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 حملات من حياة احملتفى به
 .هـ١٣٢٣ولد األستاذ أمحد السباعي مبكة املكرمة سنة  •
 .تلقى تعليمه األول مبدرسة املسعى مث التحق باملدرسة الراقية جببل هندي مبكة املكرمة •
 . يسد حاجة الكفافتويف والده وعمره مل يتجاوز أربعة عشر عاماً فترك الدراسة حبثاً عن عمل •
 .بدأ حياته العملية مدرساً لتحفيظ القرآن مبدرسة دار الفائزين •
 .و بدأ رحلته األدبية بالكتابة يف جريدة صوت احلجاز •
عندما أنشئت الشركة العربية للطبع والنشر عهد إليه بأن يتوىل إدارة جريدة صوت احلجاز مث                  •

 .راً للجريدة ورئيساً لتحريرهاأصبح بعد ذلك مديراً لشركة الطبع والنشر ومدي
انتقل بعد ذلك للعمل بوزارة املالية فترة من الزمن طلب بعدها اِإلحالة على التقاعد ليتفرغ لألدب                 •

 .هـ١٣٧٠والثقافة والتأليف عام 
 ).مطبعة قريش(أسس مطبعة احلرم اليت أطلق عليها فيما بعد مسمى  •
ا بعد انضمامها إىل جريدة حراء وأصدر جملة        هـ أصدر جريدة الندوة مث ختلى عنه      ١٣٧٧يف سنة    •

 .هـ١٣٨٣هـ واستمر يف إصدارها حىت أتى عهد املؤسسات فتركها سنة ١٣٨٠قريش سنة 
وأخذ املوافقة  "  مسرح قريش اِإلسالمي  "حاول بناء مسرح يتسع أللف كرسي وأطلق عليه اسم            •

سرحيات اِإلسالمية اليت ينوي    الرمسية على ذلك، واستقدم من مصر أحد املخرجني ليتوىل إخراج امل          
إخراجها لكن الرياح تأيت مبا ال تشتهي السفن فقد صدرت التعليمات بتأجيل العمل يف املسرح إىل                

 .إشعار أخر
اهـ واستلم جائزا من يد خادم احلرمني الشريفني يف حفل          ٤٠٤منح جائزة األدب التقديرية عام       •

 .ر والشيخ عبد اهللا بن مخيسأقيم تكرمياً له ولزميليه الشيخ محد اجلاس
 :أصدر الكثري من املؤلفات التارخيية واألدبية منها على سبيل املثال ال احلصر •

 .تاريخ مكة *
 .سلم القراءة العربية *
 .فكره *
 .يوميات جمنون *
 .أبو زامل *
 .دعونا منِش *

* * *



 حفل التكريم
 

  ))االفتتاح كلمة(( 
 :ة بالكلمة التاليةافتتح األستاذ حسني جنار األمسي

 مرحباً بكم وجبمعكم الطيب يف هذه األمسية الطيبة اليت يلتئم فيه الشمل مع واحد من رعيلنا                 -
. األديب الشامخ الذي تدين له الكلمة الصحفية، والكلمة القصصية، والكلمة الشعبية بكثري من الفضل             

 .اضرفهو صاحب بدايات طيبة وضع أسساً ومدرسة يستنري ا اجليل احل
فهو أستاذ اِإلذاعة أيضاً ألنه ملك الكلمة من        ..   احملتفى به يف هذه األمسية علم يف رأسه نار         -

خالل املذياع لسنوات عديدة، فيسرنا أن يكون هذا اللقاء لقاًء ممتعاً أخوياً نستعيد معه أحلى                   
ا كرمه اهللا حبصوله على     الذكريات، ويف بداية الكالم نزجي له التهنئة خالصة من قلوبنا وأفئدتنا مب             

 .جائزة الدولة التقديرية
 :  وبداية اللقاء كما تعودنا للمحتفي األستاذ عبد املقصود خوجه-

  ))كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :أعطيت الكلمة للمحتفي األستاذ عبد املقصود خوجه فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
أحييكم .  سالمه على خري خلق اهللا خامت األنبياء واملرسلني        احلمد هللا رب العاملني، وصالته و      -

اليت "  ثنينياتاال"وأرحب بكم مجيعاً أمجل ترحيب شاكراً لكم تشريفكم واملشاركة يف هذه األمسية من              
حنتفي فيها برائد علم من روادنا، وأستاذ جليل من أساتذتنا األديب الكبري، شيخ الصحافة العالَّمة                 

نا ننتظر  كلسباعي، الذي يسعدين أن يكون يف هذه األمسية ضيف شرفها، والذي كم              األستاذ أمحد ا  
 .فأهالً وسهالً ومرحباً به وبكم. بفارغ الصرب هذا اللقاء

 أتقدم بشكري العميق ألستاذنا الفاضل على جتشمه عناء تشريفنا حبضوره هذه األمسية رغم               -
 .رعاهأطال اهللا يف عمره وحفظه و.. وضعه الصحي الدقيق



نصاف أن أطيل    األستاذ السباعي تاريخ حافل، وجتربة ضخمة، وحياة مثرية ليس من اإلِ             -
 .احلديث عنها شخصياً

 فقد عمل مدرساً، مث موظفاً حكومياً بوزارة املعارف، فوزارة املالية، مث شارك يف حترير جريدة                -
 .صوت احلجاز، مث كان مديراً هلا ورئيساً لتحريرها

 .فافتتح مطبعة قريش، مث أصدر جريدة الندوة، فمجلة قريش..  ميدان الطباعة مث شارك يف-
الذي يطبع اآلن طبعته    )  تاريخ مكة ( وله من املؤلفات ما يزيد على عشرين مؤلفاً أمهها             -
 .السادسة
 .. وهو أول من أنشأ مسرحاً يف بالدنا باذالً يف سبيل ذلك الكثري من جهده وماله-
 أدبائنا الذين نالوا جائزة الدولة التقديرية لألدب مثرة جهاد وجهود طويلة             وهو أحد ثالثة من    -

 .مضنية رمزاً ملا قدمه لوطنه وجمتمعه
 يسعدين أن يتفضل الزميل األستاذ حسني جنار يف البداية ِإلعطائكم حملة موجزة عن حياة رائدنا                -

 نظراً ملا حتفل به من جتربة ضخمة، ومن          الكبري، مث نترك ألستاذنا الكبري أن حيدثنا عن حياته تفصيالً          
الكثري الكثري الذي نود أن نستمع إليه منه، فاالستماع إىل حديث األستاذ السباعي حبد ذاته متعة                  

ومع مواقفه منها ومعها لقد قدم األستاذ السباعي        ..  وفائدة فما بالكم وهو حيدثنا عن جتربته مع احلياة        
 حباه اهللا من علم ومعرفة فجزاه اهللا عن ذلك خري اجلزاء بعد أن حيدثنا               لوطنه وألمته الكثري مسامهاً مبا    

األستاذ السباعي سيكون باب احلوار مفتوحاً بينكم وبينه ِإللقاء مزيد من الضوء على حياة رائدنا                 
 .املفضال

القادمة هو األستاذ األديب عبد الفتاح أبو مدين        )  ثنينيةاال( يسعدين أن أشري إىل أن ضيف         -
وكالعادة الدعوة مفتوحة جلميع رجال الفكر      .  يس النادي الثقايف جبدة فأهالً وسهالً ومرحباً به وبكم        رئ

 .والقلم شاكراً لكم سلفاً كرمي مشاركتكم
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))ترمجة موجزة عن حياة احملتفى به(( 
 :مث قرأ األستاذ حسني جنار
 :باعي، كتبها احملتفى به خبط يده، فقالترمجة عن حياة أمحد الس

هـ، ويف حنو اخلامسة من عمري بدأت التعلم يف الكُتاب           ١٣٢٣ ولدت مبكة املكرمة عام      -
وظللت على هذا عدة سنوات حىت بىن احلسني بن علي مدارسه يف مكة، وبعض املدن األخرى                   

آن الكرمي غيباً يف حنو ثالث      فحفظت القر ..  فالتحقت مبدرسة املسعى وهناك اختري يل فصل احلفاظ        
سنوات، مث انتقلت إىل صفوف التعليم باملدرسة الراقية جببل هندي وهي مدرسة رمبا كانت توازي اليوم                

وما كدت أواصل التعليم فيها حنو سنتني، حىت        .  املدارس املتوسطة مع ميل شديد لتعليم الدروس الدينية       
وأىب سوء احلظ يف    .  ية شديدة مبناسبة احلرب العاملية األوىل     تويف والدي وكانت البالد تعاين أزمة اقتصاد      

تلك املناسبة إال أن يتوىف والدي فأصبحت أحس بأن علي مسؤولية العائلة ألنين االبن الوحيد الكبري                 
 ويف تلك   ..فاضطررت لترك الدراسة وشرعت أحبث عن عمل      .  وكان سين إذ ذاك حنو أربعة عشر عاماً       

عمل يسد حاجة الكفاف أو نصف الكفاف يف بييت، من أجل هذا عانيت الكثري              الظروف يتعذر وجود    
والكثري جداً يف سبيل ذلك وأخرياً اتصل يب صديق قدمي وأخربين بأن مديرية املعارف يومها حتتاج إىل                  

ومضى معي إىل مدير املدرسة الذي أخذين إىل مديرية املعارف فقبل طليب،             .  مدرس لتحفيظ القرآن  
ففرحت به وشرعت أؤدي واجيب حنو املدرسة       .  اتب يومها حنو ثالثة عشر رياالً سعودياً شهرياً       وكان الر 

والبيت يف حدود الراتب احملترم، واحتاجتين املدرسة بعد ذلك يف دروس أخرى غري حتفيظ القرآن،                 
 .فبذلت جهدي وظللت على هذا حنو عشر سنوات

قرأت يف مؤلفات خرافية وأخرى من التراث        وعلى أثر هذا تعشقت القراءة فقرأت كثرياً،          -
احملترم مثل كتب للجاحظ وأخرى البن خلدون، وابن املقفع، مث ما لبثت مصر أن غزتنا مبؤلفات طه                  

. كما غزتنا لبنان بكثري من مؤلفيها سيما كتاب املهجر        .  حسني، والعقاد، واملازين، وشكري، والزيات    
بل أكثر مما جيب    ..  ريمها ممن ال حتضرين أمساؤهم، فقرأت كثرياً      على رأسهم جربان، وأمني الرحياين، وغ     

وعند هذا صدرت   .  حىت رأيتين أين يف يوم من األيام أستطيع أن أكتب مثل كتابتهم وأقلِّد بعضهم               
جريدة صوت احلجاز، وجريدة صوت احلجاز كانت تصدر يف جدة باسم بريد احلجاز، وذلك يف عهد                

رأى صاحب امتياز اجلريدة وهو الشيخ حممد صاحل نصيف أن ينقلها إىل            وملا سلمت جدة    .  امللك علي 
فبعثت له بعض   ..  وندب لرئاسة حتريرها األستاذ عبد الوهاب آشي      .  مكة ليصدرها باسم صوت احلجاز    

فلم يسعفين احلظ ولكن ما لبث أن حل األستاذ حممد حسن فقي حمل               ..  كتابايت على أمل نشرها   



فهي ..   يف رئاسة التحرير حىت عثر ا فنشرها وال تسألوين كيف استقبلتها           أستاذنا، عبد الوهاب آشي   
 .أول كلمة تنشر يل

فطلب إيلَّ الشيخ حممد صاحل نصيف أن أكون حمرراً يف جريدة صوت احلجاز             ..   ومرت األيام  -
.. ففعلت، مث علمت أن الشيخ حممد صاحل نصيف اختلف مع اجلهة املسؤولة عن اجلريدة يف الدولة                 

ومسيت .  وأن املختصني رأوا نقل امتيازها إىل شركة أسست يومها برئاسة السيد حممد سرور الصبان              
 رئيسها أن أنضم إىل العاملني يف       وبتأسيس الشركة املذكورة طلب إيلَّ    ..  الشركة العربية للطبع والنشر   

كة الطبع والنشر،   اجلريدة، وأن أتوىل إدارا، وظللت حىت جاء اليوم الذي أصبحت فيه مديراً لشر             
 .وأضيف إيلَّ جبانب أعمال اجلريدة عدة وظائف أخر. ومديراً للجريدة، ورئيساً لتحريرها

 ويف هذه األثناء أصدرت بعض املؤلفات أمهها تاريخ مكة وهو اليوم يطبع طبعته السادسة،                -
يف املدارس،  وقد أصدرت سلسلة باسم سلم القراءة العربية وهو كتاب مدرسي كان األول من نوعه                

وكانت املعارف قد قررته تقريراً رمسياً، وكانت تشتري مين وتوزع على املدارس جماناً وقد طبع عدة                 
 .طبعات لعلها السادسة أو الثامنة وهو من ستة أجزاء

 ويطول يب سرد باقي املؤلفات وهي رمبا أوشك عددها أن يصل إىل العشرين، وأخشى أن                  -
 .ائها يف هذا الوقت املستعجلختونين الذاكرة يف سرد أمس

 على أثر هذا انتقلت بأعمايل إىل املالية يوم كانت وزارة املالية يف مكة، وبعد عمل لعدة                    -
ويف هذه  ..  سنوات طلبت التقاعد وشرعت أؤسس مطبعة احلرم اليت مسيت فيما بعد مطبعة قريش              

يدة الندوة إىل جريدة حراء،     األثناء أصدرت جريدة الندوة وملا ضمت الصحف إىل بعضها انضمت جر          
ومت االتفاق على أن يصدر الشيخ صاحل حممد مجال اجلريدة باسم الندوة مث ما لبثت أن قبلت ترضية يف                   
املوضوع وترك اجلريدة بكاملها للشيخ صاحل حممد مجال، مث طلبت إصدار جملة قريش وظلت تصدر                

 فكتبت إىل اجلهات املختصة بأن      عدة سنوات حىت جاءت األوامر بتحويل الصحف إىل مؤسسات،         
ورجوم أن يوجهوها إىل من     ..  قريش جملة ال تستاهل أن تكون مؤسسة من عشرين شخصاً أو أكثر            

 .يشاؤون واكتفوا حبفظها عندهم
فإن هوسة الفن واألدب هيأت يل بأن البالد يف أشد احلاجة ملسرح يقدم              ..   أما عن املسرح   -

وليس ..   مغرية يستطيع املثقف وغري املثقف أن ينتفع كثرياً ا           أوىف املعلومات، والدروس بصورة   
املسرح إالَّ مدرسة واسعة قابلة للتأهيل ألهم املواضيع يف احلياة، من أجل هذا فكرت يف بناء املسرح                  
بعد أن استأذنت رمسياً وتبلغت املوافقة رمسياً وأعددت لكل شيء عدته فبناية املسرح تتسع لنحو ألف                

د أعددت له كل ما جيب إعداده ملسرح صيفي، مث اتفقت مع أحد املخرجني يف مصر براتب                 كرسي، وق 
شهري يبلغ ألفاً ومثامنائة ريال، مث أعلنت عنه فأقبل الشباب واستعنت ببعض مدرسي التمثيل يف                  



يم املدارس حبضورهم ساعتني كل يوم يف املساء، ورتبت لكل طالب مائيت ريال وذلك أثناء شهور التعل               
ثيل روايتني إحدامها فتح مكة واألخرى      موأعددت للت .  حىت إذا برز يف دور تقرر له الراتب املعقول         

قصة مسيلمة الكذاب وما مت يف شأا، وبعد أن انتهى اِإلعداد يف القصة األوىل وأعلن عن تاريخ                    
 . ر اجلديدةاالفتتاح، صدرت األوامر بتأجيل املوضوع وهو مؤجل إىل اليوم يف انتظار األوام

 

  ))كلمة احملتفى به السيد أمحد السباعي(( 
 :مث يعطي األستاذ حسني جنار الكلمة للمحتفى به بقوله

 . وما تبقى من فصوهلا املتعددة وجوانبها املختلفة ألديبنا الكبري احملتفى به الشيخ أمحد السباعي-
 :بعد هذا التقدمي املقتضب قال احملتفى به

ويبدو يل أين ممنوع بعض الشيء من       ..   وقد غمرين اِإلخوان بالشيء الكثري      ليس لدي ما أقول    -
على أين إذا كان وال بد من شيء ممكن االستفسار عنه فسأكون             ..  إخواننا األطباء من الكالم الكثري    

أما أنا فليس لدي إال ما أقدر به هذا العمل          ..  مستعداً ملن أراد أن يسأل عن أي شيء يتعلق باملوضوع         
ودعوين أترك الكلمة لبعض    ..  قدر به هذه اِإلنسانية العالية اليت تتجلى فيما يعمل األخ عبد املقصود           وأ

 .إخواين الذين يعرفونين ويعرفون من حيايت ماال أعرف
أن هناك أشياء فيها نوع من الطرافة، فمن تلك املواقف الطريفة، أذكر عندما              ..   مما أذكره  -

ة العربية للطبع والنشر بدأنا العمل يف عمارة جوار باب الوداع، مث             انتقلت صوت احلجاز إىل الشرك    
انتقلنا إىل العمارة املوجودة يف الشامية، يف هذه األثناء كنت أنا رئيس التحرير، ورئيس األخبار وغريها                

يف تلك الفترة مل تكن لدينا من اِإلمكانات املتوفرة اآلن           !!  حىت أنين أتساءل ما هي وظيفيت بالضبط       
ومل يكن هناك مراسلون وال مندوبون وال شيء من هذا           ..  فليس هناك وكاالت نأخذ منها األخبار     

 .القبيل
 أقرب طريق ألخذ األخبار كان املذياع، ومل تكن هناك كهرباء، فكنت إذا خرج مجيع                  -

يل أحضر  وكان املذياع يعمل بالبطارية، ويف الل     ..  تريك بالكريوسني املوظفني أطلب من الفراش ملء اإلِ     
وحدي أمسع األخبار من حمطة إىل حمطة على ضوء اِإلتريك، مث أقوم بكتابة األخبار مباشرة من املذياع                  
فلم تكن هناك أجهزة تسجيل، وذات ليلة يف أثناء االستماع انطفأ اِإلتريك نزلت به بنفسي إذ ال                   

 أأنت ما شاء اهللا يف هذه       :فإذا برجل عجوز يستوقفين ويسألين    ..  يوجد أحد غريي وأشعلته، مث رجعت     
الشيء ولكن توجد عروس من بنات اجلن        :  ولكن ملاذا تسألين؟ قال   ..  نعم:  العمارة وحدك؟ قلت  

ال مانع أن نتزوج الليلة ظاناً أن املسألة جمرد           :  ضحكت من قوله قائالً له     ..  تتجول يف العمارة  



مسعت ..  فجأة..  لسماع األخبار وعندما وضعت اِإلتريك يف مكانه وأدرت مؤشر املذياع          ..  خرافات
وبدأت أمسع األخبار ألكتب مرة أخرى، فإذا       ..  أو املمر اخلارجي، مث صمت    ..  صوت طرق على الدرج   

بصوت الطرق الذي يشبه متاماً صوت امرأة تسري على البالط يصلين بوضوح فلم أمتالك نفسي أخذت                
إىل الشارع ومل ألبسها إال وأنا خارج املبىن        اِإلتريك، واملشلح، والغترة، والعقال كلها بيدي وانطلقت        

 .هذا واحد من املواقف الطريفة الغريبة اليت لن أنساها أبداً.. متاماً
موضوع شيخ اجلن الذي جاء يف سنة من السنني للحج، فقد            ..   ومن الطرائف اليت حتضرين    -

ذكرات وينشرها يف   ادعيت أن شيخ اجلن حضر ألداء مناسك احلج مث رجع إىل موطنه وأخذ يكتب م               
وأن أهدينين بعض النسخ مما     ..  جملة امسها املرصاد تصدر يف الربع اخلايل، يصدرها مجاعة من بنات اجلن           

شيخ اجلن كان يالحظ أشياء على احلجاج       ..  نشر، وبدأت أترجم ما نشره شيخ اجلن يف جملة املرصاد         
..  أدور حول املوضوع بأسلوب املداراة     فأنا كنت أحاول أن   ..  واملطوفني وعلى األسواق والدولة إخل    

على أثر تلك املقاالت كتب أحد      ..  أي أن املسؤول هو شيخ اجلن، نشرت عدة مقاالت مسلسلة          
هل يعرف أمحد السباعي لغة اجلن؟ فأجابوه بالنفي وإمنا ذلك          :  الغيورين للجهات اخلاصة متسائالً بقوله    

إن املوضوع كله   :  ؟؟ فقالوا له   أم كذب  كتبه صدق خيال؟ أريد أن أفهم هل ما ي      :  فقال..  جمرد خيال 
   كيف توافقون  :  قال.  إنه كذب :   هل اخليال صدق أم كذب؟ وعندما قالوا له         جمرد خيال لكنه أصر

 !.على نشر الكذب؟ وعليه ألغيت هذه السلسلة وتوقفت عن الكتابة
أن جمنوناً كان يراقب     فهي تعتمد على فكرة      "يوميات جمنون " وأما مقااليت اليت حتمل عنوان       -

لك احلق  :  كل شيء، وسجل انطباعاته ويف يوم من األيام حضر إيلَّ وأعطاين رزمة من األوراق وقال يل               
 .يف أن تنشرها أو ال تنشرها، وهكذا نشرت ما تضمنته تلك األوراق يف كتاب

جلن، فهو كتاب تدور فكرته حول شخص مت اختطافه وسيق إىل بالد ا            "  فلسفة اجلن " وأما   -
فكان يكتب لزميله هنا ويرسل مقاالته أو رساالته يف قفص دجاج، وكان يشرح يف الرسائل مالحظاته                

وهلم كل أسبوع اجتماعات هامة     ..  عن اجلن وأخالقهم، وحرية الكالم اليت يصفها بأا أكثر من الالزم          
 كالطريقة  - أحد   كبرية وكل من أراد احلديث فله مطلق احلرية أن يقول ما يشاء دون أن يسأله                

 علماً بأن هذين الكتابني مفقودان وال أدري أين مها؟..  وهذه هي فكرة الكتاب-املوجودة يف لندن 
 

 :عندئذ علق األستاذ حممد حسني زيدان قائالً
.. نعم:   ال بد أما عند حممد سعيد عامودي فهو خزانة كتب، فرد األستاذ أمحد السباعي قائالً               -

 .ذي شجعين على الكتابة، وهو الذي أمساين أديب، وهو الذي دفعين للكتابةهو ال.. نعم.. نعم



 بعد هذه املرحلة عشقت علم النفس، وبدأت أقرأ بكثرة يف هذا اال، وكنت أقتبس كثرياً                 -
وكنت ..  من املعاين ال األلفاظ من أي كتاب أقرؤه، وعندما كنت يف التدريس حاولت تطبيق ما قرأت               

 .أغري األلفاظأقتبس املعاين و
 أما بالنسبة للمسرح فأعتقد أنه هوس فين أو أديب، ألن األرض اليت أقمت عليها املسرح                  -

 تكفي ألربع عمائر، وكانت يومئذ تدر دخالً كبرياً ولكن جنون األدب دفعين لذلك، حضرت                تكان
غرض منه أن يكون    وال..  خطر يل أن أنشئ مسرحاً    :  لألخ عبد اهللا بلخري يف يوم من األيام وقلت له          

تقدم، وشجعين  :  إا فكرة جيدة وطلبت مساعدته فقال يل      :  فقال يل .  مدرسة ملختلف شرائح اتمع   
فتقدمت وبعد مدة وجيزة صدر قرار اجلهات العلى باملوافقة وبلغين رمسياً            ..  على ذلك تشجيعاً كبرياً   

وب ملسرح صيفي ويسع ألف كرسي، منها       باملوافقة، وبدأت عملية البناء واِإلعمار وانتهى العمل املطل       
عملنا خشبة املسرح على أحدث طراز ألن املهندس الذي أقامها            .  ستمائة كرسي للدرجة األوىل   
باختصار املسرح كان على أحدث     ..  بركة مغطاة وفيها غرفة امللقن    ..  متخصص يف املسارح الصيفية   

          ا عنها     طراز، واستعان املخرج بأستاذين من العاملني يف هذا اوجهز .  ال، وفتحنا مدرسة وأعلن
وحضر الطلبة وسجلوا   .  األخوان املليباري، والعباسي مسرحيتني عن فتح مكة، ومسيلمة الكذاب         

أمساءهم وكنا ندفع هلم باالتفاق شهرياً مائيت ريال أثناء التعليم وإذا انتهى التعليم نتفق على الدور                  
 ..تباً قدره ألف ومثامنائة ريال وقبلنا ذلكأحضرنا املخرج من مصر واشترط را. املناسب

 وقبل االفتتاح بأسبوع تقريباً صدرت األوامر بالتأجيل وما زال كذلك مما دفعين إىل تأجري مقر              -
 !.وهذه هي قصة املسرح.. املسرح إىل الغري الستخدامه كمستودع

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))دانكلمة األستاذ حممد حسني زي(( 
 :مث يتحدث األستاذ حممد حسني زيدان فيقول

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

 ..آله وصحبه أمجعني
أطلقت ذلك   السباعي، األستاذ، املعلم واحلريف، أعين أنه حريف ذلك ألنه رجل ترايب كما               -

.. أي أما أحاال العصامية إىل أرستقراطية     ..  على األستاذ أمحد قنديل، فاالثنان يشتركان بأما بلديان       
 ..عكس السيد حممد حسن كتيب، والسيد عبيد مدين اللذين أحاال العظامية إىل عصامية



لكتاب الذي  ذلك ا ..   أمحد السباعي ما كان يعرف أنه أديب وهلذا مل يكن من رعيل املعرض              -
لقد كان من سنهم ولكنه ما      .  مجع مقاالت البياري، ومحدي شيخ، وعبد اهللا فدا، وعمر صرييف وغريهم          

كان على سننهم كان بعيداً عن األدب ولكن أمسيه النابغة، نبغ يف األدب فبز أصحاب املعرض وتقدم                  
ه يستغرق لتتشرف به املكية     أصحاب أدب احلجاز، ذلك ألن عشقه للتراب وأنه مكي مئة يف املئة جعل            

 .وليتشرف ذه املكية
ثنني اال السباعي الرجل قد ال يبلغ يف الفكاهة كمبلغ قنديل ولكنه ليس منه ببعيد، ذلك ألن                  -

مسعت باسم السباعي حني كنت يف املدينة،       .   قد أصبحا أديبني   "حارويان"من أشياخ املراكيز، كأمنا مها      
أيت قادم للمدينة من جدة أو من مكة أو من غريها من األمصار إالَّ                 وقد تعودت وهللا احلمد أالَّ ي      

وصادف أن كان راجعاً إىل مكة وكنت راجعاً أيضاً إىل مكة           ..  وأتشرف بزيارته فتعرفت بأمحد السباعي    
وقفت أنا ورفاقي نساعده على رفع السيارة من الرمال ألن الطريق إىل            ..  وإذا بسيارته تغرز يف الطريق    

بعد أن سار بسيارته    ..   حينذاك مل يكن مزفَّتاً وهي مصادفة جر يل فيها اخلري أمحد السباعي              املدينة
ويف تلك اللحظة   ..  ووقفت فإذا حممد بن الدن يرمحه اهللا قد وقف جبوارنا فصببنا له كوباً من الشاي               

دي سيارة معطلة   إنين أعمل سائقاً عندكم ول    :  قدم شاب حيمل بطيخة وحلماً يقول للشيخ حممد بن الدن         
حتتاج إىل نصف ماكينة، فسألين الشيخ حممد بن الدن إذا كنت أعرفه، فسألت الشاب عن عائلته                  
وتعرفت عليه، فأمر له الشيخ حممد بن الدن بقيمة نصف ماكينة جماناً، فكان وقوفنا ألمحد السباعي                  

 .ارةجماالً وفاحتاً خلري كثري هلذا الشاب الذي كان رأس ماله يف هذه السي
 السباعي دعاين إىل العمل، ولكن تعطلت الدعوة ألسباب كثرية، السباعي عندما أصبح رئيساً              -

ال أذيع سراً إنه كان املفروض فيه أن يكون منافساً حملمد            ..  لتحرير صوت احلجاز، وأصبح مديراً هلا     
ض الناس ال يريدوا    كان بع ..  سعيد عبد املقصود، فمحمد سعيد عبد املقصود له مواقف إجيابية وسلبية          

فأرادوا أن يستغلوا السباعي يف هذا املوقف، ولكن         ..  منه إذ يريدون منه أن يتواطن فلم يتواطن        
السباعي مل يكن إمعة ومل يكن مبوضع الطاعة فإذا هو أصبح الصديق والرفيق حملمد سعيد عبد املقصود،                 

          خسقد خيتلف أديب مع    ..  ر أديباً ضد أديب   ذلك ألن الشباب مثل السباعي وأمثاله ال ميكن أن ي
           أديب، ولكن بدافع التنافس الشخصي أو العناد الشخصي، أما أن يسر أديب على أديب من قوة      خ

وال أريد أن أمسي األشخاص فالسباعي أىب أن يسخر         ..  خارجة فأنا أحتدى من يربز يل مثل هذا األديب        
 .ضد حممد سعيد عبد املقصود

سباعي يف إدارة النشر ولعله ال يريد هذا الريح وال أريد أن أتذكر ولكن                وحورب أمحد ال   -
 كان هو   ...وأذكر حادثة وقعت بيين وبينه يف مىن      .  عوضه اهللا خبري منها صيتاً يف األدب تأليفاً ومسعة         

اجد معيناً حملمد سعيد عبد املقصود يف احلفل الذي يقام يف اليوم الثاين من أيام مىن يف بيت الشيخ م                    



البيت املفتوح، والضيافة   ..  كردي العريان يرمحه اهللا الذي كان الرجل الثاين بعد األفندي نصيف            
األفندي نصيف  ..  املفتوحة للعلماء، ولألخيار، واملكتبة املفتوحة فرجالن يف هذا البلد ما أكرمهما علينا           

السباعي يقول  وماجد كردي العريان، جلست على كرسي وجلس طاهر زخمشري على كرسي وإذا              
لن أقوم ولكن دعين أجلس وجيلس غريي من مجاعتنا حىت إذا تضايق الضيوف             :  وقلت له .  قم، قم :  يل

وبينما كان حممد سعيد عبد     .  قمنا هلم فأصر على قيامي فأبيت أن أقوم، فقام طاهر الزخمشري وآخرون           
فإذا بعثة احلج   ..   يدير احلفلة  املقصود يتوىل اِإلشراف على الالقط وكان حممد سرور خلفه، والسباعي         

جلس حممود بسيوين وبعض الرفاق وإذا      .  املصرية بقيادة حممود بسيوين رئيس جملس الشيوخ حتضر        
هنا اهتبلت انتصاراً   ..  بالدكتور أمحد فريد رفاعي مؤلف عصر املأمون، الكاتب الكبري ال جيد كرسياً            

فقال حممد سعيد   .  وقمت جبانب حممد سعيد   على السباعي فقمت وأجلست الدكتور أمحد فريد مكاين         
أرفض هذا الشكر ألن هذا املكان مكاين كمكانك وحنن إخوة فليس هذا            :  قلت.  أشكرك:  عبد املقصود 

 .أقبل ذلك: قلت. هلذا أشكرك: قال.. مكانك أنت، وال مكان السباعي بل مكاننا مجيعاً
هذا الكرسي يل أم للشيخ     :  ة وجاء بكرسي حملمد سرور فقال حممد سرور بشيء من الفكاه           -

فضحك السباعي،  ..  قلت للشيخ حممد فإذا أطلقت كلمة الشيخ حممد فهي لك         "  يعين شخصي "حممد  
حىت إذا أسس جريدة قريش كنت أكتب فيها حتت عنوان           ..  وضحك حممد سعيد، وطابت صداقتنا    

نوا من أحابيش مكة،    وقد قال السباعي أن املليباري ومن إليه كا        ..  فالتقريش هو اجلمع  "  قراقيش"
إنَّ حممد سرور مل يكن قرشياً طبعاً ومل يكن من بين عبد الدار ولكن كان               :  عندما كتبت مقاالً أقول فيه    

من أحابيش مكة، عاتبين السيد علي حافظ ظاناً أن أحابيش معناها حبشة مع أن األحابيش هم القبائل                 
.. أما األحابيش اتمعني  ..  ن خزاعة وغريها  من غري احلمس من غري قريش الذين كانوا يسكنون مكة م          

ومنه جبل حبشي املوجود يف     ..  والتحبيش هو التجميع، هلذا عندما يقول العطار حبش يل أي جمع يل           
مكة، فالقبائل اليت كانت جتتمع يف مكة امسها األحابيش ومنهم الدغُنة الذي أجار أبا بكر رضي اهللا                   

 .احلبشةتعاىل عنه منعه أن يهاجر إىل 
لعلي أقول أن هناك خطأ يف أسلوب       ..  كان مسرحياً وال يزال مسرحياً    ..   السباعي يف املسرح   -

عرض الروايات، فأجفل بعض الناس فجفلوا وكان اِإللغاء ولكين أعتقد أن آفة آلة شريط التسجيل                
ص، وتارخينا  املرئي وآفة هذا التستر تضطرنا إىل الوضوح يف تأسيس مسرح، عندنا مالحم، عندنا قص              
فليكن من  ..  مليء باألجماد فليس من الضروري أن يكون املسرح من إبسن، وشكسبري، وتولستوي            

ملاذا ال  ..  عنترة من ذات الرمة، من سيف بن ذي يزن، من الصحابة، من الفتوحات، من عظمة األجماد               
قلت وأريد أن أكرر أربع     متثيلية عن مربد البصرة، متثيلية عن مربد الكوفة، هناك كما           ..  يكون املسرح 

املسجدان :  جامعات طبعت كل مسلم يف العامل وأية جامعة إسالمية عربية أو غري عربية طبعتها ببصماا              



مربد البصرة ومربد   (واملربدان  .  ما من أحد متعلم إالَّ وعليه بصمتها      ..)  مسجد مكة، ومسجد املدينة   (
 عقت البصرة وعقت الكوفة حيتفلون بذكرى       تركا طابعهما على كل مثقف ولكن مع األسف       )  الكوفة

املتنيب وذكرى األزهر وال حيتفل العرب بذكرى مربد البصرة ومربد الكوفة، ومربد البصرة أصبحت               
 .تطلق عليه القنابل من حقد اهلرمزان وخنجر أيب لؤلؤة

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

  ))تعليق احملتفى به(( 
 :سباعي يرمحه اهللا على حديث األستاذ حممد حسني زيدان بقولهعلق األستاذ أمحد ال

وما دار بيين وبني    ..   يل تعليق بسيط حول احتفاالت مىن وأول كشافة وصلت إلينا يف البالد            -
والدعوة كانت من الشيخ صبحي      ..  الشيخ حممد سرور فقد كنا مدعوين يف مىن على ما أعتقد            

نظرت مرة فتخيل يل    ..  أجلس جبوار الشيح حممد سرور    األعمى، وعندما جلسنا كانت صدفة أن        
احلقيقة أتساءل هل السواد مينع     :  ما بك؟ قلت  :  فقال.  ونظرت مرة أخرى فتأصل اخليال    ..  شيء

 .ما انتهيت فضحك وضحكنا مجيعاً: وبعدين؟ هل انتهيت؟ قلت: اجلمال أم ال مينع اجلمال؟ فقال يل
قال األستاذ والشيخ نصيف مها عماد البلد يف هذه          ثانياً لقد كان الشيخ ماجد كردي كما         -
هؤالء .  أما عن الشبيبة فكنا نريد وننوي أن نثبت شيئاً للبلد لكن أهل البلد ال يعجبهم حالنا               ..  األشياء

فكروا يف االحتفال كل سنة بأعيان احلجاج يف مىن         ..  الشبيبة فكروا وكان حمركهم حممد سعيد رمحه اهللا       
جتلة ومواقفهم يف اخلطابة، ونتعلم شيئاً من هذا القبيل ويف الوقت نفسه نطلعهم               لنسمع كلمام املر  

كذلك ..  كان على رأس اخلارجية فؤاد محزة وكان رجالً فاضالً ومعجباً حبالنا          .  ونبني هلم احترامنا هلم   
: وقلنا له ذهبت أنا وحممد سعيد للشيخ فؤاد محزة        .  الشيخ عبد اهللا السليمان رمحه اهللا كان معجباً بنا        

ال مانع،  :  فلم ميانع، وذهبنا للشيخ عبد اهللا السليمان فقال       ..  نريد أن حنتفل بكبار احلجاج باسم الشبيبة      
مستعد لكل طلباتكم، وقررنا أن يكون االحتفال يف اليوم          :  حنتاج لسيارات وغريها، فقال   :  فقلنا له 

 احلفل؟ وال يوجد غري بيت الشيخ       الثاين من أيام عيد األضحى يف مىن ولكن أين املكان الذي يسع            
 .ماجد كردي

 وهكذا استمر احلال عدة سنوات ندعو أعيان احلجاج لنسمع منهم ويسمعوا منا باسم                 -
إىل أن تدخل الشيخ طاهر الدباغ والشيخ عبد الرزاق الصبان رمحهما اهللا وطلبا منا االطالع               ..  الشباب

 تكون مكتوبة فعرضناها عليهما على اعتبار أما من         على الكلمات اليت نود إلقاءها يف احلفل على أن        
وكان هلما رأي يف حذف بعض العبارات كما كان هلما رأي يف أن نترك املنرب هلما طاملا أننا نريد                  .  أعياننا

أن نتعلم من الكبار والزوار، كان الوضع يف العامل العريب ال يسر كثرياً، واحلقيقة إذا درست املوضوع                  



ية جتد أننا مل نكن يف جانب الصواب، وكان أكثر الشباب معنا ويدنا واحدة فرأينا أن                 من ناحية عقل  
 .نكتفي مبا مضى من جتارب ولقاءات

 يف مىن قررنا أن حنتفل بالكشافة، وجهزنا هلم الطعام لكننا أُحرجنا ألن عددهم كبري أكثر مما                  -
عموماً ..  الوا على الدرج يف طريقهم للقاعة     تصورنا وامتألت قاعة الطعام بنصفهم فقط بينما البقية ما ز         

وهذا يدلك على وجود شيء من االبتكار لدينا، ولكن اِإلمكانات كانت أقل بكثري             ..  مر املوقف بسالم  
 .من تطلعاتنا فال توجد فنادق وال قاعات واسعة

ويات قلنا إن احلل  ..  كان كل مهنا أن نثبت شيئاً ما للمجتمع        ..   يف يوم من األيام اجتمعنا      -
وكانت فكرتنا أن نستفيد من متر املدينة،       ..  املوجودة كلها مستوردة فلماذا ال جند طريقة أخرى بديلة        

خواننا باملدينة موضحني هلم رأينا وأننا نرغب منهم إرسال كمية من التمر يف رمضان وفرح                فكتبنا إلِ 
نا يف الصحف عن هذا املوضوع،      أهل املدينة ورحبوا بالفكرة، ولكن جتارة احللويات مستمرة رغم كتابت         

كذلك مشروع القرش بذلت واألخ حممد سعيد رمحه اهللا جهدنا يف إجناحه حيث قررنا طباعة أوراق                 
غري أن املشروع توقف يف     ..  وبيعها بقرش للورقة، وكنا ندور باألوراق ونبيعها بقرش وجنمع هذه املبالغ          

 النقود يف بيت البوقري على أن تكون حمفوظة باسم          السنة الثانية من العمل به والدعوة إليه، وأودعنا       
مشروع القرش، مث انتقلت إىل التوفري واالقتصاد، لقد حاولنا أن نقدم لوطننا وجمتمعنا شيئاً ما ولكن                 

 .الظروف مل تكن مواتية واحلالة ليست كاليوم فهناك فرق كبري
ر، وناصر غوث وعبد اهللا     كامل حلمي، وأمني شاك   :   أما بالنسبة ألول بعثة طريان وفيها       -

منديلي فقد قررنا أن نرتل إىل جدة ونستقبلهم ومحلناهم على أكتافنا من الرصيف إىل السيارة وطفنا                 
قررنا أن نقيم حفالً يف جرول، وخرجنا قبل يوم من املوعد نبحث عن              .  ويف مكة ..  م شوارع جدة  

 أن املركز يف مكان كذا، وجهزنا        مكان فيه ظل واسع حتت جبل ليكون مقراً للحفل ونعلن للناس           
وفعالً مت االحتفال وألقى األستاذ عبد الوهاب آشي كلمة بتلك املناسبة مث أخذنا               ..  منصة للخطيب 

!! الطيارين وطفنا م شوارع مكة وهتفنا حبيام، مث حبثنا موضوع شراء طائرة لنقدمها هدية باسم مكة               
وكان زميلي يف إحدى تلك     .  لتربعات لشراء طائرة مكة   واتفقنا على أن يقوم كل شخصني معاً جبمع ا        

هل هو أمر حكومة؟    :  اللجان هو السيد حممد حسن فقي وعندما نطرح الفكرة ألي شخص يقول لنا             
عموماً يف النهاية مجعنا حوايل ألفي      .  ليس عندي ما أتربع به    :  فيقول.   ليس أمر حكومة   ..ال  :  فنقول

إننا قررنا شراء طائرة ومجعنا هذا     :  عبد اهللا السليمان رمحه اهللا وقلنا له      وذهبنا للشيخ   .  ريال أو أقل قليالً   
حوايل ألفي ريال أو    :  كم مجعتم، قلنا  :  قال..  فما رأيكم؟ حنن نأمل مساعدتكم لشراء الطائرة      ..  املبلغ  
واة وأخذ الفلوس وانتهى املوضوع وكانت الن     .  حسناً سلموين املبلغ وأنا أشتري لكم الطائرة      :  قال.  أقل

 . جلمعية الطريان اليت أقامتها احلكومة فيما بعد



  ))كلمة السيد هاشم زواوي(( 
 :مث تعطى الكلمة للسيد هاشم الزواوي الذي قال

 : أيها اِإلخوة، سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته-
أدب جم، روح خفيفة، دعابة ومرح،      ..   أستاذنا السباعي ال يشق له غبار يف نواٍح عديدة          -
زاملته كثرياً فمنذ نشأته األوىل     .   كان يقول األستاذ الزيدان من كلماته انحة فقد مجع فأوعى           وكما

عندما كان يقال لنا الناشئة، وهم الشبيبة الطاحمة الناهضة كما كان يقال لنا سابقاً، فعرفته صادق                  
، "اجلود من املوجود  "قدر  كرمياً على   ..  الكلمة صادقاً يف والئه ويف صداقته، يف حبه ِإلخوانه وزمالئه          

وهذه مكارم كنا نتطلع إليها من إخوة لنا كثر ال ميكن أن جندها إالَّ يف أستاذنا السباعي، وأقول صادقاً                   
مرح األستاذ السباعي جعلين أحبه     ..  أستاذنا، ومعلمنا، وكبرينا ولكن ليس الذي علمنا اِإلمث والشرك        

د زاملته عندما كان يأيت إيل ويفتش على حسابايت يف أم           كثرياً وأصدق له الوالء، وأصدق له احلب فق       
عفاً يف كل شيء، يف     ..  ولكنه كان عف اللسان   ..  وكم كنا نتناقر معه كنقر الدجاج والديوك      .  القرى

أخالقه، ومروءته، وسريته احلسنة، مث زاملته يف اِإلذاعة فعرفت فيه زميالً كرمياً نبيالً ال أستطيع أن أفيه                 
 .اهللا عنا وعن أدبنا خري اجلزاءحقه فجزاه 

 هذا إىل جانب أن األستاذ السباعي دؤوب يف إعطاء أمته وإثرائها بتارخيها وتاريخ حركاا                -
األدبية املرحة فيها واجلادة، فكتبه املرحة هي مبثابة التحف أو األشياء األثرية يف مكتبتنا اليت نرجو هلا                  

 . الذي نرجوه هلاأن تكرب وتكرب حىت تبلغ مستواها الالئق
احلادثة األوىل أننا احتجنا يف مىن يف إحدى احلفالت اليت            :   حتضرين ذه املناسبة حادثتان    -

استنفدنا .  نقيمها لكبار الشخصيات لبعض الكراسي أو الكراسي املمتازة مثل الكنب كما نقول اآلن             
من مسو األمري فيصل نائب جاللة      كل ما جنده من أصدقائنا الذين نعرفهم، وأخرياً عن لنا أن نطلب              

رأينا أن نقف   ..  عصر يوم العيد، واحلفلة غداً    ..  كان الوقت عصراً  .  امللك ما لديه من كنبات يف خيامه      
وتصوروا ثالثة طوال القامة األستاذ حممد      ..  ملقابلة مسو األمري فيصل لدى عودته من رمي اجلمرات         

إليكم اآلن يقفون أمام سيارة األمري فيصل وحيجزوا        سعيد العامودي، واألستاذ السباعي، واملتحدث      
املوجود )  الكنب(حنتاج  :  قلنا بكل برود  .  خري إن شاء اهللا   :  عن املسري يف مىن، األمري نظر إلينا وقال       

: قلنا.  يا إخوان أنتم تعلمون أن احلجاج يأتون إلينا للسالم على جاللة امللك            :  قال.  عندكم يف اخليام  
وذهبنا ..  إذا كان األمر كذلك خذوها    :  قال.  أيت الضيوف إالَّ والكراسي عندك    سنعيدها لك، ال ي   

وكانت سيارة الشيخ حممد سرور وسيارة الشيخ عبد اهللا السليمان مهيأتني لنا ومحلنا الكراسي بأنفسنا               



 خيام  ويف الساعة السابعة ليالً بعد انتهاء احلفل أعدناها ثانيةً إىل          ..  وأنزلناها يف بيت الشيخ الكردي    
 .األمري فيصل ونفذنا وعدنا ونفذ األمري فيصل عطاءه لنا جزاه اهللا خرياً

فخالصتها أن خالفاً نشأ بني األستاذ السباعي ومدير         ..   أما احلادثة األخرى اليت أذكرها      -
املعارف السيد طاهر الدباغ رمحه اهللا، فكتب األستاذ السباعي كتاباً شديد اللهجة يؤاخذ عليه شرعاً،                

السيد طاهر دباغ كان مسحاً، وكان لطيفاً، ونبيل          ..  عرفاً، وقانوناً وبعثه للسيد طاهر الدباغ      و
األمري فيصل أحال الكتاب    ..  لكن دفعه بعض بطانته إىل إيصال الكتاب لألمري فيصل          ..  األخالق

تعجلة للقضاء، واحملكمة اليت كانت متخصصة يف فض الرتاعات اليت من هذا القبيل هي احملكمة املس                
. األوىل برئاسة الشيخ حسني عبد الغين على أساس أن يعزر األستاذ السباعي ملا جاء يف اخلطاب                  
.. األستاذ أمحد السباعي أوقع يف القفص كما يقولون، ذهب للشيخ عباس قطان وحكى له احلكاية                

 طاهر  وكان الوكيل عن السيد   .  الشيخ عباس أحضر عم عرايب السجيين وكان رجالً يفلُّ احلديد           
وهو عديل الشيخ حسني عبد الغين أي أن زوجة أحدمها أخت لزوجة            .  الدباغ يف القضية هو حممد شطا     

ال :  وبسؤاله عن املوضوع قال   ..  اآلخر ونادوا الشيخ السباعي بعد أن لَقَّنه عم عرايب السجيين اجلواب          
 يا شاطر من علمك اجلواب؟      :التفت حسني عبد الغين حملمد شطا مث قال ألمحد السباعي         .  أنكر وال أقر  

هذا جوايب وليس عندي غريه، عندئٍذ طلب القاضي إحضار شهود لتثبت أن أمحد السباعي هو                :  قال
 . يف النهاية شطبت الدعوى لعدم وجود الشهود. الذي كتب هذا الكتاب ويقر مبا فيه

 

  ))تعليق األستاذ أمحد السباعي(( 
 :األخرية قالوإيضاحاً من األستاذ السباعي للحادثة 

هل أنت الذي   :   يف الواقع سألين الشيخ حسني عبد الغين رمحه اهللا يف معرض استجوابه يل               -
هل :   قال ..أطلب إجراء الوجه الشرعي   :  قدمت هذا للجهات الرمسية وتقول فيه كذا وكذا؟ قلت له         

أطلب إجراء  :  لتهل يعين أنك كتبته؟ ق    :  قال.  أطلب إجراء الوجه الشرعي   :  يعين أنك ما كتبته؟ قلت    
أنا نفسي كنت أردد هذا الكالم دون أن أفهم معناه، انتهت احملاورة على انتداب                .  الوجه الشرعي 

شخصني لدراسة اخلط ومعرفة ما إذا كان خطي أم ال؟ واتفقوا على هذا األساس، وذهبت للشيخ                  
هل لك صلة   :  الق..  فالن وفالن :  من مها الشخصان؟ قلت له    :  ما حدث بالضبط فقال يل    :  وقلت له 

إذهب وحاول أن تقنع كالً منهما أن يقول يف إجابته إن هذا            :  فقال يل .  ال بأس ا  ..  نعم:  ما؟ قلت 
املهم أنه لقنين اِإلجابة فذهبت ألحدمها      ..  اخلط شبيه باخلط الذي كتب به الكتاب أو مماثل للخط          

: ذا عن ضمريي؟ قلت له    ال، ولكن ما  :  هل تقبل أن أحبس؟ قال    :  وشرحت له املوضوع وقلت له    



إن هذا اخلط مثل خط الكتاب أو شبيهه وكذلك مت التنسيق مع اآلخر،              :  فقط قل ..  ضمريك صادق 
وعند حضور اجللسة أحضروا اخلط وسألوا الشخصني اللذين مت انتداما لرييا اخلط وهل هو خط                 

واتفق .   يف املوضوع  هل تسمح أن تذهب جانباً لنتفاوض     :  قال..  فالن وطلبوا مين أن أكتب فكتبت     
إن خطه الذي كتبه    :  وعندما حضرا أمام الشيخ قاال له     .  ثنان على أن هذا اخلط يشبه خط الكتاب       اِإل

حنن ال نريد من  :  ملاذا يا موالنا الشيخ؟ قال    :  فقاال"  ما صلحت اهلرجة  :"  فقال هلما .  اآلن يشبه هذا اخلط   
وبالتايل كان املطلوب إحضار غريمها،     .  خلطيقول يشبه هذا اخلط ولكن نريد من يقول هذا هو نفس ا           

 .وعند هذا احلد رأى الشيخ الطاهر رمحه اهللا أن املسألة ستطول فساحمين وانتهى املوضوع
 

 :مث توجه األستاذ حممد حسني زيدان بسؤال احملتفى به قائالً
  ماذا جرى لكلمة طبيعة عندما كتبتها؟-

 :فأجاب األستاذ أمحد السباعي قائالً
ا ما كتبت كلمة طبيعة وإمنا كتبها األخ حسني خزندار رمحه اهللا فقد كان سكرتري التحرير                  أن -

كما تعلمون، كنت أحياناً ال أكتب االفتتاحية وكانت شيئاً ال بد منه، فكلفت األخ حسني بكتابة                  
ن الالزم،  معلقاً أكثر م  كان  غري أنَّ خط األخ حسني      ..  االفتتاحية ذات يوم، واألخ حسني كتابته جيدة      

وهكذا شاءت الطبيعة أن يكون الناس أجياالً        :  "ومرت علي اجلملة وكانت   ..  أخذت منه الورقة  
كما أننا كنا نقرأ دائماً للرافعي على ما أظن وهي من الكلمات             ..  أنا مل أهتم باملسألة   ..  إخل"  تتعاقب

وكنا جدداً يف   ".  الطبيعة يد اهللا  ":  شائعة االستعمال عند الرافعي وكان دائماً يشرحها حتت املقال بقوله         
ويف ..  مناقشة مثل هذا املوضوع وال نفهم مثل هذه العبارات، نشرت اجلريدة ومر عليها أكثر من شهر               

جاء ليشتري قماشاً فوضعه البائع له يف لفافة من          "  القرارة"أحد األشخاص األفاضل من     ..  يوم ما 
: ها اآلن، وعندما ذهب لبيته قرأ املوضوع وكتب عنها        اجلرائد القدمية، وكانت اجلريدة اليت نتحدث عن      

أيكون هذا وأنت حي؟ ويف العصر ذهب للشيخ ابن حسن الذي أخذه بدوره لألمري فيصل، فأمر                  
 وهناك وجدنا الشيخ الريس     ..وصدر األمر حببسنا يف السجن      .  حببسنا إىل أن يتم التحقيق يف املوضوع      
ذهبت ألجدد  :  أذَّن، مث ذهب إىل مكان ما وعندما سألوه قال         رمحه اهللا الذي حبس ليوم واحد ألنه         

 كان اجلو حاراً كأنك     ..الوضوء فحبسوه، كان غاضباً وال يرضى أن يأكل فجلسنا وأكلنا من طعامه             
هؤالء :   تساءل بعض احملبوسني من نكون خاصة بعدما رأوا األغطية والوسائد فقال أحدهم             ..يف فرن   

 .هذا سب ربنا: وقال الثالث.  هذا سب ابن حسن..ال : رسبوا احلكومة، وقال اآلخ
 يف اليوم التايل جاء الناس لزيارتنا جزاهم اهللا خرياً فقد زارنا الدكتور الشواف وسألنا ملاذا                  -

: إن العسكري سيكون معنا فقال    :  فقلت له .  تبقون هنا؟ اكتبوا أنكم مرضى وأنا أقبلكم يف املستشفى        



 عند باب املستشفى، وعندما شرحت األمر لألخ حسني وافق يف البداية، لكنه              سيكون العسكري  ..ال  
رحم اهللا الشيخ   .  غير رأيه بعد ذلك وبقينا مسجونني حيث حكم علي بشهر وعليه بشهر ونصف              
 .عباس قطان فقد كان يزورنا يومياً ويعدنا بإطالق سراحنا يف الغد ولكن دون جدوى

يا سيدي هذا الرجل مسلم متام       :  فقلت..  ني عبد الغين   ويف التحقيق سألين الشيخ حس      -
فما رأيك يا موالنا الشيخ كعامل من علماء املسلمني؟          .  اِإلسالم، ويصلي، ويطوف، ويعبد اهللا وحده     

 املسألة حتتاج إىل جملس علماء ولكن مل يكن هناك جملس علماء            .. املسألة ليست مسأليت أنا      ..ال  :  قال
 . دحكم علينا شيخ واح فقد

 

  ))كلمة األستاذ حممد سعيد طيب(( 
 :مث تعطى الكلمة لألستاذ حممد سعيد طيب فقال

صار مهس مؤداه أن األستاذ حسن قزاز يطلب الكلمة، وأن السيد علي حسن             ..   أيها السادة  -
فدعق يطلب الكلمة أيضاً وكذلك السيد عثمان حافظ يطلب الكلمة ويبدو أن جيل الشيوخ سوف                

جليلنا كلمة، وعندما أقول جيلنا أعين األخ أسامة السباعي، والدكتور          ..  أنا أقول .  ة بالكالم يستأثر الليل 
 .زهري السباعي، واألخ عبد اهللا جفري، واألخ حممد عمر عامودي، وعدد كبري من أندادنا

يف صحوته الفكرية،   ..   هذا اجليل عاصر األستاذ أمحد السباعي يف صحوته إن صح التعبري            -
أنا أعرف أن هناك يف اجلانب اآلخر جيالً جديداً يستمع إلينا وهذا اجليل اجلديد              ..  جلسمانيةوصحوته ا 

واألستاذ ..  احلقيقة أنا أعترب األستاذ السباعي رائداً حبق      .  يود أن يسمع وجهة نظرنا يف األستاذ السباعي       
الذين ميلكون  ..   إياها السباعي رجل حر مبعىن الكلمة يف ظروف صعبة جداً كما شرح يذكرنا باملعادلة            

التصور السليم ال ميلكون القدرة والذين ميلكون القدرة ال ميلكون التصور السليم، فنجد بالضبط                
يوم أتيحت اِإلمكانات للجيل اجلديد     ..  أحالم كبرية وإمكانات بسيطة لدرجة االنعدام     .  املعادلة واضحة 

 ..انعدم التصور السليم لألمور.. ةوأصبحت عنده القدرة وأصبح الكتاب متاحاً واملادة متاح
..  األستاذ السباعي كاتب حر ال يسجل عليه أنه انزلق كما انزلق كثري من أنداده مع األسف                -

األستاذ السباعي أحد أفراد قالئل من جيله دعا إىل قضية املرأة والعناية ا يف وقت كان يعترب احلديث                  
اً جداً، وعلى اِإلخوان الذين اطلعوا على إنتاجه قبل وقت          يف هذا املوضوع أو الكتابة فيه جتاوزاً كبري       

مبكر أي قبل حوايل ثالثني أو مخس وثالثني سنة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر جتد الدعوة إىل قضية                 
يف احلقيقة  .  املرأة والعناية ا، وتعليمها، وإعطائها حقوقها واضحة جداً يف كل كتاباته، هذا جانب              



 عليه، الشيء الثاين األستاذ السباعي تشرفت بلقائه واجللوس إليه ما ال يقل عن مائة                أحببت أن أؤكد  
 ..إنساناً غري مركزي.. مرة منذ ثالثني عاماً فوجدته

 وعندما يربر اآلن موضوع األستاذ حسني خزندار يرمحه اهللا بأنه كان مشغوالً باهلاتف،                 -
.. يوجد هذا العدد الضخم من الزبائن، ولكن جمرد تربير        يف وقت مل يكن     ..  واملطبعة، والتحرير والزبائن  

كان ال يقرأ معظم املقاالت بتمعن      ..  فاحلقيقة أنه رجل غري مركزي وعرفناه عندما كان رئيس حترير          
شديد وإمنا مينح ثقته إىل من دونه نائب رئيس التحرير ومدير التحرير فيسأل هل رأى املقال سكرتري                  

.. لتحرير، كما أن هناك كُتاباً ال ميانع يف نشر مقاالم ألنه يعتربهم كأبنائه             التحرير، أو نائب رئيس ا    
ليست عنده املركزية الشديدة والتمحيص الشديد يف فحص األمور، وقراءة الكالم سطراً سطراً وهذا              

يف يف تلك األيام كان األستاذ خالد حممد خالد وكان الوضع            ..  مما يسجل له يف إطار احلرية الفكرية      
فسألت ..  البلد يعترب خالد حممد خالد كاتباً متجاوزاً وكتبه نصفها ممنوع ونصفها يدخل بالتهريب              

طبعاً هذا  …  واهللا أنا أقرأ له وأرقص    :  األستاذ السباعي عن رأيه يف خالد حممد خالد؟ فأجابين قائالً          
الم كان يؤثر فينا كثرياً     ولكن هذا الك  ..  ومل يزد على ذلك   ..  الكالم عندنا كشباب نعده شيئاً كثرياً     

 .ويعطينا إحياءات معينة ولذلك كنا نقرأ خالد حممد خالد
مل يسجل عليه أنه نزل إىل مهاترات يف كل          ..   األستاذ السباعي عف اللسان، عف اليد       -

كان دائما يترفع ومل يسجل عليه قول كلمة نابية          ..  خصوماته األدبية والفكرية مع عدد من الكتاب      
 .اًمكتوبة أبد

إن إنتاج األستاذ السباعي سواء ما كان يتعلق بتاريخ مكة وهو عمل متميز بال              :   أعود وأقول  -
واحلقيقة فإن هذا ينبع من والئه لبلده، وهذا ال يستغرب عليه            .  شك وتصدى له بكل عناية واهتمام     

 والبحث واجلري وراء    لكن احلقيقة املرة أنه مل يتصد كاتب غريه من الكتاب املعاصرين لتاريخ مكة،             
: إذا قيل له  ..  كل مصدر، وكل ما يكتب، وكل ما يقال واالستماع إىل األقدمني، والرجوع إىل احلق              

 .إذا قيل له هذا خطأ ال يكرر.. وهذه من ميزات األستاذ السباعي.. هذا خطأ رجع عنه
إىل "  دعونا منشي   "و"  أبو زامل "و  "  بيوميات جمنون "مروراً  "  بفكرة" إنتاجه اآلخر الذي بدأ      -

آخر إنتاجه األخري الذي تشرفنا بطبعه يف امة ميثل عطاًء جيداً، وميثل كاتباً تقدمياً، وعطاًء ينطوي                  
ويسجل لألستاذ السباعي عنايته بالناشئة، لدرجة أنَّ       .  على كثري من اآلراء اجليدة، واحلرة، واملتحررة      

ماماته ولتحول إىل إنسان ما له صلة بالكتاب،         بعضهم لو واجه غري األستاذ السباعي لتحولت اهت        
والصحافة، والعلم لكن األستاذ السباعي مد يده إىل كثريين وشد من أزرهم وأفرد هلم صفحات وأنا                 

 .منهم وأعترف بفخر



فقد اهتبلت الفرصة للتحية، والتقدير، واِإلجالل، وأسأل اهللا أن يطيل يف           ..   ال أريد أن أطيل    -
 .عمره

 . راً وشك-

  ))كلمة األستاذ حسن عبد احلي قزاز(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ حسن عبد احلي قزاز فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
لألستاذ أمحد  .   يف الواقع كالمي عن أستاذنا وحبيبنا األستاذ السباعي هو حديث ذكريات            -

عندما كان  ..  ع يل جريدة عرفات   ذهبت إليه يوماً أعرض عليه أن يطب      :  السباعي معي مواقف عديدة   
يف الواقع األستاذ السباعي رحب     .  جبرول يف مكة املكرمة   "  البيبان"يطبع جريدة قريش يف مطبعته عند       

كم تطبع من جريدة عرفات؟ حاولت أن أكذب وكذبت فعالً          :  بالفكرة لكنه سألين سؤاالً حمدداً فقال     
:  قلت له  .. ال تطبع أكثر من ألف نسخة         أنت ..كذاب  :  قال…  أطبع مخسة آالف نسخة     :   قلت ..

 الشيء اآلخر كيف عرف األستاذ السباعي أنين أطبع ألف نسخة؟ عرف ألنه             ..هذه واحدة   .  صحيح
أراد أن خيترب مدى قدريت يف إقناعه بطبع جريدة عرفات يف مطبعته، ألنه كان يعتقد أن عالقيت باألستاذ                  

وانتهى .  ة ال ميكن هلا أن تنفصم، أو ال ميكن هلا أن تنتهي            حممد حسني أصفهاين شفاه اهللا وعافاه عالق      
 .املوقف بسالم

 أما قصة إطالقي عليه شيخ الصحافة املتحرك فهو إمنا كان منبثقاً من قراءايت املطولة لألستاذ                 -
أمحد السباعي منذ أن كان يكتب يف جريدة البالد السعودية، وكنت أتابع مقاالته بشغف وأعترف بأنه                

ن أساتذيت يف الكلمة، ويف احلرف، وكنت أحاول أن أقلِّد أسلوبه ولكين فشلت، ذلك ألن                 كان م 
أسلوبه املتميز هو أحد األساليب اليت ال ميكن هلا أن تقلد، ومواقف عديدة أحب أن أكشف لكم سراً                  

داً مع  مل أكشفه قط وقد أكشفه يف يوم ما ولعلي أكشفه يف املشوار الثاين الذي سأوقع عقد طباعته غ                  
يوم أن صدر األمر السامي الكرمي بدمج جريدة عرفات مع           .  األستاذ أمحد حممود مدير مطابع العلم     

جريدة البالد السعودية، وكنت على خالف مع األستاذ فؤاد شاكر رمحه اهللا حول تسمية اجلريدة                 
 الذي كان حياول    ويسعدنا حبضوره اآلن معايل األخ عبد اهللا بلخري        ..  اجلديدة، أو اجلريدة الوليدة   

 بعد دمج كل من عرفات      -جاهداً أن يوفق فيما بيننا ِإلطالق التسمية اجلديدة على اجلريدة بعد دجمها             
وكان هو  "  عرفات" كنت أريد أن أمتسك مبسمى اجلريدة اليومية املرتقبة باسم            -والبالد السعودية   

اهللا بتشكيل جلنة برئاسة امللك فهد      وأمر جاللة امللك فيصل رمحه      ".  البالد السعودية "يتمسك باسم   
وعضوية األمري سطام بن عبد العزيز، وأستاذنا الكبري األستاذ السباعي لوضع مسمى، وأخذين األستاذ              



يستحسن أن توافق على اسم البالد ألنه اسم معروف وال حيتاج إىل            :  السباعي وانتحى يب جانباً وقال    
تردد يف قبول هذه التسمية إالَّ ألين كنت أدرك متاماً أن           السر الذي أحب أن أقوله ما كنت أل       ..  تعريف

أسبوعاً إضافياً إىل جانب الثالثة واخلمسني أسبوعاً لصدور جريدة عرفات كان يكفي أن أعلن إفالسي               
يف جريدة عرفات، وكان منقذي يف هذا هو أستاذنا الكبري صاحب هذه األمسية األستاذ السباعي                 

 .حفظه اهللا وأبقاه
 . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وال-

 

  ))كلمة األستاذ فؤاد عنقاوي(( 
 :ويشارك األستاذ فؤاد عنقاوي بكلمة عن احملتفى به فقال

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
الذين عرفوا العم أمحد السباعي كاتباً، ومؤرخاً، وقاصاً، ومفكراً قد أوفوه حقه            ..   أيها السادة  -

ولعلي أبدأ القول   .  جانباً هو أقرب ما يكون إىل شخصيته وفلسفته يف احلياة         من الكالم ولكن سآخذ     
بتلك النظرية اليت تدعي أن كثرياً من الناس حتدد والدم معامل شخصيتهم، لذلك فإن القول بأنه قد                  

نذ مل تكن حياته هينة لينة وكأمنا طلب منه العمل اجلدي م          .  جاء قبل ميعاده يصدق يف كثري من احلاالت       
وإذا كان الشيخ أمحد السباعي قد تطبع يف صدر شبابه باألستاذية أو املشيخة             ..  صغره وحىت قبل مولده   

فإن ذلك التطبع أصبح طبعاً مالزماً له يف سلوكه وحياته حىت يف معاملته لولديه أسامة وزهري، عرفته                  
اء عموميت أن نقاضي العم أمحد      من خالل زياراته لوالدي رمحه اهللا وهو ابن خاليت، لذلك فيحق يل وألبن            

السباعي عما كتبه عن خالته أي جديت، وأن نطالب بنصف األرباح اليت جناها من كتبه اليت حتدثت                  
 .عنها وما نقل على لساا من حكم وأمثال ونوادر وقصص

.  أما يف السلك الوظيفي فكانت له مواقف كثرية يعرفها الذين عاصروه وزاملوه يف العمل                -
مهامه كمطوف لفترة وجيزة، وكانت آراؤه وفلسفته يف الطوافة تسبق زمنها فما استطاع املضي              وباشر  

فتركها كمهنة وإن مل تغب عن      ..  فيها، ألن التغيري ولو بقصد اِإلصالح أمر صعب اِإلدراك صعب املنال          
ترك بصمات  فقد استطاع الشيخ أمحد السباعي أن ي       .  باله، فالحقها وأمطرها بقلمه سنوات عديدة      

كان والدي  ..  واضحة على مسار حيايت وأن يساهم يف نقلها من عامل التجارة إىل دنيا الثقافة واألدب               
رمحه اهللا يعاين من سكرات املوت، وكان علي أن أمحل العبء من بعده وأن أرعى األسرة بكاملها،                   

 وقف الشيخ أمحد السباعي مع من       .وكان هناك تياران يتجاذبانين، تيار العلم، وتيار التجارة واملسؤولية        
وبعد أن خترجت   .  وقف جبانيب حيثين على مواصلة التعليم وكانت فرصة االبتعاث إىل مصر تلوح أمامي            



اضطرتين تلك الظروف أن أبقى يف مكة املكرمة، وكان الشيخ أمحد السباعي على وشك إصدار جريدة               
اليومية وهم  "  جمموعة املركاز "ياد كنت أحضر مع     الندوة، ويف مركازه يف مطبعة احلرم جبوار البلدية جب        

وكنت قد  "  أال تريد أن تكتب لنا شيئاً عما تعلمته يف اجلامعة؟         :  "كثر قال يل بلهجته الساخرة الساحرة     
بدأت املشوار إبان دراسيت وكتبت للبالد السعودية خواطر فلسفية، بدأت أكتب يف ندوة السباعي من               

 وكأين به قاصداً    ..طرف خفي أن ما أكتبه جيد استحساناً من القراء          أول عدد صدر وكان يلمح من       
 ..تشجيعي من غري إفصاح، مث واصلت معه الكتابة يف جملة قريش

.  ويوماً بعد يوم وثق يف ذلك الولد الذي كان يعشق الكلمة وميلك زمام ناصيتها كحد تعبريه                -
، مث أصبحت أحرر أكثر من باب       " ومفاتيح أقفال"وأفرد يل عامودين يف الصفحة األوىل حتت زاوية          

واقترح تسميتها  ..  وأشرف على الصفحة الرياضية، مث طرقنا باباً جديداً وهو ختصيص صفحة للسيدات           
إشارة إىل رواق باب على أيام كان يزخر بلقاء سيدات           "  رواق السيدات "من باب التنكر والتفكه     

مة أنه كان أول من فكر يف إصدار صفحة           يذكر األستاذ حسن قزاز يف مشواره مع الكل        .  مكة
للسيدات يف جريدة عرفات، وأنا هنا أدعوه أن يراجع تواريخ إصدار هذه وتلك، عندما دجمت الندوة                
مع جريدة حراء اليت كان يصدرها األستاذ الفاضل صاحل حممد مجال وألسباب اخلالف الذي نشأ بني                 

 األجواء حلقنا رشاش منها بعد أن أطلق علينا األستاذ          اجلريدتني واألطباق الطائرة اليت كانت حتوم يف      
ومل خيطئ مرماه ولكنه مل جيرحنا بقدر ما أصاب كربياءنا، فقد كنا نعمل              "  كُتاب البالش "صاحل مجال   

يدفعنا حبنا للصحافة وتأسرنا معاملة أستاذنا الكبري نعجب بشخصيته         ..  فعالً ونكتب بدون مقابل مادي    
ن الشباب لعلي أذكر منهم اآلن حممد عبد اهللا مليباري، ومجيل فضل، وعبد اهللا               وأسلوبه، كنا خنبة م   

جفري، وحممد سعيد طيب، وعبد اهللا سالمة اجلهين، وعبد اهللا الداري وغريهم، مث ملا فكرت بإصدار                 
 جملة الرياضة رحب العم أمحد بطبعها يف مطبعة قريش ولكنه جعل لعملية الطبع نظاماً مالياً وإدارياً                 

حقاً لقد كان السباعي    .  منفصلني عن عالقيت اليت تربطين وزميلي حممد مليباري مبجلة قريش وصاحبها          
صاحب مدرسة فلسفية يف املعاملة، وكان رائداً لنا ولكثري من أبناء األجيال اليت عاصرها، لذلك فإين                 

يناه اعترافاً بفضله وتكرمياً    باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء عموميت نسقط حق مطالبتنا له مبا ادع            
 .وشكراً لكم.. أطال اهللا يف عمره وأمده بالصحة والعافية.. ألستاذيته



  ))كلمة األستاذ زاهد إبراهيم قدسي(( 
 :وتعطى الكلمة بعدئٍذ لألستاذ زاهد إبراهيم قدسي حيث قال

 . السالم عليكم-
األستاذ حممد سعيد   .  لتعليق الرياضي  احلقيقة أود أن آخذ من الوقت ثالث دقائق على طريقة ا           -

طيب ذكر أن الشيخ السباعي كان من أكثر الناس تشجيعاً للناشئة، عندما كنت أحرر يف جريدة البالد                 
السعودية صفحة الرياضة، وكذلك يف الندوة يف وقت واحد وكان من املشجعني للصفحات الرياضية               

زرت األستاذ السباعي يف مطبعة احلرم      .  وميةاليت أصبحت اآلن تأخذ مساحات كبرية يف الصحف الي        
ومعي خطاب توصية، ألن طموحي كان كبرياً، وكان عندي استطاعة للعمل يف أكثر من جريدة                  
وأخذت خطاب توصية من العم أمحد مالئكة لنفكر يف إصدار جملة رياضية، ويف املركاز جلست مع                  

بعد .  شيء كبري أن تصدر جملة متخصصة للرياضة      يا ابين هذه خماطرة و    :  األستاذ أمحد السباعي وقال يل    
أيام وبعد تشجيعه أخذ الزميل فؤاد عنقاوي مع الزميل حممد مليباري حق االمتياز وكنت أنا مدير                  

لن :  كان للشيخ أمحد عندما جئنا وعرضنا عليه فكرة الة الرياضية، قال           .  حترير أول جملة رياضية   
وصدرت جريدة الرياضة   ..  وأعطيكم الورق واحلرب واملطابع   جتدوا من يشتري منكم ولكن سأساعدكم       

وكان كل ما يرد لنا نسدده للشيخ أمحد السباعي ومل نكسب قرشاً واحداً من جملة الرياضة، اللهم إالَّ                  
 .أنا فقد أخذت من دخل اجلريدة مئة ريال عندما ذهبت ألفتتح مكاتب يف الرياض

 :ة أذكر هذه احلادثة ومن املواقف اليت تؤكد تشجيعه للناشئ-
 عندما فكر الشيخ أمحد السباعي أن يفتتح مسرحاً يف اململكة كان يهدف إىل أن يكون                   -

، وقد  "فتح مكة "مسرحاً إسالمياً تارخيياً، والدليل أن أول مسرحية ألِّفت وتدرب املمثلون عليها كانت             
ن مصر وأعرف املسرحيني هناك     كلفين األستاذ أمحد السباعي بالعمل معه نظراً ألين كنت قادماً م            

وطلب مين إحضار املخرج يوسف وهيب، ليتوىل إخراجها مث عهد إيلَّ بأن أكون مديراً للمسرح،                  
بل كان يؤمن بأن املسرح مدرسة تنقل الواقع االجتماعي          ..  واشتغلنا أياماً وليايل ومل يكن ييأس أبداً      

يا أستاذ أمحد إننا نريد أن نقدم       :  رح قلت له  وعندما كلفين بالقيام بالعمل كمدير للمس     .  للمشاهدين
يا ولدي غداً   :  فقال يل ..  عمالً طيباً وحنتاج إىل خرباء يف الديكور ونؤسس كل شيء حسب األصول            

أنا أود أن أعمل أربعة جدران حىت إذا منع قيام هذا املسرح فسوف              ..  سوف تتعلمون حكمة الكبار   
ولقد حزنت يومئٍذ كثرياً لكنه     .   فقد حتول إىل مستودع    أحيله إىل حراج للغنم أو مستودع، وفعالً       

جيب أن نستمر، وعندما أوقف العمل يف املسرح جلس الشيخ أمحد يضحك يومني               :  أرضاين وقال 
 .متواصلني
 .  والسالم عليكم-



 حسني جنار
احلديث مع الشيخ السباعي وعن الشيخ السباعي حديث طويل وذو شجون،           ..   أيها اِإلخوة  -
هللا سبحانه وتعاىل أن يطيل لنا يف عمره وجيعل ألفكاره وأحالمه ما يرى فيه سداد وتقومي                   نسأل ا 

 .الصحافة واألدب والفن بشكل عام يف بالدنا
 شكراً لكم على هذه األمسية وإىل اللقاء يف أمسيات أخرى والسالم عليكم ورمحة اهللا                  -
 .وبركاته
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