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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية افتتح
عليه وعلى آله أفضل    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على حممد بن عبد اهللا            -

 .الصالة وأمت التسليم
ملهندس أمني مدينة جدة األستاذ حممد سعيد فارسي، أهالً ومرحباً بك يف هذه األمسية               معايل ا  -

النبيلة اليت تلتقي فيها مبحبيك وتلتقي فيها بإخوة لك وأصدقاء، مع االحتفاظ بفارق السن، فكبريهم                
   من  مرحباً بك يف أمسية هي تكرمي، ولكنه تكرمي موصول ملا بذلت           ..  ك أخ والد وصغريهم ابن، وند 

األستاذ عبد املقصود   .  عطاء خالص ينبع من وطنيتك، مث من علمك ومن اجتهادك ملا فعلته يف وطنك              
خوجه، بامسه وباسم احلاضرين يرحب بك يف هذه األمسية اجليدة الطيبة، اليت جتعلك تشعر أنك بني                 

 مرةً..   هذه الصفوة  إخوة وأهل، وأن كل ما تفعله إمنا هو صدى هلذا احلب الكبري الذي تعيشه اآلن بني               
أخرى الكلمات قليلة مهما قيلت يف مقامك الكرمي، ولكين أشعر متاماً أن املخلص يكفيه إشارة أو                  

أنا بامسهم أيضاً أرحب بك أمجل ترحيب، وأعطي الكلمة للمحتفي           ..  كليمة صغرية يف هذه املناسبة    
 . واملرحب األستاذ عبد املقصود خوجه

  ))صود خوجهكلمة األستاذ عبد املق (( 
 :  بضيفه وباحلضور مجيعاً فقالمث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه وسلم-
خوان األحباء يسعده أن يرحب بك، حنمد لك        هذا اجلمع من األساتذة الكبار واإلِ     ..   أبا هاين  -
سعداء أكثر بسالمتك   .   بسالمة الوصول إىل أرض وطنك، إىل أهلك وذويك، وإخوانك وحمبيك          مجيعاً

مما أمل بك، وحنمد اهللا سبحانه وتعاىل على ما من به عليك من الشفاء والصحة لتعود مكمالً للمسرية                   
 .ية ومنحىن دائماً، وعماراً يف مدينتك اليت أحببت يف كل زاواًإسداءو موصوالً، اًاليت بدأت، عطاء

 إنك ترى يف أبناء هذه املدينة اليت عشقتها وعشقتك االبتسامات على وجوه أبنائها إعجاباً                -
 .بك، واحملبة يف قلوم احمليطة بك تقديراً لك، أكفهم ضارعة بأن حيفظك اهللا ويكألك بعني رعايته



تك عن زمزم،    قرأت لك منذ أيام التوافق، وقد أسعدين ما قرأت، وقد سعدت أكثر بإشار              -
نسان إليها هي األصالة، وهنا يل      شارة تدل على العودة إىل اجلذور، واجلذور عندما يعود اإلِ          هذه اإلِ 

وقفة بركات رب البيت العتيق ألبناء أرضه احملتمني حبمى بيته وحطيمه وزمزمه، تلك األرض اليت                 
تلك األرض هي التوفيق، ومن هذا      حضرت عليها طفالً ودرجت عليها شاباً يانعاً، هذه الربكات ألبناء           

فأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يزيدك من توفيقه، وما التوفيق إال من             ..  التوفيق التوافق الذي قرأته لك    
عجاب وأطيب التمنيات؛ والسالم عليك وعلينا مجيعاً ورمحة اهللا         عند اهللا، ولك من هذا اجلمع احملبة واإلِ       

 . وبركاته
 

  ))عايل املهندس حممد سعيد فارسيكلمة احملتفى به م (( 
 : مث حتدث معايل املهندس حممد سعيد فارسي فقال

-        ذا احلب العام الذي ملسته من مجيع           بسم اهللا الرمحن الرحيم، حقيقة لقد غمرت سعادة 
األصدقاء واحملبني، وقد بعدت عن جدة جسدياً ولكنها مل تغب عن ذهين طيلة مدة غيايب، والشعور                  

ذي أملسه يضاعف من سعاديت ومن مسؤولييت جتاه االلتزام وجتاه االستمرارية، لتحقيق األماين              العام ال 
 .والطموحات اليت حنلم ا مجيعاً

 

 مل يعد أمام املسؤول أي مربر للتقصري، والدولة حفظها اهللا بقيادة جاللة امللك فهد هيأت كل                 -
ضل من اهللا حتققت هلا كل األسس والبناء         مكانيات لعمل املطلوب على أعلى مستوى، وجدة بف        اِإل

املرحلة القادمة كما نعلم مجيعاً هي مرحلة        .  اجلذري لكل اهليكل للمدينة يف كافة اخلدمات واملرافق        
ضافات اليت ستقام يف املدينة ذات      االستمرارية يف الشيء، وحماولة احلفاظ على ما أجنز، وأن تكون اإلِ          

 .ملدينة يف اجتاهها الذي بدأ يعطيها مالحمهانوعية وجودة معينة، حىت تستمر ا
 

 عودة للماضي كما حتدث األخ عبد املقصود، حقيقة أنا واألخ عبد املقصود أبناء حارة                  -
واحدة، وهي املسفلة يف مكة املكرمة، وكنا نلعب سوياً، وكنا طلبة يف مدرسة حتضري البعثات، وكان                 

كان والدي رمحه اهللا    ..  أن عالقيت جبدة بدأت من الصغر     واحلقيقة  .  األستاذ عبد اهللا بغدادي مديرها    
يصطحبنا إىل جدة، وكان عمري يف ذلك الوقت ال يتجاوز الثامنة، وحينما رأيت البحر ذهلت بكمية                
املياه واللون األزرق، ومل يكن يف املعلومات البسيطة اليت تلقيناها جزءاً عن البحر، فذهلت واستفسرت               

وكانت املنافذ للبحر حمدودة، وكان الوصول إىل رؤية البحر العميق ال تتم            .  وعرفت أا منحة من اهللا    
وبدأت عالقيت بالبحر من ذلك التاريخ، وشاء اهللا أن تتم دراسيت يف              .  إال عن طريق امليناء القدمي    

 . أخرىسكندرية، ويعود ارتباطي بالبحر مرةًاِإل



سكندرية دور كبري أو تأثري يف       ش اإلِ سكندرية، وكان لكورني   عشت مرحلة اجلامعة يف اإلِ      -
حيايت، ألنه اتضح أنه جيب أن تكون املدينة الساحلية واجهتها على البحر، وإذا مل يكن هناك كورنيش                 

               ستفاد من البحر   فهذا يعين أن كل مداخل البيوت ستكون على الشوارع اجلانبية، وسوف ال ي
رجت من اجلامعة أن يكون جلدة كورنيش،        وكان حلمي يراودين منذ أن خت      .  االستفادة األساسية 

 تقريبا، وأعتقد أنين كتبت ذات مرة عن جدة         ٦٣وشاءت الظروف أن أعمل يف التخطيط منذ عام          
نسان حينما يتخرج من اجلامعة يكون متأثراً بالبيئة اليت درس فيها أو البيئات اليت قرأ               والزمن، وأن اإلِ  

 .عنها، فكان تأثرنا مبصر
التخطيط منارس أعمال التخطيط متأثرين بالعوامل النفسية اليت عشناها أو اطلعنا             وبدأنا يف    -

عليها، وقضينا فترة من الزمن حتت هذا التأثر، ووجدنا بعد هذا أننا سنفقد هويتنا يف االستمرار يف                   
وبدأنا نبحث منذ ذلك التاريخ عن      .  التقليد، فكان ال بد أن تظل مكة هي مكة، وجدة هي جدة             

.. ومنذ ذلك التاريخ وحنن يف التخطيط     .  ا، وعن تراثنا، وعن أصالتنا حىت ال تذوب بني املؤثرات         أنفسن
            رك، وكان هذا املشوار تقريباً    ختطيط املدن، بدأنا مرحلة حتديد الذات والبحث عن األصالة يف كل ما ت 

األوىل يف متابعة    ومن هنا بدأت املرحلة      ٦٤ جلدة كان عام      مث يف أول تصوير جوي متَّ      ٦٥منذ عام   
 .دراسات التخطيط

 

 هجرية تقريباً، وكانت إمكانيات     ٩٢ م أو    ٧٢ طبيعي أنا استلمت األمانة يف جدة سنة          -
اململكة ال تسمح بالطموحات اليت حنلم ا مجيعاً، ولو أن إنساناً بدأ يفكر أن ينفذ كل ما يرد يف ذهنه                     

مكانات املتاحة يف ذلك الوقت، حىت نستطيع       أ باإلِ الستحال تنفيذ أي شيء، ولكن كان التفكري أن نبد        
حقيقة كان الدور األول جلاللة امللك حفظه اهللا منذ أن كان وزيراً            ..  تدرجيياً حتقيق اآلمال والطموحات   

 .اهبللداخلية وولياً للعهد، ما كنت أقدم مشروعاً حسب إمكانات الدولة يف ذلك الوقت إال ولَ
 

بارة عن نصف املليون وال تتجاوز املليونني، ومن هنا بدأ املشوار على             لقد كانت البدايات ع    -
خوة عشاق مدينة جدة، ومنهم األخ      أساس كيف نبدأ؟ وأعتقد أنين تناقشت ذات مرة مع بعض اإلِ           

خوة يف ذلك الوقت يطالبون بأعمال النظافة يف جدة،         أمني عبد ايد واألخ عبد اهللا خياط، وكان اإلِ        
 النظافة عملية ذاتية وإن الزمن كفيل ا، ولكن ال ميكنين أن أعتين بالنظافة يف بلد ال                  إن:  فقلت هلم 

يوجد به طرق مزفتة، ألن ذلك يضطرين إىل أن أصرف عليها جمهوداً أكرب مما تستحق، بالنظر إىل                    
نات مكاهل األفضل باإلِ  :  ، وقلت هلم  ٧٦ أو   –  ١٩٧٥مكانات املتاحة يف ذلك الوقت، أي يف عام         اِإل

املتاحة أن أعمل كباري وطرقاً أم األفضل أن حنضر قالبات حلمل القمائم؟ على ضوء ذلك تركت                  
 .مهمة النظافة بشكل أو بآخر وبدأنا نلتفت إىل بناء اهليكل األساسي للمدينة



 اختلفنا مرة أخرى مع بعض الصحف، وكان منهم األخ عبد الفتاح أبو مدين، كانوا يرون                 -
دة القدمية، وكان رأينا ضرورة االهتمام جبدة اجلديدة أوالً، ألن االهتمام جبدة القدمية             ضرورة األمام جب  
فكان هذا الفارق يف    .  نصات إىل آراء متعددة، ومن مث لن نستطيع أن نعمل شيئاً            سيدفعنا إىل اإلِ  

      التفكري، حنن نرى أن نسبق الناس ونة اليت أنتم فيها    ئ هلم مدينة يف اخلارج كما هو موجود يف املنطق         هي
وأعتقد أن هذا هو الرأي الصحيح أو احلل األمثل، وهو أن تبدأ باملنطقة اليت تتوقع انتقال الناس                 .  اآلن
 كثرية، لذلك فهو يهتم باملناطق       غري أن كثريين قالوا إن املهندس سعيد ميلك خارج املدينة أراضي           ؛إليها

 غري الصرب والقناعة، وعمل ما هو األفضل حسب معرفة          لكن احلقيقة مل جند حالً    ..  اليت تقع ا ملكياته   
 أخرى أكد الزمن أن االجتاه الصحيح هو اخلروج السريع           ومرةً..  نسان لطبيعة العمل الذي يؤديه    اِإل

خلارج املدينة حىت يئها النتقال الناس وعمل الشوارع بأي مقياس نريده، وتركنا أماكن اجلسور                 
 .، وهيأنا املنطقة كما هي موجودة اآلنوالكباري بأي مساحة نريدها

مكان حدوثه لوال الدعم األساسي من جاللة امللك، ولوال دعم            احلقيقة هذا ما كان يف اإلِ       -
واحلقيقة أن نوعية الناس يف جدة نوعية متجاوبة متاماً، وال أعتقد أن هناك فردا من                .  األهايل أنفسهم 

   األفراد طلب منه مد الكل كانوا متجاوبني وملبني لكل طلبات األمانة، وكنا نبغي           املساعدة ورفض  ِد ي ،
من وراء ذلك إظهار املدينة باملظهر الالئق ا كمدينة حديثة عصرية، وقد ملس الناس هذا، وهو ينعكس                 

وعلى العموم فقد كان للناس ولألهايل دور كبري جداً يف           .  على إجيارات البيوت أو إجيارات احملالت     
 . والتنازل عن أجزاء من امللكيات يف سبيل التوسعة اليت متت يف جدةحتسن املستوى،

 الناحية األخرى أن اهللا وفقنا يف وجود جهاز يف األمانة ممتاز، استطاع أن جيعل له دوراً يف                    -
عملية البناء، الناحية األخرية هي وجود فئات من املسؤولني يف الدوائر احلكومية األخرى، تساعدنا                

ا ونتناول وجهات النظر معها، بغية الوصول إىل تنسيق متكامل اهلدف النهائي منه هو                وتقف جبانبن 
كان كل ذلك يتم باللقاءات املستمرة ال باملعامالت الرمسية وال الرسائل املتبادلة، وإمنا             .  املصلحة العامة 

 جدة يعترب إعجازاً    واحلقيقة أن ما أجنز خالل العشر السنوات الفائتة يف        .  بالزيارات واللقاءات الدورية  
بكل املقاييس، مث بفضل من اهللا وبالدعم والتعاون، وكل إنسان من املوجودين ومن غري املوجودين له                 

 . دور أساسي، وشكراً لكم، وشكراً لألخ حممد عبد املقصود، والسالم عليكم ورمحة اهللا

  ))تعليق األستاذ حسني جنار(( 
احملتفى به معايل أمني مدينة جدة املهندس حممد سعيد         مث علق األستاذ حسني جنار على كلمة        

 : فارسي فقال
 إن ما مسعناه من معايل األمني هو رحلة مقتضبة عاشتها جدة سنوات من الكفاح، والعطاء،                 -

واجلهد املبذول ال شك، والكلمات اليت قيلت إمنا هي تقرأ على الطرقات العامة، ويف احلدائق العامة،                 



مالية ويف املنازل اليت بنيت على الطرز احلديثة، وعلى مدينة جدة القدمية أيضاً ملن               ويف اسمات اجل  
 .كل ذلك بال شك هو شاهد على عصره.. أتيحت له الفرصة أن يتجول بني أحيائها وأزقتها

جناز هو ما أوجزه معايل األمني من اجلهود املخلصة اليت التقت حوله             ما يقال حول كل هذا اإلِ      -
شادة يف هذه املناسبة هي كثرية، ولعلها هي أيضاً كلمات           هذا الطريق الطويل، وكلمات اإلِ    ومعه يف   

خملصة تعطي دفعاً جديداً لعطاء مستمر إن شاء اهللا هلذه املدينة اليت هي جزء ال يتجزأ من هذا الوطن                    
 . ا إىل أقصاهاالغايل الكبري، الذي انتعشت فيه احلياة املدنية والعمرانية يف كل أجزائه من أقصاه

 

  ))كلمة األستاذ أمني عبد ايد(( 
 : مث أعطيت الكلمة لألستاذ أمني عبد ايد فقال

: يف احلقيقة سأتكلم من زاويتني يف هذه املناسبة السعيدة، أوالها          ..   مساكم اهللا باخلري مجيعاً    -
حتكاكي به عرب قنوات العمل     معرفيت لليابا حممد سعيد فارسي كما حيلو يل أن أمسيه، وأيضا من خالل ا             

يف البلدية، حبكم أين عضو يف الس البلدي الذي ولد ويعيش كما تعرفون دون تعليق، حبكم أين كنت                  
مندوب الس البلدي يف جلنة التنسيق اليت أشار إليها اليابا واليت متثل الدوائر احلكومية ورؤساء                  

 .ناقشة هذه األموروكنا جنتمع مبعدل مرتني يف الشهر مل. البلديات
عرفته ..   عرفت حممد سعيد فارسي على حقيقته يف ثالثة مواقف، وكما يقال الرجال مواقف              -

أول ما عرفته يف القاهرة صديقاً ألحد أنسايب، ومل تكن يف تلك األيام الصورة حملمد سعيد فارسي                    
ومرت األيام  .   املستقبل واضحة، سوى أنك حني تنظر هلذا الرجل تشعر أن صمته خيبئ شيئاً كثرياً يف              

أمجل ما كان يف    ..  وعني اليابا رئيساً لبلدية جدة، وكلفت أن أنوب عن الس البلدي يف جلنة املشاريع             
الفارسي أنه حيتد مث يهدأ أحياناً، وخيطط للتحدي، وخيطط حىت للقسوة، وخيطط حىت للني، تسألون                 

 أحد هذه املواقف مل أكن يف حل أن أرويه          .كيف؟ سأروي ثالثة مواقف، سأحاول أن تكون باختصار       
أو أحتدث عنه، سوى أننا التقينا قبل حوايل شهر واستأذنته إن كنت يف حل ألروي هذا إذا جاءت                    

 .ال بأس: مناسبة، فقال
تعال معي،  :   مرة كنا يف جلنة التنسيق، وانفض االجتماع وأردت اخلروج، فأمسك يب وقال             -

نطقة ما يف مشال جدة، مشال شارع فلسطني، وكان يومها يريد أن يفتتح              ركبنا السيارة واجتهنا إىل م    
 اجتهنا إىل ذلك املكان فوجدنا قوة من        فعالً..  أحد الشوارع دم بعض املنازل، وقال سترى شيئاً غريباً        

البوليس، وفوجئنا بأهل املنطقة بعضهم ميسكون بالعصي وبعضهم أيضا خرجوا بالسكاكني، كلهم يريد             
طالعت وجه الرجل، مل أجد شيئاً يتحرك يف وجهه،         .  م حممد سعيد فارسي الذي يهدم بيوم      رأس ود 

. لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا      :  وأعطى إشارة البدء والتراكتورات كانت جاهزة، ووقف ومسعته يقول        



اً، هذه مشكلتك فما ذنيب أنا معك؟ قلت ذلك لكي أخفف من حدة املوقف لكنه مل يقل شيئ                 :  قلت له 
 هذا املوقف يكشف    ؛ويف خالل ساعة من الزمن تركنا املكان بعد أن أصبحت األرض قاعاً صفصفاً             

 .لكم إصرار هذا الرجل حني يشعر أنه على حق
تعاىل معي  :   املوقف اآلخر وهو األهم وكان يف أعقاب أحد االجتماعات، أمسك بيدي وقال             -

ك، فقلت له مل يبق على موعد الغذاء غري ساعة،          سنذهب معاً إىل مكان حول موضوع ال خيطر على بال         
قال ليس ذلك مهماً، واجتهنا إىل إحدى سفارات الدول يف جدة وهي سفارة دولة كربى، وعند                   

أنا فالن جئت ملقابلة السفري فأعلمه بذلك فأذن لنا السفري بالدخول، ودخلنا             :  وصولنا قال للحاجب  
يتحدث إىل اليابا بلهجة مل أستطع أن أكيفها، ألنين مل أكن            على السفري أنا واليابا، وفوجئت بالسفري       

قال السفري، وهذا احلادث منذ عشر سنوات أو أكثر،         .  أعرف السبب، ألنه مل يفصح يل عن السبب       
لقد اعتدى  :  ولكين ال زلت أذكر تلك العبارات ألا مل تتكرر يف حيايت مع شخص آخر، قال السفري                

وكان جواب  ..  وارتعشت..  لتايل فهم اعتدوا على دولة ذات سيادة      رجالك على حرم السفارة، وبا    
يا سعادة السفري لقد اعتديتم على قانون بلد، ومل أقم بأكثر من أن أوقف              :  الفارسي وهو أمامكم اآلن   

هلجة حىت أحياناً ال تصدر عن وزير، ونظرت إىل الفارسي ونظرت إىل نفسي وأنا شاهد               ..  هذا التعدي 
ملفاجأة، وانتهى الوضع بنظرات فيما بيين وبني السفري، شعرت أن الفارسي يضع معها             إثبات وأخذتين ا  

عملية متداخلة جداً،   .  كل مركزه وقدراته على كفه، وشعرت أيضاً أن السفري لن يسكت على هذا             
 .وخرجنا ومل نعلق كثرياً على املوضوع، ومضينا

يا أبا هاين لعل كل شيء      :  ابا وقلت له   ويف اليوم الثاين كان أول شيء عملته أن اتصلت بالي          -
مل :  أمل حيدث شيء؟ فأجابين   :   فقال كل شيء على خري ما يرام، فقلت له         ؟على خري ما يرام إن شاء اهللا      

حيصل أي شيء، ويف صباح اليوم الذي يليه كررت السؤال وكرر اجلواب، وبعد أسبوع كررت ما                 
فأيقنت أن الفارسي قد نفذ محاية قانون البلد فيما          جابة،  قلته له قبل أسبوع وكانت إجابته نفس اإلِ        

 الرجل الذي يصر على تنفيذ العمل       ..تعدت فيه السفارة، ويومها عرفت من هو حممد سعيد فارسي          
 .اجليد وال يأبه بشيء، أنا ال أتصور أن من السهل على شخص ما أن يأخذ مثل هذا املوقف

رسي، الرجل الذي نعجب كيف جعل من جدة         هذان املوقفان كشفا يل حقيقة حممد سعيد فا        -
يف غضون سنوات قليلة من عمر الزمن هذا العقد الفريد النادر، الذي نتغىن به ويتغىن به أيضا زوار                   
البلد، ال تستغربوا فمحمد سعيد فارسي جواهرجي ابن جواهرجي، كان أبوه بارعاً يف اجتذاب النظر                

ب االبن جواهرجياً لكن بصورة أخرى، فقد جعل من          إىل ما مبحله من عقود وآللئ وجموهرات، وش        
جدة هذه املدينة الرائعة اليت نتغىن ا مجيعا ويتغىن ا كل من أحبها عقداً فريداً يف هذه املنطقة، ومل يكن                    
هذا رد وجود املال، ومل يكن هذا رد وجود النية، إمنا كان هذا باجلهد والعرق، وقد دفع الفارسي                  

 هلذا وهي رخيصة يف سبيل الوطن، وهي رخيصة يف سبيل هذه املدينة اليت تتألأل على صدر                  صحته مثناً 



          ِعمملكتنا احلبيبة ووطننا الغايل، فأنت جواهرجي ابن جواهرجي، فإىل األمام ولين؛ اهللا وليمدك بالصحة   ك 
 . والسالم عليكم

  ))النجار يسأل (( 
 : به فقالمث وجه األستاذ حسني جنار سؤاالً للمحتفى 

 يا معايل املهندس حممد سعيد فارسي، لعلي أسأل سؤاالً واحداً أشرت به يف عجالة حديثك،                 -
أن ما هو مطلوب جلدة اآلن هو محاية املنجزات اليت متت عليها، هل من تصور لدى معاليكم هلذا                     

  .جناز؟احلفاظ على هذا اِإل
يقة أن احلفاظ أو صيانة هذه املنجزات       احلق:  وأجاب معايل املهندس حممد سعيد فارسي قائالً      

يتم عن طريقتني األوىل إن مسؤولية صيانة املباين وصيانة كل ما هو فوق األرض أو حتتها تقع مسؤليته                   
على الدوائر احلكومية وليست األمانة فقط، ألن املشكلة اليت جتابه املدن أو العامل النامي هي عمليات                 

مهال ينتج عنه تدمري الشيء     لدول ببناء عدد من املشاريع مث ملها، واإلِ       الصيانة، وكثرياً ما تقوم بعض ا     
 .سواء كان يف الطرق أو كان يف اخلدمات أو كان يف املنشآت

 أما الطريقة الثانية، فإن الفرد يف الدول املتقدمة يتوىل بنفسه صيانة األشياء اليت تقع حتت                  -
صالح شباك أو إصالح حنفية ماء أو ملبة أو ما شابه            اختصاصه ومسؤوليته وهي اخلدمات املرتلية، كإ     

عند "  السقايل"ذلك، ففي فرنسا وبريطانيا جند العمال الذين يستخدمون احلماالت أو ما يطلق عليها               
قيامهم بعملية بياض العمارة أو دهاا بالزيت والبوية، فإم يقومون بعد مدة قد ال تطول كثرياً بتجديد                 

ر اليت سبق هلم دهاا وتبييضها؛ واخلالصة إن املسؤولية هنا ليست مسؤولية فردية             تبييض ودهان العمائ  
بقدر ما هي مسؤولية عامة؟ فاملفروض أن عملية الصيانة جيب أن تتم يف املبىن الفردي ويف اخلدمات                   

م عملية  التليفونات وااري واملياه، ألنه إذا مل تت      :  العامة ويف الطرق حىت يف اخلدمات األخرى، مثل        
الربط والتركيب واملالحظة الدائمة ملا مت إجنازه سيحصل نوع من االيار، وبالتايل تصبح إعادة البناء                

 .  وشكراً؛أصعب بكثري من املرحلة األوىل

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان (( 
 : مث حتدث األستاذ حممد حسني زيدان فقال

ضيق من عجز القول إال يف هذه اللحظة، لكين لعلي            بسم اهللا الرمحن الرحيم، ما عهدتين أ        -
ق لْحتدثتم عن اخلَ  .  أحتال بقوة أخرى يزول ا عجزي عندما أحتدث عن الطفل الذي هو أبو الرجل              

ق، وإن كان األخ أمني عبد ايد تطرق إىل ما صنع اخللق من العزمية                 لُوأريد أن أحتدث عن اخلُ     
ا كنت أحسب أن أمني عبد ايد حيسن اخلطابة كما أحسن أو            والصمود أمام ما يزعج وما يكره، وم      



اخللق الذي أحتدث عنه هو الطفل حممد سعيد فارسي، الطفل أبو الرجل كما             .  حيسن اخلطاب كما فعل   
 : قلت، فما من رجل إال وهو مدين لطفولته وما نشأ عليه

ــوه    ــوده أب ــان عـ ــا ك ــى م عل
. 

وينشـــأ ناشـــئ الفتـــيان مــــنا 
. 

فمن أبوه؟ أبوه هو الشيخ اجلليل اجلواهرجي، كان يتعامل مع من يشتري اجلواهر، ولعلي ال                 -
أنا ال أتصور أن    .  أذيع سراً إذا قلت مع الشيخ عبد اهللا السليمان خادم امللك عبد العزيز ووزير ماليته              

الفارسي وصل إىل املالية أو طالب بقرش، كان التعامل بينه وبني عبد اهللا السليمان                 حممد حسن   
رأ أخرياً تبدل يف من يبيع اجلواهر، رأيت هذا وبني يديه عقد من املاس، احلبة به أكرب من                   شخصياً، وطَ 

 جنيه  )٤٨,٠٠٠:  (الظفر الكبري، وسأل البائع ولعله كان من بلجيكا عن سعر ذلك العقد فأجاب أنه             
 ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠ذهب، وأنتم تعرفون مقدار ميزانية الدولة يف تلك األيام، إا ال تتجاوز مبلغ                

 جنيه ذهباً، مث ذهب ليبيعه ملن يشتريه من هؤالء أو أولئك            ٤٨,٠٠٠ريال، واشترى الرجل العقد بـ      
الفارسي والد  الفارسي اجلواهرجي ما كان يفعل ذلك، ما مسعت عن          .   جنيه ذهباً  ٩٠,٠٠٠بأكثر من   

 الذين لو تركوا من خلفهم      شخيولْحممد سعيد أنه قدم رشوة إىل أحد، فإذا الربكة ينعم اهللا ا عليه،              
 مل يكن صمود حممد سعيد فارسي أمام         ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا اهللا وليقولوا قوالً سديداً         

 .لتربية احلسنة واألخالق املتزنةاحلدث وأمام املهمة إال برعاية اهللا، وبركة اهللا من ا
 أما قصة السفري، فلمحمد سعيد فارسي فضل الصمود، ولكن لقيمة الدولة اليت ال يزعجها                -

فعل هذا السفري، وكنا يف وقت ما نرتعج من كالم السفري، ولكن والشهادة أقوهلا هللا وال أضن ا على                   
 .عبد العزيز، فهو الذي قطع دابر هذه االحتجاجات من اهللا إىل فيصل بن امللك فهد وإمنا أرسلها رمحةً

 إذن مكانة الدولة عرفها حممد سعيد فارسي، فكان الصمود منه لينفذ القانون وال يعبأ                  -
ق أن حممد سعيد صاحب خلق      لُق، فاحلديث عن اخلُ   لْبالتهديد؛ هذا كالم جيب أن أقوله، حتدثتم عن اخلَ        

ى أمامه أو أقوم بأداء ما بيين وبينه من قرابة وصلة رحم، فما              نشأ عليه، ال حتسبوين أستجديه أو أحتل      
أي .  أكثر القرابة بيين وبينه بعضها ثقيل إىل حد أن بيين وبينه حمرماً، فتاة هو حمرم عليها وأنا حمرم عليها                  

ا قرابة أكرب من ذلك؟ ولكن أقسم باهللا أنين أثين على هذا الرجل ال بداعي القرابة وال بصلة الرحم وإمن                  
مبا أداه هلذا البلد، ولكن بعضنا قتلة النجاح، واحلمد هللا قد كرب حممد سعيد من أن يكون بقرة تكثر                    

 . والسالم عليكم. السكاكني عليها

  ))إ�شاد مقطوعات شعرية مغناة (( 
              ظمت مث طلب من الفنان حممد أمان أن ينشد بعض املقطوعات الشعرية فاختار مقطوعة ن

رمي معايل املهندس حممد سعيد فارسي، وهي من نظم األستاذ خليل إبراهيم،            خصيصاً مبناسبة تك  
 : تقول كلماا



ــوالِب شــِقر يف ع ــم الض ــمري ي جسد
. 

 ـــ يفـــيض وفـــرحةٌحـــبت تجدد
. 

ــب ــِبوالقل ــر ين ــور ويض بالس سعد
                                                            . 

 ــنفس ــاً غ توال ــعادة دائم ــرها الس م
. 

ــيد   ــيد يش ــد احلم ــان باجله ــن ك م
. 

حممـــدبلقـــاء فارســـنا الســـعيد  
. 

ــد    ــال وينش ــر باجلم ــزهو ويفخ ي
. 

ــىت غَــ   ــردح ــدة ا الثغ ــيب جب  احلب
. 

حـــب بالصـــفاء يـــزودوكـــبري 
. 

راًفاً ومعطَّـــاعضـــناء مفلـــه الثَـــ 
. 

رددكانـــوا كـــراماً باـــيء تـــ
                                                            . 

ــنا     ــادة حفل ــناس س ــد يف ال وأماج
. 

  أضــحت بكــل فضــائل تتســود
. 

ــبةٌ   ــم خنـ ــيعةٌ هـ ــتازة وطلـ  ممـ
. 

دعصـــحفلـــنا ضـــياء ي مأرجـــاُء
. 

قــتشــرفت ــم ســاحاتنا وتألَّ   
. 

تـــتاح ســـعيدةًفـــرص تتصـــيد 
. 

  ــود ــنا املقص ــده ووجيه ــة قص  غاي
. 

ــد    ــار يقل ــوع وبالفخ ــذي اجلم ه
                                                      .       

 ــات ــد ب ــاًالم ِعق ــ تق ــلهيدِش  بفض
. 

ــ ويرومــنكم و ــ م ــتجددص لكم ي
. 

كملقــــاِئواآلن يهفــــو قلــــبه ِل 
. 

د ويرصـــ يـــزيدرفاٍن ِعـــومجـــيلُ
. 

 ـ وي ماقــهعران مــن أَكْقــدم الشـ
. 

ــحِب ــ توالص غدــوهم وت ــو حن دخلّ
. 

ــالةُ  ــنيب ووصــ ــآ ريب للــ هِلــ
. 

ــليماً   ــلموا تسـ ــيه وسـ ــلوا علـ صـ
. 

 

 

  ))اعتذار(( 
ويقدم األستاذ عبد املقصود خوجه للمحتفى به اعتذار بعض األفاضل الذين مل يتمكنوا من              
احلضور للمشاركة يف االحتفاء به، كما يقدم العذر ملن أراد أن يلقي كلمة ذه املناسبة فلم تتح                 

 : له الفرصة فقال
ة األستاذ نيازي أن يلقي كلمة، ولكن لضيق الوقت نعتذر له عن عدم إمكانية                 كانت رغب  -

خوان الصحفيني بنشرها، وهذه حتية لك يا       ذلك، فالكلمة سوف تنشر يف إحدى اجلرائد لتعهد أحد اإلِ         
أستاذ حممد سعيد من األستاذ عبد الكرمي نيازي، كما اتصل هاتفياً األستاذ عبد العزيز الرفاعي وهو                 

 .م لك أطيب متنياته، وكان يتمىن احلضور، وطلب مين أن أسدي حتيته وشكره لكيقد
 وال تفوتين هذه الفرصة قبل أن أقتنص منك وعداً باالثنينية، ألن هذا اللقاء كان لقاء قصرياً مل                  -

 ثنينية يف لقاء آخر؟ نستطع أن حناورك فيه، فهل يل أن أعترب هذا طلباً يقابل بوعد من قبلك لال
يا سيدي شكرا جزيالً لك وللسادة احلضور واألساتذة الكرام على تفضلهم ذه املشاركة،                -

 . مع أطيب متنيايت لكم مجيعاً
 



  ))ختام األمسية(( 
 : مث اختتم األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية

رصة اليت   نشكر سعادة األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه على هذه الف             بامسكم مجيعاً  -
أتيحت للقاء األمني بأصدقائه وحمبيه يف هذه األمسية اجلميلة، راجني له دوام الصحة والعافية، ليبقى يف                

 . من بالدنا احلبيبةعمله نشيطا فيما ترجوه جدة وهي جزء غاٍل
 . شكراً لكم؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
م غد إن شاء اهللا هو يوم احتفاء نادي جدة           وال ننسى أن نكرر الدعوة لكافة احلضور أن يو         -

 . وشكراً؛األديب الثقايف مبعايل األمني يف فنادق العطاس، فمرحباً بكم مجيعاً

• • • 
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