




 احملتوى
- ١ .حملات من حياة احملتفى به

- ٢ .كلمة اإلفتتاح ألقاها األستاذ احملتفي عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة التعريف باحملتفى به ألقاها األستاذ حسني جنار
- ٤ .كلمة احملتفى به قرأها نيابة عنه األستاذ حسني جنار

- ٥ .كلمة األستاذ عبد الكرمي نيازي
- ٦ .تاذ حممد حسني زيدانكلمة األس

- ٧ .تعقيب األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٨ .كلمة األستاذ عبد اهللا رجب
- ٩ .احلوار بني احملتفى به واحلضور

-١٠ .كلمة األستاذ الشاعر طاهر زخمشري
-١١ .تعقيب احملتفى به

-١٢ .كلمة الدكتور عبد اهللا مناع
-١٣ .ختام األمسية

• • •



 من حياة احملتفى بهحملات 
 .أمحد عبد الغفور عطار: االسم والشهرة •
 .هـ مكة املكرمة١٣٣٤: تاريخ ومكان امليالد •
مدرسة الفائزين فمدرسة املسعى االبتدائية فاملعهد العلمي السعودي ودرست          :  املراحل التعليمية  •

في، وتلقينا الفقه   الفقه احلنفي على يد والدي عبد الغفور عطار الذي كان من علماء املذهب احلن              
الشيخ حسن أمحد ألطف والشيخ حامد قاري مري، والشيخ مجيل           :  احلنفي أنا وبعض صحيب وهم    

بعض   رسول اهللا    وتلقيت مبسجد .  شقدار رمحهم اهللا، ودرسنا بعض العلوم يف املسجد احلرام         
اماً إذ سافر   هـ وعمري اثنا عشر ع    ١٣٤٥العلوم تربكاً، وقرأت القرآن كله بالروضة املشرفة سنة         

 .والداي إىل املدينة املنورة زادها اهللا تشريفاً وتعظيماً ومهابة وإجالالً، واصطحباين معهما
حممد بن عبد   "سعاف مبكة املكرمة حماضرة بعنوان      ألقيت يف مركز اإلِ   :  املشاركات األدبية والثقافية   •

 "..الوهاب
واسم الثقافة تقرر أن يلقي الكاتب       ويف موسم من م   :  الندوات واحملاضرات احمللية والدولية     *

الكبري والقاضي املشهور األستاذ حممود تيمور عضو اتمع اللغوي املصري، حماضرة يف               
، وقبيل موعد احملاضرة بثالثة أيام تلقيت رسالة من األستاذ حممود تيمور             "الفصحى والعامية "

الدكتور منصور فهمي سكرتري    خيربين فيها بأن امسي بني املعقبني وفيهم األستاذ الفيلسوف           
امع اللغوي، والعالَّمة اجلليل األمري مصطفى الشهايب الدمشقي السوري، وكل منهما عضو             

إن الناس يودون أن يسمعوا صوت مكة املكرمة حرسها         :  يف امع اللغوي املصري، وقيل يل     
 .اهللا، صوت البالد املقدسة أصل العربية وأم الفصحى

ة األستاذ تيمور وتعليقي عليها بقاعة الدكتور عبد احلميد سعيد جبمعية الشباب            وأُلْقيت حماضر   *
وأسست ).  م١٩٥٧ مارس   ٤(هـ  ١٣٧٤ شعبان سنة    ٢ثنني  االاملسلمني بالقاهرة مساء يوم     

أول ناٍد أديب باشتراك األستاذ حسني عرب الذي انتهى به املطاف إىل أن صار وزير احلج                  
ء العربية يف هذا العصر، وكان النادي مبرتل الشيخ صاحل حمضر           واألوقاف وهو من أكرب شعرا    

 .رمحه اهللا

* * * 



 كتب �فدت) أ(
اهـ ٣٥٤ سنة   -ا اهللا   ـ حرسه –ة  ـطبع مبطبعة أم القرى مبكة املكرم     )  جمموعة مقاالت ( كتايب   -  ١

 ).م١٩٣٤(
 : حممد بن عبد الوهاب- ٢

 ).م١٩٤٣(هـ ١٣٦٢الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 
 ).م١٩٥٦(هـ ١٣٧٦بعة الثانية، القاهرة، سنة الط

 ).م١٩٦٧(هـ ١٣٨٧الطبعة الثالثة، بريوت، سنة 
 ):كتاب جديد غري السابق( حممد بن عبد الوهاب - ٣

 ).م١٩٧٢ يناير ٨(هـ ١٣٩١ ذي احلجة ٣الطبعة األوىل، بريوت، 
 ).ام٩٧٢ فرباير ٤(هـ ١٣٩١ ذي احلجة ٢٠الطبعة الثانية، بريوت، 

 ).م١٩٧٢ فرباير ٢٤(هـ ١٣٩٢ حمرم ١٠الثالثة، بريوت، الطبعة 
 ).ام٩٧٢ أغسطس ٤(هـ ١٣٩٢ رجب ٥الطبعة الرابعة، بريوت، 

 ): مة الشيخ حممد صادق خليلباللغة األردية، ترمجة العالَّ( حممد بن عبد الوهاب - ٤
 ).م١٩٧٥(هـ ١٣٩٥) باكستان(الطبعة األوىل، الهور 

 ):عرديوان ش( اهلوى والشباب - ٥
 ).م١٩٤٦(هـ ١٣٦٥الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 

 ).م١٩٤٦(هـ ١٣٦٥ اخلرج والشرائع، سنة - ٦
 ).م١٩٤٦(هـ ١٣٦٥الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 

 ):جمموعة قصص( أريد أن أرى اهللا - ٧
 ).م١٩٤٧(هـ ١٣٦٦الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 

 : املقاالت- ٨
 ).م١٩٤٧(هـ ١٣٦٦الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 

 ):مسرحية( اهلجرة - ٩
 ).م١٩٤٧(هـ ١٣٦٦الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 

 ).م١٩٧٦. (هـ١٣٩٦دمشق، سنة ) ضمن جمموعة حبوث حتت عنوان اهلجرة(الطبعة الثانية، 
 : أجزاء٣ صقر اجلزيرة، - ١٠

 ).م١٩٤٦(هـ ١٣٦٦الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 



 ).ام٩٦٥(هـ ١٣٨٥الطبعة الثانية، جدة، سنة 
 ).م١٩٦٥(هـ ١٣٨٥جدة، سنة ) ثالثة أجزاء يف جملد واحد(الطبعة الثالثة، 

 ):نقد أديب( البيان - ١١
 ).م١٩٤٩(هـ ١٣٦٩الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 

 ):مسرحية لطاغور، مترمجة عن البنغالية( الزنابق احلمر - ١٢
 ).م١٩٥١(هـ ١٣٧١الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 

 ):مام اجلوهريدراسة ملعجم صحاح اِإل(ملقدمة  ا- ١٣
(هـ  ١٣٧٢القاهرة، سنة   )  للزجناين"  ذيب الصحاح "كتبت مقدمة ملعجم    (الطبعة األوىل،   

 ).م١٩٥٢
 ).م١٩٥٢(هـ ١٣٧٢الطبعة الثانية، القاهرة، سنة 

 : قطرة من يراع- ١٤
 ).م١٩٥٥(هـ ١٣٧٥الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 

 : املعجمات العربية الصحاح ومدارس- ١٥
 ).م١٩٥٦(هـ ١٣٧٥الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 

يف جزء  "  مقدمة الصحاح "صدرت مع معجم الصحاح للجوهري حتت عنوان         (الطبعة الثانية،   
 ).م١٩٥٧(هـ ١٣٧٧القاهرة، سنة ) مستقل

 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٦الطبعة الثالثة، بريوت، سنة 
 ):حبث تارخيي أديب( مقصورة ابن دريد - ١٦

 ).م١٩٥٦(هـ ١٣٧٦الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 
 :سالم والشيوعية اِإل- ١٧

 ).م١٩٥٦(هـ ١٣٧٧الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 
 ).م١٩٧٢(هـ ١٣٩١الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، بريوت، سنة 

 : حرب األكاذيب- ١٨
 ).م١٩٥٧(هـ ١٣٧٧الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 

 ).م١٩٦٠(هـ ١٣٨٠الطائف، سنة " عكاظ"جبريدة الطبعة الثانية، نشرت 
(هـ  ١٣٩١بريوت، سنة   "  سالم والشيوعية اِإل"الطبعة الثالثة، نشرت يف الطبعة الثانية من كتاب         

 ).م١٩٧٢



 : الفصحى والعامية- ١٩
 ).م١٩٥٧(هـ ١٣٧٧الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 

 : عشرون يوماً يف الصني الوطنية- ٢٠
 ).م١٩٦٣(هـ ١٣٨٣، سنة )الصني الوطنية(يبيه الطبعة األوىل، تا

 : الشريعة ال القانون- ٢١
 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤الطبعة األوىل، جدة، سنة 

 :سالم طريقنا إىل احلياة اِإل- ٢٢
 ).ام٩٦٤(هـ ١٣٨٤الطبعة األوىل، جدة، سنة 

 : آراء يف اللغة- ٢٣
 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤الطبعة األوىل، جدة، سنة 

 :دب كالم يف األ- ٢٤
 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤الطبعة األوىل، جدة، سنة 

 ):مسرحية لنقوال جوجول( املفتش - ٢٥
 ).م١٩٦٥(هـ ١٣٨٥الطبعة األوىل، دمشق، سنة 

 : الزحف على لغة القرآن- ٢٦
 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٥الطبعة األوىل، بريوت، سنة 

 :سالم خامت األديان اِإل- ٢٧
 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٦الطبعة األوىل، بريوت، سنة 

 :سالم إنسانية اِإل- ٢٨
 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٦الطبعة األوىل، بريوت، سنة 

 : اليهودية والصهيونية- ٢٩
 ).م١٩٧٢(هـ ١٣٩١الطبعة األوىل، بريوت، سنة 

 ):وهو غري الكتاب السابق( أجزاء ٧ صقر اجلزيرة - ٣٠
 ).م١٩٧٢(هـ ١٣٩٢الطبعة األوىل، بريوت، سنة 

 : ابن سعود وقضية فلسطني- ٣١
 ).م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤الطبعة األوىل، بريوت، سنة 

 : الشيوعية وليدة الصهيونية– ٣٢
 ).م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤الطبعة األوىل، بريوت، سنة 



 : املاسونية- ٣٣
 ).م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤الطبعة األوىل، بريوت، سنة 

ند  عروبة فلسطني والقدس أصيلة منذ عشرات اآلالف من السنني، واهليكل مل يكن مقدساً ع               -  ٣٤
 :سليمان واليهود

 ).م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤الطبعة األوىل، بريوت، سنة 
 :   حجة النيب- ٣٥

 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦الطبعة األوىل، دمشق، سنة 
 : مؤامرة الصهيونية على العامل- ٣٦

 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦الطبعة األوىل، بريوت، سنة 
 ):مترجم( بروتوكوالت صهيون - ٣٧

 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦الطبعة األوىل، بريوت، سنة 
 .)م١٩٧٢( أجزاء، بريوت ٧:  صقر اجلزيرة- ٣٨
 ).م١٩٥٧(هـ ١٣٧٧مصر :  حرب األكاذيب- ٣٩
 ).م١٩٥٧(هـ ١٣٧٧مصر :  الفصحى والعامية- ٤٠
 ).م١٩٦٣(هـ ١٣٨٣طبع يف الصني سنة :  عشرون يوماً يف الصني الوطنية- ٤١
 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤جدة :  الشريعة ال القانون- ٤٢
 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤جدة : سالم طريقنا إىل احلياةِإل ا- ٤٣
 ).م١٩٦٥(هـ ١٣٨٥دمشق ): مسرحية جلوجول( املفتش - ٤٤
 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٦بريوت :  إنسانية اإلسالم- ٤٥
 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٦بريوت : سالم خامت األديان اِإل- ٤٦
 ).م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤جدة :  آراء يف اللغة- ٤٧
 ).ام٩٦٤(هـ ١٣٨٤جدة :  كالم يف األدب- ٤٨
 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٥بريوت :  الزحف على لغة القرآن- ٤٩
 ).م١٩٧٢(هـ ١٣٩١بريوت :  اليهودية والصهيونية- ٥٠
 ).م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤بريوت :  ابن سعود وقضية فلسطني- ٥١
 ).م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤بريوت :  الشيوعية وليدة الصهيونية- ٥٢
: واهليكل مل يكن مقدساً عند سليمان واليهود      .  لسنني عروبة فلسطني والقدس أصيلة منذ آالف ا       -  ٥٣

 ).م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤بريوت 



 ).م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤بريوت :  املاسونية- ٥٤
 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦بريوت :  مؤامرة الصهيونية على العامل- ٥٥
 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦بريوت ): مترجم( بروتوكوالت صهيون - ٥٦
 :   حجة النيب– ٥٧

 ).م١٩٧٦ أيلول ١٣(هـ ١٣٩٦ رمضان ١٩حسان، دمشق، ة اِإلمطبع: الطبعة األوىل
 تشرين أول   ٢٤(هـ  ١٣٩٦حسان، دمشق، غرة ذي القعدة سنة        مطبعة اإلِ :  الطبعة الثانية 

 ).م١٩٧٦
 : اهلجرة- ٥٨

 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦الطبعة األوىل، دمشق، سنة 
 : الكعبة والكسوة منذ أربعة آالف سنة حىت اليوم- ٥٩

 ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧بريوت، سنة الطبعة األوىل، 
 : أحكام احلج والعمرة من حجة النيب وعمراته- ٦٠

 ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧الطبعة األوىل، بريوت، سنة 
 : احلجاب والسفور- ٦١

 ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧الطبعة األوىل، بريوت، سنة 
 :سالمي واللغة العربية حباجات هذا العصر وكل عصر وفاء الفقه اِإل- ٦٢

 ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧ىل، بريوت، سنة الطبعة األو
 : حماربة الفصحى- ٦٣

 ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧الطبعة األوىل، بريوت، سنة 

 كتب حمققة �فدت) ب(
 أجزاء باالشتراك مع األستاذ عبد       ٣،  )مام الزجناين معجم لغوي، تأليف اإلِ   ( ذيب الصحاح    -  ١

 .السالم هارون
 ).م١٩٥٢(هـ ١٣٧٢الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 

 :مام األزهري مقدمة ذيب اللغة، لِإل- ٢
 ).م١٩٥٦(هـ ١٣٧٦الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 

 :مام ابن خالويه ليس يف كالم العرب، لِإل- ٣
 ).م١٩٥٦(هـ ١٣٧٦الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 



 :سالمية، البن خلدون وغريه آداب املتعلمني ورسائل أخرى يف التربية اِإل- ٤
 ).م١٩٥٦(هـ ١٣٧٦، القاهرة، سنة الطبعة األوىل

 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٦الطبعة الثانية، بريوت، سنة 
 ):منها املقدمة( أجزاء ٧مام اجلوهري  الصحاح، لِإل- ٥

 ).م١٩٥٧(هـ ١٣٧٧الطبعة األوىل، القاهرة، سنة 

 كتب حمققة للطبع) ج(
 . شرح مقصورة ابن دريد، البن هشام اللخمي- ١
 . األزمنة، لقطرب- ٢
 . ما اتفق لفظه واختلف معناه، أليب العميثل- ٣
 . كشف الظنون، حلاجي خليفة- ٤
 .طبعة اجلوانب" خمتارات شعرية" جمموعة املعاين - ٥

 كتب مرتمجة) د(
 )م١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧(

 :جنليزية، ترمجة الدكتور راشد الرباوي حممد بن عبد الوهاب، باللغة اِإل- ١
 ).م١٩٧٦ (هـ١٣٩٦الطبعة األوىل، دمشق، سنة 

 : حممد بن عبد الوهاب، باللغة األردية، ترمجة الشيخ حممد خليل صادق- ٢
 ).م١٩٧٦(هـ ١٣٩٦الطبعة الثانية، دمشق، سنة 

 :جنليزيةسالم، باللغة اِإل إنسانية اِإل- ٣
 ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧الطبعة األوىل، بريوت، سنة 
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 حفل التكريم
 

  ))عبد املقصود خوجه كلمة(( 
باً بضيفه بالكلمة التاليةافتتح األمسية احملتفي الشيخ عبد املقصود خوجه مرح: 

. صالة والسالم على أشرف املرسلني    بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، وال           -
وأشكر لكم مجيعاً تشريفكم هلذه األمسية اليت حنتفي ا بعامل عالمة، ورائد             .  أحييكم حتية طيبة مباركة   

من الرواد الكبار األستاذ أمحد عبد الغفور عطار، الذي خنصه بالشكر لتشريفه هذه األمسية من                  
 مكرراً، وأهالً وسهالً ومرحباً به، ولست حباجة إىل          ثنينيات إذ جتشم عناء حضورها فله الشكر       اال

احلديث عن أستاذنا العطار، فهو معروف لديكم مجيعاً، قمة من القمم يف عامل بلدنا احلبيب، كما هو                  
سالمية، وال حيتاج مين إىل تعريف كما أسلفت، لقد آثر األستاذ           معروف يف كثري من الدول العربية واإلِ      

 عن ترمجة حياته وأردت بكلمة شيء أن يكتب موجزاً حلياته احلافلة، وألنه مما ال               العطار أن يكتب شيئاً   
شك فيه أن لألستاذ العطار مواقف كثرية، وإن ترمجة حياته وحدها حتتاج إىل مؤلف ضخم، وحتتاج إىل                 

عادة واحلوار كال .   األستاذ حسني جنار   - أقصد هذه الترمجة     -أكثر من أمسية، وسيلقيها بالنيابة عنه       
 .مفتوح بينكم وبني األستاذ عطار

ثنينية القادمة املريب الكبري األستاذ عبد اهللا خوجه، ويسعدين أن تشرفونا             االضيف أمسية     -
والدعوة كالعادة مفتوحة للجميع وخباصة رجال الفكر والقلم، وأهالً وسهالً ومرحباً بكم، والكلمة              

 . اهللا وبركاتهاآلن لألستاذ حسني جنار والسالم عليكم ورمحة 

  ))كلمة األستاذ حسني جنار(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على خامت املرسلني حممد بن عبد اهللا وعلى آله                   -

 .أفضل الصالة وأمت التسليم
ولد احملتفى به يف هذه األمسية األستاذ األديب أمحد عبد الغفور عطار مبكة املكرمة حرسها اهللا                  -
هـ، ونشأ مبكة وتعلم ا حىت خترج من املعهد العلمي السعودي مبكة             ١٣٣٤ التشريق سنة    بعد أيام 

وكانت روافد تعليمه وثقافته إىل جانب التعليم املدين املنتظم بيته الذي كان            .  هـ١٣٥٤املكرمة سنة   



حلرم إذ كان يصحبه أبوه إىل ا     .  بيت علم، واملسجد احلرام الذي طالت عشرته له منذ صباه املبكر           
 .ليصلي معه املغرب والعشاء

مث ملا خترج من املدرسة االبتدائية باملسعى كان قد درس علوم اللغة العربية فيها ويف احلرم،                   -
النحو والصرف والبالغة، فدرس حاشية الصبان      "  شيخ بابصيل "كما تلقى على بعض مشاخيه األعالم       

ا يصفه تلميذه العطار وهناك مشايخ تلقى       سيبويه زمانه كم  "  ليالشيخ شيخ بابص  "دراسة خاصة لدى    
 .منهم الفقه واحلديث ومصطلحهما

كان يكتب فيها هو وزمالؤه     "  الشباب الناهض "وملا كان طالباً باملعهد أصدر جملة خطية مساها           -
منهم شاعرنا الكبري األستاذ حسني عرب الذي بكرت به العبقرية فكان شاعراً جميداً منذ أن كان يف                  

 .ه، وكانت تلك الة أول جملة خطية مبكة املكرمةمقتبل عمر
وبعد ذلك أصدر األستاذ عبد اهللا عريف، والسيد علي حسن فدعق، واألستاذ حسني                  -

، وكان رئيس حترير جملة     "جملة الفالح "خزندار، والسيد هاشم يوسف زواوي، وكانوا طالباً بالفالح         
ف، مث أصدر األستاذ عبد ايد شبكشي جبدة جملة خطية          األستاذ عبد اهللا عري   "  املعرض"الفالح املسماة   

 . وكانت جملة راقية"التحفة" أو "حتفيت"مساها 
ولعل أول ناد أديب أسس مبكة املكرمة هو الذي أسسه بعض طلبة املعهد وأول من فكر يف                    -

 صاحل  إنشاء النادي هو أمحد عبد الغفور عطار، وصاحل حمضر، وحسني عرب واختذوا من بيت الشيخ               
وكانوا جيتمعون بعد ظهر يوم اخلميس، مث اتسع النادي فكان من حضوره زمالؤهم             .  حمضر مقراً للنادي  

الفالحيون وأذكر منهم األساتيذ عبد اهللا بلخري وعبد اهللا عريف، والسيد علي حسن فدعق، وحسني                
 .خزندار، وحممد علي قطب، والسيد هاشم يوسف زواوي

د السباعي واستمع إىل ما يدور فيه من خطب وحوار ومناقشات،            وزار النادي األستاذ أمح     -
ومنهم عمر عرب األديب املوهوب، والشاعر      :  وشارك فيه بالقول والتشجيع أساتيذنا الرواد األفذاذ      

أيقظت وعي  "  الغربال"حممد سعيد خوجه الذي كتب سلسلة من املقاالت بتوقيع           :  املطبوع وكذلك 
 .سبق زمنه بكثري من اآلراء االجتماعية" الغربال" الكبري الشباب السعودي، وإن الكاتب

هـ سافر إىل مصر عضواً يف البعثة احلجازية هكذا كان امسها وأعضاؤها             ١٣٥٥ويف سنة     -
حممود عارف وهو غري شاعرنا الكبري حممود عارف وصحب معه ابنه مجيالً وكان يف العاشرة من عمره،                 

عمره، وإبراهيم السويل وعبد اهللا عريف، وأمحد مجال عباس مد اهللا يف            وعبد اهللا عبد اجلبار مد اهللا يف        
عمره إن كان حياً، ورمحه اهللا إن كان ميتاً، واألستاذ عبد اهللا اخليال رمحه اهللا وحسني فطاين، وعبد اهللا                   

 .امللحوق، وحممد علي مداح أمد اهللا يف أعمار هؤالء، وأمحد عبد الغفور عطار أحسن اهللا خامتته



وكان نصيب أكثرهم كلية دار العلوم ومل يكمل احملتفى به تعليمه إذ مل يبق مبصر غري سبعة                    -
وعاد إىل مكة لبعض األسباب، وكان شديد العشق للعلم واملعرفة واألدب فتفرغ له كل              .  شهور تقريباً 

طلب العلم  التفرغ فلم يتوظف إال ثالث سنوات يف األمن العام مبكة، مث استقال من وظيفته وتفرغ ل                
هـ، وألقى أول   ١٣٥٧كل التفرغ وما يزال متفرغاً حىت اآلن، وكتب يف الصحف السعودية منذ سنة              

هـ، وموضوعها حممد بن عبد الوهاب،      ١٣٥٨سعاف اخلريي مبكة املكرمة سنة      حماضرة له جبمعية اإلِ   
 أما الكتب اليت     كتاباً، ٦٠وألف كتباً شىت يف موضوعات خمتلفة، وبلغ عدد كتبه املطبوعة حوايل              

مام اجلوهري؛ وليس يف كالم العرب البن خالويه، ومقدمة ذيب اللغة             حققها فهي الصحاح لإلِ   
الزنابق :  البن هشام اللخمي، وترجم مسرحيتني عامليتني مها      "  شرح مقصورة ابن دريد   "لألزهري؛ و   

 .احلمر لطاغور واملفتش جلوجول
وأعيد طبع بعض مؤلفاته عديداً من املرات، ولديه من         ،  "اهلوى والشباب "وله ديوان شعر امسه       -

، وفيه رد علمي على كتاب      "الوحدانية والتوحيد " مؤلفاً وآخر مؤلفاته     ٢٠مؤلفاته املخطوطة أكثر من     
 ".الكتب املقدسة يف العامل"لفرويد عامل النفس املشهور، و " موسى والتوحيد"

هذه نبذة سريعة     .وهو كتاب ضخم  "  العقاد"هو  وقدم لشركة امة مؤلفاً غري مطبوع لطبعه و         -
ومقتضبة عن حياة أديبنا األستاذ الكبري أمحد عبد الغفور عطار كما أنه محلين شرف تقدمي ما كتبه لكم                  

 . يف هذه األمسية

  ))كلمة األستاذ أمحد عبد الغفور عطار(( 
 األستاذ حسني جنار    فمث ألقى األستاذ حسني جنار كلمة احملتفى به اليت أعدها بنفسه وكلَّ           

 :بإلقائها نيابة عنه فقال
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -
ما كنت أود أن يقام يل حفل فأحضره، ألن حاليت الصحية تضطرين إىل العزلة، وصرت قريباً                  -

 .مما قال أبو العالء املعري رمحه اهللا
بـــاك و حــو شـــاِدن ـمنــر ال ت

. 

ــٍد يف ِم  جــتقـاديغــري م ــيت واع لَّ
. 

اِدنري يف كل    ــوت البش ــس بص 
. 

ــيـ  ــي إذا ِق وشـــبيه صــوت النِع
. 

واعتذرت لألستاذ الكبري خبلقه وفضله وعلمه وأدبه ونبله؛ الشيخ عبد املقصود ابن األديب                -
 علي وأحلحت يف االعتذار، فأىب      أحلَّالرائد حممد سعيد خوجه، رمحه اهللا، وأمد يف عمر ابنه، ولكنه             

فضله إال أن جيذبين إىل احلفلة جذباً، فشكر اهللا فضله إذ كرمين وجعلكم شركاء له يف هذا التكرمي                    



ورأيت أن أحتدث إليكم يف بعض ما جاء هذا         .  فشكر اهللا لكم، وأوجه بامسكم وبامسي الشكر جزيالً       
 .التكرمي بسببه؛ وهو األدب ومذهيب يف احلياة

 االستقامة سلوكاً وعمالً، وأن أعمل اخلري ما وسعين، وأال          – حبمد اهللا    –ومذهيب يف احلياة      -
أحيد عن احلق ما استطعت، وعندي من القدرة والشجاعة ما جيعلين أجهر باحلق الذي أعتقد أو أرى                  

وقُل :   قال غري هياب من قوى الباطل، ألين أؤمن بالقاعدة اليت وضعها خالق تلك القوى وغريها إذ               
باِطِل فَيدمغه  بلْ نقِْذف باحلَق علَى الْ    :  ، وقال تعاىل   الباِطلَ كانَ زهوقاً   جاَء الْحق وزهق الباِطلُ ِإنَّ    

 .صدق اهللا العظيم. ذَا هو زاِهقفَِإ
بالشكر املتجدد  نظريت إىل احلياة هي حرية بأن حنياها ألا هبة اهللا لنا، وحنن نتقبل عطاءه                   -

       ا وزالوجود مبا يضمن وجودنا، ووهب لكل كائن حي سواء          الدائم، وهو قد أعطانا مع احلياة أسبا دو
 .أكان بشراً، أم حيواناً أعجم، أم نبتاً، أم مجاداً، القدرة على العطاء الذي خيتلف بني فئة وأخرى

خل أن ميسك عن غريه، وما دام هو        وما دام الكائن احلي ميلك القدرة على العطاء فمن الب            -
 .يتمتع بعطاء غريه فمن الفرض أن يقابله باملثل وإال كان خبيالً ولئيماً

نسان الذي جعل خالق الكون كله مرتبته عالية حىت أَسجد أليب           من الفرض أن يعطي هذا اإلِ       -
 .البشر مالئكته قدراً له وتكرمة

ال هبط من مرتبته العليا إىل مراتب من دونه؛          من الفرض عليه أن يعطي خري ما لديه وإ           -
فاألشجار اليت ال تعقل ليست خبري من البشر ومع هذا تعطي خري ما لديها، وحتتال لعطائها حىت يقبل                   

تزينه جبميل لوا وحسن زهرها وعبقها، ولذة مثره ووريف ظله، حىت شجر              .  عليه من حيتاج إليه   
له بزهر حيمله، فالذي مل يكن مما حيمل زهراً كان هو نفسه عطاء             الشوك حيتال لعطائه وجذب االهتمام      
 .يتحول ناراً تنفع أو خشباً يستخدم

نسان الذي يأكل ما يؤكل حلمه، وينتفع بشعره        وجيب أال يكون احليوان األعجم أكرم من اإلِ         -
 .ووبره ويشرب لبنه، بل بلغ من كرمه أن يسلمه خالله الزبدة، والقشدة، والسمن

ب على املسلم أن يعترب احلياة القصرية احملدودة إىل أجل فرصة يتزود فيها حلياة اخللود                وجي  -
 .السرمدي
مذهيب يف األدب الصدق والوضوح، وفهمي له أنه تعبري مجيل عن هذا الكون وعما فيه، كما                  -

 .أشعر به وأدركه حبواسي
حلياة أمامي، وجعلين أعيش ما     وذا املفهوم لألدب زاولته وفهمته ومتثلته، فاتسع نطاق ا           -

أضيف إىل حيايت األدبية العريضة حيوات كثرية من حيوات العباقرة وذوي االمتياز يف األدب والفنون               
خِر ممن عاشوا من آالف السنني، وما زالوا يعيشون، ومن عاصرناهم ممن قضوا حنبهم أو ما يزالون                  اُأل



 ونعيش حيام طوالً وعرضاً، وبذلك أضيفت إىل         أحياء يضيفون إىل ذخائرنا ذخرهم، وبذلك عشنا      
حياة األديب اخلاصة العريضة آالف احليوات؛ فاتسع نطاق احلياة لديه ويف نفسه وفيما بني يديه                  

 .وعينيه
ومن بركة األدب واألديب وإنسانيتهما أن غري األديب من أرباب العلوم والصناعات                 -

املتعة واللذة، ويرتادون عوامل جديدة ويعيشون حيوات       واحلرف يقرؤون األدب أو يسمعون فيشعرون ب      
 .اآلخرين، فيتسع بذلك نطاق حيام

نسان واحليوان األعجم النطق، وليس     نسان الكربى، والفارق األعظم بني اإلِ     التعبري مسة اإلِ    -
النطق جمرد الصوت بل هو صوت اللب الذي هو جوهر العقل وعليه تقع تبعة التكليف الذي سقط                  

 .غري العاقلعن 
إنا عرضنا اَألمانةَ علَى    :  النطق بالشهادة أو الشهادتني يقول اهللا عز وجل        :  ميانوباب اإلِ   -

 .السموات واألرض واجلبال فَأَبين أَنْ يحِملْنها وأشفقن منها وحملَها اِإلنسانُ
بذلك شأنه حىت أن اهللا عز وجل       وهذه األمانة اليت محلها اإلنسان هي أمانة التكليف، فعظم            -

 .سانَ علمه البيانالرحمن علَّم القُرآنَ خلَق اِإلن: من عليه بذكره إياه بعد نفسه إذ قال
ذكر اهللا نفسه بامسه الرمحن ليهيئ ذهن من ارتضى بطوعه واختياره أن حيمل األمانة إىل الرمحن                  -

 .الذي وسعت رمحته كل شيء
الذي أرسل ذه الرمحة      محة إنزاله القرآن الذي هو الرمحة العظمى، فكان الرسول          ومن الر   -

 .رمحة للعاملني
 ومعروف أن الفارق بني اإلنسان واحليوان النطق، فكان كل إنسان ككل إنسان يف هذه                 -

يان، وهذه مسة   املوهبة مث يتفاوتون فيما بينهم يف متام النطق وإحسانه ومجاله، مث يتفاوتون يف عبقرية الب               
 .نسان الذي علمه البيانخاصة باألدباء من بين اِإل

 واألدب هبة لَدنية يوهبها اهللا له أن يعرب عن إحساسه مبا أوجد اهللا تعبرياً مجيالً، ولذلك جعله                  -
 .أهالً ألن خيتصه بالبيان

أصحاب املناصب   هذه النعمة اليت كتب اهللا هلا أن تبقى دهوراً؛ فال يتربم األديب إذا وجد                 -
الرفيعة كامللوك، ورؤساء اجلمهوريات، والوزراء وأمثاهلم يتقدمون أو من تربزهم مهارة صناعية               
ورياضة بدنية كاملالكمني، والعيب كرة القدم تتسلط عليهم األضواء القوية الساطعة واهلتاف الصارخ             

يان، أما األديب فرصيده باٍق ال      والتصفيق املدوي، ال يتربم األديب وال ييأس؛ فأولئك سيطويهم النس         
األديب السابق والشاعر   :  ينفد، فلو عِرف أديب بقصيدة أو قصة قبل آالف السنني فال يقال يف وصفه             



السابق، بل يبقى اللقب مالزماً له وال ميكن حموه عنه، وإن هذا التعويض لكاف لألديب، أليس كذلك؟                 
 .بلى

  ))مفهوم النقد األدبي(( 
 األثر األديب جيده من رديئه، وصحيحه من زائفه، ومعرفة          زيمد األديب عندي فن ي    ومفهوم النق 

مادته اليت تتكون منها عناصره رجاء إنشاء حكم عادل عليه لبيان حقيقة ذلك األثر ومبلغه من اجلودة                 
رداا أو الرداءة، ومن التمام أو النقص، ويتناول أسلوب األثر حمتواه ولغته ومدى سيطرته على مف                

 .وقدرته يف إنشاء اجلمل منها، وتركيب املفردات واجلمل، وهندسة البناء
 ودوافعي إىل النقد التصحيح والتقومي، ووزن األثر األديب وزناً صحيحاً، وما نقدت أحداً عن               -

هوى، فكل من نقدت مل تكن بيين وبينه خصومة بل كانت صلة الود جتمعنا، فلما نقدت باحلق استكرب                  
 على أن أشتد معه، وقد أكشف املزيد من عيوبه دون أن              وأزرى واستعدى علي حىت أُجبر     وعادى

  عليه، أو أهبط إىل مستواه، أو أنقص حقه إذا مل يكن هو نفسه ناقصاً، ومصدري يف                 أكذب أو أستعدي 
 النقد احلق       اء ومن استعمال أي    سالم من االفتر   على العداء منعين اإلِ     الذي أدين اهللا به، فإذا أجربين أحد

سالح قذر، وإذا كنت ال أرضى من عدو استعمال ما قذر من السالح فلن أبيحه لنفسي، كال، ال                    
أبيحه لنفسي، ألين قوي ومؤمن باحلق وباألدب والنقد؛ ال أحايب الصديق وال أجايف العدو، ومصدري                

لقول هيناً ليناً، أما يف حال      يف األمرين واحد وهو إن اختلف األسلوب يف حال الصداقة يكون أسلوب ا            
العداء فيكون شديداً حاداً، والذنب ذنب املنقود الذي يدفعين دفعاً إىل اختاذ ذلك األسلوب دون أن                 

 .حيملين العداء على االختالق والبهتان كما يفعل خصومي
 ويا ويل  إين ألتزم احلق حق االلتزام، واحلق اسم اهللا فمن خرج عن احلق فكأمنا خيرج على اهللا،               -

 .من خيرج على اخلالق اجلبار
 أنا عدو لدود ملذاهب اهلدم والباطل كالشيوعية واملاسونية، وأدب اون والفساد بكل                -
 .ضروبه

 وإين عدو أصحاب هذه املذاهب، ال أبايل ما يصيبين من أذى أو مكروه، ألن ااهد املؤمن                  -
ٌء نفسه لكل ضروب األذىمهي. 

 أحصيهم، وأشدهم الشيوعيون أو من كان شيوعياً ذات يوم، مث تظاهر              وخصومي كُثْر ال   -
بالتوبة دون النية الصحيحة والعزم املصمم، ويف الغالب من أفسدت اجلرثومة الشيوعية دمه إفساداً،               

 .فمن املتعذر أن يصلح صالح املسلم احلق



مث ألن  حلاد املقرونني باإلِ   ومع أين ال أخاصم أشخاصاً إمنا أخاصم مذهباً غاية يف الكفر واإلِ             -
أناساً ممن اعتنقوه مل أعرف بعضهم إال من فلتات اللسان؛ ومع هذا مل أظن به الشر حىت يكشف أمره؛                    
مث إذا عاد إىل السواء مل جيد مين ما يكره، ولكنه كان حيقد علي كما ظهر يل ذلك منه يف أحد املواقف                      

اً عن معاداة هذا املذهب اهلدام فطبيعي كل شيوعي لن           فتأكدت يل شيوعيته، وما دمت ال أختلى أبد       
 .يتخلَّى عن معاداة من يعادي مذهبه

 وأنا موطن النفس على قذائف أعدائي أو أكاذيبهم، وعلى ما يلفقون علي مما يبهتونين به،                  -
يب ألدب  سالم حر ومن إخالصي لألدب ولغة القرآن واإلِ     .  وإين لقوي حبول اهللا ال أبايل م مهما كثروا        

السرير واون، وألعداء الفصحى ودعاة العامية واملروجني هلا، وللدعاة الختاذ احلرف الالتيين بدل              
 .احلرف العريب

 وأنا أضيق بكل ما هو من األدب العامي، وهلذا ال أمسع ما يسمى الشعر العامي املعروف                   -
 .ال جيد مين غري القطيعةعندنا بالنبطي وال أسيغه وال أجيزه ألن أي شيء يزاحم الفصحى 

شارة إال   ال وجود للنقد يف أدبنا، وليس يف حركتنا األدبية نقد صحيح مما سبقت إليه اإلِ                 -
 .اليسري وما سوى هذا اليسري سباب وأباطيل وترهات

وكذلك ال وجود ألدب املسرح عندنا تبع ذلك عدم وجود مسرح وال نقاد             :  أدب املسرح   -
 . إىل مرتبة املمثلني البارعنيمسرح وال ممثلني يرتفعون

كتبت يف القصة يف بكرة شبايب عندما بدأت حيايت األدبية،            :  القصة واملسرحية والشعر    -
هـ كتبت مسرحية   ١٣٥٢ سنة ففي سنة     ٥٠وكتبت يف أدب املسرح ونظمت الشعر وذلك منذ          

 .اهلجرة احملمدية
فعندما كنت طالباً باملعهد العلمي      سنة أيضاً    ٥٠واشتغلت بالصحافة منذ    :  اشتغايل بالصحافة   -

، وكان ممن شاركين يف      "الشباب الناهض "هـ أصدرت جملة خطية باسم       ١٣٥٢السعودي سنة   
اإلصدار والتحرير الشيخ صاحل حمضر رمحه اهللا، واألستاذ الكبري حسني عرب، واألستاذ علي خياط من               

األستاذ عبد اهللا بلخري، والسيد علي حسن       أبناء املعهد، وكتب لنا من زمالئنا من أبناء مدرسة الفالح           
. فدعق، وحممد علي قطب، وعبد القادر جزار، وعبد اللطيف جزار، وحسني خزندار، وعبد اهللا عريف              

وكتب لنا من الرعيل األول األدباء الكبار حممد سعيد خوجه والد احملتفي بنا الشيخ عبد املقصود                  
، واألستاذ حممد سعيد العامودي مد اهللا يف عمره،         خوجه وعمرعرب، وحسن أمحد حسنني رمحهم اهللا      
 .عبد الوهاب آشي، واألستاذ أمحد السباعي رمحهما اهللا



هـ مبتعثاً مع زمالئي حررت باب الكتب مبجلة السياسة         ١٣٥٦ وملا سافرت إىل القاهرة سنة       -
د حسني هيكل   األسبوعية اليت كان يصدرها ويرأس حتريرها أحد أساطني األدب احلديث الدكتور حمم           

 .رمحه اهللا
 وكتبت يف جريدة البالغ لصاحبها ورئيس حتريرها أحد عمالقة الصحافة املصرية األستاذ عبد              -

يف "  البالغ"تواجه دار بعثتنا، وكانت إدارة جريدة       "  املرشد"القادر محزة رمحه اهللا، وكانت إدارة جملة        
 كتبت يف جملة الرابطة العربية لصاحبها ورئيس        طريق كليتنا كلية دار العلوم العليا، فكتبت فيها، كما        

حتريرها األستاذ أمني سعيد، وكتبت يف جملة الة اجلديدة لصاحبها ورئيس حتريرها الكاتب الكبري                
سالمة موسى، مث ملا عدت إىل بلدي حرسه اهللا بدأت أكتب يف صحفنا جمالت وجرائد، وما زلت أوايل                  

هـ وجعلتها منرباً   ١٣٧٩يدة عكاظ ورأست حتريرها سنة       الكتابة يف بعض صحفنا، وأصدرت جر      
ت قراء  دفراد إىل املؤسسات وع   سالمي، وعندما تقرر انتقال صحف األَ     للحق وقلعة من قالع الفكر اإلِ     

عالن جريديت عكاظ بأن جريدم عكاظ ال حتين ألحد رأسها حني يغضب، فهي مل تأخذ إال قيمة اإلِ                  
 التشجيعي لتبقى عكاظ حرة مستقلة وحتديت خصومي وخصوم          وبدل االشتراك ورفضت االشتراك   

عكاظ إن كانوا يعلمون عنها أي مسلك معوج أو أا أخذت من أحد قرشاً فهو يف حل أن يفضح،                    
وما يزال ذلك التحدي قائماً، وهلذا كنت وما أزال قوياً بريب، وألول مرة يف تاريخ صحافتنا ينتقد                   

مرسوماً ملكياً صراحة، ومل أتراجع عن نقدي، ومل أجنب عندما أراد            صاحب جريدة ورئيس حتريرها     
بعض من كانوا يعملون يف الصحافة حينئذ إثارة احلكومة واستعداءها علي فثبت؛ ثبات ااهدين،                
وكان نقدي للمرسوم امللكي ونشره دون أن يصيبين أي أذى من احلكومة مفخرة هلا، وتأكيداً بأن                  

 .حرة والقلم حر، والنشر حر يف بالدناالصحافة السعودية 
 وذه املناسبة أدون للتاريخ أن امللك الشهيد فيصل وامللك الصاحل خالد رمحهما اهللا، وامللك               -

العظيم فهد، واألمري سلطان بن عبد العزيز وقفوا معي محاية منهم حلرية الفكر، والقلم والصحافة                 
هـ، واستطاع املدير   ١٣٨٣أصدرت رخصة قيامها سنة     والنشر، مث أسست مؤسسة عكاظ احلالية و      

العام السابق الشيخ علي حسني شبكشي أن جيعل جريدة عكاظ أول جريدة سعودية توزع يف بعض                 
بلدان العامل العريب ويف بعض عواصم أوروبا، وض بعكاظ ضة سبق فيها كل زميالا، وقرر إنشاء                 

 األمانة املدير العام للمؤسسة، األستاذ السيد إياد مدين          مطابع حديثة متطورة، وأنشأها حقاً وتسلم      
 .فحمل األمانة ومتت النهضة الكربى لعكاظ ومؤسساا العظيمة

 وأصدرت  ١٣٨٧وذلك سنة   "  كلمة احلق " وحصلت على امتياز إصدار جملة شهرية باسم          -
يل، وأفكر يف إعادة    منها أربعة أعداد مث حجبتها عن الصدور خلسارة مالية جسيمة كانت فوق احتما             

 .إصدارها مبشيئة اهللا



وهو خمطوط، أرجو أن يطبع، وهو      "  عندما اشتغلت بالصحافة  " وعندي مؤلف ضخم امسه      -
 .تاريخ صادق من التاريخ الصحفي جيب أن يظهر إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل

خوجه الذي أىب   الشكر لكم مجيعاً كما هو بدءاً وختاماً للشيخ عبد املقصود            :   وختام قويل  -
بوِل ما أفضل، فجزاه اهللا وجزاكم      فضله إال أن يكرمين ويلح علي حىت أجربين مبكارم أخالقه على قَ            

 . عين كل خري والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة األستاذ عبد الكريم �يازي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عبد الكرمي نيازي فقال

لرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا             بسم اهللا الرمحن ا    -
 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 أصحاب السعادة، يسعدين أن أشارك يف هذه األمسية العظيمة ذه الكلمة القصرية عن هذا                -
ور وتنقضي  اللقاء الفكري الذي يتجدد يف كل أسبوع، ومتر األيام وتتواىل األسابيع ومتضي الشه              

األعوام وهي كما هي فتية شابة، قوية نابضة حية متدفقة تقبل علينا كل أسبوع، كشذى العطور                   
ورحيق الزهور، وشدو البالبل، وتغريد العصافري كاملاء نقاء، والبحر صفاء، والنور ضياء، والنبع                

ثنينية ِإلرائع اخلالد، إا    الصايف تدفقاً وعذوبة كإطاللة الربيع وقدوم املطر وأجراس الطبيعة واللحن ا           
عبد املقصود خوجه رجل العلم واألدب ذي األخالق الشاخمة واألرحيية املتدفقة والوجدان الصايف               
والقيم السامية واألخالق الفاضلة الرائعة وإنه لتقليد مجيل حقاً أن يفتح صدره وقلبه وبيته كل أسبوع                

ثنينية االلم واألدب والثقافة واملعرفة، وضيف هذه        لتكرمي رجل من رجاالت اململكة البارزين يف الع        
رجل غين عن التعريف قدم الكثري وبذل اجلهود املضنية ومنح الوطن أمسى، وأغلى وأعز ما ميلكه                  

  املفكرون واملوهوبون، وزونسانية بتراث قلمه، وخالصة فكره،      سالمية واإلِ  املكتبة العربية واإلِ    د
 .عقله إنه األستاذ واملفكر والرائد واملصلح األستاذ أمحد عبد الغفور عطاروعصارة جتاربه، ونبض قلبه و

 الرائد الكبري األستاذ أمحد عبد الغفور عطار عرب مسرية عطائه املتدفقة طوال ما يقرب من                  -
نصف قرن، مل ينبهر باحلضارة املادية، ومل يرفضها يف الوقت الذي متسك فيه وهو ما يزال يف سن اليفاع                  

سالمي، عالوة على حفظه القرآن الكرمي يف مطلع حياته،         ث العريب واإلِ  اقاليد العربية األصيلة والتر   بالت
وعكوفه على قراءة املخطوطات، وحفظ التراث وصيانته، والرائد الكبري األستاذ أمحد عبد الغفور               

لتراث والتعليق عليه   عطار يعترب من الرواد العرب األوائل الذين انتزعوا من املستشرقني مهمة حتقيق ا             
سواء أكان من خمطوطات قدمية أو منشوراً يف مطبوعات قدمية حفاظاً على التاريخ العريب الذي كاد                  



تلك املوسوعة الكربى أقوى    "  الصحاح"سالمية اليت كادت تضيع، ومعجم      يندثر، وإحياء للحضارة اإلِ   
ا حقق وأسهم يف إحياء احلضارة العربية       كثري مم "  الصحاح"دليل على نبوغه يف جمال حتقيق التراث وغري         

سالمية، وكما أسهم الرائد الكبري األستاذ أمحد عبد الغفور عطار يف إحياء التراث بالتحقيق                 واِإل
حجة "سالمية املعاصرة وكتابه الرائع     والشرح والتعليق، أسهم أيضاً يف ترسيخ الفكر الديين بدراسته اإلِ         

 من اآلثار النابضة على ترسيخ الفكر الديين وغري ذلك كثري يف هذا             "قاموس احلج والعمرة  "و  "  النيب  
صالح االجتماعي ال ميكن أن     اال، وقد أدرك الرائد الكبري األستاذ أمحد عبد الغفور عطار أن اإلِ            

حلادية  وخباصة بعد أن بدأت األفكار اإلِ       -صالح الديين    إذا ارتكز وتأسس على اإلِ      يستقيم إالَّ 
سالمي والسياسي، ويف اللغة العربية، ويف       صالح االجتماعي، والتاريخ اإلِ    واإلِ -ملعادية  والتيارات ا 

الفقه أيضاً، ويف السري والتراجم، وال أريد أن أطيل يف هذه الكلمة القصرية، ولكنين أقرر هنا أن دعوته                  
تطويراً للحياة الفكرية   صالحية جاءت امتداداً تارخيياً، وطبيعياً لكل الدعوات التحضرية التجديدية          اِإل

 .وترسيخاً للتراث ايد
 واألستاذ الرائد أمحد عبد الغفور عطار رائد الكلمة احلرة والرأي الرتيه والنقد اهلادف البناء،               -

فهو املنشىء واملؤسس جلريدة عكاظ تلك اجلريدة املتطورة اليت ما تزال تسري على دربه، وتطبق منهجه                
وم ولذلك فإن جريدة عكاظ إحدى مفاخر شيخ الصحفيني وعميد الصحافة           يف دنيا الصحافة حىت الي    

يف بالدنا األستاذ الرائد أمحد عبد الغفور عطار الذي ترك بصماته على الصحافة بعمق الفكر، وجرأة                 
 .احلق، ونزاهة النقد، وشجاعة املواجهة، وطرح الفكرة، ومعاجلة املشكالت والقضايا

مآثر العطار اخلالدة فهي كثرية ومتنوعة جتل عن احلصر، ولكن            إن القلم عاجز عن تسجيل       -
الرائع يف حياة العطار حقاً أنه منح جيله وتالميذه العلم الغزير، والتجارب السخية واألفكار البناءة، ومل                

نسانية بعشرات الكتب والدات واملوسوعات، والقضايا      سالمية، واإلِ يبخل على املكتبة العربية، واإلِ    
سالم وعمقه  كرية الناضجة، والقضايا السياسية والتارخيية، وقضايا األديان اليت متثل التمسك باإلِ           الف

وخلوده، ومقاالته وحبوثه العديدة والصحف اليومية، واالت األسبوعية والشهرية والدورية ما تزال             
 تعترب املنبع األصيل لكل     نسانية بزاد وفكر ال ينضب معينها، واليت      تغذي العقول، وتنري الدرب ومتد اإلِ     

فكر هادف بناء، ومهما أردت أن أحتدث يف الرائد الكبري واملفكر األستاذ أمحد عبد الغفور عطار                  
إنه الرائد احلق الذي يتحدث جبرأة ويتكلم       :   أنين يف اية هذا احلديث أقول كلمة        فاال رحب إالَّ  

 ومهما مل يرض عنه الناس، وشكراً لكم مجيعاً          جبرأة ال تأخذه يف احلق لومة الئم مهما غضب الناس          
وتقديراً لرائدنا الكبري ولروادنا األفاضل الذين حضروا يف هذه األمسية السعيدة، والسالم عليكم               

 .ورمحة اهللا



 
 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
ثري من  مث يطلب احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه من األستاذ زيدان بامسه وباسم ك              

         ونزوالً عند طلبهم حتدث    .  ريناحلضور أن يتفضل ليستمعوا إليه يف هذه األمسية شاكرين ومقد
 :األستاذ حممد حسني زيدان فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني                -
 .وإمام املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني

يس بدعاً أن أحتدث عن صديق، وليس بدعاً أن أحتدث عن رجل قد كرمه عمله قبل أن                    ل -
نكرمه حبضورنا، أو قبل أن يكرمه عبد املقصود، فعمله قد كرمه، بأي شيء عمل أمحد عبد الغفور                   
عطار لعلكم ال تعرفون أن احلياة مل تكن عذبة بني شفتني، وإمنا كانت العذوبة يف العذاب الذي كان                   

قهر ظلم  .  إن طه حسني قاهر الظالم فالعطار أيضاً قاهر الظلم         :  يشه، فلقد ظلم كثرياً، فلئن قالوا     يعا
الناس عليه وقهر ظلمة الرؤية أيضاً فهو أعشى مثلي، العطار شجرية نبتت يف أم القرى امتصت الصخر                 

ماً نكرمه مجيعاً، قد نأخذ     فإذا هو شجرة باسقة مثراا الكلمة، مثراا األدب، مثراا أن كان بيننا مكر             
نصاف واحلق وانتزاع الغل من الصدور، جيب أن        عليه بعض املآخذ وقد تقع مشادة بيين وبينه ولكن اإلِ         

ونزعنا ما يف صدورهم من غل      سالم  نكون أصفياء، جيب أن نكون إخوة متحابني، تلك دعوة اإلِ          
إنه أخذ مين شيئاً، وإمنا أذكر أين أخذت منه         :  العطار صديق بيين وبينه تدبيح ال أريد أن أقول        .  إخواناً

      ب أخطائي، وكثرياً ما وقعت يف بعض األلفاظ أخطئ         أشياء، فكان يتعقبين باملشافهة أو باملراسلة فيصو
جاءين مرة يف الطائف فوجد بني      .  يف اللغة فكان العطار يصوب يل تلك األخطاء أمحده لذلك وأشكره          

أقرأ احمللى واملغين أفقه الفقه وأثىن علي يف ذلك، ولكين ال أطاوله يف              يدي احمللى واملغين فعجب أن      
الدراسة والقراءة فأنا قد أكون من أصحاب السندوتش ال من أصحاب العمق، ولكين قدمت ما                  

املن من القوي استعالء،    :  قدمت، قرأ يل صورة من الصور ال زال يذكرها وذكرين ا، وهي أن قلت              
 .ء، ومن القرين بالء فإذا هو يهتف يل حيييين، هذه الكلمةومن الضعيف استجدا

 

من هذا أمحده وأشارك يف التكرمي وأرجو أن يكون          ،  كان ذلك أراه شجاعة منه وتشجيعاً يل       
الصافح العفو، وأرجو أن أكون أخاه فقد تقدمت بنا السن فهو أصغر مين بعشر سنوات، وقد تالحقنا                 



ذا ال نكون إخوانا؛ ملاذا ال تكون احملبة بيننا، ثقوا أين ال أكن للعطار              يف السن وأدركنا عجز الصحة فلما     
 . كل ثناء، وكل اعتزاز، وكل ما يشرف به املرءإالَّ

)١(أن نبتدي باألذى من ليس يؤذينا       
. 

ــرفاً  ــنا ش ــت أخالق أب ــوم ــا لَق إن
. 

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
 

  ))ألستاذ عبد املقصود خوجهتعقيب ا(( 
بعد أن انتهى األستاذ حممد حسني زيدان من إلقاء كلمته عقب عليها األستاذ عبد املقصود               

 :خوجه بقوله
أيها األساتذة الكرام أما وقد استمعنا إىل ما استمعنا إليه من أستاذنا الكبري األستاذ الزيدان                  -

 إىل  العطار أن يفضل علينا فيسمعنا ما حنن يف شوقٍ         فإنه بامسي وباسم احلاضرين نرجو من األستاذ         
مساعه، وآملني أن يكون بدء حديثه عما أشار إليه األستاذ زيدان فنرجو من اهللا سبحانه وتعاىل أن                   

 .تكون هذه األمسية أمسية خري وبركة
 

 :ويرد األستاذ العطار على ذلك بقوله
ة ال تسمح يل باملزيد من القول، وإن كان         لقد قلت ما كنت أريد أن أقول، وإن حاليت الصحي           -

األستاذ زيدان قد أفضل مبا ذكر عين فله الشكر والثناء وأرجو أن يعلم أن ما كان يف نفسي قد زال                     
واحلمد هللا، وإذا كنت اآلن أشكر الشيخ عبد املقصود على هذا الفضل أن ما مت كان مبسعاه وبسهره                   

 السمو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز الذي كان           فإنين ال أنسى يف موقفي هذا حضرة صاحب       
صاحب الفضل األول، واستطاع األستاذ عبد املقصود أن حيقق ما رجاه األمري سلطان فله الشكر،                 

ما أفضلتم به علي من التكرمي والسالم عليكمولكم مجيعاً الشكر على  . 

                                                           
 :هذا البيت من قصيدة لصفي الدين احللي، مطلعها )١(

ــنا ــرجا في ــل خــاب ال ــيض ه واستشــهد الب
. 

يل عـــن معاليـــناســـل الـــرماح العـــوا 
. 

ــزونا ــات يغـ ــن بـ ــا مـ ــزو ـ إالَّ لتغـ
. 

ِبضــــمٍد مــــا ربطــــناها مســــومةً 
. 

ســـود وقائعـــنا حمـــر مواضـــينا
. 

بـــيض صـــنائعنا خضـــر مـــرابعنا 
. 

 



  ))كلمة األستاذ عبد ا رجب(( 
 : اهللا رجب الكلمة التاليةمث يلقي األستاذ عبد

احلقيقة أنين جئت من مكة يف أثر العطار، فاألستاذ أمحد عبد الغفور عطار له              .  السالم عليكم   -
فضل؛ هو الذي جاء يب إىل هنا أريد أن أعترف له بالفضل، وإن كنت يف بعض املرات قد تناوشته                    علي 

نده عن اجلواب الذي أريد ويريده معي       بقلمي فيما كنت أعتقد أنه حق وأنه صواب، وكنت أحبث ع          
كل القراء، ولكنه جتاهل ما كنت أطالبه به وال أريد أن أعيد األشياء اليت طالبته ا هنا يف هذه                      

احلقيقة أن الشيخ أمحد عبد الغفور عطار جمموعة مواهب، وجمموعة رواد فهو رائد يف                 .  األمسية
سالمية، أريد أن أحيي    قوية وهو رائد يف الدراسات اإلِ     الصحافة، ورائد يف اللغة ومباحثها العظيمة ال      

نسانية واملعارف كلها   األستاذ العطار حبضوركم على إنتاجه الغزير الوفري الذي يكاد يغطي العلوم اإلِ            
األستاذ أمحد عبد الغفور    .  فهو مل يترك شيئاً إالَّ وقال فيه واستعمل فيه قلمه، وفكره، ووجدانه أيضاً             

 اآلن أنه يشجع الصغار أمثايل يشجعهم ويدفعهم إىل األمام، وحيثهم           ونار منكم ال يعرف   عطار لعل الكب  
على مواصلة الدرب لالستمرار يف مضمار الكلمة أو يف ميدان الكلمة فهو دائماً حيثنا ويشجعنا، فله                 

األخ عبد  الشكر وله منا التقدير وال أزيد وال آخذ من وقتكم أكثر من هذا، ولكين أريدكم أن تسألوا                  
الكرمي نيازي هل استأذن من الشيخ أمحد السباعي شيخ الصحافة حني خلع على األستاذ العطار لقب                 
شيخ الصحافة وعميدها؛ فالذي أذكره تارخياً أن عميد الصحافة هو فؤاد شاكر رمحه اهللا وأن شيخ                  

 نطلق من اآلن فصاعداً     الصحافة هو أمحد السباعي، فإذا كان األستاذ نيازي قد استأذن فال بأس من أن             
 .  فأفتونا لو مسحتم، وشكراًعلى األستاذ العطار شيخ الصحافة وإالَّ

 

  ))فتح باب احلوار بني احملتفى به واحلضور(( 
 :مث يعلن األستاذ حسني جنار فتح باب احلوار بني الضيف واحلاضرين بقوله

اذ الكبري أمحد عبد الغفور عطار      ال شك أن ما سرد عليكم من مشوار أديبنا احملتفى به األست             -
 يتحدث عن نفسه، ولكن الباب مفتوح لكي حتاوروه وتناقشوه، وأعتقد أنه            كان مقتضباً لعله يؤثر أالَّ    

 .جابةبسعة صدره وسعة اطالعه سوف يكون حمل اِإل
 :ويبدأ األستاذ عبد اللطيف ميمين احلوار بالسؤال التايل

ء األستاذ عبد املقصود خوجه أن يقحمين يف جمال ألستاذنا          لقد شا .  السالم عليكم ورمحة اهللا     -
 شبل إذا جازت يل هذه التسمية يف ميدان فيه صولة األسود وصولة              وجولة، فما أنا إالَّ    احملتفى به صولةٌ  

النمور وكما أراد األستاذ عبد املقصود خوجه أن يثري نقاشاً لعله يستفز ذاكرة األستاذ الكبري العطار،                 



أن ألقي سؤايل حول امليدان الذي لألستاذ فيه صولة وجولة، وهو ميدان اللغة واألدب، ولكن               ال أريد   
الواقع السؤال الذي كان خيامرين وأنا أهم باحلضور إىل هذه الندوة لألستاذ العطار هو ما يتردد هذه                  

العامل العريب؟ أو   األيام ملاذا مل يربز يف عصر األستاذ العطار والذين عاصروه أديب سعودي على مستوى               
على مستوى العامل أخذاً يف االعتبار أن املناخ الفكري الذي كان سائداً آنذاك ومستوى التعليم،                  
ومستوى االتصال باخلارج، والتالقح مع الثقافات املختلفة كل تلك عوامل نقدرها ونفهمها، ولكنين              

طالقة األدبية احمللية يف تلك الفترة وما       أريد من األستاذ أن يلقي مزيداً من األضواء على حمدودية االن           
هي يف رأيه إمكاناتنا الذاتية يف االنطالق باألدب احمللي إىل مستوى عريب أو حىت مستوى عاملي؟ أشكر                 
لألستاذ سعة صدره يف االستماع إىل هذا السؤال الطويل وأرجو أن أمسع منه وأرجو أن يعذرين إذا                   

ستوى العاملي أو املستوى العريب وال أعين بذلك حمدودية الفكر بقدر           كنت قد قلت بأننا مل ننطلق إىل امل       
 .ما أعين حمدودية املناخ ووسائل االتصال وشكراً

 :يرد احملتفى به قائالً
إنك تعرف أن بعض الكواكب حتتاج إىل وصول أضوائها إلينا آالف السنني فما لدينا من                   -

 إذا وجدنا من حيملها إليهم وعدم وصول هذه          نصوص أدبية ستصل إىل من نريد أن نوصلها إليه         
األديب يعطي عطاءه وعلى اآلخرين أن يعملوا على نشره إذا          .  األشياء إليهم ليس مما يسأل عنه األديب      

 . رأوا أنه جدير بالنشر وهذا كالمي
 مث تعطى الكلمة لألستاذ الكبري الشاعر طاهر زخمشري

 أريد التعليق على األستاذ أمحد عبد الغفور عطار          ال...  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته      -
ومؤلفاته وإنتاجه ومكتبته املخطوطة واملطبوعة، وال أريد أن أشري من قريب أو من بعيد إىل كلمة الرائد                 
والعميد والشيخ، وأعين بذلك عميد الصحافة شيخ الصحافة ورائد الصحافة كل هذا ال أريد أن                 

 إىل صديق زاملته يف أول املشوار وكرد مقتضب على األستاذ امليمين             أحتدث عنه وإمنا أريد أن أشري     
أنا واحد ممن عاشوا مع العطار      :  إن أدبنا مل يتجاوز احلدود عند هذه النقطة سأقف ألقول         :  الذي قال 

وزاملوه يف احلل والترحال وكانت جوالتنا يف مصر مرتبطة بكل الصداقات املوجودة تلك األيام من                
إين واألستاذ أمحد عبد الغفور عطار، ورحم اهللا األستاذ عبد          :  ء وأذكر وأقوهلا بكل صراحة    كبار األدبا 

القدوس األنصاري ورحم اهللا األستاذ إبراهيم فاليل كنا جنتمع يف الصباح لنقوم بزيارة كبار الكتاب                
لتعريف لنا مجيعاً   املصريني يف مكاتبهم ابتداًء من الدكتور حممد حسني هيكل، والسيد نوفل فكان أداة ا             

 .هو األستاذ أمحد عبد الغفور عطار
وأضرب مثاالً على ذلك هذه القصة فقد أخذين األستاذ أمحد عبد الغفور عطار إىل الشاعر                  -

 أنه  الكبري عبد الرمحن صدقي رمحه اهللا وكنت يومئٍذ أعيش مأساة وفاة زوجيت، وكان هو كذلك إالَّ                



فقال له بكل لطف األستاذ أمحد عبد الغفور عطار حنن شداة اململكة            "  وحي املرأة "سبقين فأصدر ديوان    
واهللا يا سيدي الفاضل    :  قلت له .  أمسعين:  فقال يل .  أي شداة احلجاز وهذا شاعر يعيش يف مثل مأساتك        

إن من عيوبنا حنن شعراء احلجاز أومن عيوب أكثرنا أننا ال حنفظ شعرنا فلن جتد واحداً من شعرائنا                    
 األستاذ حسن عبد اهللا القرشي، الذي يستطيع أن يقرأ كل ما كتب يف حلظة، فهو ميتاز                 الَّحيفظ شعره إ  

: أمسعين مطالع بعض قصائدك، فأمسعته مطالع، فقال باحلرف الواحد         :  قال يل .  من دوننا ذه الناحية   
 هذا املستوى   أمحد اهللا على أننا صافحنا احلجاز بالشعر مل أكن أتوقع ال أنا وال غريي أنكم وصلتم إىل                 

أكثر من هذا ال أذيع سراً وإمنا للتاريخ كان األستاذ أمحد عبد الغفور عطار، والسيد ياسني طه يذكر                   
سالمي، ألننا تعرفنا به عن طريق األستاذ أمحد عبد الغفور عطار           احلكاية وجهنا سيد قطب إىل الدين اإلِ      

العقاد بل التلميذ األول للعقاد فكانت اندفاعاته       واتصلنا به باستمرار وكان ملحداً فكان تلميذاً ملدرسة         
حلادية كبرية جداً، صار األستاذ أمحد عبد الغفور عطار يناقشه وكنت أدخل معه يف النقاش ونوجهه                اِإل

سالمي فكان وهللا احلمد على يدنا حنن اموعة هذه هداية سيد قطب، وإذا كان               إىل معرفة الدين اإلِ   
أنا واحد من الناس    .  نا وصلنا إىل أبعد احلدود فأنا أقول هذا كنقطة انطالق         هذا ال يكفي على أساس أن     

كشاعر بدأت أكتب الشعر يف احلجاز، زمالئي ولدايت أبوا أن يعترفوا يب، وكانوا يسخرون مين ومما                 
أكتب إىل أن ذهبت إىل مصر فعندما ذهبت إىل مصر تقدمت أنا وإبراهيم فاليل، وأمحد عبد الغفور                   

عبد القدوس األنصاري كأعضاء يف أكرب ناٍد أديب يف مصر، وأقيمت لنا حفلة تكرمي على                 عطار، و 
عالم مل توجد يف تلك األيام، وإذا كانت        أساس أن هذا وجه جديد رأوه فإذا كانت الوسائل وسائل اإلِ          

 هلا احلياة والبقاء   طاقتنا ال جتد األرض اخلصبة اليت تزرع فيها، وال جتد املعونة األدبية واملادية اليت تضمن              
 استطعنا وهللا احلمد أن نثبت وجودنا، ولقد حتدثت مع           واالنتشار، فنحن كجيل أول، أو جيل ثانٍ       

على صغر سن أمحد حممد مجال كان الصديق الودود         :  األستاذ حممود عارف وقلت له باحلرف الواحد      
لدائم هو أمحد حممد مجال ليل ار،       الوحيد حلسن البنا فعندما يأيت حسن البنا إىل احلجاز يكون رفيقه ا           

إن أمحد  .  سالميةعجاب ذا الشاب وحيويته وتعلقه باحلياة الدينية واإلِ       ولقد كان حسن البنا كثري اإلِ     
سالمية، وأقول هذه بكل    مجال كان هو وال يزال وهللا احلمد الصورة املشرفة واملشرقة للدعوة اإلِ             

فنحن قد نكون قصرنا ألكثر     .  لماء مصر أمثال حسن البنا    أمحد مجال أثبت وجوده مع كبار ع      .  صراحة
من سبب فليس لدينا وسائل إعالم وما كانت عندنا صحافة ولقد كنا جنتمع من ستة أو سبعة أشخاص                  
يف الليل لكي نكتب جريدة من أربع صفحات، وغالباً ما يدور اجلدل والنقاش بني اثنني من السبعة                   

طعام العشاء مع بعض ويرتلون إىل املركاز مع بعض، ويناقشون             املوجودين ومع ذلك يتناولون      
مواضيعهم مع بعض دف املنافسة بيننا ال دف املخاصمة والشقاق، وعلى فكرة أود أن أقول لكم                 
بصراحة أن األستاذ زيدان واألستاذ أمحد عبد الغفور عطار من اجلماعة، عاشا حياما األدبية يف معارك                



لصورة اليت أتاحها األستاذ عبد املقصود خوجه بعث ا يف نفوسنا حياة جديدة              ضد بعض لكن هذه ا    
ذكرتنا بأيامنا احللوة والسعادة ترفرف بأجنحتها علينا رغم أننا كنا نعيش مع الناموس والظالم لكي                

عالم ووسائل النشر،   نصدر جريدة ذات أربع صفحات يف اليوم، أما اآلن، وقد توفرت وسائل اإلِ              
مكانات والتشجيع األديب واملادي للشباب، وهللا احلمد فإننا نريد          املادة والطاقة، وتوفرت اإلِ    وتوفرت

 . من الشباب أن يكملوا الصورة املشرقة ألدبنا وصحافتنا والسالم

  ))تعقيب احملتفى به(( 
يعقب األستاذ أمحد عبد الغفور عطار على سؤال األستاذ عبد اللطيف ميمين بإلقاء مزيد               

 :الضوء حول عدم انتشار األدب السعودي خارج اململكة فيقولمن 
 

أحب أن أقول لألستاذ عبد اللطيف ميمين عن أديب خاصة بأنه معروف يف غري وطين أكثر مما                   -
هو معروف يف وطين فالزنابق احلمر اليت ترمجتها عن طاغور لقد استقبلت يف البلدان العربية خري                   

. لفات أساتذة اجلامعات أراهم جيعلون مؤلفايت مراجع هلم، وهذا يكفي         استقبال، وعندما أطلع على مؤ    
ملستشرق أملاين ذكرين يف مؤلفه يف سبعة مواضع، وصدر كتاب عن            "  اجليم"وصدر كتاب عن معجم     

جنليزية وهي رسالة دكتوراه للدكتور عبد اهللا الندوي ذكرين يف أول املقدمة            هلجة غامد زهران باللغة اإلِ    
عاً من مراجعه وكذلك الكتب املقررة يف بعض البلدان العربية مثل سوريا ذكرت يل بعض               وجعلين مرج 

املقطوعات يف الكتب املقررة للمدارس الثانوية ويكفيين أن كتيب معروفة يف بيئات املستشرقني، ويف                
ي استطاع أن   الذ"  سالمإنسانية اإلِ " كتابان كتاب    سالمي وإن كان مل يترجم يل من كتيب إالَّ        العامل اإلِ 

يؤثر يف بعض القراء يف الواليات املتحدة األمريكية، ويكفي أنين بذلت جهدي ليعرف أدبنا وفكرنا                 
وديننا يف بلدان كثرية، فال قصور علينا وإمنا حنن نعطي وال بد من احلكومة أن تنقل هذه األشياء وهي                    

عاملي؟ هذا ليس مسؤولييت وال مما       أقدر، أنا ألَّفت الكتاب فلماذا ال يترجم ويوزع على النطاق ال            
سالمي اآلن، فأدبنا مل يبق حملياً وإمنا        وكثري من أدبائنا معروفون يف العامل العريب واإلِ        .  أحاسب عليه 

 . سالمي والسالماستطاع أن يتجاوز احلدود إىل العامل العريب والعامل اِإل
 

 :مث تعطى الكلمة للدكتور عبد اهللا مناع حيث قال
هللا مساءكم مجيعاً، بالتأكيد أنَّ احلركة األدبية يف اململكة العربية السعودية مل تبدأ من               أسعد ا   -

حلظة معاصرة جيلنا هلا، أي مل تبدأ يف العقد التاسع من القرن الرابع عشر وإمنا بدأت منذ وقت طويل،                   
ت غنية مبا ميكن أن     رمبا منذ النصف األول من القرن الرابع عشر، ولكن أالحظ أن احلركة األدبية كان             

نسميه باألحزاب األدبية فهناك حزب األستاذ العطار، واألستاذ األنصاري، وحزب محزة شحاتة، وأمحد             



قنديل، وحزب حممد حسن عواد وحممود عارف، وهناك أحزاب أدبية كانت قائمة وكانت تثري احلياة               
هل كان هلا من السلبيات ما حيملها       ملاذا اختفت تلك األحزاب األدبية؟ و     .  األدبية ا بشكل أو بآخر    

على االختفاء أم أن إجيابياا كانت سبباً يف اختفائها؟ أرجو أن أمسع رأي األستاذ أمحد عبد الغفور                   
 .العطار يف هذا األمر

 

 :جابة بقولهويعتذر احملتفى به عن اِإل
 .واهللا أنا ال أستطيع الكالم ألين متعب -

ر عن اختتام األمسية وانصرف احلضور إىل موائد الطعام يهىنء          وعندئٍذ أعلن األستاذ حسني جنا    
 .ثنينيات أُخربعضهم بعضاً مبا استمعوا إليه داعني اهللا أن ميكنهم من اإللتقاء يف ِإ
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