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 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 .سم حممد عبد اهللا مليبارياال -١
 .هـ١٣٥٠ولد مبكة املكرمة عام  -٢
 . تلقى دراسته التحضريية واالبتدائية يف املدرسة الصولتية مبكة-٣
 . تلقى دراسته الثانوية مبدرسة الفالح مبكة املكرمة-٤
لكتا جبنوب  سالمية باجلامعة اهلندية بك   سالمية يف الكلية اإلِ    حصل على بكالوريوس يف الشريعة اإلِ      -٥

 .هـ١٣٩٣اهلند عام 
ل مديراً للربيد املركزي سنة      ـم عم ـهـ ث ١٣٦٧ عمل يف بداية حياته موظفاً بالربيد سنة           -٦

 . عني مديراً عاماً ملنطقة مكة املكرمة الربيدية١٣٩٩هـ ويف عام ١٣٩١
 .هـ١٤٠٤ أحيل على التقاعد عام -٧
 .دية للضيف عالقة باحلرف وبالصحافة وبالناحية النق-٨
 عمل منذ البداية حمرراً أو مديراً للتحرير جبريدة الندوة عندما كان يرأس حتريرها األستاذ أمحد                  -٩

 .السباعي يرمحه اهللا
 . عمل حمرراً لتحرير جريدة قريش-١٠
 .هـ١٣٨٠ أصدر بالتعاون مع األستاذ فؤاد عنقادي أول صحيفة رياضية يف اململكة عام -١١
 .ة البالد عمل حمرراً يف جريد-١٢
 . كان عضواً يف مؤسسة عكاظ الصحفية-١٣
 : من مؤلفاته-١٤

 .املنتقى يف أخبار أم القرى ) أ (
 ".وغربت الشمس"رواية  )ب(
 ".قاتلة الشيطان"وجمموعة أخرى بعنوان " مع احلظ"جمموعة قصصية  )ج (
 .راجم سبعة عشر صحابياًتكتاب عن  )د( 
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 حفل التكريم
 ))اح كلمة  اإلفتت(( 

 :األستاذ جربيل أبو دية األمسية بالكلمة التالية افتتح
وعلى أصحابه  :   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني           -

 أن  وا وأبينا حنن إالَّ   ثنني اللقاء مع مشوار الكلمة واحلرف، مع ضيوف أب        عودتنا ليلة اال  .  وآله الطاهرين 
وكالعادة وتواصالً هلذه الرحلة أتينا الليلة      ..  اون على مشوار هذه الكلمة وهذا احلرف      نتشارك وأن نتع  

وجاء ضيفنا من مهبط الوحي هنا لنحتفي به ولنلتقي سوياً، وتواصالً هلذا اللقاء نستهل أمسيتنا الثقافية                
 . يفهاليت نرجو أن تكون ممتعة بكلمة املضيف، وهو األستاذ عبد املقصود خوجه ترحيباً بض

 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه فقال

يف الواقع ليس عندي كلمة، إمنا وكما قال أستاذنا السيد          ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
 هذه األمسية   أرحب بأستاذنا الفاضل األستاذ حممد عبد اهللا مليباري الذي شرفنا يف           ..  هاشم كليمة 

 .وهذا الترحيب بالطبع بامسكم مجيعاً وبامسي.. فأهالً وسهالً ومرحباً. فكرمنا مبجيئه وتشريفه لنا
 حنن سعداء مما الشك فيه ذا اللقاء الذي جيمعنا هذه األمسية به، األستاذ مليباري كما هو                  -

أنتم عارفون مجيعاً بفضله    معروف أديب خمضرم من عشاق الكلمة ومن الذين خدموها مبشوار طويل،            
األستاذ أمحد عبد الغفور عطار شرفين باالتصال به ناقالً للمحتفى به حتياته ومتنياته               ..  وعلمه وأدبه 

الطيبة، كان راغباً يف االشتراك معكم يف هذه األمسية ليقول كلمة ملا يعرفه عن فضل احملتفى به وأدبه                    
قد طلب مين أن أنقل متنياته الطيبة للمحتفى به وشكره          وعلمه، إال أن صحته مل تساعده على ذلك، و        

 .حلضوركم لالحتفاء باألستاذ مليباري
 من األفضل مما ال شك فيه أن أترك احلديث لعريسنا هذه األمسية فهو صاحب هذه الليلة                   -

 مع  ليمتعنا باحلديث عن حياته كترمجة فيعرفنا عما خفي علينا من الكثري لديه كما حيدثنا عن مشواره                
 ...الكلمة وعن جتربته مكرراً الترحيب به وبكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 ويتواجد بيننا اآلن األستاذ الفاضل الشيخ مسعود سليم مدير املدرسة الصولتية مبكة، فتحية               -
ة تقدير وتكرمي لوجوده بتشريفنا هذه األمسية، كما يسعدين أن أشري إىل أن ضيف االثنينية القادم                

سيكون األستاذ جعفر الرائد سفري إيران السابق يف اململكة العربية السعودية والكاتب املعروف لديكم              
اب واألدباء  تالدعوة كالعادة مفتوحة للكُ   ..  مجيعاً، وسيأيت خصيصاً من لندن حلضور االثنينية القادمة        

عريسنا ليمتعنا باحلديث عن    فأهالً وسهالً بكم مجيعاً، اآلن أترك احلديث ل        ..  ومجيع عشاق احلرف  
 . مشواره مع الكلمة وجتربته، وأكرر الترحيب به وبكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة احملتفى به األستاذ حممد عبد ا مليباري(( 
 :مث حتدث األستاذ حممد عبد اهللا مليباري فقال

وعلى ..   على رسول اهللا حممد بن عبد اهللا        بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم        -
 .. أما بعد..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. آله وصحبه ااهدين يف سبيل اهللا حق جهاده

 ففي البداية أشكر أخي وصديقي احلبيب األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه على هذه                -
ية، فهي حياة عشتها طالب علم وما زلت أعيشها طالب          اللفتة الكرمية املتوهجة اليت أدفأ ا حيايت األدب       

حياة ليس فيها ما يثري     ..  علم، وسأظل أعيشها طالب علم حىت آخر نبضة من نبضات العمر إن شاء اهللا             
أو يدهش أو يشوق أو يبهر، فهي اعتيادية جداً، بدأا بالقراءة الطويلة املستوعبة املتأنية، مث بالكتابة يف                 

 يكون يف نوعيتها تباين، كتبت القصة، وكتبت عن القصة، وكتبت الشعر وكتبت             موضوعات شىت قد  
عن الشعر، وكتبت املقالة وكتبت عن املقالة، وال أعترب كل ذلك إال تنسيقاً مزوداً بطاقة خمتزنة مما                   
أمتحه من منابع العلم يف رحليت التحصيلية كل آن وكل حني، وتنسيق الطاقة دافع والدافع يتضمن                  

فهناك تنظيم عصيب عضلي سابق، وهناك تنظيم عصيب ذهين سابق، وهو عتاد حركي              :  اعاً متعددة أنو
وكما يقولون الدافع حركة وعمل، ذلك ما استثمرته يف كتابايت األدبية كلها            ..  مييز الدافع من املهارة   

ر، وفيما  فيما كتبته من قصص وفيما كتبته عن القصص، وفيما كتبته من شعر وفيما كتبته عن الشع                 
كتبته من أدب وفيما كتبته عن األدب، حىت احلوار املطروح على الساحة األدبية حالياً يف موضوع                  

 .غاسق احلداثة له نصيب من هذا التنسيق وهذا الدافع
 غاسق احلداثة حياول أن يقب وقبا يف جدار ثباتنا لينفذ منه إىل ساحة أدبنا خانقاً قيمنا وحمطماً                  -

إنه يكتب الشعر   ..  نا، ومبعثراً كل قاعدة تقوم عليها إبداعاتنا األدبية ومنجزاتنا الفكرية         تقاليدنا وعادات 
وأعين به غاسق احلداثة إنه يكتب الشعر للمستقبل واألجيال القادمة، وهو ذا يساير بعض املستشرقني               

يل أن هناك بعض    إن العريب مفلس وعيه عن املستقبل، بدل      :  يقول بالشري .  من أمثال مارجليوث وبالشري   
الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني توقفوا عن مجع القرآن حينما عرضت القضية على أيب بكر                  



فاعترب ذلك إفالساً للوعي    ..    الصديق رضي اهللا عنه، وخشوا أن يقوموا بعمل مل يقم به الرسول            
مجاع قائمة  بية الصحابة كلهم باإلِ   لو أن العريب لديه وعي باملستقبل كان تل       :  العريب من املستقبل، وقال   

حينما تويف مل يوص مبن خيلفه،        ويستدل بدليل آخر وهو أن النيب       .  عندما طلب منهم مجع القرآن    
سالمية يف اجلنايات واألحوال الشخصية مل يترك للمسلمني نظاماً مقنناً           رغم التشريعات اإلِ    وأنه  

 .غاسق احلداثة يكتب للمستقبلللحكم، فإفالس الوعي العريب من املستقبل جعل 
 باألمس قرأت خرباً جاء فيه أن حداثياً دعا يف ندوة أدبية بنادي الوحدة مبكة املكرمة إىل أن                   -

نتقبل احلداثة كما تقبلنا الرياضيات احلديثة، ونسي هذا احلداثي أننا مل نتقبل الرياضيات احلديثة إال                 
.. وبا منا، بأرقامنا الثابتة وبصفرنا الذي أهديناه إىل أوروبا         حينما وفدت إلينا بأرقامنا اليت أخذا أور      

أوروبا مل ترفض أرقامنا ومل ترفض صفرنا كما رفضت احلداثة كل تراث وكل قيمة وكل تقليد وكل                  
هذا حديث كنت راغباً عنه ولكن إشفاقي على أفكار شابة سلبها غاسق            .  قاعدة من قواعد اللغة العربية    

وحطم صلتها باملاضي هو الذي أجرى هذا احلديث عن لسان غاسق احلداثة، وقد               احلداثة يقينياا   
ومن ..  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم    :  علمنا القرآن الكرمي أن نتعوذ من شر كل غاسق يف قوله تعاىل           

  .شر غاسق إذا وقب
وهو احلديث   بعد هذا أنتقل إىل حديث حمبب إىل نفسي وأعتقد أنه حمبب إىل نفوسكم مجيعاً،                -

عن تاريخ مكة املكرمة أم القرى البلدة الطاهرة املقدسة، اليت ذاب يف أفقها أول صرخة من صرخات                  
تاريخ مكة بدأت يف كتابته مفصالً له       .  حيايت يوم هبطت على ثراها الطيب املضيء من ظلمات الرحم         

 جزءاً واحداً يف أربعمائة      إالَّ منذ مخس سنوات تقريباً، ورغم هذه الفترة الزمنية غري القصرية مل أجنز            
أين ..  صفحة تزيد قليالً أو تنقص قليالً، وقد انطلقت يف كتابة هذا التاريخ من سؤال وجهته إىل نفسي                

يا ترى كان موطن أوىل عريب على وجه هذه البسيطة؟ وأين كان موطن اللغة العربية األوىل؟ ورحت                  
رية وكثرية جداً يف بعضها تباين ويف بعضها تناقض         أحبث وأحبث طويالً حىت جتمعت عندي إجابات كث       

 .ويف بعضها تالؤم ويف بعضها توافق
خباريون القحطانيون أن أول عريب هو يعرب بن قحطان ويعرب بن قحطان ابن يقطان               قال اإلِ  -

وإن .  الذي جاء ذكره يف التوراة، يقطان بن عابد بن شالك بن أرفخشات بن سام بن نوح عليه السالم                 
إذن فموطن العريب األول ال شك يف مكان ما بني           .  ربية أول ما جرت، جرت على لسان يعرب        الع

ولكن هذا القول له خلفيات عصبية وهي اخللفيات اليت تركها الصراع            .  النهرين أو اهلالل اخلصيب   
كانت سالم يف اخلصومات اليت     العصيب بني القحطانيني والعدنانيني، وقد بدرت بوادره األوىل قبل اإلِ          

تنشب بني املكيني واملدنيني، مث اشتد الصراع حىت وصل إىل ذروته يف املوقعة اليت وقعت بني ابن الزبري                  
 .وبني مروان بن احلكم، وكانت القيسية مع ابن الزبري والكلبية مع مروان



 املهم قال   ... ال أريد أن أخوض يف تلك الصراعات العصبية فهي طويلة وشائكة جداً               -
إن قحطان من ولد إمساعيل عليه السالم،       :  العدنانيون وفيهم من القحطانيني أيضاً كابن الكليب      النسابون  

أعوذ باهللا من   :  ويؤيد هذا بعض نصوص مقدسة وبعض آيات قرآنية كاآلية اليت قال فيها اهللا تعاىل               
 حرج ملة   وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من            ...  الشيطان الرجيم 

كل :  أنه قال    ونقل ابن سعد يف طبقاته رواية عن رسول اهللا            أبيكم إبراهيم هو مساكم املسلمني    
 .العرب من ولد إمساعيل بن إبراهيم عليه السالم 

 وهناك دراسة صغرية أجريتها فظهر يل منها أن قحطان وعدنان عاشا يف زمن واحد، هذه                  -
 بعض أنساب القحطانيني وبعض أنساب العدنانيني وعلى رأس هذه          الدراسة قمت ا بإجراء مقارنة بني     

وبني عدنان واحداً وعشرين جيالً،       األنساب النسب النبوي الشريف، فكلنا يعلم أن بني رسول اهللا           
وبني عدنان    فلو أعطينا لكل جيل ثالثني سنة كعمر، كان حاصل أعمار األجيال اليت بني الرسول                

 نطرح من هذا احلاصل مخسمائة وسبعني سنة وهي السنة اليت ولد فيها النيب               ستمائة وثالثون سنة،    
ولدينا .  فنجد أن الباقي هو ستون سنة، وهذا يعين أن عدنان عاش ما بني الثالثني والستني قبل امليالد                 

عدد كبري منهم جد زرارة بن جرول وزرارة بن جرول، هذا             من القحطانيني الذين عاصروا الرسول      
وعندما درست نسب جد زرارة     .  ناهضوا اخلليفة الثالث الراشد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه          ممن  

وجدت أن بينه وبني قحطان واحداً وعشرين جيالً أيضاً، وكذلك درست أنساب بعض أبناء حامت                 
الطائي فلم يقل هذا العدد من األجيال بينهم وبني قحطان، وهذا يعين أن قحطان أيضاً عاش بني                    

 .ثني والستني قبل امليالد متزامناً مع عدنانالثال
 بعد هذا حبثت يف الدراسات احلديثة والبحوث العلمية اليت بنيت على الكشوفات واألثريات،              -

وإذا يب أجد أن أقدم لغة سامية عرفتها الدراسات هي اللغة الكنعانية، واللغة الكنعانية تكاد تكون هلجة                 
ا يزيدنا ثقة يف بعض علمائنا األفذاذ من القدامى نص قرأته يف كتاب              ومم.  من اللهجات العربية األوىل   

والكنعانيون هم من ولد سام بن نوح، وكانوا يتكلمون         :  للخليل بن أمحد الفراهيدي، جاء فيه     "  العني"
.. هذا شيء من تراثنا الذي حياول غاسق احلداثة القضاء عليه         ..  بلغة تضارع اللغة العربية اليت نتكلم ا      

من اللغة الكنعانية احندرت اللغة اآلشورية البابلية، وهي بالنسبة للغات السامية كاللغة السنسكريتية              و
 .للغات اآلرية

 ومن اللغة اآلشورية تفرعت اللغة اآلرامية اليت كان يتكلم ا إبراهيم عليه السالم، وقد قال                 -
. يتكلم اللغة اآلرامية القريبة من العربية     إن إبرام أي إبراهيم عليه السالم كان        :  عنها الدكتور هلمود  

وجاء إبراهيم عليه السالم إىل مكة املكرمة بابنه إمساعيل وأمه هاجر وظهر زمزم، وجاءت رفقة من                  
جرهم تساكن إمساعيل وأمه هاجر، فهل هذه الرفقة كانوا من قحطان وقحطان كما ذكرنا سابقا عاصر                



ني أيضاً وكانوا يتحدثون بلهجة آرامية ال اختالف بينها وبني          عدنان؟ إذن هذه الرفقة كانت من اآلرامي      
 .هلجة إبراهيم وإمساعيل إال اليسري

خباريني العرب قال إن لغة إبراهيم كانت اللغة السريانية          صحيح أن هناك بعض املؤرخني واإلِ      -
.. راميون املسيحية وهم مل جيانبوا الصواب فيما قالوا، ألن اآلرامية مسيت بالسريانية عندما اعتنق اآل              

 لغة إبراهيم كانت العربية وهذا غري صحيح، ألن اللغة           تلك حقائق علمية، وقال بعض املؤرخني إنَّ       
العربية مل تعرف بامسها إال بعد موت موسى عليه السالم مبائة سنة تقريباً، وإبراهيم متقدم عن سيدنا                   

انت تتكلم اآلرامية وكان إمساعيل يتكلم      إذن رفقة جرهم ك   .  موسى عليه السالم بأكثر من مخسة قرون      
أيضاً اآلرامية، وبزواج إمساعيل من جرهم نشأ أول عريب يف مكة املكرمة وهو حيدر بن إمساعيل،                   

مكة املكرمة مهد العربية    .  وبتالقح اللهجتني اآلراميتني نشأت اللغة العربية األوىل يف مكة املكرمة أيضاً          
مكة املكرمة نزل القرآن الكرمي باللغة العربية املتطورة اليت وصلت إىل           األوىل ومهد العريب األول، ويف      

هذا الكتاب الكرمي صان اللغة العربية من الضياع والتبدد واالنقراض،           ..  حد الكمال يف عهد قريش    
يف مكة املكرمة نشأ العريب األول، ويف مكة        .  وأعطى هلذه اللغة فضاء لتنتشر يف كثري من بقاع األرض         

 .ة نشأت اللغة العربية األوىل، ويف مكة املكرمة نزل الكتاب الذي صان هذه اللغةاملكرم
 أظن أنين أطلت عليكم فأرجوكم املعذرة، وأسأل اهللا تعاىل أن يوفقين وإياكم إىل ما فيه اخلري،                 -

  والسالم عليكم ورمحة اهللا     ؛ويعينين وإياكم خلدمة هذا البلد الطاهر املقدس وخلدمة اللغة العربية           
 . وبركاته

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان (( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد حسني زيدان فقال

بيين وبني األستاذ حممد مليباري     ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته         -
 إال الواصل ملن يودين     ترشيد املودة وذيب احلب، ذلك ألنه هو البادي أن يكون الودود، وما أحسبين            

وغري املنفصل ملن ال أجد منه وداً، ولكين أمتسك بكلمة ترشيد الود ألختلف معه كثرياً وليبق الود كما                  
 .هو

أنا معه يف بعض الرفض     ..   هو يف حماضرته هذه اليت حارب فيها احلداثة كان هو احلداثة             -
إن بعض احلداثة غثاثة    :  من قبل نشرت  لقد قلت كلمة    .  للحداثة ولست معه يف بعض الرفض للحداثة      

فمن احلداثة اليت أمه ا أسلوبه التحصين، فهو يكرر الكلمة نفسها تؤدي املعىن             ..  ولكن بعضها دماثة  
األوسع إذا ما كررها على صورة أخرى، ونأيت إىل اختاليف معه يف قحطان ويف اآلراميني أوالً عندما                   

سام هو الذي عمر هذه اجلزيرة العربية أول ما عمرها بني            رست سفينة نوح على اجلودي كان ابنه        



النهرين، فإذا الذين نشأوا من ذريته بني النهرين كانوا العرب واخلبرييني والعربانيني، من اخلطأ أن                 
نسمي اليهود العربانيني ألم عربوا من النهر، بل العربانية تنسب إىل عابر بن شاخل بن أرفخشات بن                  

فعابر بن شاخل بن    .  ست معه يف أن قحطان بن عابر بل قحطان ابن أرفخشات عم عابر            سام بن نوح، ول   
أرفخشات هو عم قحطان بن أرفخشاد، وهناك روايات تقول إن قحطان هو هود، وهود عليه السالم                
كان نيب عاد، وعاد ليست تعد سنينها باخلمسمائة بل بآالف السنني، فحجر مثود مدائن صاحل                   

 . سنة٥٠٠  سنة ليست١٥,٠٠٠
 

 أما اآلراميون واللغة السريانية والكنعانية واحلبشية كلها من أرومة سامية، كانوا أوالً يف                -
ألفاظهم ال يستعملون املد، ففي احلبشية األرض امسها بدا بدون ألف جاءت العدنانية فوسعتها وقالت                

حنن نقول تونس ومند بالواو بينما      تونس  ..  جتدون هذا القصر للمد يف اللغات اللبنانية ويف تونس        .  بيداء
ليست يف الكنعانية القدمية ويف الفينيقية القدمية والعادية القدمية والقحطانية          .  هم يقولون تنس التوانسة   

القدمية واآلرامية القدمية اليت هي من أرومة عربية سامية هذا احلرف املد، وانظروا إىل اختالفهم بني                  
مكان "  ام  "كاد تعدم منها التاء فالثاء قبل، وانظروا إىل ما ورثنا من أنَّ            التاء والثاء، كانت القدمية ت    

فالذي فصح اللغة هي العدنانية، وكان التفصيح       ".  رفَ س  يف ام   صيام رام بِ  ام نآِم"يف لغة محري    "  الـ"
يل سالم حىت يرتل القرآن بلغة فصيحة هي ليست لغة قريش وحدها، بل إا هي لغة هذ                إرهاصاً لإلِ 

 .وفيها لغة متيم هلجات عربية ال أكثر وال أقل
 

هو جاء بأقوال، مث      .. إن قحطان أقدم من عدنان وهذا ما أخالف أستاذنا حممد املليباري             -
 القيسية املتمثلة يف غطفان بقضها       - أبداً   -أخالفه يف أن القيسية كانت مع عبد اهللا بن الزبري             

ها وحمارا كانت عيبة بين أمية، فالذي أباح املدينة كان           وقضيضها عبسها وذبياا ونزارها وأشجع    
غطفانياً ومل يوجد فيمن أباح املدينة غساين أو كليب من الشام، كلهم كانوا من غطفان يتقدمهم عقبة                  
بن مسلم املري، وحنن عندنا مرتان مرة غطفان ومنها احلارث الظامل املري وهرم بن سنان وهذه انقضت                 

رة يامي املوجودة اآلن يف جنران، وهي أخت العجمان، وجرهم          كلها يف مطري، ومنها م    اآلن ألا دخلت    
أكاد أجزم خمالفاً لألستاذ أا قحطانية وهلذا من عجيب األمر أن تكون األمومة حملمد عليه السالم                  

طانية أما األمومة األوىل فإن هاجر كانت قح      .  سيدنا خامت الرسل أن تكون األمومة قحطانية وعدنانية       
أي فرعونية، والفراعني هاجروا من قرية عون يف اليمن بني صنعاء واحلديدة ال تزال موجودة حىت                  
اآلن، كذلك فإن زوج إمساعيل جرمهية وهي قحطانية أيضاً، كذلك جدة أبيه عبد اهللا أم عبد املطلب                  

صالة والسالم يفخر   كان عليه ال  .  النجارية اخلزرجية كانت أيضاً قحطانية فله ثالث جدات من قحطان         
كأمنا كل العرب ولدت رسول اهللا من        :  بأنه ابن العواتق، وقد كتبت ذلك يف جريدة املدينة وقلت          



من هؤالء اجلدات، هاجر الفرعونية، وزوج         كل العرب ولدت حممداً      إنَّ:  هؤالء األمهات، وأقول  
أن يقطان يف التوراة هو اسم      وكلهم من قحطان حىت     ..  إمساعيل اجلرمهية، وأم عبد املطلب اخلزرجية     

فهود قبل إبراهيم وصاحل قبل إبراهيم بسنوات       ..  قحطان، وكان يطلق أيضاً على هود عليه السالم        
 .عديدة

 

 أما احلداثة إن كانت رأي مارجليوث أو غريه فرفضها فأنا أرفضها معه، أما إن كانت خروجاً                 -
كي لسان ابن اخلطيب أو غريه يف املوشحات، وأنا         فأهالً وسهالً، فهو حي   ...  عن بعض التفاعيل يف الشعر    

هلذا ورغم أين ذكرت بعض اخلالف مع األستاذ         .  أحد القابلني هلذا الشعر النبطي أو الشعر الشعيب        
جالل واالحترام على هذا التتبع وعلى هذه الدربة على املطالعة كأمنا هو            مليباري فال يزال له مكان اإلِ     

زاد اهللا يف عمره وبارك اهللا له       ..  ثاً بعض ما علمت، وأرجو أن يزيد ويزيد       أرجو أن يكون وار   .  صنو يل 
 . يف حياته، والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

  ))كلمة معايل الشيخ عبد ا بلخري (( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الشيخ عبد اهللا بلخري فقال

 

 برؤية األخ األستاذ الذي تتبعته       بسم اهللا الرمحن الرحيم، أريد أن أنتهز هذه الفرصة السعيدة          -
. مدة طويلة منذ مسعت بامسه أوالً، مث بعد أن عرفته، مث بعد أن أخذت أقرأ له فيما ينشر يف الصحف                    

واالستقراء والتتبع واالستقصاء الذي تفضل به يف هذا املساء هو عمل يعمله العلماء واملتتبعون                 
 الشكر منا له عندما نعلم اعتزازه كاعتزاز كل عريب           له منا عليه الشكر اجلزيل، ويزيد      -واملؤرخون  

 .ومسلم باالنتماء إىل أم القرى وجندا بالتأليف والنشر 
 

إن جانبا آخر من جهاد األستاذ املليباري جدير مين أن أشري إليه، وهو وقفته           :   وأحب أن أقول   -
والوافدة إلينا من أقطار خمتلفة وصلت إليها       سالم،  العظيمة أمام الصليبية اهلادفة حملاربة اللغة العربية واإلِ       

 .ففي ما أقرأ له يف هذا الباب جهاد شجاع جيب علينا أن نلتف حوله وأن نثين عليه. وافدة من أوروبا
 األستاذ ابن عقيل يف الرياض له موقف حممود مثل هذا املوقف، وحنن نشكر األستاذ ابن عقيل                 -

ملليباري، وهلذا أحببت أن أحييه يف هذا املساء وأن أدعو له             شكراً جزيالً مبثل ما نشكر األستاذ ا       
بالتوفيق، وقد أختلف معه فيما تفضل مبثل ما قال األستاذ الزيدان، لكنه متتبع ومتفرغ لألنساب وحنن                
لسنا من هؤالء الذين يتتبعون كل هذه األمور كلها، فهي حبر خضم متالطم ال ميخر فيه إال من ختصص                   

 . ألدب والتاريخ، واألستاذ منهم فله الشكر مناله من قباطنة ا



  ))كلمة السيد هاشم الزواوي(( 
 :مث حتدث األستاذ هاشم الزواوي فقال

 لقد عرفت األستاذ حممد عبد اهللا مليباري قبل أكثر من ربع قرن، واحلقيقة أنين مل أتصور أن                   -
يما وأنه ميتح من مادة غزيرة ثرة يتحفنا ا         يظهر األستاذ املليباري ذه األملعية وهذا التفوق العلمي س        

ولقد .  الفينة بعد الفينة، فكثرياً ما قرأت له وأعجبت مبا أقرأ نظراً ألنين عرفته مشتاقاً للقراءة ناشئا فيها                
استجاب هو إىل تطلعايت اجتاهه حنو الدرس والتمحيص واالستقراء، فجزاه اهللا عن مكة والعلم وعما                

أيضاً أنا معه يف غاسق احلداثة، فلست        .  قيمة خصوصاً عن احلداثة واحلداثيني     ينشره لنا من آراء      
أستسيغ هذه احلداثة اليت يقولون عنها إال يف بعض ما أملح عنه أستاذنا الزيدان، ولكنين أرجو منه أن                   

د أيضاً  يزيدنا مما ميتحه من علم غزير فيوفقه اهللا إىل تتبع تاريخ مكة ونشره للمأل لنستفيد منه وتستفي                 
 .أجيالنا القادمة إن شاء اهللا

 

 فهنيئاً لألستاذ مليباري ذه األمسية اليت أتاحها لنا االبن كما أمسيه، وأعين به عبد املقصود                 -
واهللا .  خوجه فقد أثبت املليباري وجوده يف ساحة األدب والعلم، وأرجو له املزيد، وأرجو له التوفيق               

يات اللطيفات اليت يتيحها لنا عبد املقصود بني الفينة والفينة ويف كل            سبحانه وتعاىل يدمي لنا هذه األمس     
 . ثنني، أدامه اهللا لنا وأدام املليباري؛ والسالم عليكما
 
 

  ))تعليق احملتفى به (( 
مث علق األستاذ حممد عبد اهللا مليباري على كلمة كل من األستاذ حممد حسني زيدان                 

 :يد هاشم الزواوي فقالومعايل الشيخ عبد اهللا بلخري والس
على السؤال الذي طرحته على     ..   لقد قلت يف بداية حديثي أنين حتصلت على إجابات كثرية          -

فوجهة النظر اليت أبداها شيخي وأستاذي الزيدان جانب من         .  نفسي عندما بدأت يف كتابة تاريخ مكة      
خباريني وليس الدارسني املستشرقني    جابات اليت حتصلت عليها، ولكن املعتمد تارخيياً عند مؤرخينا اإلِ         اِإل

كما قال أستاذنا الشيخ زيدان،     .  أن قحطان هو بن عابر وليس هو سام بن نوح          :  أو األوروبيني هو  
 .وكل مؤرخينا يكادون جيمعون على هذا القول إال من ندر ممن أخذ عنهم أستاذنا الزيدان

 يوم كان املسؤول    أبنائه، وله فضل علي    من   الواقع لست إال ابناً   ..   أما الشيخ عبد اهللا بلخري     -
لقد وضعين بني يديه ذات مرة أستاذنا املرحوم الشيخ أمحد السباعي، وكنت             .  عالم هنا األول يف اإلِ  

 أعمل مديراً لتحرير جريدة الندوة وطلب مين أن أجري حديثاً معه، وكنت منطوياً خجوالً ال                 يومئٍذ



أمامه وللرجل مكانته العلمية ومكانته الوظيفية، وكنت        أكاد أفصح الكلمة أمام أي أحد، ووضعين         
حرجاً جداً ولكن لطفه وابتساماته العذبة جيب لساين وما زال اللسان جمروراً حىت يومنا هذار . 

 أما أيب السيد هاشم زواوي فصحيح أين ابن له وإن مل أولد منه، وأذكر له قبل ربع قرن تقريباً                    -
 إىل مكتبته وأعطاين كتاباً للسيوطي هو املزهر، ولعلي ألول مرة أقرأ              أين حضرت إىل داره فأخذين    

للسيوطي يف كتابه الذي أعطانيه، وله أيضاً الفضل يف دفعي هلذا اال األديب، كما أنين ال أنكر فضل                   
 ملا  بابا طاهر الكبري علي يف اال الصحفي، وأشكركم مجيعاً على مساع حديثي هذا، واهللا يوفقنا مجيعاً                

 . فيه اخلري وما فيه رضاه؛ والسالم عليكم
 
 

 ))كلمة األستاذ عزيز ضياء (( 
 :مث حتدث األستاذ عزيز ضياء فقال

 ال أدري   - عندما دعيت حلضور هذه األمسية اليت حيييها االبن عبد املقصود للرفيق أو الزميل               -
حلداثة واحلداثيني، ولكين فشلت يف      األستاذ املليباري، وددت أن أعيد قراءة ما كتب عن ا          -كم عمره   

ة جزاه اهللا خرياً بلغ أكثر من ثالثني        القراءة أو مل أستطعها ألن ما جتمع لدي والذي مجعه مسري خوجه بكّ            
أو أكثر من املقاالت يف املوضوع ذاته، ومع ذلك قلت ال بأس بأن أحضر هذه األمسية وأن أكون                    

.. لتزم الصمت، وكثرياً ما كان الصمت خرياً من الكالم         مستمعاً فقط وأبيح لنفسي أال أتكلم أو أ        
ولكن وددت اآلن بعد أن مسعت ما مسعت عن هذه اهلجرة الطويلة العجيبة إىل املاضي البعيد جداً أو                   
كدت ال أجد عالقة بني هذه اهلجرة وبني احلداثة واحلداثيني، وددت أن أتساءل كم يف هذا الس من                  

يبدو يل أن   .  من أنصار التقليديني أو الكالسيكيني أو العاموديني أو إىل آخره؟         أنصار احلداثة وكم فيه     
احلداثيني التزموا أال جييئوا وإذا جاءوا فال يريدون أن يظهروا ليس خوفاً من األستاذ املليباري، فالرجل                
 فارس كالم وليس فارس عصا على سبيل املثال، ولكن كنت أخشى أن لو حضروا وحضر إىل جانبهم                
الكالسيكيون والتقليديون لتحول هذا امليدان أو هذه الساحة من أمسية أدب وشعر وهجرة إىل املاضي               

 .البعيد، إىل شيء آخر ال أريده أن يقع، وأرجو اهللا أال يقع يف حياة هذه األمسية وأمثاهلا
وزمالءه الكثريين   عن احلداثيني وليس دفاعاً عنهم، أن األستاذ املليباري           ما أريد أن أقوله نيابةً     -

وعندما أقول استعدى نفهم    ..  قد جرحوا احلداثيني جترحياً مل يعجبين أبداً، ومنهم من استعدى عليهم           
ها نوع من صراع    ادل اآلراء، أو فلنقل إن    تبماذا تعين هذه الكلمة، واملسألة ال تزيد يف حقيقتها عن            
 - الفهم   ئِْس ولعلي مل أُ   -ألستاذ بلخري اآلن    الفكر بني من يرى أن احلداثة وافدة وأن فيها كما قال ا           

 . وافدة من الصليبية والصليبيني



 

  ))مداخلة من معايل الشيخ عبد ا بلخري(( 
 :وهنا تدخل معايل الشيخ عبد اهللا بلخري فقال

أنا شكرت األستاذ املليباري على وقفته من الصليبية االستعمارية وليست          ..   عفواً إنين أعترض   -
ة اليت أشار إليها ما مر على ذهين حىت أحبذها أو ال أحبذها، ولعلي أميل بطبعي إىل الكالسيكية،                  احلداث

لكن أميل إىل أن تكون املعركة وقد انتزعت من األخ عزيز الكالم وتفضل بالسكوت أن تكون حبية                  
مث إذا خلدته   .  واحلداثة من تسميتها هي جتديد ورأي جديد، وكل جديد سيكون قدمياً يف يوم من األيام              

األيام وبقي أيضاً على األيام كما بقيت املوشحات األندلسية مثالً وغريها فهو شيء قبل من الناس ومن                 
ألن كل أحداث الزمان والدهر واأليام هي        :  اجلماهري، فال جيب أن حنارب احلداثة رد أا حداثة         

 .يئاً قدمياًحداثة، فما جيري يف هذه اللحظة هي حداثة وسيبقى بعد ذلك ش
 هلما ما يتصدون به ملن      أ على كل حال شكري لألستاذ املليباري ولألستاذ ابن عقيل، وإين أقر           -

حيارب اللغة العربية مبعناها االستعماري والصلييب فقط، وال أظن أن أحداً من أبنائنا يف هذه البالد                  
 أبناؤنا الذين ظهروا يف هذه املدة       .يتمثل م أو ينقل عنهم عن عقيدة أو عن قصد أو عن تتبع آلثارهم             

فعندما ظهرت الساعة الزمنية    .  حياولون أن يبنوا عمالً جديداً وكل جديد غري مرغوب فيه من القدامى           
ف أحدهم من جزيرة العرب كتاباً يقول فيه شروط الساعة يف حترمي الساعة، وكان هذا حرباً لشيء                 لَّأَ

 ظهرت العمامة، وحنن ال نزال دائماً حنارب ما كان           وكذلك عندما ظهر الطربوش، وعندما    .  جديد
هذا ما . جديداً وليس كل جديد جيب أن حيارب، وباملقابل ليس كل قدمي جيب أن يهمل أو حيارب أيضاً              

 . عنيته وأحببت أن أصحح لألستاذ الكرمي
 

 )) عود على بدء ((
 : ويعاود األستاذ عزيز ضياء حديثه قائالً

ارئ النسيان على ذهين، فال أستطيع اآلن أن أستأنف أو أن أتذكر ما              أنا مصاب بشيء من ط     -
وقفت عنده من الكالم، ولكن املوضوع يف حد ذاته لعل املشكلة بني احلداثة والتقليديني هي ليس هذا                 

إين أرجو من دعاة التقليد أو دعاة الشعر العامودي أو احملافظني           :  ما قصدت، إمنا هو ما أريد أن أقول       
تراث وحنن منهم مجيعنا يف هذا امليدان سواء، وأرجو أن ال يفهم من الصراع أنه جتريح وأنه                   على ال 

استعداء على احلداثيني، مبعىن توريطهم يف مزاعم أو يف حقائق أو فيما ضبط عليهم من اجتاهات معينة،                 
 .قرأ هلم ونقرأ عنهمرمبا فيها تقليد ألدونيس رمبا فيها تقليد لكثريين جداً من أنصار احلداثة الذين ن



 أريد من األستاذ املليباري وأصدقائه وزمالئه وأنا منهم أال جنرح هؤالء وأن ال نتهمهم مبا                  -
يضعهم يف قائمة ارمني أو املتصدين للعقيدة على سبيل املثال وهو شيء خطري، وأنا أعتقد أن                    

ين أصر على هذا أين أقرأ كثرياً هلم فال         احلداثيني مل يتجهوا ولن يتجهوا هذا االجتاه، والسبب الذي جيعل         
أجد الغرض وال أجد القصد وال أجد توفر ما يسمى عن سابق تصميم وترصد، وإمنا هناك تأثر نضيف                  

ال أرى أن هناك ما يسمى        أنا..  أننا كثرياً ما مسعنا ونسمع عن الغزو الفكري        :  إىل هذا حقيقة وهي   
نا على أن نأخذ رأياً من اآلراء ونعتنقه، الذي حدث وحيدث منذ            غزواً فكرياً، ألنه مل يأت إلينا من أرغم       

 سنة أو على التحديد منذ توالت البعثات من مصر إىل فرنسا بعد نابليون هو أن أبناءنا يذهبون                   ١٥٠
إىل هناك ويقرؤون ويتعلمون ويعودون إلينا مبا تعلموه طواعية وينشرونه وحنن نأخذه منهم متطوعني               

وال بد منه   ..  فليس هناك ما يسمى غزواً وإمنا هناك ما يسمى تأثراً وهذا التأثر ال بد منه              وراغبني أيضاً،   
 .ألنه تالقح بني الثقافات

 وإذا عدنا إىل التاريخ يف العصر العباسي وبعده جند أن األدب العريب والتراث العريب قد أخذا                 -
وترشح هذا وبقي يف مجيع ما بني أيدينا من         ..  من الثقافات األخرى الفارسية واليونانية واهلندية أيضاً      

فأعتقد أن املسألة ال ينبغي أن تصل إىل هذا احلد، ال ينبغي أن              .  التراث يف العصر العباسي وما بعده     
ثنني، ولكن على صفحات الصحف لو      اتصل إىل التجريح وإىل الشتائم وإىل ما يبدو وكأنه مضاربة بني            

 مع احلداثيني وأن نتناقش معهم دوء وأن نفهم منهم وأن يفهموا            أننا حاولنا أن جنلس يف ندوة كهذه      
 والسالم  ؛منا، لعلنا خنرج بشيء كثري أفضل من هذا النقاش اجلارح أحياناً، الذي يدور يف بعض صحفنا               

 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))تعليق احملتفى به(( 
 :ذ عزيز ضياء فقالمث علق األستاذ حممد عبد اهللا مليباري على كلمة األستا

أنا .   أعتقد أن األستاذ عزيز ضياء فهم أنين أحاور بل أهاجم احلداثة كإبداع فين صحيح                -
كتبت ثالثني حلقة عن احلداثة، ولكن بقصد أن أبني لشبابنا املغرورين ذه احلداثة، وهو نوع من الغزو                 

ل تعتقدون أن احلداثيني مل يقرأوا      ه..  إن احلداثة غزو فكري أيضاً    ..  الفكري الذي حتدث عنه أستاذنا    
مؤسس احلداثة يوسف   .  حلاد والزندقة؟ أدونيس وكتابه الثابت واملتحول، هذا الكتاب الذي ينضح باإلِ        

 أصدر بياناً يف عشر نقاط ناقشتها       ١٩٥٦ عام   اخلال حينما جاء من أمريكا إىل بريوت وأسس جملة شعرٍ         
: ر يف روما يف نفس العام تكلم فيه يوسف اخلال وقال            يف احللقات اليت نشرا، مث كان هناك مؤمت        

   وكانت احلداثة مل تسموقف من اهللا     )احلداثة(إن حركتنا هذه    :   باحلداثة إىل ذلك الوقت، قال      م
نسانية واحلضارة واتمع، وماذا بعد هذا هل يريدون منا أن نقف موقفاً من اهللا؟ أنا مل أحارب                   واِإل



موقف ضد هذا   .  بت شعراً أيضاً شبيهاً بشعرهم الذي يدعون أنه شعر حداثي         احلداثة كفن، ولعلي كت   
والغزو يأيت بصورة فنية إىل أفكار شبابنا وهذا الذي جيب أن حنذرهم منه، لذلك كتبت ثالثني                ..  الغزو

 .حلقة عن احلداثة أبني فيها أيديلوجياا، وأرجو أن ترجعوا إىل ما كتبته أو إىل بعض ما كتبته
ضراب عن الزواج   يتصور أحد منا أن يقول أحدنا إن محزة شحاته كفر عن أبينا آدم باإلِ              هل   -

وبإتالف إنتاجه الشعري وبالزهد يف الوظائف والثورة؟ هذا ما قيل يف كتاب مطبوع يتداوله الناس                 
ن تغزو ا   أتعرفون موضوع التكفري هذا؟ إنه عقيدة من العقائد األوىل اليت حتاول الصليبية أ            ..  اليوم هنا 

أنا لست ضد الشعر املتجدد سواء التزم القافية         .  أفكارنا، العقيدة اليت يربرون ا التثليث يف دينهم        
وسواء ساير اخلليل بن أمحد الفراهيدي أو مل يسايره، أنا ضد األيديولوجيات احلداثية اليت تتخذ موقفاً                 

 . ة اهللا وبركاتهمن عقيدتنا وديننا وماضينا وتراثنا؛ والسالم عليكم ورمح

 )) تعقيب من األستاذ عزيز ضياء  ((
وبعد أن انتهى األستاذ حممد عبد اهللا مليباري من تعليقه، حتدث األستاذ عزيز ضياء معقباً               

 :فقال
إنه :   أنا مسرور جداً من الكلمة األخرية اليت تفضل ا أستاذنا األستاذ املليباري عندما قال               -

ة كشعر سواء أكان شعراً موزوناً مقفى أو عاموداً أو مل يكن، وتلك خطوة               بداعيليس ضد احلداثة اإلِ   
كبرية وانتقالية أرجو أن يفهمها احلداثيون، لعلهم مل يقرؤوها كما مل أقرأها أنا أيضاً والشيء اآلخر وهو                 

 من  انتصار للحداثني أنه قد برأ بعضهم من أم يعلمون أو يقصدون أخذ ما اموا باتباعه أو بأخذه                 
خذوا ذا ممن قرأوا هلم وهم كثريون جداً يف العامل العريب يف مصر ويف              لعلهم أُ .  أدونيس واخلال وغريهم  

غريها، ولعل جملة فصول قد امتألت بالكثري جداً من اآلراء واألفكار والنظريات احلداثية، وكذلك من               
اجلديد، يود أن يظهر أو يود أن يقع         وشبابنا متعلق ب  .  نظرية األلسنية والبنوية والتشرحيية وإىل آخره     

على ثقافة جديدة، والصراع بني اجلديد والقدمي كما تفضل األستاذ عبد اهللا خالد مل يتوقف قط منذ                  
مر بسجنه وقتل يف السجن بالسم      مىت؟ ال أستطيع التحديد، ولكن كررت كثرياً أن سقراط عندما أُ           

احللقات متسلسلة من ذلك الوقت حىت اليوم، ال بد         كانت مشكلته أنه يرفض قدمياً ويدعو إىل جديد و        
فاملهم الذي أراه   ..  أن هناك من يدعو إىل جديد وال بد أن جيد الداعي إىل اجلديد من يرفضه وهكذا                

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته؛والذي أرجوه أن ال تكون القضية قضية صراع وجتريح بني طرفني



  ))ا بلخريتعليق معايل الشيخ عبد (( 
 :مث علق معايل الشيخ عبد اهللا بلخري فقال

خوان وعلى ما تكلمت أنا فيه، وأكاد أقول إنين أمون           أنا ال أريد أن أزيد على ما تكلم فيه اإلِ          -
فإن مجلة التثليث والتكفري فيما أشار إليها يف كتاب صدر أخرياً            :  على األستاذ املليباري فيما سأقوله    

اد أجزم إن مل أقل أقسم بيين وبني نفسي أنه مل مير على ذهن من كتبه وال من كتبوه                    عرفناه كلنا، أك  
شيئاً من التثليث مبعناه الصلييب املشهور، نعوذ باهللا وإمنا هو تعبري ال يقصد منه ما محل فيه، وإلزام                     

 من التكفري أو    فكلمة إن هذا التعبري أو التسمية جاءت      .  األشياء أكثر مما حتملها فيه إفراط وفيه ظلم       
مع الشكر  ..  جاءت من التثليث ال يقبلها أحد ألننا نعلم أنه ال يوجد بني ظهرانينا من يرى هذا الرأي                
 . اجلزيل لألستاذ املليباري على محاسه وعلى اجتهاده، وإذا أخطأ فله أجر؛ والسالم عليكم

 

قاله األستاذ الشاعر مصطفى زقزوق سؤاالً لألستاذ عزيز ضياء فمث وج: 
ماذا يعين الغموض والرمز يف شعر احلداثة وقد قال اهللا تعاىل يف حمكم              ..   األستاذ عزيز ضياء   -

أنزل عليك الكتاب باحلق منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات فأما الذين              :  كتابه العزيز 
أليس الغموض  ..   العظيم صدق اهللا   يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله           
 . والرمز اعتداء على اللغة املقدسة لغة القرآن الكرمي؟ أثابكم اهللا

 

 :فأجاب على الفور األستاذ عزيز ضياء قائالً
قلت يف ندوة النادي األديب       :وثانياً.  أمسع صوت املتكلم وال أرى وجهه ألعرف من هو        :   أوالً -

هللا الغذامي باجلائزة قلت كالماً يف هذا املوضوع وعلى          يف جدة عندما احتفى بفوز الدكتور عبد ا        
األخص بالنسبة للغموض والرمز واألسطورة، والكثري مما حيفل به شعر احلداثة أو الشعر احلديث أو                 

قلت إنه ضرورة بالنسبة للكثريين، إنه نوع من البحث عن الرغبة يف            .  الشعر الذي امجه يف هذه األيام     
يف أوروبا وعلى األخص    .   دون أن يتورطوا فيما حتاول التقليدية أن تورطهم فيه         فصاح عما يريدون  اِإل

يف فرنسا على ما أعتقد الرمز واألسطورة والغموض كان له دوافعه وليست هلا عالقة بالدين وال                   
باحلرية، ولكنها عندنا يف الشرق األوسط أو يف العامل العريب حماولة للتخلص من العسكرتاريا، أي                  

ة اليت تستطيع أن تفرض رأيها وأن تتحكم حىت يف الفكر نوعاً من التحكم الذي يضغط عليه                  السلط
الكالم طويل يف هذا وقلته مكتوباً وقلته يف        .  ويؤطره أو جيعله فيما يشبه حصناً ال يستطيع االنطالق منه         

 .خوان يستطيعون أن يعودوا إليهنادي جدة األديب، ولعل اِإل



ذه األيام حبالة نسيان شديدة فال أستطيع أن أذكر ماذا قلت، ولكين أرى              وقلت إين مبتل يف ه     -
أن الغموض واألسطورة والرمز يف عاملنا العريب ضرورة يرجع إليها الشاعر احلديث، ألنه ال جيد سبيالً                

مث الغموض واألسطورة والرمز قد ال تكون له عالقة بعامودية الشعر           .  للجهر مبا عنده إال هذا األسلوب     
وقافيته ووزنه، املوضوع هنا موضوع فكر وليس موضوع شكل ملضمون ما، وأنا من أنصار أن يكون                 
الفكر حراً دائماً وأن ال يقيد، وأتطلع إىل ذلك اليوم الذي يتخلص فيه العامل العريب من العسكرتاريا،                  

نتقد ويتبعها من   وأمسيها كذلك لنرى احلقائق كما هي ساطعة يستفيد منها من يستفيد وينتقدها من ي              
تلك هي احلياة حقيقة وليست احلياة أن نظل يف هذه األطر واألمناط              .  يتبع ويثور عليها من يثور    

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا؛واحلصون

  ))كلمة األستاذ أمحد فراج(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ أمحد فراج حيث قال

علق على األستاذ احملاضر الكرمي، فقد جئت        احلق أنين ال أستطيع أن أجد نفسي يف موقف امل          -
متأخراً حبيث مل يكتمل املوضوع الذي استمعت إليه، ولذلك فإنين أستسمحكم يف أن يكون تعليقي                 

فقد ذكر أستاذنا اجلليل األستاذ عزيز ضياء كالماً عن أقضية متعددة ال شك أن               ..  على بعض التعليق  
، ولئن كنت أعتقد أن هذه قضية ال ينبغي أن تطرح يف             من أخطر هذه القضايا قضية الغزو الفكري      

 لن توىف حقها من احلديث ولن تكتمل        عجالة سريعة يف خمتتم مثل هذه االثنينية الكرمية، ألنه عندئذٍ          
عناصرها، فمن مث فقد أقترح على أخي األستاذ عبد املقصود خوجه أن خيصص ندوة نستمع فيها إىل                  

 ضياء يتحدث بتفصيل وإفاضة يف قضية الغزو الفكري، الذي إن رآه غري             أستاذنا الكرمي األستاذ عزيز   
سالمية يتمثل  موجود فقد يكون هناك من يرى أنه مل يعد غزواً وإمنا هو اجتياح كامل لألمة العربية واإلِ                

وقد تتجاوز هذه   .  عالم بكل ما نراه ونلمسه    على صور كثرية ليس أوهلا األدب وليس آخرها اإلِ         
 حبثها وعند دراسة بعض عناصرها أن نرى أا ليست جمرد تأثر عابر أو تالقح فكري، أو                  القضية عند 

متازج ثقايف، أو إقرار لنوع من التعددية الثقافية اليت جيب أن تتفاعل يف ظالل احلرية، ويف ظالل التبادل                  
ستاذ عزيز ضياء فيما    فنحن نؤيد متاماً أستاذنا الكرمي األ     .  الثقايف، وإمنا تتجاوز ذلك إىل أشياء أخطر      

وضع يده عليه من تلك الطالئع من املثقفني الذين ذهبت م الظروف أو احلكومات إىل أوروبا فتعلموا                 
ودرسوا وعاشوا يف ظالل احلضارة الغربية، فقد كان ال بد أن يكون هناك تأثر ولكن عندما يبلغ هذا                   

 بد علينا أن نأخذ احلضارة الغربية حبلوها ومرها         إنه ال :  التأثر مداه ويصل بعميد املتأثرين إىل أن يقول       
 ال تكون جمرد تأثر وإمنا قد تصل إىل درجة االستالب، حبيث ميكن             وخريها وشرها، فإن املسألة عندئذٍ    



           ئ هذه العقلية العربية الفارغة     أن نتصور أن غياب الوعي باألصالة وبالذات املسلمة العربية ميكن أن يهي
 .كون خمزناً لثقافة أخرى تتأثر ا وتؤثر ا وذلك ما نلمسه حىت يومنا هذامن احملتوى لكي ت

عالم إن ما نراه يف حقل اإلِ     :   وقد أستأذن وأنا أعرف أن الوقت قد طال ذه الندوة أن أقول            -
 من اجتياح فكري مل يعد شيئاً هيناً وإمنا أصبح بكل املعايري اجتياحاً ال مثيل له، فما يوجه من إذاعات                   
خمصصة لألمة العربية يف غري ما حاجة منها إىل ما يوجه إمنا يؤكد هذه احلقيقة، فضالً أن العديد من                     

سالمية قد ال متلك    الربامج التليفزيونية على سبيل التحديد، فنحن نعرف أن أكثر من نصف الدول اإلِ            
لك هذه احملطات تذيع    حىت هذه اللحظة حمطات تليفزيونية، وإن أكثر من نصف الدول األخرى اليت مت            

برامج أجنبية، حتمل يف طياا أسلوب العادات الغربية، بل وأسوأ ما يف هذه العادات والثقافات الغربية                
مما ميكن أن يروع السكينة النفسية والطمأنينة واألصالة واخلصوصية، حىت إن هذه القضية قد أصبحت               

منظمة اليونسكو، وتناقش ما تتعرض له اهلوية       اليوم مطروحة على أعلى مستوى ثقايف يف العامل وهي           
الذاتية لعدد من الشعوب من هجمات تستهدف تذويبها، وال أظن أن الضمري الثقايف العاملي ميكن أن                 

سالم من حيث هو، ولكنه يشعر ويستشعر أن هناك ديدات متصلة لكل ثقافة من الثقافات               يقصد اإلِ 
تستطيع أن تواجه بإمكاناا احملدودة، سواء كانت هذه          النامية أو من ثقافات الشعوب اليت ال          

مكانات متمثلة يف قدرا على تطوير ثقافاا على منهج األصالة والقيم، أو متثلت يف حتديث أجهزا                اِإل
 .ووسائلها وصوالً لتعميق هذه الثقافة أو توسيعها حلساب شعوا

 األستاذ عزيز ضياء يطرح قضية أخطر من         ال أريد أن أطيل، ولكين أؤكد أن أستاذنا الكرمي         -
أن يكتفي ا بكلمات، وأعود فأؤكد اقتراحي على أخي عبد املقصود خوجه أن يدعو لنا يف جلسة                   
خاصة األستاذ الكبري عزيز ضياء ليعرض جلوانب هذا املوضوع وأبعاده يف صورة مكتملة غري عابرة                

 .  وتعليقاً؛ وشكراًماعاً واستفادةًحىت يوفيه حقه شرحاً، وحىت نستوفيه حنن حقه است

  ))كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه وعلق على كلمة األستاذ أمحد فراج فقال

 أثين على ما تفضل به الزميل سعادة األستاذ أمحد فراج من دعوة أديبنا الكبري األستاذ عزيز                  -
سة نعطيها الوقت الكايف، ألن ما لديه يف هذا الشأن يف موضوع كهذا              ضياء ليسمعنا ما لديه يف جل     

ثينية القادمة كما أسلفت سيكون     اال.  فآمل من بابا عزيز أن يتكرم ويتلطف بتلبية هذه الدعوة          .  كثري
 أن يكون ضيف االثنينية اليت      لَِبضيفنا فيها األستاذ جعفر الرائد، فيا حبذا لو تفضل األستاذ عزيز وقَ            

 . االثنينية القادمة لبحث هذا األمر، وأعين به الغزو الفكريتلي 



  ))تعليق األستاذ عزيز ضياء على كلمة األستاذ أمحد فراج(( 
 :مث علق األستاذ عزيز ضياء على ما جاء يف كلمة األستاذ أمحد فراج فقال

لفكري أو   نردد كثرياً كلمة الغزو الفكري، واألستاذ فراج أضاف إليها اجتياح الغزو ا               -
نسي األستاذ وننسى حنن أيضاً من أننا نغزى بالسالح وتك            .  اجتياح الفكر الغريب أو املسيحي     

لعل الغزو الفكري الذي ذكر واالجتياح أهون        .  أعراضنا وجنتاح يف صميم حياتنا من مجيع الوجوه        
ني، نريد أن نقول شيئاً     نريد أن نكون واقعي   .  املصائب اليت يعرض هلا هذا العامل العريب البائس احلزين         

حيرم الدماء الراكدة والنفوس اخلامدة والعقول النائمة، حيركها وجيعلها تفكر كيف تستطيع أن تدافع               
عن األعراض، كيف تستطيع أن تثأر للدماء، كيف تستطيع أن تقول ال وقد ظلت تقول نعم، وال                   

 نقول الشيء الذي حتتاجه هذه األمة أكثر        نريد أن .  بأس، وموافقون منذ أكثر من ثالثني عاماً حىت اليوم        
عالم الكبار، وقد   من هذا الغزو الفكري واالجتياح الفكري، واألستاذ الفراج رجل من رجال اإلِ             

كل هذا صحيح وكل هذا مؤمل، ولكن األكثر إيالماً         .  ذاعة وما تعانيه  أعطانا فكرة عن التلفاز وعن اإلِ     
جال إعالم، هو أن نوقظ هذه األمة من غفوا ونومها الطويل           والذي نرجو أن نتنبه ليه كرجال فكر ور       

العميق، واستسالمها ملا هي مستسلمة له منذ اعترفت أمريكا بإسرائيل وحىت اليوم؛ والسالم عليكم               
 .ورمحة اهللا

 :األستاذ عبد اهللا بلخري
 ذكر شيئاً،   مجاع ما يوجب أن نضيف على ما       واهللا ال أظن أن يف الوقت كما يرى اجلميع باإلِ          -

إمنا ما تفضل به األستاذ فراج هو واقع صريح فيما يسمى بالغزو الفكري أو االجتياح الفكري،                   
الغزو املسلح يف العادة كما يعرفه اجلميع يبدأ بالتمهيد         ..  واألستاذ عزيز قد أقر بأن هناك غزواً مسلحاً       

كري، فاحلرب العظمى األوىل اليت     له بالغزو الفكري، وحنن منذ زمن بعيد وحنن نعاين من الغزو الف            
 على وعود كاذبة ضحكوا ا علينا إمنا جاءت بعد أن غزونا فكرياً             دخلناها بغري عدل وبغري هوية بناءً     

ويف تلك األيام مل نعلم أننا إذا حتررنا من العثمانيني سنقع           .  وقالوا لنا جيب علينا أن نتحرر من العثمانيني       
ويف حكاية من الذاكرة    .  أظن أن أحداً يقول إن هذه النهاية هي اية سعيدة         سرائيليني، وال   يف قبضة اإلِ  

رئيس أركان حرب اجليش السعودي وقد سبق يل أن كتبت عنه كلمة، وهو             .  عن طارق بك األفريقي   
رجل من نيجرييا متخرج من املعاهد األملانية أو التركية، قال له أحد األشخاص أثناء احلرب العاملية                  

يا سيدي أتعرفون   :  فضحك طارق األفريقي وقال   .  حنن يف هذه احلرب ال ناقة لنا فيها وال مجل         :  الثانية
ألنكم أنتم اجلمل وأنتم الناقة، فأنتم الذين       :  ال قال :  ملاذا ال ناقة لكم يف هذه احلرب وال مجل؟ قالوا          

 .بيكو سكتقامستكم القوة الغربية يف اية احلرب العظمى األوىل يف معاهدة ساي



 إن الغزو الفكري قدمي ومتأصل ووسائله كثرية، فمحطة الشرق األوسط مثالً اليت ظلت                -
يف يافا أوالً وبعد ذلك يف بريوت وبعد ذلك يف الشرق األدىن             .  عندنا أربعني سنة يف الشرق األوسط     

ورة أو  جنليز أن يهامجوا السودان بعد الث     واللورد كرومر عندما أراد اإلِ    .  هي حمطة غزو فكري متهيدي    
عالم كلها، وجاء بأفالذ كبد العامل العريب يف تلك األيام، فقد جاء             أثناء الثورة املهدية جاء بوسائل اإلِ     

باألستاذ منر باشا صاحب املقتطف من بريوت إىل القاهرة، ونقل أسرة آل تقال أصحاب جريدة                  
ء على الثورة املهدية،    هذه احلملة جندت للقضا   .  األهرام، وكذلك مكاريوس صاحب اللطائف املصورة     

ففي تلك األيام ال    .  وجاءوا باألقالم وبالعلماء وبالكتاب أيضاً، ومن هنا سيطرت هذه القوة يف مصر            
يوجد يف مصر جريدة وال يوجد فيها جملة، ولكن خال اجلو ملن جاء م اللورد كرومر وأنشأوا فيه ما                    

إذن الغزو الذي جاء للسودان     .  األهرام واملقطم املقتطف و :  يسمى بالنهضة أو بالصحافة املصرية األوىل     
قد جاء هلذا الغزو اآلن، اجلامعات املوجودة يف العامل العريب أيضاً ذات الرسالة التبشريية هي غزو                   

كمجلة شعر مثالً يف بريوت أنا أعرفها معرفة تامة         ..  فكري، االت اليت أشار إليها األستاذ مليباري      
هذه الة يتكلف العدد منها ثالثني لرية لبنانية مثالً وتباع          .  يف يصرف عليها  اا وأعرف ك  توأعرف كُ 

بلريتني، وال خيفى على أحد أن املخابرات األمريكية هي اليت تتوىل الصرف عليها، فقصدي أن الغزو                 
إلينا غزونا يف احلرب العظمى األوىل وحببوا       ..  الفكري واالجتياح املسلح ما جاء إال بعد الغزو الفكري        

 . أن نقوم وأن نثور، وأن خنرج العثمانيني، وأن نستقل

  ))ختام األمسية(( 
مث خيتتم األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية، حيث قال موجها كالمه               

 :لألستاذ عزيز ضياء
ذا  هل تقبل بأن تكون االثنينية اليت تلي االثنينية القادمة لتطرح على ساحة االثنينية ه                  -

وذا نعلن أن االثنينية اليت تلي      .  املوضوع، ونثين تأييداً ملا قاله أستاذنا الكبري الشيخ عبد اهللا بلخري           
فيسعدنا أن تشاركوا ألنه كما يبدو ستكون       .  االثنينية القادمة سيكون ضيفنا ا األستاذ عزيز ضياء        

مليباري على تفضله بتشريفنا يف     طابت أوقاتكم وشكراً لكم، وأكرر الشكر لألستاذ        ..  أمسية ساخنة 
هذه األمسية، كما أكرر الشكر ملعايل الشيخ عبد اهللا بلخري، وأستاذنا الكبري األستاذ عزيز ضياء الذين                
أثروا هذه األمسية حبوارهم الكرمي الطيب كعادم دائماً، وأشري أن ضيف االثنينية القادمة هو األستاذ               

 اململكة العربية السعودية والكاتب الكبري؛ والسالم عليكم ورمحة         جعفر الرائد سفري إيران السابق يف     
 .اهللا
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