ب ــا ه ــن ه ــاٍملم ــري لع ــث البش ع
. 

ــمِ    ــري بلس ــل خ ــداِء اجله ــنا ل ك
                                                            . 

ــٍل  ــنا بكـــل حمافـ رفعـــت بيارقـ
. 

بــالعلم باإلميــان ال ســفح الــدمِ   
. 

ــنا  ــزمان لعدل ــى ال ــوك عل ــنا املل ك
. 

ــندمِ    ــياين ي ــر الل ــر نص ــن ينتظ م
. 

ــراً  ــبين حاض ــيوم ن ــباب ال ــيا ش ه
. 

 

 ال شك أن اإلنسان منا ال يستطيع أن ينسب لنفسه الفضل فيما وصل إليه، بل إن املرء منا ما                    -
شخصيات عديدة، وضعت كل واحدة منها بصمتها املميزة عليه؛ فال           وخربات  و نتاج جتارب    هو إالَّ 



 األفاضل الَّذين كانوا    أشكر معلمي و،  ي عل  كانت له يد   أشكر كل إنسانٍ  وأنسى يف هذا املقام أن أذكر       
 .هذا هو املرجو دائماًوأحبوهم؛ وقدوة صاحلة فاقتدى م أبناؤهم 

جيعل تفرقنا بعده   وأسأل اهللا العلي القدير أن جيعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً،           :   ويف اخلتام  -
آخر دعوانا أن احلمد هللا     ورك ألصحاا؛   يباوأديب،  و   عاملٍ أن جيعل هذه الدار قبلة كلِ     وتفرقاً معصوماً،   

 .رب العاملني
حنان جتاه  و  هذه القصيدة كتبتها حماوالً التعبري عما خيتلج يف صدري من حبٍ           )  أماه( قصيدة   -

 .رعاهاووالديت الغالية، حفظها اهللا 
وقــــاِرووتصــــلّبت يف هــــدأة 

. 

اريـدى أشع ـع ص ـي م ـخشعت حروف  
. 

دومنــا إشــعارِ وحــويل الوجــود  
                                                            . 

قـد دجىوفصـمت أحتـرم السـكونَ        
. 

س األنــوارِ  ومضــى يمقــد شــع
. 

ــيلُ    ــق ذاك الل ــناووانش ــثق الس انب
. 

يغشــي ضــياه مــدارك األبصــارِ   
. 

 قــادم بــاِهللا هــل هــذا مــالك
. 

حلــِن كــناري ويف بلــبٍل يشــدو  
. 

ــا  ــود وراَءه ــدا الوج ــمت فش وتبس
. 

ــثار    ــى القي ــور عل ــا ح  تــن غ
                                            .                 

ــنوةٌ  ــي غ ــا ه ــين كأمن ــت ب قال
. 

ــاري    ــنان اجل ــر احل  ــا ــاه ي أم
. 

ــؤاد     ــب الف ــا ح ــاه ي ــألهوأم م
. 

كالـــتائه الظمـــآِن وســـطَ قفـــاِر
. 

ــتين  ــنانِك ِخلْ ــئت إىل ح ــإذا ظم ف
. 

تســقي الفــؤاد كــرمحِة األمطــارِ   
. 

ــةٌ  ــك رمح ــي فعطف ــا روح ــاه ي أم
. 

ِريســـخو دومنـــا إقـــتاويعطـــي 
                                                            . 

 ــر ــود عام ــر ج ــت البح ــاه أن أم
. 

ــوب   ــكىن القل ــارِ وس ــةُ األنظ راح
. 

   يف كلماتــهأمــاه أنــت احلســن 
. 

فــإذا احلــياة تــدب يف األعمــارِ   
. 

أمــاه أنــت الشــمس ترســلُ ضــوءها 
. 

ــدارِ  ــة األقـ ــا دوامـ ــادت ـ مـ
. 

 إذاأمـــاه أنـــت مـــالك رمحـــاٍت 
. 

أرشـــدتنا مـــا مســـلك األبـــراِر
                                                            . 

ــيقِني   ــىن الـ ــنا معـ ــبهوعلمتـ حـ
. 

حـــتماً ســـيغدو طـــيب األمثـــار
. 

ــادها  ــبذور حص ــاألمس ال ــزرعت ب ف
. 

ــاري  ــاةُ رٍب بـ ــاتك مرضـ مرضـ
. 

ــؤاد     ــق الف ــا خف ــاه ي ــهوأم نبض
. 

ــذارِ     ــىت مه ــن ف ــواً ع ــاه عف أم
. 

ــيديت  ــزال قص ــن ه ــواً ع ــاه عف أم
. 

ولــئن كتــبت مطــول األشــعارِ   
                                        .                     

ــراً  ــائد أحب ــك القص ــت ل ــا نظم مهم
. 

ــاِرونفـــىن  ــيلة األعمـ يبقـــى طـ
. 

تــبقني يــا أمــاه حــباً خالــداً 
. 

 



 
 

  ))فرسان من بالد اد (( 
 كتبت هذه القصيدة أثناء الرحلة العلمية الدولية للنادي العلمي السعودي إىل اجلمهورية               -

يف إحدى الزيارات إىل    واملصانع العلمية،   والفرنسية، حيث قمنا بزيارات عديدة إىل العديد من املواقع          
 اليت تنظر ا دول     التقديروقاعدة توروز الفضائية مت رفع العلم السعودي هنالك، ليؤكد نظرة االحترام            

 .العامل أمجع للنهضة السعودية احلديثة يف هذا العصر الزاخر
بــأرض الفــرجنة حــني اكتــئاب   

. 

ذكــــرت املــــرابع لــــيلة آب 
. 

ــاب  ــند اإليـ ــلّم عـ ــداً سنسـ غـ
                                                            . 

ــدين  ــنعانقها عائــ ــداً ســ غــ
. 

  كُلــي اغتــراب ووكُلــي حــنني
. 

كُلــي عــذابوســالماً بــالدي   
. 

ــرحاب  ــتلك الـ ــن األذان بـ وحلـ
. 

حنــــين إىل البــــيت يف مكــــٍة 
. 

ــباب    ــرب الع ــاب ع ــوج ينس إىل امل
. 

ــاء  ــِة باملسـ ــنخل يف رقصـ إىل الـ
. 

ــياب   ــند الغ ــمِس ع ــرة الش إىل مح
                                                            . 

إىل نســـمٍة مـــن فـــيايف اجلـــنوب 
. 

وحـــي العـــزمية عـــند الشـــباب
. 

ــرجال  ــي ال ــز ح ــوطن الع ــا م أي
. 

مضـــينا بعـــزم نـــدك الصـــعاب
. 

ــرى  ــيوثاً نـ ــنا لـ ــا انطلقـ وملـ
. 

ــحاب  ــتطون السـ ــوارس إذ ميـ فـ
. 

تــرى موكــباً يف أعــايل الســماء 
. 

ــواب ــاً إن إردت اجلـ ــلّ أجنمـ وسـ
                                                            . 

ــون     ــنهم الك ــلّ ع اخلــافقنيوفس
. 

ــنجاب    ــوم ال ــادي العل ــالب ن أط
. 

ــرفعوا رأســـنا يف الـــورى  أمل يـ
. 

ِنعـــم الِطـــالبوطلبـــنا العلـــوم 
. 

لـــبحارجـــزنا اوقطعـــنا القفـــار  
. 

ــى   ــم الدج ــرق رغ ــبابوستش الض
. 

فهـــذي العلـــوم أشـــعت ضـــياء 
. 

راب؟ـن س ـه م ـداً ل ـاد جم ـن ش ـكم
        .                                                     

أمـن يـنحت الصـخر يعلـي الصروح 
. 

ــيوف  ــابووال بالســ ال بالقضــ
. 

  ــز ــال الع ــنيف ــوٍل مه ــى بق  يؤت
. 

هضــم اللــباب ور العلــوم ونــو
. 

ــتقوى   ــن بـ ــوميوولكـ ــن قـ ديـ
. 

ترفــرف فــوق مــداِر الشــهاب   
. 

ــنا  ــرفع راياتـ ــوف نـ ــل سـ أجـ
. 

 ووتــاج جــاب وفخــرم صــوت
                                                            . 

ــوطين  ــا م ــندك ي ــن ج ــل حن أج
. 

تضــيء ببحــٍر كثــيف الشــعاب   
. 

ــو   ــادي العلــ ــا درةأنــ م أيــ
. 

ــاب   ــبحور الغضـ ــركبنا يف الـ ملـ
. 

ــنار  ــوم ألنـــت املـ ــادي العلـ أنـ
. 



ــيليا  ــناء مرســ ــبابومبيــ القــ
. 

ــتو   ــرانا بباسـ ــنستـ ر أو يف كيـ
. 

ــاب    ــل ب ــا ك  ــنا ــو فتح وداس
                                                            . 

ــباس    ــل أسـ ــروويف الكاتـ اللوفـ
. 

ــنا  ــابدخلـ ــنا ـ ــع لسـ املعامـ
. 

ويف طُمســـون وســـط دبابـــة 
. 

ــاب   ــنا العجـ ــيت رأيـ ويف الفيلـ
. 

ــور   ــيه وديــ ــثةوسوســ البعــ
. 

 بــني خضــر اهلضــاب  ويف قلعــٍة
. 

ــاج   ــبوت إمـ ــيدووويف سـ يف بومبـ
. 

 ال صــحابوصــرنا معــاً إخــوةً  
                                                            . 

يـــوم الـــوداعوالـــرحيل أتانـــا  
. 

يلمــع مــثل الشــهاب  ويضــيء 
. 

 ســن ذا العقــد ال يندثــرفــيا ح
. 

  ــوع ــيين دم ــطراب ووع ــي اض نفس
. 

قلــيب جــريحوســالماً صــحايب   
. 

ــاب   ــل غ ــد يف ك ــزأر اُألس ــداً ت غ
. 

ــذُّرا  ــوب ال ــقر ص ــرجع الص ــداً ي غ
. 

وفــوق الشــفاه مجــيل الــرغاب   
                                                            . 

غـــداً ســـنقبل أرض اجلـــدود 
. 

ــتاب   ــيه الك ــتاب يل ــيحكي الك س
. 

ــأننا  ــن ش ــر ع ــتب الده ــداً يك غ
. 

رفعــنا البــيارق فــوق الســحاب   
. 

ــد  ــتولوز قـ ــا بـ ــيحكي بأنـ سـ
. 

 
 

  ))إىل أرض الضباب (( 
 :قيس أسامة اللذين انتقال للدراسة يف لندن مدينة الضبابو رسالة إىل صديقي حممد براء -

ــيت ــق  وبك ــاَء العاش ــرانا بك  ذك
. 

خاطــبت ممشــانا غــداة املفــرِق 
. 

أم أنـــنا صـــرنا كلفـــِظ اخلافـــِق
                                                            . 

يــا ابــين أســامة هــل نعــيش لنلتقــي 
. 

إمجاعــنا ضــاهى جــنود الفــيلق   
. 

ــدق  ــرةً للصـ ــيعاً زمـ ــنا مجـ كـ
. 

ــاً  ــزقوا إربـ ــزقوومتـ ــا لتمـ يـ
. 

ــبعدكم  ــوع ل ــك اجلم ــرقت تل وتف
. 

ــرق  ــد تف ــم بع ــيت االس ــل نس أم ه
. 

ــنا؟  ــر إمس ــت تذك ــي أزل ــيا أُخ أف
. 

ــيد املــأزقِ    ــدوت مأســوراً بق وغ
                                                            . 

اـى اللق ـاِن عل ـع املك ـان م ـحكم الزم  
. 

يف احملـــازن مغرقـــيوذاك الغـــريق 
. 

ــى يف جما   ــحيت أدع ــٍبأض ــل ملع ه
. 

ــراق  ــبل الف ــادق؟وق ــا ص ــده ي بع
. 

أيهــونُ يف عينــيك ذكــري مــرةً 
. 

ــد    ــا حمم ــايل ي ــافطن حل ــِقوف ارف
. 

 ــب ــيقل ــانٌ تق ــت إنس ــنفر أن  الغض
. 

أفأنـــت أيضـــاً ذاكـــر للموثـــق
                                                            . 

يـــا قـــيس إينّ ذاكـــر للملتقـــى 
. 

ــقِ   ــٍد حلّ ــو جم ــناحك حن ــرد ج فاف
. 

ــا  ــى مس ــقرين يف أعل ــتما ص بورك
. 



ــجود  ــند الس ــواتكم ع ــيودع يف الرق
. 

ــهٍد  ــل تش ــد ك ــاماً بع ــر عص واذك
. 

إخـــوانُ ديـــٍن يف احملـــبة نلتقـــي
. 

ــى  ــناُء احلم ــن أب ــرقنا حن ــا افت مهم
. 

ســـنعيدها يـــوماً بـــيوم مشـــرِق
                              .                               

ســـنعيد أيـــام الشـــباِب مضـــيئة 
. 

ونقــول لألشــجار هــيا أورقــي   
. 

ــر دره  ــد تناثـ ــد قـ ــود عقـ ويعـ
. 

نرتقـــيوونظــل نصـــبو للعــالِء   
. 

ــنا  ــند لقائ ــز ع ــم الع ــنطول جن س
. 

إين علــى أمــل اللقــاء ألســتقي   
. 

ــراقنا؟  ــول ف ــل يط ــي أه ــداً أخ بع
. 

ــحيب   ــا ص ــون ي ــي تأت ــيأيت معتق ل
                                                            . 

ــتكم  ــوم فلي ــبداً للهم ــت ع ــد عش ق
. 

 

  ))شوق إىل اآلكام (( 
 :ـه١٤١٥ - ـه١٤١٤ مبناسبة تكرمي أوائل منطقة جدة للعام الدراسي -

ومـــن حلـــِل الـــتفوِق ألبســـينا
. 

ــرمينا  ــنا كـ ــل أتيـ ــدةَ هـ أجـ
. 

ــنا  ــرار في ــبعثُ اإلص ــالٌ ي ــت مج أن
                                         .                    

ــِر  ــروس البحـ ــا عـ ــدةَ يـ أجـ
. 

ــنا ــيأس درب اخلائبيـــ وأن الـــ
. 

ــتحدي  ــنا الــ ــواج تعلمــ فأمــ
. 

ــونا  ــافري حلُــ ــيها العصــ تغنــ
. 

ــاٍن  ــا معـ ــيِل هلـ ــام األصـ وأنسـ
. 

شـــباب مـــن بـــالدي مـــبدعونا
. 

ــيها  ــان ف ــبةُ الفرس ــم خن ــا ه وه
. 

ـــم عـــزم قـــوي لـــن يليـــنا
                                                            . 

هلـــم شـــوق إىل اآلكـــام لكـــن 
. 

ــنا  ــٍق زان اجلبيــ ــاج تألــ وتــ
. 

ــالدي  ــين ب ــل ب ــر لك ــم فخ فه
. 

بأخـــِذ العلـــِم دومـــاً طامعـــونا
. 

ويف األخــــالِق أعــــالم لكــــن 
. 

ــنا ــرموِس مقيديــ ــى بالــ أنبقــ
. 

ــو  ــوف نعل ــأمٍس س ــنا ب ــال لس ف
. 

 ــي ــاد اخلازمـ ــيناوفشـ ــن سـ ابـ
                                                            . 

ــايل  ــنا املعـ ــادوا ألمتـ ــلّ شـ أجـ
. 

ــنا     ــلّ أثي ــل س ــيةً ب ــلّ روم فس
. 

  ــم ــدىن ظُلَـ ــاروا للـ ــيايلأنـ  اللـ
. 

يـــرى اآلفـــاق أُفـــق الســـابقينا
. 

ــيلٌ  ــد جـ ــنال اـ ــن ال يـ ولكـ
. 

ــس يف األ ــنا؟وجنلـ ــافِل قابعيـ سـ
. 

ــايل  ــعٍب لألعـ ــل شـ أيرقـــى كـ
. 

ــنا   ــىت حامليـ ــز حـ ــاف العـ نعـ
                                                            . 

ــن  ــم أن نـ ــىتوحنلـ ــز حـ ال العـ
. 

ــلمينا؟ ــو املس ــون يدع ــوِت الك لص
. 

فـــوارس أمـــيت هـــالّ اســـتمعتم 
. 

ــنا؟ ــنحطَ ديـ ــامل املـ ــيثَ العـ نغـ
. 

ــنا  ــالّ ارتقيـ ــيت هـ ــوارس أمـ فـ
. 



ــنا  ــام اآلمنيــ ــيا يف وئــ وحنــ
. 

لنرقــــى بالوجــــود إىل ســــالٍم 
. 

ــونا   ــتلع احلصـ ــتدمري يقـ وال الـ
                                                            . 

ــيٍف  ــحِذ س ــيس بش ــيوِم ل ــراع ال ص
. 

ــونا    ــن يه ــوم فل ــه العل ــن فَِق وم
. 

ولكــن الصــراع صــراع فكــر 
. 

ــونا ــنحن األولــ ــبوا فــ أال هــ
. 

ــٍر  ــيلُ نص ــتم ج ــيوِم أن ــباب ال ش
. 

ــنا ــِل معلميــ ــكراً لكــ أال شــ
. 

أوائـــل جـــدٍة نفســـي فـــداكم 
. 

ويعظـــم يف وجـــوِد مكـــرمينا  
                                                            . 

وللتكـــرمي طعـــم لـــيس خيفـــى 
. 

ــنا  ــداِم فيـ ــي اإلقـ ــبثُ دواعـ يـ
. 

فحمـــداً لإللـــه علـــى اجـــتماٍع 
. 

ــنا   ــوء مئي ــنى الض س ــن ــباعد ِم ت
. 

جنمـــاًوغـــداً ســـنعانق اجلـــوزا  
. 

ــرونا  ــيا ق ــى الدن ــت عل ــا ارتفع كم
. 

ــو  ــيِد تعلـ ــةَ التوحـ وجنعـــل رايـ
. 

 

حيث كانت يل زيارة إىل مدينة      )  ليايل األبرياء :  ( أختم قصائدي هذه الليلة بقصيدة حتت عنوان       -
 :رأيت مرابع الطفولة، فتذكرت تلك الذكرياتوالطائف اليت ولدت فيها 

ــ ــدِف كال ــدأماء يف ص ــاءودر يف ال م
. 

ــاءْ   ــاِق الفض ــطعت بأعم ــة س ــا جنم ي
. 

تب ـومض اً بكل الكربياء   ـثُّ ضي ـت
                                              .               

ــا   ــحٍمي ــيٍل أس ــطعت بل ــة س جنم
. 

ــاء   ــى مس ــراِم يف أقص ــوِن لألج للك
. 

 ــق ــي عاش ــيوم أن ــني ال ــل تعلم ه
. 

والـناس مـن حـويل خـيالٌ بـل هراء          
. 

ــا؟؟  ــن أن ــألِت م ــالَّ س ــيت ه ــا جنم ي
. 

ــياء؟    ــوِب األتق ــبة يف قل ــن احمل !أي
. 

ــي أال  ــا حب ــنك ي ــل ع ــل جيه الك
. 

ــودة امل ــي أنش ــناء واض ــرهان الع ب
                                                            . 

ــزلْ  ــا ت ــةً ملّ ــأحكي قص ــي س إن
. 

 ــِت األوالد ــواْءوكانـ ــى سـ األنثـ
. 

يف لـــيايل األمـــِس كـــنا أبـــرياْء 
. 

والــرمي تــرقص مــع نســيماِت املســاْء
. 

كانــِت الغــزالنُ تلهــو يف الــربا 
. 

اْءـداِل السم ـف أس ـوالشمس متضي خل  
. 

ــا  ــرع يف اخلُط ــيلُ يس ــنا الل ــأيت إلي ي
. 

ــرواءْ  ــِب ال ــواحاِت يف طل ــو إىل ال ف
                                                            . 

 يف الــروايب إخــوةًاًِظمــاءنعــدو  
. 

ــاءْ  ــاِء الفض ــلء أحن ــبق م ــورد يع وال
. 

ــراً  ــرجاً أخض ــاحات م ــِت الس كان
. 

ــري ــناءْ  والط ــاركنا الِغ ــداح يش  ص
. 

ننِشـــد للـــرباءِة غُـــنوةًوحنـــدو  
. 

ــزاءْ   ــيها ع ــام أرث ــي األي ــم ه تلك
. 

هـد ِعشت ـي الَّذي ق  ـو املاض ـذاكم ه  
. 

ــزه ــن ال ــمها اجلــراء؟وور ذوت أي هش
                                                            . 

ــروج   ــن امل ــواحوأي ــن ف ــذا؟؟أي الش 
. 

ــداْء  ــن احلُ ــوفاْء؟وأي ــانُ ال ــن أحل أي
. 

ــباْء؟  ــك الِظ ــش ِتل ــباء أمل تِع ــن الِظ أي
. 



يــا حســريت أفلــيس يف الدنــيا ِظمــاْء؟
. 

مـــايل ال ألقـــاهم حـــين الظَمـــا 
. 

 ــس ــياءْ ملومش ــر الض ــنا فج ــولد ل  ي
. 

ــى   ــروب مض ــناوذاك الغ ــرجع ل مل ت
. 

اْءـدوى البك ـا ج ـى فم ـا مقليت كف  ـي
                                                .             

 ــياِفهم ــى أط ــزع عل ــب ال جن ــا قل ي
. 

ــوادها  ــوباءْ وس ــم ال ــعر الِعظَ استش
. 

عــال القلــوبويــا للــنفوس حتجــرت  
. 

ــباٍح أو  ــدى ن ــرد ص ــاَء امل ــواْءج  ع
. 

أفكلمـــا ناديـــت أدعـــو بلـــبالً 
. 

ــقاءْ  ــِس يف مي الش ــيايل األم ــِرقت ل غ
. 

ا الدجىـِس بعثره ـي األم ـت ليال ـضاع 
. 

اُء؟ـر الوف ـوا أزاهي ـن كان ـمن مسِخ م  
                                                            . 

ــي  ــاذا تبتغ ــذاِر م ــالَم األق ــا ع ي
. 

 استياْء؟غَرسـوا اخلناِجـر فـيه يف لـيلِ        
. 

ــم  ــذاباً أنه ــيب ع ــى قل ــا كف أفم
. 

ــِدماْء؟ ــاِر ال ــيِل أ ــن س ــوا م مل خيجل
. 

ــم  ــذاباً أ ــي ع ــى نفس ــا كف أفم
. 

ــرياْء؟ ــنا أب ــوم كُ ــداقةُ ي ــن الص أي
. 

ــي     ــفوا ِدمائ ــِرعوا لريتِش وهــم حيه
. 

ــاءْ  ــيحايب نق ــن أُص ــرٍء م ــِب م يف قل
                               .                              

 ــذر ــوايِة مل ت ــري الِغ ــفت أعاص صع
. 

ــاءْ  ــا تش ــرعود كم ــدوي ال ــه ت وأمام
. 

ــر اإلعصــار يقــتلع املُــىن  ويزمِج
. 

ــياءْ  و ــوع األدع ــطفت جم وراَءه اص
. 

ــربا  ــرِبد يف ال ــوفَانٌ يع ــوح طُ ويلُ
. 

كالِقمــِة الشــماِء تــأىب االحنــناءْ   
. 

ــين  ــر إن ــار زِجم ــا اإلعص ــا أيه ي
. 

ــوفاءْ    ــزاً لل ــم رم موين السعتــر ج
                                                            . 

ىـد مض ـٍد ق ـوانَ عه ـم إخ ـشكراً لك  
. 

ــراءْ   ــنكم ب ــين م ــتف إن ــأظلُ أه س
. 

ــباِل    ــتم يف اجل حــا ن ــذُّراومهم يف ال
. 

ــرياءْ  ــيايل األب ــرى ل ــا ِذك ــِر ي للده
. 

حــىت لــو مــات ابــن ِمــرزا فَاخلُــِدي 
. 

 

اهللا الزيد مدير عام التعليم باملنطقة         وال أنسى أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل سعادة الدكتور عبد          -
أشكر وهذا التكرمي،   وأشكركم مجيعاً على هذا التشجيع      وسعادة األستاذ سليمان الزايدي؛     والغربية؛  

 .د خوجه؛ زادكم اهللا علماً عطاَءاملقصو والدي األب األستاذ عبد
 .بركاتهورمحة اهللا و والسالم عليكم -

 

  ))كلمة األستاذ �بيل خياط(( 
وبعث األستاذ نبيل خياط مدير العالقات العامة بنادي مكة الثقايف األديب كلمة قرأها مقدم              

 :احلفل، جاء فيها



.. مساعنا بالكلمة الشاعرية الطيبة    أ فتشنو لقد أحتفتنا    -فقه اهللا   و  - الشاعر النجيب عصام     -
 بكحِلو،  وجدانكو   فؤادك  الشعر  فذة، لقد ملك   شاعريٍةو   رحب  العذبة؛ لقد كنت حبق ذا أفقٍ      اللفظةَو

ما و،  ..، قوي األسلوب، حمبباً إىل القلوب     بِك احلَ ، متني بِك الس ؛ هلذا جاء جيد   ه يف نظم   تتأنق للشعِر
القيم واملشاعر،  ور بالكلمات ما جيول يف نفسك من املعاين،          لقد كنت تعب   ؛ فإىل القلب  خرج من القلبِ  

 . الشعورصدِقو التصوير، روعِةومجال التعبري، و األداء، منهجك يف حالوِةو؛ ..املثل العلياوالروحية، 
كلماتك الشاعرية قادرة على أن تظل جمنحة يف         وأنت خبري، كل عام     و كل عام يا عصام      -

لماً تزدان به سواري    بأن حيفظك اهللا ع   ..  ونة باحلب، تلك أو ذلك منا دعاء ال ينضب         عواملنا املسك 
رعاكموفقكم اهللا ومدن اخليال؛ ونا املبحرة إىل مواىنء اإلبداع مراكب. 

 

  ))ختام األمسية(( 
 .واختتمت األمسية بتالوة آيات من كتاب اهللا العظيم، رتلها الطالب مطيع الرمحن

 

املقصود خوجه إىل احملتفى به لوحة تذكارية ذه املناسبة،           ثنينية األستاذ عبد  اال مث قدم صاحب     -
 هدية مقدمة من سعادة اللواء سعيد يوسف أمني، نائب رئيس الطريان             - أيضاً   -تلقى احملتفى به    و

لفنان قدم ا ومدير مشاريع املطارات الدولية؛ قدمها نيابة عنه الدكتور حممد نضال استانبويل،             واملدين،  
 املصور خالد خضر هدية أخرى، مث قدمت أسرة مدارس دار الفكر هدية ذه املناسبة لألستاذ عبد                 

 . إىل طعام العشاء- بعد ذلك -املقصود خوجه؛ مث انصرف املدعوون 

• • • 





 
 ]١٢: ، الجزء١٥٣: االثنينية[

عبد المقصود خوجه، معالي األستاذ محمد حسن فقي، معالي األستاذ حسن : من اليمين
 آتبي، معالي األستاذ حسين عرب

*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٥٣: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه يتوسط معالي الدآتور راشد الراجح عضو مجلس الشورى 
 سعادة األستاذ قاسم صالح قنصل عام الجمهورية التونسية بجدةو

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٥٣: االثنينية[

 األستاذ عبد المقصود خوجه في حديث ودي مع األستاذ قاسم صالح قنصل عام تونس
*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٥٣: االثنينية[

  العالمة أبو تراب الظاهري لضيوف الحفلاألستاذ عبد المقصود خوجه يقدم الشيخ
*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٥٣: االثنينية[

فضيلة العالمة الشيخ محمد علي الصابوني، معالي الشيخ حسن آتبي، : من اليمين
معالي األستاذ أسامة جعفر فقيه وزير التجارة السعودي، سماحة العالمة الدآتور محمد 

مين العام لمجمع الفقه اإلسالمي بجدة، معالي الدآتور عبد اهللا بن الحبيب ابن الخوجه األ
 بيه المحاضر بجامعة الملك عبد العزيز بجده

*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٥٣: االثنينية[

الشيخ محمد علي الصابوني، معالي الشيخ حسن آتبي، معالي األستاذ : من اليمين
 د عبده يمانيأسامة جعفر فقيه، معالي الدآتور محم

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٥٤: االثنينية[

 األستاذ عبد المقصود خوجه يلقي آلمة ترحيبية بالمحتفى به
*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٥٤: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه وعن يمينه االستاذ محمد صادق دياب رئيس تحرير مجلة 
  علي الحسون مدير التحرير بجريدة البالدإقرأ وعن يساره األستاذ

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٥٥: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه وبجواره األستاذ عبد الرحمن السويداء ويقدم الشيخ عثمان 
 الصالح لبعض رواد االثنينية

*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٥٥: االثنينية[

م األساتذة فؤاد أبو الخير، معالي الشيخ محمد العوضي، عبد جانب من الحضور ومنه
 المقصود خوجه، ثم عيسى عنقاوي

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٥٥: االثنينية[

الشيخ عثمان الصالح يتقدم مجموعة من األساتذة رواد االثنينية، عن يمينه األستاذ عبد 
 حمد علي الصابونيالرحمن السويداء، األستاذ حامد مطاوع، الشيخ م

*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٥٥: االثنينية[

 جانب من المنصة الرئيسية
*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٥٥: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه يقدم لوحة االثنينية لألستاذ عبد الرحمن بن زيد السويداء 
وحة المسجد النبوي الشريف لسعادة وبجواره األستاذ خالد خضر الذي ساهم بتقديم ل
 الضيف
*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٥٦: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه ممسكا بالمايكرفون وبجواره الدآتور نذير العظمة، ومعالي 
 األستاذ أسامة جعفر فقيه وزير التجارة السعودي

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٥٦: االثنينية[

عالمة الدآتور صالح الدين المنجد وعن يمينه األستاذ عبد المقصود خوجه وعن ال
 يساره القنصل التونسي األستاذ قاسم صالح

*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٥٦: االثنينية[

الدآتور نذير العظمة، ثم الكاتب اإلسالمي الدآتور مصطفى حسين، واألستاذ : من اليمين
 عبد المقصود خوجه

 **    *    



 
 ]١٢: ، الجزء١٥٦: االثنينية[

األستاذ عبد الفتاح أبو مدين رئيس النادي األدبي بجدة يصافح الدآتور نذير العظمة 
 بحراره
*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٥٦: االثنينية[

 األستاذ عبد المقصود خوجه، الدآتور نذير العظمة، واألستاذ أسامة فقيه: من اليمين
  **    *   



 
 ]١٢: ، الجزء١٥٧: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه، ثم األستاذ يوسف دمنهوري رئيس تحرير : من اليمين
 جريدة الندوة، ثم معالي المهندس السيد عبد القادر آوشك

*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٥٧: االثنينية[

حامد مطاوع مدير عام مؤسسة الندوة الدآتور فرانسيس الماند، األستاذ : من اليمين
 للطباعة والنشر، السفير محمد محمد حسن فقي

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٥٧: االثنينية[

جانب من المنصة الرئيسية ومن اليمين األستاذ يوسف دمنهوري، فمعالي الدآتور 
ذ عبد المقصود مهندس عبد القادر آوشك، فمذيع الحفل األستاذ حسان آتوعة، ثم األستا

خوجه، فالدآتور عبد الرحمن الشبيلي، ففضيلة الشيخ محمد علي الصابوني، فاألستاذ 
 السيد أمين عبد اهللا القرقوري مدير عام مؤسسة البالد للصحافة والنشر

*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٥٧: االثنينية[

تاذ عبد المقصود خوجه المحتفى به الدآتور عبد الرحمن الشبيلي برفقة مضيفه األس
 يتبادالن الحديث الضاحك مع الدآتور عبد اهللا مناع واألستاذ يوسف دمنهوري

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٥٨: االثنينية[

جانب من المنصة الرئيسية ويظهر من اليمين الدآتور سعيد عطية أبو عالي رئيس 
لمنجد، عريف الحفل اإلذاعي تحرير مجلة الشرق، العالمة الدآتور صالح الدين ا

المعروف عدنان صعيدي، األستاذ عبد المقصود خوجه، األستاذ حامد مطاوع، معالي 
األستاذ حسين عرب، فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني، ثم الشاعر ضياء الدين 

 الصابوني
*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٥٨: االثنينية[

 جانبي مع الدآتور سعيد عطية أبو عالي رئيس األستاذ عبد المقصود خوجه في حديث
 تحرير مجلة الشرق

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٥٨: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه يتحدث مع األستاذ أحمد الجار اهللا صاحب ورئيس تحرير 
 جريدة السياسة الكويتية في طريقهما إلى مقر الحفل

*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٥٨: االثنينية[

األستاذ المخرج عبد اهللا رواس والدآتور غازي الزين عوض اهللا المحاضر : من اليمين
بجامعة الملك سعود بجدة، واألستاذ الدآتور محمود حسن زيني المحاضر بجامعة أم 

 القرى بمكة المكرمة
*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٥٨: االثنينية[

 وجه يقدم لوحة االثنينية لألستاذ حامد مطاوعاألستاذ عبد المقصود خ
*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٥٩: االثنينية[

 معالي الشيخ عبد اهللا بلخير يخاطب الحفل وبجانبه المحتفى به األستاذ محمود رداوي
*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٥٩: االثنينية[

لفريق أول يحيى المعلمي، عريف الحفل معالي ا: جانب من المنصة الرئيسية، من اليمين
اإلذاعي عدنان صعيدي، األستاذ عبد المقصود خوجه، األستاذ محمود رداوي، معالي 

 الشيخ عبد اهللا بلخير
*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٥٩: االثنينية[

الدآتور حامد الرفاعي، معالي الدآتور رضا عبيد، معالي الشيخ عبد اهللا : من اليمين
 خير، الدآتور صالح الدين المنجدبل

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٥٩: االثنينية[

 األستاذ عبد المقصود خوجه يتقدم آبار المدعوين لمكان الحفل
*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦٠: االثنينية[

 األستاذ عبد المقصود خوجه يلقي آلمته مرحبا بضيف األمسية األستاذ سعد البواردي
*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦٠: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه يتجاذب أطراف الحديث مع سعادة األستاذ حامد مطاوع 
 مدير عام مؤسسة الندوة للطباعة والنشر

*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦٠: االثنينية[

مطاوع، عريف الحفل األستاذ حامد : جانب من المنصة الرئيسية ويظهر من اليمين
األستاذ اإلذاعي عدنان صعيدي، األستاذ عبد المقصود خوجه، األستاذ سعد البواردي، 

 فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني
*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦٠: االثنينية[

الشاعر العراقي يحيى السماوي يهدي ضيف األمسية األستاذ سعد البواردي أحد دواوينه
*    **     

 
 ]١٢: ، الجزء١٦٠: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه يقدم ضيف األمسية األستاذ سعد البواردي لبعض رواد 
 االثنينية

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦١: االثنينية[

معالي الوزير والدبلوماسي التونسي : جانب من المنصة الرئيسية ويبدو من اليمين
سالم المسدي، األستاذ قاسم صالح قنصل عام الجمهورية التونسية بجدة، الدآتور عبد ال

 اإلذاعي األستاذ عدنان صعيدي، األستاذ عبد المقصود خوجه، الشيخ مختار السالمي
*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦١: االثنينية[

حدث سعادة الدآتور محمد بن سعد بن حسين المحاضر بجامعة الملك سعود بالرياض يت
 وعن يمينه معالي الدآتور عبد السالم المسدي وعن يساره الدآتور حامد الرفاعي

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦١: االثنينية[

 معالي الدآتور عبد السالم المسدي يلقي آلمته
*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦١: االثنينية[

 - القنصل التونسي بجدة -صالح األستاذ عبد المقصود خوجه يتوسط األستاذ قاسم 
 وسماحة العالمة الشيخ مختار السالمي

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦١: االثنينية[

المعلق الرياضي الكبير األستاذ زاهد قدسي، وأحد : جانب من الحضور ويظهر من اليمين
ن محمد الضيوف، ثم الدآتور محمود زيني، والدآتور غازي عوض اهللا، فاألستاذ عدنا

 حسن فقي، والشريف منصور بن سلطان، واألستاذ عبد العزيز بن محمد بن سعد
*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦٢: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه يلقي آلمته مرحبا بضيف األمسية األستاذ الدآتور بدوي 
 طبانه

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦٢: االثنينية[

 عبد المقصود خوجه في حديث ضاحك مع ضيف األمسية األستاذ الدآتور بدوي األستاذ
 طبانه والدآتور عبد اهللا مناع

*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦٢: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه ممسكا بيد ضيفه الكبير األستاذ الدآتور بدوي طبانه 
 منصة الرئيسيةومتوجها مع جمع من األساتذة الحضور نحو ال

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦٣: االثنينية[

معالي الدآتور عبد اهللا بن بيه المحاضر بجامعة الملك عبد العزيز بجدة يخاطب الحفل، 
واإلذاعي األستاذ عدنان صعيدي، واألستاذ عبد المقصود خوجه، ومعالي الدآتور أحمد 

 ضيلة الشيخ محمد علي الصابونيمحمد علي، ومعالي األستاذ أسامة فقيه، وف
*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦٣: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه يقدم ضيف األمسية الدآتور أحمد محمد علي ألعضاء الوفد 
 التجاري الصيني الذي حضر هذه المناسبة

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦٣: االثنينية[

وجه يتقدم بضيفه معالي الدآتور أحمد محمد علي نحو المنصة األستاذ عبد المقصود خ
الرئيسية ويظهر خلفهما فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني، واألستاذ أمين عبد 

 المجيد، واألستاذ ماجد رحمت اهللا
*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦٣: االثنينية[

عالي الدآتور أحمد محمد علي، معالي األستاذ أسامة فقيه وزير التجارة، وم: من اليمين
 واألستاذ عبد المقصود خوجه

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦٣: االثنينية[

األستاذ عبد المعطي عبد اللطيف، األستاذ فؤاد أبو : جانب من الحضور وهم من اليمين
 الخير، األستاذ عبد الكريم مرزا، الدآتور محمود صدقة المنصوري

*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦٤: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه يلقي آلمته مرحبا بضيف األمسية األستاذ فاروق صالح 
 بنجر

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦٤: االثنينية[

بعض أعضاء الوفد المغربي الذي شرف هذه األمسية بعد مشارآتهم في فعاليات 
 مهرجان الجنادرية

*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦٤: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه، وسعادة األستاذ سلمان بن عواض الزايدي : من اليمين
 مدير عام التعليم بمكة المكرمة، ثم األستاذ المربي الفاضل عبد اهللا بغدادي

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦٤: االثنينية[

ذ عبد المقصود خوجه في طريقهم إلى المنصة جمع غفير من األساتذة يتوسطهم األستا
 الرئيسية

*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦٤: االثنينية[

 جانب من األساتذة الحضور يتابعون وقائع الحفل
*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦٥: االثنينية[

دي األستاذ عبد المقصود خوجه يلقي آلمته مرحبا بالضيف الكبير األستاذ محمد مه
 الجواهري

*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦٥: االثنينية[

 جانب من الحضور الكبير الذي حضر هذه األمسية
*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦٥: االثنينية[

 لقطة أخرى لجانب من الحضور الكبير
*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦٥: االثنينية[

لوحة االثنينية لضيفه الكبير األستاذ محمد مهدي األستاذ عبد المقصود خوجه يقدم 
 الجواهري

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦٦: االثنينية[

 األستاذ عبد المقصود خوجه وضيف األمسية اللواء علي زين العابدين في حديث ودي
*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦٦: االثنينية[

ه اللواء علي زين العابدين إلى المنصة األستاذ عبد المقصود خوجه مصطحبا ضيف
 الرئيسية وبجانبهما فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني

*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦٦: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه وبجانبه فضيلة الشيخ األديب عاتق بن غيث البالدي 
 وضيف األمسية اللواء علي زين العابدين

*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦٦: االثنينية[

األستاذ عبد المحسن حليت، االستاذ محمد صادق دياب، األستاذ محمد : من اليمين
 الفايدي
*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦٧: االثنينية[

 األستاذ عبد المقصود خوجه يرحب بضيف األمسية الطالب السيد عصام أمان اهللا مرزا
*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦٧: نينيةاالث[

 الدآتور عبد اهللا الزيد مدير عام التعليم بجدة يلقي آلمته
*    *    * 



 
 ]١٢: ، الجزء١٦٧: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه، الطالب عصام مرزا، الدآتور عبد اهللا الزيد، ثم : من اليمين
 األستاذ سليمان بن عواض الزايدي

*    *    * 

 
 ]١٢: ، الجزء١٦٧: االثنينية[

األستاذ محمد سعيد بابصيل، ثم أحد الضيوف، فاألستاذ أحمد مالئكة، ثم : من اليمين
 الشاعر العراقي األستاذ يحيى السماوي

*    *    * 
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