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 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 .هـ١٣٦٣ ولد عام -١
 تلقى تعليمه األول بقرية الغشة من قرى املنطقة الشرقية، مث انتقل إىل مدينة اهلفوف حيث واصل                  -٢

 .دراسته باملعهد العلمي السعودي
 . مل يكمل دراسته لظروف معيشية قاسية اضطرته إىل العمل يف سن مبكرة من حياته-٣
بدأ حياته العملية بناء، مث التحق بوظيفة حكومية تتناسب مع املؤهل العلمي الذي حيمله، وكانت                  -٤

 .تلك الوظيفة يف إدارة التعليم بالدولة
 . ثقف نفسه بالقراءة املستمرة واالطالع يف كتب األدب والثقافة، وقرأ كثرياً-٥
مه املعهد العلمي السعودي، والذي      تعرف على الصحافة عن طريق النادي األديب الذي كان ينظ           -٦

ومن هذا املنتدى خترج األستاذ عبد اهللا شباط، والشاعر عبد          .  كان يديره الشيخ عبد اهللا بن مخيس      
 .الرمحن حواس

 وظيفته يف إدارة التعليم بالدمام هيأت له فرصة العمل يف جريدة اخلليج اليت كانت تصدر يف مدينة                  -٧
 . الرمسيضافة إىل عملهاخلُبر، باِإل

 تعترب بدايته احلقيقية مع الصحافة منذ صدور العدد األول من جريدة اليوم، وكان أصغر مصحح                 -٨
وحمرر ا، وتدرج يف وظائفها من حمرر إىل سكرتري حترير، مث مدير للتحرير، فنائب لرئيس التحرير،                

 .وأخرياً عني رئيساً للتحرير
جملة العهد األسبوعية وجملة اجلوهرة النسائية، وأصدر       هـ دعي للعمل بقطر، فأنشأ      ١٣٨٩ يف عام    -٩

 .كتاب العهد الذي يهتم بنشر إنتاج الشباب القطري
 .عاد للعمل جبريدة اليوم. هـ١٤٠١ يف عام -١٠
 . أصدر ثالث جمموعات قصصية هي الساعة والنخلة، النساء واحلب، أسود اخلميس-١١
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية فقال فتتحا
.. واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني         ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. خوان األعزاءاِإل.. األساتذة األكارم
ستاذ خليل الفزيع لتشريفه لنا يف هذه األمسية،         يسعدين أن أتقدم بشكري اجلزيل لضيفنا األ       -

شاكراً لكم مجيعاً تشريفكـم    .  فأهالً وسهالً ومرحباً به   .  متجشماً عناء احلضور من املنطقة الشرقية إلينا      
هذه األمسية للمشاركة يف االحتفاء بضيفكم األستاذ خليل الفزيع، ذلك القلم الذي خدم أمته ووطنه               

وهو اليوم بيننا كابن من أبناء املنطقة       .  دافعاً بنظافة قلم ونظافة لسان ونظافة مبدأ      دائماً بكلمة احلق، م   
خواننا هناك فنحن أبناء وطن واحد، ولكن كم        ال أستطيع أن أقول سفرياً إلِ     .  الشرقية نسعد باللقاء معه   

ص حنن وإياهم، أعين    حنن سعداء ذا اللقاء الذي ميثل عني احملبة والتقدير، فنراه بيننا كالبنيان املرصو             
نتمىن أن نلتقي   .  أشقاءنا هناك كاجلسد الواحد، نسعد ذه اللقاءات اليت تترجم احملبة من قول إىل عمل             

 .دائماً بإخواننا أبناء كل منطقة من مناطق اململكة، وهذا اللقاء هو أحد اللقاءات اليت نسعى إليها
ال أود  .   وعرفناه قبل ذلك الصحفي البارع      األستاذ خليل عرفناه رئيساً لتحرير جريدة اليوم       -

أترك له  .  أن أتكلم عن حياته، فقد وعد بأن يتكلم هو مترمجاً عن نفسه وعن مواقفه وعن ذكرياته                 
باً، فسأترك  حرخوان، ألن البعض يود أن يتكلم عن األستاذ خليل م          الكلمة، وقبل ذلك أتركها لإلِ    

أن ضيفنا يف األسبوع القادم سيكون األستاذ الشاعر عبد         وقبل ذلك أحب أن أشري إىل       .  الكلمة هلم 
 . وشكراً لكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. الرمحن الرفيع، فآمل أن نلتقي وأنتم مجيعاً خبري

 

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

لوس أكثر مما جلس، أحب أن أستبد على املُكرم وال           باعتبار الشيخ العجوز الذي ال يطيق اجل       -
األستاذ خليل صديق من بعيد مل أره ولكن بيين وبينه مكاتبات هو يفتقدين             ..  أطيع املُكِرم فأتكلم بكلمة   



أنا كنت أظن أنه البزيع ألنين ال أقرأ وإمنا أستقرأ، ولكن قبل أن أحضر                 ..  ا ويتفقدين فأشكره  
فمعىن بزيع يف اللغة يعين     .  زيع، ليته كان البزيع ليكون اجلميل ليكون البديع        استقرأت فإذا هو الف   

البديع يعين اجلميل، حىت أن قصر عمر بن اخلطاب يف اجلنة كان يوصف بالقصر البزيع، أي البديع،                  
 .متنيت أن يكون البزيع، ولكن ال أفزع من كونه الفزيع

منه، وإمنا الفزعة منه فهو اسم ليس مشتقاً من          فالفزع منه أو الرعب ال أجده فيه ولن يكون           -
فكم أجندنا مبا يكتب وكم     .  الفزع أو اخلوف والروع، وإمنا هو مشتق من الفزعة وهي النجدة والغوث           

 .أجندنا أنه يف منطقة كانت حتتاج إىل أن تكون فيها جريدة فنهض ا
إمنا أمسيها البحرين كما تسميها      أنا رجل رجعي أفخر بأين رجعي فال أمسيها املنطقة الشرقية و           -

العرب، وأمسيها هجر كما مساها حممد عليه الصالة والسالم عندما وصف شجرة املنتهى، كان يصف                
فهو يف نظري هجري حساوي حبراين من املنطقة الشرقية، هلذا أكرمه وأحبه             .  نبقها بأنه كقالل هجر   

 .ه، ال أفزع منهأفزع إليه ليكون صاحب الفزعة يل وأكون صاحب الفزعة ل
 

 ويف القرآن الكرمي جتدون كلمة فزع منهم أي نزع منهم اخلوف، فهو يرتع اخلوف منا جندة                  -
وكرامة ولعل من امسه نصيب أن يكون خليالً، وأن يكون فازعاً يل ال مفزعاً والسالم عليكم ورمحة                   

 . اهللا
 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :ستاذ عبد الفتاح أيب مدين فقالمث أعطيت الكلمة لأل

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين               -
 .سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني

 

 مل أتعود املفاجآت ولو كان يل علم من قبل لكنت زورت يف نفسي كالماً كما يقال، فلعل                   -
 ميارس عمالً كما نشارك فيه وما زلنا ليس بعسري، ولعل العسري أن تتحدث عن                احلديث إىل صحايف  

عالـم أو عن علم ال تدركه، إمنا احلديث عن الصحافة والذين يعملون ا لعله حديث ميسور سهل                  
فالثقافة كلها متاعب والصحافة جزء من هذه الثقافة أو من          .  وهي مهنة البحث عن املتاعب كما تسمى      

واألستاذ إبراهيم يقول إنه كان من كاتيب الرائد، وهذا يسعدين كثرياً حينما أرى وأمسع              .  عارفهذه امل 
بعض الشباب يقولون أم يكتبون يف صحيفة متواضعة كنت أشارك يف إصدارها، كنت أصدرها وقد                

م وطموحهم  بلغوا من النجاح الشيء الكثري، وهذا النجاح بتوفيق اهللا سبحانه وتعاىل أوالً، مث جبهوده              
 .وحتديام



.  النجاح ليس سهالً إمنا هو عناء والسيما يف جمال الكلمة ويف جمال الثقافة بصورة خاصة                 -
. فكلمة ثقافة كلمة ضخمة كبرية عسرية صعبة، ال يدخل يف مظلتها إال من استعد ألن ميارس العناء                  

اذ إبراهيم أنه وجد منطقة ال      ومن حظ األست  .  وعلى تعبري الدكتور طه حسني أن ال يريح وال يستريح         
مزاحم له فيها وهو يف تلك املنطقة يتربع على عرش الصحيفة وإن كانت الصحف األخرى تزامحه،                  

 .ولكنه زحام ال يستطيع أن يؤثر على اليوم
 

 فالواقع إن اليوم أي جريدة اليوم كانت ضعيفة يف فترة مرت من الزمن، ولكنها استطاعت                 -
ولعل طموح الشباب،   .  طور وأن تنافس الصحف اليت سبقتها بسنني وخبربة طويلة        بتوفيق من اهللا أن تت    

دارة لعل هذه العوامل الكثرية هي اليت حققت النجاح هلذه الصحيفة             طموح العاملني، طموح اإلِ   
ولعل الشباب القادرين الذين يستلذون هذا العناء هم وراء هذا النجاح            .  املستقلة يف املنطقة الشرقية   

 .راه اليوم يف صحيفة اليومالذي ن
 

 وال يفوتين أن أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه الرجل اللماح الذي يسعى وراء تكرمي                 -
خوة فهذه اللفتة الكرمية منه جتمعنا ؤالء اإلِ      ..  هؤالء الرجال يف شرق البالد وغرا وجنوا إىل آخره        

         تمع الكرمي الطيب الذي جيمعنا من فترة إىل أخرى         الذين ال نراهم إال ندرة يف بعض اللقاءات، وهذا ا
فشكر اهللا لصديقنا عبد املقصود هذه اليد       .  كل اثنني إمنا يتجسد يف هذا اللقاء؛ هذا الود، وهذا التكرمي          

وشكر .  البيضاء اليت ميدها إىل إخوته وأصدقائه، مكرماً وحمتفياً م، وجامعاً هلم معنا وجامعاً لنا معهم               
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهاهللا لكم وله

 

  ))كلمة األستاذ الشاعر حسن عبد ا القرشي(( 
 :مث حتدث األستاذ الشاعر حسن عبد اهللا القرشي فقال

أعتقد أن إخوتنا الصحفيني يريدون أن يستأثروا       ..  إخويت األكارم ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
دوه من نسبته األدبية األصيلة كأديب كاتب ملاح، وقاص          من أديبنا خليل بأن يكون صحافياً، وجير       

يف احلقيقة أن ما سبق به القول من إخوتنا األفاضل           .  بارع يف فنه، ورجل أخالق ورجل حمبة وود        
. األستاذ عبد املقصود وأستاذنا الكبري حممد حسني زيدان، قد أوىف على الغاية، واستوىل على األمر                

 أن نستمع إىل ضيف هذه الليلة األستاذ اخلليل، وحنن نعرف من ماضيه             وحنن يف شوق عميق ودقيق إىل     
 .ولكننا نود أن يعرف كل أولئك إخوتنا من مل يعايشوه كما عايشناه. كرمياً وكبرياً

 

 . فإىل مساعنا إىل حديثه عن حياته وشكراً.  حقيقة به تكرب رقعة الصحافة، وبه يعتز األدب-



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

أحييكـم وأسأل اهللا أن يدمي     ..  أيها احملتفى به  ..  خوانحضرات اإلِ ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
نعمه علينا ذه االجتماعات الكرمية اليت يتفضل ا علينا دوماً صديقنا وابننا عبد املقصود خوجه،                 

 .عات اخلرية إن شاء اهللالذي له اليد الطوىل يف مثل هذه االجتما
 أما احلديث عن اليوم وأعين جريدة اليوم، فقد عرفتها حني ولدت، وكان مولدها على يد                  -

أعتقد أنه كان أول مدير عام للجريدة        .  خنبة من أصدقائي وابن أخ يل هو الدكتور عمر الزواوي          
خوين كرميني، غادرانا إىل    ولقد اتصل بـي بعض من كان يكتب يف جريدة اليوم وأذكر منهم أ            .  يومئٍذ

ومها األستاذ زميلي الفاضل وزميل األخ عبد اهللا بلخري حسني خزندار            .  رمحة اهللا وإىل خلوده الكرمي    
ولقد .  رمحه اهللا، واآلخر رمحه اهللا أيضاً هو األستاذ الكاتب اللطيف الظريف األستاذ لقمان يونس               

 إدارة احلج، واحلج كما تعرفونه من مشاكل        حاولت بالرغم من مشاغلي تلك األيام، حيث كنت أشغل        
ومسؤوليات عظام، فلم أستطع ألتفرغ للكتابة يف جريدة اليوم بالرغم من حرصي على أن أكون أحد                

ولكن بعد ذلك تركت االطالع عليها لظروف قاهرة، وحينما         .  كتاا الذين يسهمون يف الكتابة فيها     
اطلعت على بعض أعدادها، وأعجبت باملادة الغزيرة اليت         توىل األستاذ الفزيع رئاسة حترير اجلريدة        

احتوا صفحات اجلريدة من تدبيج بأقالم رائعة رائقة، ومواضيع مجة تستهدف اخلري هلذا البلد إن شاء                
 .اهللا

 وإننا حينما نكرم األستاذ الفزيع يف هذه األمسية لنرجو له التوفيق يف قادم أيامه، على أساس                 -
وإنين .  اجلريدة النهضة اليت نرجوها هلا، واليت نتمىن هلا التوفيق الدائم إن شاء اهللا             أن يقوم وينهض ب   

ماذا أقـول؟ ولكنين وجدت أن     :  حينما طلب مين األستاذ الصديق االبن عبد املقصود أن أتكلم قلت          
 أدعو  ...تاالسترسال يف الكالم اآلن مادة حتدثت ا إليكـم، وأسأل اهللا أن تعفوا عين مجيعاً مبا قصد               

اآلن األستاذ الفزيع إىل الكالم، ليتيح لنا االستماع إىل ذكرياته وعذب حديثه، فنحن تواقون                  
 . ومشوقون إىل مساع ما سيتكلم به إن شاء اهللا والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ خليل الفزيع(( 
 :مث حتدث األستاذ خليل الفزيع فقال

اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد، وعلى آله                بسم   -
 كم أنا سعيد ذا اللقاء وذه املناسبة اليت جتمعين ذه النخبة الطيبة من مثقفي                 ...وصحبه وسلم 



قاء بالدي، ال يسعين ذه املناسبة إال أن أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه ألنه أتاح يل فرصة الل                  
املترامية األطراف يتيح لنا إىل جانب التعرف       .   وال شك أن مثل هذا التواصل بني مثقفي بالدنا         ...بكم

 .املباشر فرصة طرح بعض مهومنا وهي كما تعلمون مهوم كثرية
 احلديث عن الذات رمبا ال يكون حمبباً إىل النفس، لكن طاملا هذه العادة هي واحدة من طقوس                  -

 .دبية، فيبدو أنه ال مفر يل من احلديث عن نفسيهذه األمسيات األ
هـ كما هو مدون    ١٣٦٣ ولدت يف مدينة األحساء يف واحة األحساء ويف إحدى قراها عام             -
 .وقد يعود تاريخ ميالدي إىل قبل هذه السنوات. يف حفيظيت

ت  تلقيت تعليمي األوىل يف قرية القشة، وانتقلت فيما بعد إىل مدينة اهلفوف حيث واصل                -
 .الدراسة يف املعهد العلمي، لكين مل أوفق يف إكمال دراسيت ألين كما يبدو كنت تلميذاً فاشالً

 يف بداية حيايت عملت بناء، ثـم وجدا فرصة والتحقت بالوظيفة احلكومية عندما أعلن عن               -
بعض الوظائف، وهي طبعاً وظائف تتناسب مع املؤهل املتواضع، حاولت أن أعوض عدم إكمايل                 

 .الدراسة بالتثقيف الذايت، قرأت كثرياً
كان .   كانت أول بدايايت مع الوظيفة موظفاً يف إدارة التعليم يف الدمام باملرتبة الثامنة القدمية               -

أحاول أن أعوض ما فاتين من         هذا الراتب املتواضع يذهب أغلبه لشراء الكتب فأنفرد بالقراءة،          
 .الدراسة النظامية

يف وقت مبكر عن طريق النادي األديب الذي كان ينظمه املعهد العلمي             تعرفت على الصحافة     -
يف األحساء، وكانت هناك بعض األمساء املعروفة تصل يف هذا العهد، كـان شيخنا األستاذ عبد اهللا بن                 
مخيس مديراً للمعهد وكـان املنتدى األدبـي يف هذا املعهد قد خرج العديد من أدباء املنطقة املعروفني                

لياً ومنهم األستاذ عبد اهللا شباط، ومنهم الشاعر عبد الرمحن حواس، والشاعر حسن احلبييب،                 حا
 .وجمموعة من األمساء اليت ال حتضرين اآلن

 التحقت بالوظيفة احلكومية يف مدينة الدمام، وكانت فرصة ألن أعمل يف جريدة اخلليج العريب               -
ولعله من املناسب أن نلقي     .  يف الوظيفة احلكومية  اليت كانت تصدر يف مدينة اخلرب إىل جانب عملي           

 .ضوءاً على الصحافة يف املنطقة الشرقية
هـ، عندما ظهرت جملة قافلة     ١٣٧٣ من عام    اً فقد عرفت املنطقة الصحافة العربية ابتداء       -

الزيت اليت يرأس حتريرها األستاذ شكيب األموي فترة من الزمن، وباعتباره عاصر هذه الفترة لعله                 
هـ ويف  ١٣٧٣أظنها صـدرت عام    ..   فيما يتعلق بتاريـخ الصدور    صحح يل بعض املعلومات خاصةً    ي
ويف العام ذاته   .  هـ صدرت جريدة الظهران، مث حتولت يف نفس العام إىل أخبار الظهران            ١٣٧٤  معا

هـ صدرت جملة الفجر اجلديد، كـان يصدرها أمحد يوسف الشيخ يعقوب، لكنها مل               ١٣٧٤وهو  



شعاع، وهي أول جملة ثقافية تصدر يف املنطقة         هـ صدرت جملة اإلِ   ١٣٧٥ويف عام   .  يالًتستمر طو 
هـ صدرت  ١٣٧٦يف عام   .  الشرقية، أصدرها األستاذ سعد البواب واستمر صدورها حوايل سنتني         

            ة،  إىل اخلرب لتصدر كجريد    جملة اخلليج العريب أصدرها األستاذ عبد اهللا شباط، مث يف العامل التايل انتقلت
وعن طريقها  .  توىل رئاسة حتريرها األستاذ أمحد حممد نقي الذي كان يف ذلك الوقت مديراً للمرور               

ظهرت على الساحة الثقافية يف املنطقة بعض األقالم اليت سامهت وال تزال تساهم يف حياتنا الثقافية                  
صدار  ويتواىل اإلِ  .كاألستاذ عبد اهللا شباط، األستاذ عبد الرمحن العبيد، وبعض األمساء األخرى             

هـ إن مل ختين الذاكرة جريدة قافلة الزيت         ١٣٧٩الصحفي بالنسبة للمنطقة الشرقية، فتصدر عام        
وكانت آخر املطبوعات العربية اليت صدرت يف املنطقة الشرقية         .  وهي الصنو اآلخر لة قافلة الزيت     
 .قبل صدور نظام املؤسسات الصحفية

جنليزية قبل أي منطقة أخرى، يف عام       صدار الصحفي باللغة اإلِ   اِإل ولقد عرفت املنطقة الشرقية      -
هـ صدرت جملة عامل أرامكو، جملة فصلية تصدر كل شهرين أو كل ثالثة شهور وتم بشؤون                ١٣٦٥

جنليزية أيضاً  الشرق، وتعرف الغربيني على حضارة الشرق وثقافتهم إىل جانب هذه الة اليت تصدر باإلِ             
وكانت هذه  .  هـ، أي قبل صدور أية مطبوعة باللغة العربية       ١٣٦٩ والوهج عام    صدرت جملة الشمس  

هذه اجلريدة اليت تصدرها أرامكو تصدر يف منطقتني، كانت الشمس تصدر يف الظهران،                النشرة أو 
 .والوهج تصدر يف رأس تنورة، ومجعتهما أرامكو لتظهر جريدة الشمس والوهج

فية لتنظيم سري العمل الصحفي بشكل أكثر تنظيماً،          فيما بعد جاء نظام املؤسسات الصح       -
يضمن استمرار الصحافة، أو يضمن استمرار صدور اجلريدة، بصرف النظر عما يتعرض له رئيس                

جريدة اليوم صدر العدد    .  صدارحتريرها أو صاحب امتيازاا من ظروف، قد متنعه من مواصلة اإلِ            
بعد صدور نظام املؤسسات بعام تقريباً وكان أول        هـ  ١٣٨٤األول منها يف الشهر العاشر من عام        

 .مدير عام هلا هو الشيخ عبد العزيز التركي، وأول رئيس حترير هلا هو األستاذ حسني خزندار
 ومع أين بدأت العمل يف جملة اخلليج العربـي، لكن بداييت احلقة كانت مع صدور أول عدد                 -

 إدارة التعليم، وكان الشيخ عبد العزيز التركـي        كنت وقتها كما ذكرت موظفاً يف     .  من جريدة اليوم  
وبدأت إدارة  .  دارةمديراً للتعليم، وكان ال أقول يسخرنا بل يكلفنا بالعمل والدوام يف اجلريدة واإلِ             

اجلريدة بأربعة أشخاص هم املتحدث إليكم، والشيخ عبد العزيز تركي، واألستاذ فهمي بصراوي               
كنا ثالثة حنرر اجلريدة ونشرف على طباعتها وللعلم        .  سني خزندار كنائب للمدير العام، واألستاذ ح    

 .كنت أصغرهم سناً فقد كنت مكلفاً ذه املهمة الصعبة
 استمرت اليوم وصاحبتها مصححاً، مث حمرراً، مث سكرترياً للتحرير، مث مديراً للتحرير، مث نائباً               -

 .لرئيس التحرير، وأخرياً رئيساً للتحرير



نشاء جملة يف قطر، وكانت     هـ دعاين أحد األصدقاء للعمل بقطر إلِ      ١٣٨٩رة عام    يف هذه الفت   -
. اليوم ال يزال وضعها متواضعاً، وكنت أشعر أن غيابـي عنها ال يؤثر على مسريا من قريب أو بعيد                 

خوان القطريني مؤسسة العهد اليت أصدرت جملة العهد         فرحلت إىل قطر وأنشأت هناك مع أحد اإلِ        
ة، وأصدرت جملة اجلوهرة النسائية، مث أصدرت كتاب العهد، وهو كتاب شهري يهتم بنشر               األسبوعي

 .إنتاج الشباب القطريني يف العلوم والثقافة والفنون
 

هـ عدت إىل احلبيبة األوىل اليوم ألجدها قد سارت خطوات واسعة يف طريق             ١٤٠١ يف عام    -
 املقل، وجهد إخواين الذين أعتز بزمالتهم والذين        التطور، فكان ال بد أن أشارك يف هذا التطور جبهدي         

 .رجع هلم الفضل يف أي تطور حدث لليومأُ
 

أرجو أن يكون فيها ما يفيد،      .   هذه كما ترون مسرية أو خطوط عريضة ملسرية حياة احملتفى به           -
 .وأرجو أن ال أكون قد أثقلت عليكم

 

ي قد توارى قليالً وهو قيامي بكتابة        هناك جانب من هذه احلياة رمبا يف زمحة العمل الصحف           -
الساعة والنخلة، النساء واحلب، وأخرياً أسود       :  القصة، فقد أصدرت ثالث جمموعات قصصية هي       

هـ مجعت فيه بعض الدراسات النقدية أو احملاوالت         ١٣٨٥هناك كتاب قدمي صدر عام       .  اخلميس
قبل صدور نظام املؤسسات الصحفية،     النقدية اليت بدأت أكتبها قبل ذلك التاريخ يف جملة اليمامة             

وإذا .  وشاركت قبل ذلك يف حماوالت نشرت يف الرائد والقصيم وقريش، كلها حجبت كما تعلمون              
 وأن هذا اال يف البدايات مل       كنت أعتز بشيء فإين أعتز أكثر مبا سامهت به يف جمال القصة، خاصةً             

 .  ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم. يكن مطروقاً بالشكل الذي نراه اآلن
 
 

  ))احلوار بني احلضور واحملتفى به(( 
بعد أن انتهى احملتفى به من إلقاء كلمته، بدأ احلوار بينه وبني احلضور، وتوىل إدارته األستاذ     

 :عبد الفتاح أبو مدين فقال
ية  إن األستاذ خليل قدم خطوطاً عريضة، أو باألصح حملات من حياته، ولكن التجربة الصحف               -

فيها كثري من األحداث، فهل هناك كما كان يف قطر أو يف املنطقة الشرقية، أو حىت عرب كتاباته يف                     
هل هناك وقفات تستحق أن     ..  الصحف اليت كان يشارك فيها يف املنطقة الغربية، أو يف املنطقة الوسطى           

 ؟يذكرها لنا حىت نستطيع من خالهلا أن نتجاذب معه أطراف احلديث كما يقولون 



 :ورد األستاذ خليل الفزيع بقوله
 إن أي فرد أو أي صحفي من إخواننا الصحفيني ال بد أن تكون قد مرت عليه مواقف فيها                    -

وأنا ال أريد أن أثقل عليكم باملواقف املؤملة، لكين أذكر موقفاً رمبا يكون               .  املضحك وفيها املبكي  
 يوم من األيام جاءنا خرب عن فوز أو عن حصول           يف.   بالنسبة للذين هلم عالقة بالرياضة     مضحكاً خاصةً 

 الدهام  -حكمنا الدويل عبد الرمحن الدهام على شارة الفيفا، وكان احملرر الرياضي قد كتب على اخلرب                
خوان يف األرشيف صورة الدهام وصورة الفيفا، ومل يكن املسؤول عن              فطلبت من اإلِ   -والفيفا  

مضى أكثر من ساعتني يبحث عن صورة الفيفا حىت اتصلنا باحملرر           األرشيف أكثر فهماً مين بالرياضة، فأ     
 .نقاذ املوقف، فأوضح لنا اخلطأ الذي وقعنا فيهالرياضي وطلبنا منه أن حيضر ِإل

 ومن املواقف اليت تعرضت هلا وميكن أن يتعرض هلا أي صحفي آخر، كتبت يف أحد املرات                  -
نت دعوة ألدباء املنطقة الشرقية للمسامهة يف إنعاش         مقالة يف جريدة الرياض، يف أعدادها األوىل كا        

عالم بعد أن نقلت خدمايت من التعليم إىل        احلركة الثقافية يف املنطقة، كنت وقتها موظفاً يف وزارة اإلِ          
ولسوء احلظ فسرت هذه املقالة على غري حقيقتها، واجتهد أبناء احلالل يف الذهاب ا كل                .  عالماِإل

 .ة أن حرمت من الكتابة لفترة من الزمنمذهب، وكانت النتيج
 الطريف يف املوضوع أنين حينما حرمت من الكتابة يف الصحافة كنت أجد جماالً واسعاً يف                  -

ذاعة، وشاركت بعدة أحاديث كانت تنقذ املوقف يف القضاء على اجلفاف املادي الذي كنت أعانيه               اِإل
 .يف ذلك الوقت

 

 :ين سؤاالً إىل األستاذ شكيب األموي قائالًويوجه األستاذ عبد الفتاح أبو مد
وما زلنا أيضاً   .   باألمس قبل أن أنسى كنا نعمل حتت مظلة معايل األستاذ عبد اهللا بلخري               -

نسترشد بآرائه، وهو أستاذنا وسيظل وحنن ال نقول أننا نتحفظ فـي هذه الليلة ونتحدث عن املاضي،                
 ذكر األستاذ شكيب األموي يف احلديث عن قافلة الزيت          فقد يكون املاضي أمتع من احلاضر، إمنا جاء       
واألستاذ شكيب له جتربة طويلة مع القافلة، وكاتباً يف          .  وعن الصحافة يف أرامكو يف املنطقة الشرقية      

 .فنريد أن نسمع أيضاً من أخبار تلك املنطقة ما يف جعبة األستاذ شكيب األموي. غريها
 

األستاذ أيب مدين فقالى األستاذ شكيب األموي طلب ولب: 
جتربتنا تعود إىل أربعني سنة مع الصحافة، مل أكن مقتصراً على           ..  حراج أشكرك على هذا اإلِ    -

شراف على ترتيبها   الكتابة يف قافلة الزيت اليت كنت أذهب من هنا إىل الظهران يف كل شهر مرة، لإلِ                
ملكة وحىت فـي اليمامة ويف كل اجلرائد       النهائي، بل كنت أساهم يومياً يف اجلرائد اليومية فـي امل          

نسان لكن ما يف شك أن جتربة الصحافة جتربة خطرية وملذة يف نفس الوقت، ويستطيع اإلِ               .  السعودية



ولكن جيب أن تكون جريئاً وخملصاً بنفس الوقت وما دمت هذه هي مثلك،             .  أن يرى ما ال يراه غريه     
وع شائك، ولكن بلباقة وبأناة وبكثري من العذوبة        فليس هناك من حرج، وتستطيع أن تتناول أي موض        

 .وإىل آخره
 لقد كان هنالك جمالت وجرائد أسبوعية وشهرية ألرامكو، ولكن كان كل حرف يترجـم               -

جنليزية أوالً، فإذا نال االستحسان مسح له بالعبور، وإذا مل ينل االستحسان فيقف عند ذلك               إىل اللغة اإلِ  
 سنة يف أرامكو، ووجدنا مصاعب كثرية جداً داخالً         ١٢ال أنا قضيت    على كل ح  .  الطريق املسدود 

 .وخارجاً
 وذات يوم من األيام توقفت جملة قافلة الزيت عن الصدور، ألن اجلهات السامية وجدت أن                 -

وذهب مدير الشركة إىل الطائف مرات ومرات دون أن يكون لذلك           .  هنالك زيغاً عن اخلط املرسوم هلا     
 .أي نتيجة
شرت األستاذ الطريقي عما جيب أن نفعله لنتمكن من عودة صدور الة، فأرشدنا إىل                است -

 .مواصلة االتصاالت، فعملنا بنصيحته واتصلنا اتصاالت متعددة حىت أفرج عن الة
 كتاباً  ١٨ ولقد نشرت كثرياً من الكتب عما كنت قد كتبته يف تلك األيام، وعندي اآلن                  -

املدينة اليت أصدرت يل حوايل عشرة كتب، وأرجو أن أوفق يف إصدار باقي              صدار، وأشكر جريدة    لِإل
 .الكتب، اليت هي يف الواقع عن اململكة وما تتمتع به، وموقعها من العامل، ومركزها يف اتمع الدويل

-             االختصار فمعذرة والسالم     وعلى كل فإين أشعر أنين قد أثقلت عليكم، كان جيب علي 
 . عليكم

 

  ))دة السفري الشاعر حسن عبد ا القرشيقصي(( 
 :مث شدا الشاعر حسن عبد اهللا القرشي بقصيدة قدم هلا بكلمة خمتصرة جاء فيها

 يف احلقيقة ال أتذكر ما ميكن أن يقدم اآلن فيما عدا قصيدة تصف حال األديب يف عصرنا وما                   -
ما أتذكره  .  رثي فيه األديب نفسه   وحنن عموماً نعيش عهد النضال ونعيش عصراً يستحق أن ي          .  يعانيه

 .هو ما قلته يف رثاء األستاذ الكبري علي أمحد باكثري، مما يصور حال األديب يف عصرنا
ــامى  ــهيد يتسـ ــرس شـ ــه عـ إنـ

. 

 ــدرب ز ــى ال ــقــف عل اً وابتســاماهو
. 

هـــزوماً مضـــاماويـــرد املـــوت م
                                                            . 

ــتا   ــيد عـ ــيد إذا القـ ــم القـ حطـ
. 

ــا  ــن ذمامـ ــر للفـ ــن خيفـ مل يكـ
. 

ىي الـــرؤراهـــب للفـــن علـــو 
. 

مـــوكب اخللـــد حمـــباً مســـتهاما
. 

ــار إىل  عاشـــق للخلـــد قـــد سـ
. 



ــته ر ــا عانقـ ــعر فَهامـ ــةُ الِشـ بـ
. 

ــداة    ــن ح ــِرد م ــاد غ ــركب ح ال
. 

ــراما  ــيه مـ ــيها جلناحـ ــق فـ يلـ
                                                            . 

ملَـــك قـــد عـــرب األرض فلـــم 
. 

ــزل ــىمل يـ ــداه يترامـ ــيه صـ  فـ
. 

كــيف انطــوى عــن عــامل.. وانطــوى 
. 

مل تـــزل أضـــواؤه جتلـــو القـــتاما
. 

مل تــزل أزهــاره ــدي الشــذى    
. 

ــا ــا م ــتحلى اُألوام ــر فاس ــريب احل ي 
. 

وشــجاه مــن مــرارات اجلــوى    
. 

ــاأبعـــد  ــباباً وحطامـ ــاد يـ ن عـ
                                                           .  

مل يعـــد يف الكـــون مـــا يؤنســـه 
. 

ــى    ــت والندام ــنقود ول ــوة الع نش
. 

 مل يعـــد بـــني الندامـــى شـــارب
. 

ــى  ــباح اليتامـ ــم ومصـ زارع احللـ
. 

ــى    ــدران األس ــني ج ــيا ب ــيس حي ل
. 

اجلــرح للغــادين غــاراً ووســاما   
. 

ــا عــريق اجلــرح كــم صــغت مــن  ي
. 

 وضـــرامااًبـــني جنبـــيك عطـــاء
                                                            . 

ــه  ــورك اجلـــرح الـــذي حتملـ بـ
. 

رى وكم أورت عراما   ـت ذك ـم جل ــك
. 

بــوركت آياتــك الكــربى الــيت    
. 

ــزحاما  ــاف ال ــن ع ــد م والســعيد اجل
. 

ــةٌ   ــاين خدعـ ــي واألمـ ــا علـ يـ
. 

ــزاما   ــتماً ل ــدنا ح ــراها يف ال ــن ي م
. 

يهـــزم اآلالم مهمـــا عـــربدت   
. 

ــا    ــيخاً وغالم ــربة ش ــدى الغ يف م
                                                            . 

ــرى    ــذا الث ــى ه ــاوينا عل ــد تس ق
. 

لعــبة املــوت كمــن قــد عــاش عامــا
. 

ــرى   ــال الس ــاً وإن ط ــش ألف ــن يع م
. 

مـثل طـيب الذكـر يسـتهوي العظاما        
. 

غـــري أن اخللـــد للذكـــر وهـــل 
. 

ــياما  ــداً وهـ ــناك وجـ ــا غـ طاملـ
. 

ــق   ــوارى عاشـ ــطني تـ ــا فلسـ يـ
. 

ــا    ــب مالم ــش يف احل خــياً مل ي باك
                                                            . 

جـــرحك القدســـي كـــم قـــبله 
. 

ــتاح الظالمــا    ــرع البغــي وجت تص
. 

ــي يــداً      ــى الباغ ــان عل ــه ك أن
. 

صـــارماً كـــان وثـــأراً وانـــتقاما
. 

ــلب يف ق   ــرياع الصـ ــتهوالـ بضـ
. 

ــا  ــذروة هام ــن ال ــوماً ع ــا حــىن ي م
. 

ــاخماً    ــربياً شـ ــذاً عـ ــان فـ كـ
. 

ــا   ــون احلطام ــناس يغش ــداً وال زاه
             .                                                

هـــب داٍج حول  ــماً واخلط ـــباس 
. 

ــا  ــتحيي العظام ــرمس ويس ــنفض ال ي
. 

ــره  ــهيٍد فكـ ــريه كـــم شـ فاذكـ
. 

ـ  ــرفة الشـ ــا ش ــاد هام مس وباألجم
. 

ــى    ــاش عل ــذي ع ــب ال ــا احل أيه
. 

ــفاء ــرياً وصــ  وســــالمااًعبقــ
. 

ــناً     ــان س ــذي ك ــروح ال ــا ال أيه
. 

ــه  ــا  فيض ــقي الغمام ــق نستس الداف
                                                            . 

واعتــــناقاً للمــــروءات فمــــن 
. 



ــاما   ــيماً وخصـ ــد إال جحـ مل تعـ
. 

ــدا   ــش ب ــنا ع ــدار ه ــب فال ر احل
. 

ــواما  ــوا س ــا زال ــناك م ــرت عي أبص
. 

ــا    ــناس كم ــالك فال ــحب األم واص
. 

ــالما   ــى األرض الس ــرأ عل ــغ فاق ناب
. 

 مــياه ــعد يف دنــ ــد يســ مل يعــ
. 

  ))كعينا((  
ــتان  ــده افتـ ــحر يهدهـ سـ

. 

عيـــناك أغنيـــتا حـــنان   
. 

ــان  ــر يفَّ اخلافقـــ وافتـــ
. 

رنــــتا فأشــــعلتا دمــــي 
. 

ــيه العاشـــقان؟   ــل فـ ضـ
. 

ــبة    ــوج احملـ ــناك أم مـ عيـ
. 

ــيذهالن  ــيان فـــ يتناغـــ
. 

ــران إذ   ــرامها وتـــ أتـــ
. 

ــوان  ــر األقحـ ــض كزهـ غـ
. 

ــيهما    ــولة فـ ــم الطفـ حلـ
. 

ــبان   ــزهو احلاجـ ــداً فيـ أبـ
. 

خفـــر يـــرف علـــيهما   
. 

إذ يغـــــرد طائـــــران 
. 

ــعادة   ــوج للسـ ــل مـ ويظـ
. 

صـــفا وشعشـــع يف الـــدنان
. 

ن الــرحيقعيــناك يــا لــو   
. 

ــان  ــق اجلمــ ــا أَلَــ يــ
. 

ــنان  ــرجس الوس ــتمات الن ــا مت ي
. 

ــزمان   ــوعد الـ ــر الـ وميطـ
. 

ــهي   ــل الشـ ــدان بالوصـ تعـ
. 

ــرهان   ــا ال ــرت أن ــن خس لك
. 

كســـبا رهـــان القلـــب   
. 

ــدان ــِذلَّ وأن يـــ أن يـــ
. 

ـ    ر يأْنــفيــا غــاديت واحلُـ
. 

للهـــــوى العلـــــوي الن
. 

متمـــرد أنـــا فـــيم قلـــيب 
. 

مـــا رفضـــت بـــه هـــوان
. 

ــندك    ــر ع ــبت األس ــر حب ح
. 

ــنفوان  ــور العـ ــوق جـ وفـ
. 

ــناد    ــدى الع ــوق ص ــب ف احل
. 

ــوجلان   ــز الصـ ــوق عـ يفـ
. 

ــع   ــرب الوديـ ــرافق الصـ أتـ
. 

ــني ــناهدان  ح ــنه ال ــل م  يط
. 

ــدر   ــاف الصـ ــدى انعطـ أهـ
. 

ــيان  ــروح اللـ ــكر الـ فيسـ
. 

ــايلني    ــني متـ ــر حـ واخلصـ
. 

ــاعران ــتلهف شــ أورى الــ
. 

ــم    ــا وكـ ــاعران همـ الشـ
. 

ــان؟  ــن مك ــبك م ــات قل نبض
. 

ــواي يف    ــل هلـ ــواك هـ أهـ
. 

ــنان  ــل اجلـ ــيش يف ظـ فنعـ
. 

ــان   ــنحك اآلمـ ــناك أمـ فهـ
. 

 . وشكراً



  ))كلمة األستاذ �بيه األ�صاري(( 
 :ألستاذ نبيه األنصاري، رئيس حترير جملة املنهل فقالمث أعطيت الكلمة ل

يقال ال عطر بعد عروس والواقع أن األستاذ حسن عبد          ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
 وكلنا نعود إىل جملسنا وإىل      ...اهللا القرشي عروسنا دوماً تنهل من شعره ومن معانيه ومن رهافة حسه            

 أهالً به يف منطقته الثانية وبني إخوانه وصحبه، ونبيه           ...اذ الفزيع موضوع جملسنا يف عريسنا األست    
وأرجو أن جييزين إخويت رؤساء التحرير احلاضرون والغائبون يف أن          .  األنصاري كرئيس حترير للمجلة   

يعرض جتربته اجلميلة والعذبة    ..  أحييه وأشيد به، فأهالً به يثري جمالس مناطق اململكة هنا وهناك            
 وأهالً به مع كل هذه الرحلة اجليدة اجلميلة اليت           ...الصرحية يف هذه األمسيات اللطيفة    والصادقة و 

 .عايشها بشوكها وبوردها حىت أمثرت باليوم وما أحلى اليوم
 وأما عن حديث األستاذ شكيب األموي بأن الصحافة لذيذة فال يعرف الشوك وليس الشوق               -

.  الفترة مجيلة ولذيذة، ولكنها اآلن صعبة وقاسية وشاقة        فصحافتهم رمبا كانت يف تلك    .  إال من يكابده  
 . رؤساء وحمررون وخمربون وصحفيون...ويشهد ا من هم على رأسها

 وأهالً بذلك االفتتاح اجليد الذي طرقه األستاذ األديب األستاذ عبد الفتاح أبو مدين، والذي               -
وأحببت ذه  .  ساحتنا رائدة نتذكرها باخلري   تناول فيه بعضاً من ذكرياته عن الرائد واليت ال زالت يف             

املداخلة الصغرية أن أعود قليالً إىل حديث األستاذ الفزيع، وأقول له مرحباً رجالً عصامياً، شققت                 
طريقك إىل اليوم، وارتفع اليوم يف نفوسنا ويف حاضرتنا بالشكل واألسلوب واملوضوعية اليت حنتاجها يف               

لو رحل أدب املنطقة الشرقية إىل املناطق األخرى نتزود من معينه             وحبذا  .  أدب املنطقة الشرقية  
وهذا ينطبق أيضاً يف دعوة أخرى إىل كل املناطق حبيث تتآخى الصحافة              .  ونتحسس عظمته وبعثه  

ويتآخى الصحفيون واألدباء والكتاب فيما بينهم، ألن البساط واحد واألرض واحدة وحنن كلنا أبناء               
 . صغائكمفأهالً وسهالً به، وشكراً ِإل. هذه اململكة اخلالدة

 

  ))قصيدة األستاذ حسني سراج(( 
 :مث شدا األستاذ حسني سراج ذه القصيدة اليت نظمها أثناء زيارته ملاربيا فقال

ــال    ــال املط ــو ط ــيب ول ــم ح فه
. 

ــدمي   ــبرييا قـ ــل أيـ ــواي بأهـ هـ
. 

ــال ِن ــك اخلصـ ــنهم تلـ ــا مـ ِعمـ
                                                            . 

لـــنا فـــتحوا صـــدورهم مقامـــاً 
. 

ــتمالوا   ــن اس ــم م ــق رغ ــاه احل جت
. 

ــدق    ــوا بص ــا زال ــوا وم ــد وقف وق
. 

إلـــيك تشـــد أيـــبرييا الـــرحال
. 

ــنا   ــم وقلـ ــاكرين هلـ ــنا شـ هتفـ
. 



لـــه انفعـــال وشـــوق العاشـــقني
. 

وســرنا مســرعني وحنــن شــوق    
. 

ــال ــارعه مجــ ــواً ال يضــ وجــ
                                                            . 

وقالــــوا إن يف ماربــــيه حبــــراً 
. 

ــوا  ــفوا وقال ــا وص ــثل م ــت م فكان
. 

ــواً   ــراً وجـ ــوا بـ ــددنا صـ شـ
. 

ــيال؟ ــنات أرى أم ذا خـــ أجـــ
. 

ــت أدري   ــول ولسـ ــيا أقـ أماريبـ
. 

ــثال   ــاً مـ ــى دومـ ــري للتقـ أمـ
. 

ــناه   ــايل بـ ــجد العـ ــيك املسـ ففـ
. 

ــالل  ــو اجلـ ــل هـ ــد اهللا جـ حبمـ
                                                            . 

ــاس   ــاله أنــ ــبح يف مصــ يســ
. 

وعفـــو اهللا كـــان هـــو الســـؤال
. 

ــى   ــرآن تتلـ ــن القـ ــات مـ وآيـ
. 

ــتالل  ــك الـ ــه تلـ ــردد رجعـ تـ
. 

ــآلذا  ــوت لـ ــاىلوصـ ــه تعـ ن بـ
. 

ــبال  ــروايب واجلـ ــه الـ ــيه بـ تتـ
. 

ــاالً   ــربيا مجــ ــباك اهللا مــ حــ
. 

وســـحر إنـــه الســـحر احلـــالل
                  .                                           

ــنما ميمـــت وجهـــي  ــاتن أيـ مفـ
. 

ففــــيك جتمعــــت أســــر وآل
. 

بـــنوت الـــدين والدنـــيا فطـــوىب 
. 

ــال    ــنهم وخ ــرى م ــلٌ ي ــال ِخ ف
. 

وصـــحب كـــاد يطـــويه ابـــتعاد 
. 

بــه مــر األحــبة حــني مالــوا    
. 

ــب    ــاك صـ ــد مسـ ــيه قـ أماربـ
. 

إىل حـــيث اســـتبوه مث زالـــوا  
                                                            . 

ــتبونا  ــركاب إىل اس ــف ال ــى خل )١(مش
. 

ــوا  ــوا مث زالـ ــيه كانـ ــاً فـ زمانـ
. 

ــي    ــراح يبك ــاد ف ــني ع ــر ح تذك
. 

ــرجال  ــنه الـ ــزلت مـ ــال زلـ مجـ
. 

علـــى شـــطآنك انتثـــر الصـــبايا 
. 

ــالل   ــو الظ ــان ه ــر ك ــذا البح وه
. 

وحـــور خلـــتهن خـــرجن تـــواً 
. 

ــوا  ــنا تعالــ ــراء يناديــ وإغــ
                                                            . 

معــارض مــن صــدوٍر عاريــات    
. 

ــالُ ــربي حمــ ــد صــ وإين عائــ
. 

لقـــد جـــئت الغـــداة ويف صـــرب 
. 

ــال  ــول وال الوصـ ــيه ال الوصـ إلـ
. 

ــبيل    ــال وال سـ ــذا اجلمـ أرى هـ
. 

أرى فــــيها يــــتاح يل اــــال
. 

طفقـــت أجـــوب شـــطآنا لعلـــي 
. 

ــال   ــت وال رحـ ــن حلقـ وال ظعـ
                                                            . 

فـــال ليلـــى لقـــيت وال ســـليمى 
. 

ــتمال   ــدي وال احـ ــرب لـ وال صـ
. 

ــدي     ــجار وح ــامر األش ــبت أس ف
. 

ــريا    ــت م ــن قال ــت م ــا قل أراه
. 

ــبين وإذ يب    ــيأس يغلـ ــاد الـ وكـ
. 

ــيا  ــي إلــ ــا روحــ إيلَّ إيلَّ يــ
. 

مـــريا يـــا حبـــية مـــا دهـــاك 
. 

                                           
 .دة قريبة من ماربيه لعدة أميال؛ وهي كلمة عربية من استىباستبونا بل )١(



ــيا    ــل وب ــيم أج ــه العل ــت ب وأن
                                                    .         

ــرى يل    ــا ج ــرى عم ــا ت ــأل ي أتس
. 

ــيا    ــناً ملـ ــربته زمـ ــد جـ لقـ
. 

فديــتك ال تقــل وضــح الفــداء    
. 

ــيا ــيه العشــ ــده وأبكــ أهدهــ
. 

ولكـــن مل أطـــق صـــرباً فحـــزين 
. 

ــيا   ــباً فتـ ــى قلـ ــالين وابتلـ بـ
. 

فكــنت أســائل الــركبان عمــن    
. 

ــيا    ــيئاً وش ــوى ش ــن اهل ــن م لَغب
                                                            . 

ــبىن    ــىي ولـ ــند وال لـ ــال هـ فـ
. 

نعـــيش هـــوى رضـــعناه ســـويا
. 

ــيين    ــا يق ــن أن ــرفت أي ــنت ع وك
. 

ــِنيا    ــه ِس ــذاب ب ــت الع ــد ذق لق
. 

بــرغم أســاك قــويل يــا مــريا     
. 

ــيا؟   ــى عل ــرى ترض ــل ت ــر ه أكفِّ
. 

ــي    ــيك عل ــئت إل ــاك ج ــرغم أس ب
. 

ــريا     ــداً م ــال أب ــا س ــري م لعم
                                                            . 

ــى  ــيب .. أأرض ــى وقل ــيف ال أرض ك
. 

فـــال هجـــر يعـــود وال ارحتـــال
. 

ــ  ــيبأماريــ ــدت إيلّ قلــ ا أعــ
. 

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))قصيدة للشاعر عبد احملسن احلليت(( 
 :مث ألقى الشاعر عبد احملسن حليت القصيدة التالية، مقدماً هلا بالكلمة املوجزة التالية

 األستاذ الشاعر حسن القرشي الرائعة قد جرتين        كانت مرثية ..   أسعد اهللا مساكم مجيعاً باخلري     -
وما دمنا ندور يف فلك     "  وهم"  :بقافيتها إىل أنفاق ذاكريت، ألتذكر قصيدة نظمتها قبل سنتني عنواا          

 .الغزل فهي غزلية
ليـــتين مل أكـــن بـــدأت الكالمـــا

. 

ــراماً     ــرته غ ــت فس ــا قل ــل م ك
. 

ــياما  ــوعة وهـ ــنه لـ ــت مـ خلقـ
                                                            . 

ــيقاً   ــت حــني كــنت رق ــا قل كــل م
. 

ــا   ــنت ال أزال غالمـ ــنما كـ حيـ
. 

ــيب    ــات ح ــا حكاي ــنت أروي هل ك
. 

 وانســـجاماوشـــروداً ومـــتعةً 
. 

ــدوءاً    ــت ه ــا وكان ــنت أروي هل ك
. 

ــاما  ــت ابتس ــذ رأي ــبت م ــيف أحب ك
. 

را وأروي ـه يس ـن وج ـي ع ـكنت أحك  
. 

ــنا نربــــ  ــاملكاتيبــ ي احلمامــ
                                                            . 

ــنا     ــني ك ــنا ح ــيل حب ــن مراس ع
. 

ــاما  ــوي خص ــي نس ــوم لك نصــف ي
. 

ــي    ــف نقض ــى اهلوات ــنا عل ــني ك ح
. 

مل تــــزل يف مكاــــا أحالمــــا
. 

ومواعـــيدنا الـــيت كـــم صـــنعنا 
. 

ــا  ــوبه مث نامـ ــوهم ثـ ــع الـ خلـ
. 

ــيها   ــا ويف مقلتـ ــنت أروي هلـ كـ
. 



كـــل حـــيب القـــدمي واألنســـاما
                                  .                           

حســـبت أنـــين تذكـــرت معهـــا 
. 

رأيـــت اهلـــوى ـــا والســـهاما
. 

وبـــأين حـــني التقـــيت بعينـــيها 
. 

نظْـــرتيها غـــرقت فـــيها غـــراما
. 

ــناً    ــت حيـ ــا تأملـ ــأين ملـ وبـ
. 

ــياما   ــنادقاً وخـ ــبين فـ ــنه تـ مـ
. 

جـــرها ومههـــا بعـــيداً فـــراحت 
. 

كــيف صــارت روايــيت أفالمــا   
                                                            . 

ــنت أدري    ــا ك ــا وم ــنت أروي هل ك
. 

  ...وشكراً
 

  ))اخلتام(( 
وختم احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بكلمة خمتصرة شكر فيها ضيفه               

 :حلضور فقالوا
 شكراً لكم مجيعاً، وأكرر الشكر لألخ خليل الفزيع لتفضله باحلضور وأود أن أذكركـم أن               -

ضيفنا يف األمسية القادمة هو األستاذ الشاعر البحراين عبد الرمحن رفيع، وأنه ليسعدين مشاركتكم                
 .وتشريفكم مجيعاً والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

• • • 
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