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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
آله احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا وعلى            .   بسم اهللا الرمحن الرحيم     -

وأصحابه ومن وااله أما بعد، حضرات الضيوف الكرام، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد اهللا               
مساَءكم بكل خري وأهالً ومرحباً بكم إىل ملتقى جديد من ملتقيات األدب والثقافة والفكر، بامسكم                

 . احلازميوباسم صاحب الدار نرحب بضيفنا الكرمي هلذه الليلة الدكتور منصور إبراهيم
 وتلقى تعليمه االبتدائي    ١٣٥٤ الدكتور منصور إبراهيم احلازمي ولد مبكة املكرمة سنة            -

، والتحق بقسم اللغة العربية وآداا بكلية       ١٣٧٤والثانوي يف مدارسها، مث ابتِعث إىل القاهرة سنة          
احداً باملدرسة   و عمل إثر خترجه عاماً   .  ١٣٧٨اآلداب جامعة القاهرة، وحاز على ليسانسها سنة         

 إىل الرياض ليعمل معيداً بكلية      ١٣٧٩الثانوية النموذجية مبدينة امللك سعود جبدة مث انتقل يف سنة            
 إىل لندن والتحق مبدرسة الدراسات الشرقية       ١٣٨٠وابتِعث يف بداية سنة     .  اآلداب جبامعة امللك سعود   

 العريب احلديث من جامعة لندن وكان       واألفريقية جبامعة لندن وحصل على درجة الدكتوراة يف األدب        
 .١٣٨٦وذلك يف عام " الرواية التارخيية يف األدب العريب احلديث"عنوان أطروحته للدكتوراة 

 بعد عودته للوطن عين مدرساً بقسم اللغة العربية يف كلية اآلداب جامعة امللك سعود سنة                  -
، مث على مرتبة    ١٣٨٩اذ مساعد سنة    ، وتدرج يف الترقيات العلمية فحصل على مرتبة أست         ١٣٨٦

، وعين عميداً لكلية اآلداب من سنة       ١٣٩٨، وأخرياً على مرتبة أستاذ سنة       ١٣٩٤أستاذ مشارك سنة    
، مث عني بعد    ١٣٩٩   و ١٣٩٧، فرئيساً لقسم اللغة العربية وآداا بني سنتي         ١٣٩٦ إىل سنة    ١٣٩٢

، مث انتخب مرة أخرى     ١٤٠٤ إىل سنة    ١٤٠١نة  ذلك عميداً ملعهد الدراسات اجلامعية للبنات من س       
 .، وال يزال١٤٠٥رئيساً لقسم اللغة العربية سنة 

 :نشاطه األديب والثقايف
 ١٣٩٢ إىل سنة    ١٣٩٠ جامعة امللك سعود وقد رأس حتريرها من سنة          - أسس جملة كلية اآلداب      -١

 جامعة امللك   - اآلداب    وكانت أول جملة علمية تصدر يف كلية       ١٤٠١ويف فترات متفرقة حىت سنة      
سعود، بل أول جملة جامعية علمية تعين باآلداب والعلوم االجتماعية على مستوى اململكة وقد نشر               



نسانية وهي معروفة يف معظم     ا الكثري من البحوث األكادميية املهمة يف شىت فروع املعرفة اإلِ            
 .اجلامعات واملكتبات يف أحناء العامل

 .١٣٩٥لة الدارة من عام  عضو هيئة حترير جم-٢
 . عضو يف اللجنة العليا جلائزة الدولة التقديرية يف األدب-٣
 . انتخب عدة سنوات عضواً بلجنة االختيار جلائزة امللك فيصل العاملية يف األدب العريب-٤
وحصل  عمل عضواً يف اللجنة العليا للتخطيط الشامل للثقافة العربية التابعة جلامعة الدول العربية،               -٥

 .على امليدالية الذهبية الكربى على عمله ذه اللجنة من املنظمة
 . عضو النادي األديب بالرياض-٦
جامعة الرياض عام   :  مؤمتر رسالة اجلامعة  :   مثل بالده يف عدة مؤمترات حملية وعربية وعاملية منها          -٧

 مؤمتر  -  ١٣٩٤ة عام   جامعة امللك عبد العزيز مبكة املكرم     :   مؤمتر األدباء السعوديني   -  ١٣٩٥
 -  ١٣٩٣ مؤمتر املستشرقني بباريس     -  ١٣٩٤اجلامعة األمريكية ببريوت    :  مستقبل األدب والعلوم  

سالمي يف ثقافة    مؤمتر الوجود العريب اإلِ    -  ١٣٩٦املؤمتر العاملي للمكتبات سيول كوريا اجلنوبية       
 مؤمتر رابطة   - هجرية   ١٤٠٠ مؤمتر احلضارة اإلسالمية واليابان طوكيو       -  ١٣٩٩الغرب إيطاليا   

 .١٤٠٨أدباء العامل سيول كوريا اجلنوبية 
 :الكتب) أ: (املؤلفات

رسالة دكتوراة باللغة اإلجنليزية، قدمت ملدرسة       :  الرواية التارخيية يف األدب العريب احلديث      :  أوالً
 .١٩٦٦الدراسات الشرقية واألفريقية جبامعة لندن يف يوليو 

 .١٣٩٠الرياض . مطابع اجلزيرة، طبعة واحدة. ديد كاتب الروايةحممد فريد أبو ح: ثانياً
صحيفة :  معجم املصادر الصحفية لدراسة األدب والفكر باململكة العربية السعودية، اجلزء األول          :  ثالثاً

املطابع )  ١(العدد  .  األدب):  ٥(مطبوعات جامعة الرياض العدد     .  ١٣٤٣  -  ١٣٤٢أم القرى   
 .١٣٩٤حدة، الرياض األهلية لألوفست، طبعة وا

، طبعة  ١٤٠١دار العلوم للطباعة والنشر الرياض       .  فن القصة يف األدب السعودي احلديث      :  رابعاً
 .واحدة
 ).ديوان شعر(، ١٤٠١الرياض . دار العلوم للطباعة والنشر، طبعة واحدة. أشواق وحكايات: خامساً
 .١٤٠٥الرياض . عة واحدةدار العلوم للطباعة والنشر، طب. يف البحث عن الواقع: سادساً
 .١٤١٠الرياض . مواقف نقدية، دار الصايف، طبعة واحدة: سابعاً

 احملاوالت  -.  جملة املنهل   : تطور الرواية التارخيية يف األدب العريب احلديث        -  :بعض البحوث )  ب(
 كلية  جملة:   تقرير أويل عن وادي آالب     -.  جملة العرب :  األوىل لنقد القصة يف األدب العريب احلديث      



 علي أمحد   -.  جملة الدارة :  مشكلة األقلية يف الرواية التارخيية اللبنانية     .   جامعة الرياض  -اآلداب  
شوقي يف حماوالته   .  جملة كلية اآلداب جبامعة الرياض    :  حبث باللغة اإلجنليزية  :  باكثري والرواية التارخيية  

. دارةـلة ال ـجم:  يرة العرب  رحالت العرب إىل جز    -.  ملف الثقافة والفنون، الرياض   :  القصصية
حماضرة ألقيت جبامعة امللك سعود مبناسبة احلفل الثاين جلائزة         :   حملات من أدبنا السعودي املعاصر     -

 أضواء  -.   صفحة ٢٦، وقد طبعتها أمانة اجلائزة يف كتيب من         ١٤٠٤الدولة التقديرية لألدب لعام     
حبث تلي يف امللتقى األديب للقصة القصرية       :  على تطور القصة القصرية يف اململكة العربية السعودية       

، وقد نشر يف    ١٩٨٩ من يناير    ١٨  -  ١٦يف دول جملس التعاون الذي عقد بالكويت يف الفترة من           
ورقة عمل نوقشت يف الندوة الكربى      :   البيئة احمللية يف قصة أمحد السباعي      -.  جملة البيان الكويتية  

 .١٤٠٨ باجلنادرية يف الرياض للمهرجان الوطين الرابع للتراث والثقافة
 :مشاركات أخرى

 : اشترك يف إعداد الكتابني التاليني-
 .مترمجة إىل اللغة اإلجنليزية:  خمتارات من أدب اجلزيرة العربية-
 .١٤٠٧املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الكويت :  اخلطة الشاملة للثقافة العربية-
 

ب االثنينية نرحب بضيفنا الكرمي ونلتقي اآلن مع أديبنا الكبري           مرة أخرى بامسكم وباسم صاح     -
 . األستاذ حممد حسني زيدان ليلقي كلمته يف هذه املناسبة

 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :مث ألقى األستاذ حممد حسني زيدان كلمته قائالً

نا حممد رسول اهللا، وعلى آله       بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا والصالة والسالم على سيد          -
 .وصحبه أمجعني

 ماذا أقول عن الدكتور احلازمي، مل أعرفه تلميذاً وأنا معلم صبيان ألنه مل يتعلم علي فهو مكي                  -
 يعلم الطلبة ولكين عرفته كل املعرفة بأنه منصور بن إبراهيم           وأنا مدين، ومل أعرفه طالباً فما كنت أستاذاً       

قال املتحدث قبلي أن منصوراً منتشر، االنتشار ال يفيد إال إذا كان املنتشر               بن عائج احلازمي، لقد     
منتصراً، ومنصور احلازمي يف كل ما وضع ويف كل ما حترك كان ينتصر دائماً، ذلك ألنه خمِلص،                    

خالص من أبيه إبراهيم بن عائج أنتم ال تعرفون أباه أما أنا            إخالصه علمه، إخالصه كونه ورث ذلك اإلِ      
. ماذا تعين كلمة احلازمي؟ كلمة احلازمي تعين أنه من هذا البلد، من وادي الصفراء، من بدر               ..  فهفأعر

إنك تتعنصر عليه، حزنت ولكين كتبت، كيف       :  إن منصور يقول  :  يوماً ما منّ أحدهم بيين وبينه قائالً      



ء ميثلها أبوك   أتعنصر عليك وأعراقك على وادي الرمة ميثلها ابن حنيت، وأعراقك على وادي الصفرا             
.. إبراهيم بن عائج فهو وطين صرف، عائج مل ينصرف عن العلم وإمنا كل تصرفه أنه أصبح العامل فينا                  

زاملته عضواً يف جلنة اجلائزة وهو اآلن كأنه وزمالءه ينوبون عين يف جملة الدارة فهم أعضاء يف حتريرها،                  
.. م عضلي ومنصور كان عضلي ونفسي     وأما أنا فأعجزين عضلي عن أن أكون هناك ولكنهم كانوا ه          

مثَّل قبائل العرب كلها يف الكيان الكبري يوم        ..  من أبوه إبراهيم بن عائج؟ أبوه رأس من رؤوس احلوازم         
املؤمتر اِإلسالمي األول الذي عقد يف مكة، كان ميثل كل القبائل وال أريد أن أعددها، فكأنه كان ميثل                  

 إليه ومن معه كالشريف شرف عدنان وغريه، كانوا عوناً لعبد            هو ومن .  احلجاز كله يف ذلك املؤمتر    
 .العزيز وكانوا عوناً لتأسيس هذا الكيان الكبري

 فإبراهيم بن عائج مل يكن نكرة ومنصور مل يكن نكرة وإمنا هم كل املعرفة لنا، فأبوه عظيم من                   -
قدم بنا إىل قدام، ومنصور كذلك مل       عظمائنا، مثل الدور الوطين، ال يريد أن يرجع بنا إىل الوراء وإمنا ت            

 .يرد أن يرجع إىل الوراء فكل ما فعله كان متقدماً به، يتقدم إلينا منتشراً ومنتصراً
 منصور احلازمي حزم أمره على أن يكون كبرياً ال متكرباً، فيه كربياء ولكن يلبس ذه                   -

لماء، هلذا أحييه والكالم كثري ولكين      الكربياء التواضع، تواضع العلماء، وكربياء العلماء، فهو من الع        
تعودت االختصار وال أريد أن أطيل يرحم اهللا أباه ويكمل عليه حياته ويطيل عمره، ينتشر وينتشر                  

 . لينتصر وينتصر، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة الدكتور عبد الرمحن األ�صاري(( 
امعة امللك سعود   جبي عميد كلية اآلداب     مث تعطى الكلمة للدكتور عبد الرمحن األنصار      

 :فيقول
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن                 -
 .وااله

 احلقيقة أنا سعيد ذه الليلة املباركة، يف هذه الدارة اليت جتمع وجهاء القوم من مفكرين                   -
 بزميل يل وصديق وأعتقد إن االحتفال بالدكتور منصور احلازمي          وعلماء، وهؤالء كلهم جاءوا حيتفلون    

هو احتفال جبيل له دور كبري يف مسرية الثقافة باململكة العربية السعودية، احلقيقة إن الدكتور منصور                 
من أولئك الشباب الذين جاءوا يف الثمانينات إىل هذا البلد وكلهم أمل وحتفز وطموح، مل تغرهم                  

رهم املراكز ولكنهم دفنوا رؤوسهم بني الكتب وبني األقالم واحملابر، وكتبوا بكل قوة              املناصب ومل تغ  
وبكل طموح، كتبوا تراث هذا البلد وكتبوا عن فكر هذا البلد وكتبوا عن ثقافة هذا البلد، كان                   
منصور احلازمي أحد هؤالء الرواد، الذين محلوا مشعل الكتابة عن األدب احلديث فأنصف الرواد                



ين سبقوه، جنده يف آخر كتاب أصدره، وقد أهدانيه الليلة املاضية، جنده أنصف كل أديب من أدباء                 الذ
هذه اململكة وكل أديب من احلجاز الذين قدموا كثرياً من العطاء وقد عفا عليهم الزمن وقد نسيهم                  

 ينفض عنهم   الشباب، ولكن منصور احلازمي بكل خلفيته التراثية وبكل خلفيته احلضارية استطاع أن            
غبار الزمن وأن ينشرهم للناس ليقرؤوا هلم من جديد، وليشري إىل عطائهم، وليشري إىل كل ما قدموه                  

 .هلذا البلد
، عدنا كما قلت وكلنا حتفز وطموح وكان أول عمل          ١٣٨٦ عندما عدنا من بريطانيا يف سنة        -

منطقته، عن قريته، عن باديته عن      يل وله قدمناه سوياً يف أول عدد من جملة كلية اآلداب هو حبث عن                
ثار أوادي آالب، تكلم هو عن املنطقة جغرافياً وتكلمت أنا عن املنطقة أثرياً ودرست كتابات آالب، و               

 .هذا الكتيب الصغري بعض الضجة، ولكنه كان عمالً علمياً خملصاً من منصور احلازمي ومين
زمي إىل ما وصل إليه بكل جد        وسارت القافلة، كل يسري على طريقه ووصل منصور احلا          -

وبكل إخالص ونرجو أن يكون هذا االحتفال بداية خري وبداية عمل جليل يقوم به منصور احلازمي                 
فيما تبقى له، وأرجو إن شاء اهللا أن حنتفل يف يوم ما بشيء أكرب وأجلّ من هذا االحتفال يقدم إىل                      

 . منصور احلازمي، وشكراً جزيالً

  )) ا الشهيلكلمة األستاذ عبد (( 
مث يتحدث األستاذ عبد اهللا الشهيل رئيس األندية األدبية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب              

 :مشاركاً يف االحتفاء بالدكتور احلازمي قائالً
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني-
 .من اهللا ورمحة وبركة، وأسعد اهللا مساءكم أيها اجلمع الكرمي سالم عليكم -
 يف املناسبات النافعة يتطلع املرُء احملب ملشاركة إن فعالً أو قوالً أو عمالً، لقد كنا البارحة يف                   -

سياحة فكرية ممتعة نظمها النادي األديب الثقايف جبدة وكانت ناجحة بدرجة االمتياز كالعادة طبعاً،                
د الفضل فيه لس إدارته برئاسة أستاذنا عبد الفتاح أيب مدين، وها حنن             وتتابع جناحات نادي جدة عائ    

الليلة يف رحاب العلم والكرم فاملكرم واملكرم ومجيعكم لكم يف نفوس املخلصني مكانة خاصة وألنه من                
م إن األستاذ عبد املقصود خوجه استطاع مبا له من فه         :  العسري ذكر اجلميع فامسحوا يل أن أخص فأقول       

عميق وثقافة غزيرة، استطاع أن يتفهم دور املثقف وأن العناية بالثقافة متكّن األمة من تأسيس قيم                  
 .حضارية قادرة على مواجهة التحديات، وال غرو وهو املثقف تربية واطالعاً واستجابة لكل نداء خري

ستاذاً متخصصاً   بالنسبة لألستاذ الدكتور منصور احلازمي فكلكم يعرفه رائداً أكادميياً وأ            -
وال شك أن هذا التكرمي دليل على أن يف بلدنا من حيس بقيمة             .  وكاتباً متمكناً وناقداً متفحصاً ومبدعاً    



املتميزين، هذه القيمة اليت جيب أن حنفظها وحنافظ عليها وننميها، وهذا اإلحساس جذّرته فينا الدولة                
 .أعزها اهللا
ي صداقة متنها مسو تواضعه، ومودة بعدها عمق فكره،          إن بيين وبني األستاذ الدكتور احلازم      -

وشعوراً ينميِه دائماً دفق إنسانيته، ال أود أن أطيل فإطالة مثلي ال تفيد وال متتع، وشكراً لكم والسالم                  
 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
 :اين حيث قالمث تعطى الكلمة ملعايل الدكتور حممد عبده مي

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله                   -
وصحبه أمجعني، مرحباً بالزمالء الكرام الذين أسعدنا جداً أن نلتقي م الليلة وبصورة خاصة أخي                 

يل الدكتور منصور احلازمي    الزميل الدكتور منصور احلازمي الذي حنتفي به الليلة، وعندما حنتفي بالزم          
حنس بذلك الزخم الذي غفلنا عنه فترة طويلة من الزمن واطلع الناس وتابعوا مسامهاته ومسامهة                  

: زمالئه، ولكننا لسبب أو آلخر شغلتنا ظروف احلياة أن نتوقف حلظة لنحيي مثل هؤالء الرجال                 
 عزت اخلطاب، هؤالء الزمالء     الدكتور منصور احلازمي، الدكتور عبد الرمحن األنصاري، الدكتور        

الذين عشنا معهم يف رحاب جامعة الرياض وظلوا يف مسامهات متصلة ومتواصلة كما ذكر أخي                  
الدكتور عبد الرمحن األنصاري وكرهوا أن يزامحوا يف املناصب أو حيرصوا على جاه أو حنو ذلك،                  

غم غفلتهم عن اإلعالن عن أنفسهم      واهتموا بالعلم، وشاء اهللا أن يكرمهم فيربزوا يف هذا اال، ور           
ورغم بعدهم عن الدعاية إال أن ما قاموا به فرض نفسه على الوسط األديب والثقايف واآلثاري يف البالد،                  
وأنا أشعر برغبة يف أن أشد على يد الزميل الدكتور منصور احلازمي بصورة خاصة ألنه تصدى جلوانب                 

 السعودية، وتلك اللمحات اليت حرص على أن يربزها يف طابع           مشرقة يف تاريخ أدبنا يف اململكة العربية      
نقدي مبدع كانت إضافات أقل ما يقال عنها إا إضافات أكادميية حمترمة، وإنين وأنا أنضم إىل ركب                 
زمالئي الليلة يف أن حنيي الزميل والصديق واألستاذ منصور احلازمي، وباملناسبة فقد درس يف جامعة                 

 .زال طالباً ا، ذكرت هذا حفظاً حلقوق السن حىت ال ختتلط األمورالرياض وأنا ما أ
 احلقيقة إن الدكتور منصور والدكتور عزت خطاب والدكتور األنصاري ومجلة الزمالء               -

: كان هلم فضل كبري يف ضة جوانب أساسية يف جامعة امللك سعود            ..  واألساتذة يف جامعة الرياض   
 خرياً وأسأل اهللا أن ميد يف عمرهم ويوفقهم ملزيد من العطاء وأن يأخذ              جامعة الرياض سابقاً، جزاهم اهللا    

بأيديهم وأن يوفقنا لتكرميهم واالعتزاز م وأن نشد على أيديهم دائماً واهللا من وراء القصد، والسالم                
 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 : عبد الفتاح أبو مدين رئيس نادي جدة األديب قائالًمث يتصدى للحديث األستاذ

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى، والصالة والسالم                 -
وبعد، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،      .  على النيب املصطفى سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني         

ضل األديب الكاتب األستاذ عبد اهللا الشهيل على ثنائه العطر على        أخلَص الشكر والتقدير لصديقي املنا    
نادي جدة، ونادي جدة جزء من الرئاسة العامة وجزء من إدارة األندية وإذا كان هناك جناح حققه هذا                  
النادي فهو يرجع إىل إدارته وإىل عونه وإىل توجيهه، فاملكان باملكني كما يقولون، أشكره من األعماق                

 .ظن أن هذا الثناء حيملنا الكثري من أداء الواجب لنقدم ونعطي أكثر مما ينبغي، نرجو اهللا العونوأكرب ال
 أما احلديث عن الدكتور احلازمي فكنت أقرؤه من بعيد وكنت أمسع عنه من بعيد وحضرت                 -

حديثه بعض الندوات اليت كان يديرها فكنت أراه دكتاتورياً يبدأ املتحدث فال يكمل العشر دقائق من                
حىت يدق له على الكأس ليتوقف وهو مل يقل شيئاً فقلت إن له من امسه نصيباً، ويف العام املاضي ترافقنا                    
إىل بغداد حنضر املربد هناك وعشنا أياماً ماتعة تعرفت فيها على الدكتور احلازمي فغريت رأيي يف                   

واحلزم شرط من شروط الرجولة     دكتاتوريته ولكنين ما زلت أعتربه حازماً ألن له من امسه نصيباً،              
 .وأساس من أساساا

 وكنت أقرأ له يف الرياض وأقرأ له بعض ما كتب ولكنه يف ليلة البارحة حينما كان يتحدث                   -
عن القصة والرواية وتاريخ القصة والرواية كان حديث العاِلم ألنه أحاط باملوضوع الذي حضر له،                

 خوف بأن يف نادي جدة غيالناً يتصدون لكل ما يقدم هلذا             ولعله قد فرغ له وقتاً طويالً، ولعله قد        
النادي ولكن الدكتور منصور ال ينسحب عليه هذا التعبري ألنه متمكن مما يقول ومما يكتب ومما يذيع،                 
فهو يكتب يف النقد ويكتب يف األدب ويكتب يف الشعر ويكتب يف تاريخ القصة والرواية وله باع                   

وأعتقد وأرجو أن ال أكون خمطئاً أن الوظيفة قد صرفته           .  طموحه ثانياً طويل من الزمن أوالً ومن       
والعمل اإلداري حيول اإلنسان الذي له مواهب إىل أعمال إدارية تصرفه عن اإلنتاج، ولو فرغ                  
الدكتور احلازمي لعمله األديب لكان أعطاه الكثري والكثري من املبدع املمتع، لقد أمتع وأبدع البارحة،                

رجو أن ينجزه وهذه فرصة أقوهلا ذه املناسبة فحديث البارحة كان حديثاً طويالً وكان                وله وعد أ  
حيتاج إىل أيام لنكمل احلديث عن أدبنا يف آثار الدارسني، لكي نلم بالنقد وباحلديث عن الشعر وعن                  

 ووعد  القصة يف مدى ستني عاماً فهذا حيتاج إىل جهود وحيتاج إىل زمن، وقد وعد الدكتور احلازمي                 
زمياله الدكتور عبد اهللا املعطاين والدكتور حممد عيد اخلطراوي أن يفرغوا مجيعاً هلذا العمل فيقدموا لنا                

ووعد الدكتور عبد الرمحن األنصاري بأنه سيكتب        .  دراسة مستكملة يف كتاب ننشره إن شاء اهللا        



قادرون بإذن اهللا على إجنازه،     املقدمة بعد أن يؤلف الكتاب، إنين أحل يف هذا املوضوع لكي ينجز وهم              
ولكن أعباء الوظيفة اإلدارية تظل خانقة للدكتور األنصاري وللدكتور احلازمي، وهي ضريبة وطنية               

 .تؤدى ال مفر منها
 والدكتور األنصاري قدم الكثري يف التاريخ ويف اآلثار، وأخرج لنا كنوزاً من اآلثار ما كنا                  -

صل إليها بسهولة فوراءها جهود ومشاق وعناء ونصب ومتاعب ال حد           لنعرفها، وهذه الكنوز ما كنا لن     
هلا ولكن طموح الشباب، طموح الطاحمني ال حيده مصاعب وال متاعب، أرجو له ولصديقي احلازمي                
الذي سعدت مبعرفته عن قرب بعد أن كنت متجهماً أو كنت متردداً بسبب قسوته حني إدارته بعض                  

 مسحاً، وهو خري رفيق، وهذا حمكه السفر، فالسفر حمك ملعرفة صديقك أو             الندوات، لكنين عرفته رجالً   
 .الرفيق قبل الطريق: صاحبك، لذلك قال سيدنا عمر

 وإين أغتنم هذه الفرصة ألشكر صديقي عبد املقصود على حرصه الشديد على تكرمي الرجال               -
 هلذا الوطن الذي يستحق أن       العاملني املخلصني الذين يعملون جبد واجتهاد ألداء الواجب الكبري          

 . يضحي يف سبيله، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة األستاذ عابد خز�دار(( 
 :مث أعطيت الكلمة للناقد األستاذ عابد خزندار فقال

ليست هذه خطبة، فلن أفتتحها مبا تفتتح به اخلطب، ولو          .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
محد اهللا دائماً على كل حال من سحيل ومربم، وقلت إا دردشة ألنين أريد أن أحتدث عن                 أين بالطبع أ  

بعض ذكريايت مع الزميل منصور احلازمي، كنا يف القاهرة مجيعاً أنا وهو والدكتور عبد اهللا املهييب                   
كلية والدكتور حممد الشامخ ومن ال حيضرين أمساؤهم، واختارين زمالئي رئيساً لتحرير صحيفة ال               

بالقاهرة، واكتشفت بعد مدة أنين ال أستحق هذا املنصب أبداً خاصة والدكتور منصور موجود                 
والدكتور الشامخ موجود، ويف العام التايل رفضت التجديد رفضاً باتاً، وقررت أن أتوقف عن الكتابة                

 األنصاري  وفعالً حدث ذلك وعدت إىل الوطن، ورمبا قبل قليل من الوقت الذي عاد إليه الدكتور                
والدكتور احلازمي والدكتور الشامخ، وبدأت أتابع ما يكتبونه يف الصحف احمللية آنذاك، كما أنين                
كنت اتصل م بني احلني واحلني واتصل أيضاً ببعض زمالئهم من األساتذة الوافدين كالدكتور علي                

قدين ال يقلون قدرة ومتكّناً     جواد الطاهر، واكتشفت أنه أصبح لدينا جيل من الرواد األكادمييني والنا           
وإبداعاً من اجليل األول يف مصر جيل طه حسني وزكي مبارك وأمني اخلويل وأمحد أمني، أصبح لدينا                  

 .باحثون أدبيون وأدباء يف نفس الوقت



 وتتابعت األيام وجاء بعدهم زمالء آخرون ساروا على نفس الطريق، ال حتضرين كل األمساء                -
 املثال ال احلصر الدكتور نعيمان عثمان، سعد البازعي، والدكتور عبد اهللا             ولكين أتذكر على سبيل   

 .الغذامي وغريهم
 ما أريد أن أقوله هو أنه قد أصبح لدينا طليعة أدبية وفكرية؛ أي أصبح لنا فكر وثقافة، هلذا                    -

البلد، أدب  فإن الدور الذي لعبه الدكتور احلازمي وزمالؤه دور ال ينكر يف تأسيس أدب جديد يف هذا                 
مل حيدث قطيعة مع املاضي، والدليل على ذلك الدراسات اليت قام ا الدكتور منصور ألدباء احلجاز                 
وخاصة األستاذ أمحد السباعي أي أنه أدب انطلق من التراث ليجدده، واألصالة احلقيقية كما أقول                 

نين أريد هنا أن أشكر األستاذ عبد       دائماً هي التجديد، أما التقليد فليس فيه أية أصالة، وهلذا أيضاً فإ            
املقصود لبادرته العظيمة يف تكرمي هؤالء الرواد، وأرجو أن يأيت دور الدكتور األنصاري والدكتور                

 . الشامخ والدكتور عزت خطاب وغريهم من أدباء هذا الرعيل، شكراً، والسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))كلمة الدكتور فهد العرابي احلارثي(( 
 :طيت الكلمة للدكتور فهد العرايب احلارثي رئيس حترير جملة اليمامة قالمث أع

إنين أصل للتو من الرياض من أجل األستاذ الدكتور منصور احلازمي           .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
ومن أجل أن ألتقي ذه الوجوه الكرمية وما كنت أود أن كتب كلمة ذه املناسبة؛ كنت أود أن أقوهلا                   

، هلذا فإنين أود أن تعذروين ألي اضطراب يأيت على هذه الكلمة، وهي بالتأكيد ستأيت خمتلفة عن                 ارجتاالً
كل الكلمات اليت استمعتم إليها، أوالً ألننا اعتدنا أن نداعب الدكتور منصور يف الكلية، وثانياً ألين                 

 .كتبتها يف ظروف نفسية غري طبيعية
ألول من األكادمييني السعوديني يوم كان الدكتور شيئاً        نتذكر جيداً اآلن ذلك اجليل ا     :   أقول -

عظيماً كائناً نادراً له رقبة طويلة وساقان حنيالن وجناحان غزيران، أجل، حامل الدكتوراة كانت له يف                
تلك األيام أجنحة وهذا هو الفارق الذي كان جيعله خمتلفاً عن غريه من الناس فهو ميشي يف الشارع                   

ا اآلخرون فعلى الرصيف املقابل له ميشون يف حماذاته يتأملون اجلناحني طبعاً             مأعلى رصيف وحده،    
العقال وخيالء اخلطوة، الدكاترة يف عمومهم يف تلك األيام كانوا من ذوي السترة                   )١(وكشخة

 .فقد كانوا ندرة الشوق وتطلع املستقبل" العقال"و " الغترة"والبنطلون، أما دكاترة 
 باحلب، املخضل بالغبطة كان منصور وزمالؤه القليلون فاكهة املكان،           يف ذلك الزمن الرغد    -

كانوا ميشون على الرصيف وحدهم، يدخنون السجائر الفاخرة وحدهم والناس ينظرون إليهم من بعيد              

                                           
 .كلمة يستخدمها العامة للداللة على املغاالة يف هيئة امللبسالكشخة  )١(



يف كربياء، أجل يف كربياء ومل ال؟ فقد كانوا نافذتنا األوىل على العلم يوم كان مطوع املسجد يف قرانا                    
هو كل شيء هو املدرس الذي يعلم األطفال والفلكي الذي حيدد مواقع املاء ومواسم املطر                 النائية  

والقاضي الذي حيكم بني الناس واملأذون الذي يزوجهم والطبيب الذي يطرد عنهم اجلن ويفك عن                 
صدورهم السحر ويعلق يف أذرعتهم الرقى والتمائم والتعاويذ، يومها بالطبع وغري الطبع كانت                

 الحظوا أنين أستخدم مفردة زمرته مكان زمالئه        –وراة شنة ورنة، وكان منصور احلازمي وزمرته        للدكت
يف :   كان منصور احلازمي وزمرته يفردون أجنحتهم يف الفضاء ليشغلوه كله           –لضرورات غري بريئة    

وزمرته يف  اإلذاعة، يف التلفاز، يف الندوات، يف املؤمترات، ال تكاد ترى سوى أولئك الدكاترة منصور                
أثوام النقية وجباههم اللماعة، يفتون يف كل شيء، ويدلون بالرأي يف أي موضوع، ويقدمون املشورة               
يف أي هم أو مشكلة، يتحدثون يف التاريخ ويف األدب واجلغرافيا والكيمياء والرياضيات، والفيزياء،               

يات التجميل، وصناعة العطور، أجل     وتلوث البيئة، واألمراض الفريوسية، وأوبئة املناطق احلارة، وعمل       
 .فهم دكاترة وقد أوتوا من العلم كثرياً، والناس يف مقابلهم مل ينالوا من نور الفهم والعقل إال القليل

 لكن هذه األة مل تلبث أن تالشت فأضحى منصور احلازمي وزمرته يأخذون يف املكان ركناً                 -
اترة والسماء يف عليائها ال متطر هي األخرى إال دكاترة،          قصياً، الزمحة الزمحة فاألرض ال تنبت إال دك       

واجلميع يقفون بل يكتظون على أبواب التلفاز واإلذاعة والصحف واألندية ينتظرون دورهم يف الكالم              
 .وإسداء النصح وتقدمي الفتوى

 فجأة اختلط احلابل بالنابل والغث بالسمني، فتحت كل حجر دكتور وتأكد من حقيبتك                -
ة أو حىت جيبك فلرمبا عثرت فيها أو فيه على دكتور خيرج عليك فارداً جناحيه ماداً عنقه مدلياً                   اليدوي

 .لسانه يريد أن يأخذ دوره يف الكالم بينك وبني عائلتك
 أجل منصور احلازمي وزمرته مل يعودوا ميشون وحدهم على الرصيف، بل مل يعد هناك رصيف                -

ون التعساء، فاألرصفة كلها مشغولة بالدكاترة اجلدد، جيل أكتوبر          أصالً ميشي عليه الناس أو املواطن     
كما يسميهم الدكتور أمحد خالد البديل زميل منصور وأحد دكاترة الكشخة يف الزمن األول، واحلق                
قبل هذا وبعده هو أن منصوراً وزمالءه األوائل قد غادروا املكان أو اختذوا ذلك الركن القصي للزمن                 

دما كثر الضجيج وتعالت األصوات وتصاعد الغبار والدخان إىل عنان السماء كانوا             املناسب، أي عن  
 - وهذا هو املهم     -صحيح أم ابتعدوا قليالً عن منطقة الضوء لكنهم         .  يطلون من فوق أو من بعيد     

ثل صانوا وقارهم األكادميي من االبتذال، ظلوا كباراً وبأجنحة وافرة غزيرة، أما منصور نفسه هذا املا               
أمامكم املنتظر عدلكم وإنصافكم فقد ظل إىل يومنا هذا هو وردة ذلك اجليل، إن زمالءه يشتركون                 
معه يف حيازة أدوات األكادميية لكنه ينفرد دوم يف حياكة األدب احملض، يف القصة وإن كنتم ال                    

وإن كنتم ال تثقون يف     تصدقوين اقرأوا الرحلة يف كتابه، يف البحث عن الواقع، يف الشعر الزالل أيضاً،              



ضائقيت األدبية فاسألوا شاهداً من أهله، أقصد من جيله أو من زمرته األوىل، أعين حتديداً األستاذ                   
الدكتور عبد الرمحن الطيب األنصاري، فهو سيتفق معي على هذا الرأي، بل رمبا تفضل وقال لكم شيئاً                 

 احلازمي من قوله اآلن الوقار، وهو ليس وقار         من شعر احلازمي القدمي، ذلك الشعر الذي ميكن أن مينع         
األكادميية هذه املرة بل هو وقار السن والشيخوخة اليت ما فتئ أبو مازن وفقه اهللا خيفيها عنا يف الكلية                    
وعن أم العيال يف البيت مبختلف األلوان واألصباغ، ولكن ذلك ال جيديه فتارخيه عندنا منذ أن كان                   

دراً له رقبة طويلة وساقان حنيالن وجناحان غزيران، أي منذ أن كان عضواً              وقلت قبل قليل كائناً نا    
 .بارزاً يف اجليل األول من دكاترة الكشخة

كان وما يزال وردة ذلك     "  أبا مازن " ولكنين على الرغم من كل شيء سأظل أقول إن هذا             -
 . اجليل وهو قمرهم الذي ال يغيب، كرموه هذه الليلة فهو أهل لذلك

 

  ))يكلمة الدكتور عبد ا املعطا�(( 
لعربية جبامعة  امث يعطي عريف احلفل الكلمة للدكتور عبد اهللا املعطاين رئيس قسم اللغة              

 :امللك عبد العزيز جبدة فيقول
مل تبق يل بقية أمتسك ا بعد هذه اخلطب الرنانة والكلمات البليغة            .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

أحيي ..  ملتأنية ولكين أحيي الدكتور األستاذ منصور احلازمي حتية حمبة وصدق ووفاء          اليت دجبتها األقالم ا   
علماً بارزاً من أعالم هذا الوطن وأحيي رمزاً من رموز األدب والعلم واملعرفة، بل إين أحيي رائداً من                   

ة رواد األدب وأقول رائداً ألنه قد حبث موضوعاً جديداً وهو موضوع فن القصة والقصة القصري                 
والرواية، فهذا املوضوع جديد يف فنه ويف إطاره املتشكل مبفهومه يف هذه األجناس، وإن كانت له                  

 .جذور تضرب يف أعماق التاريخ
 األستاذ الدكتور منصور احلازمي حيمل عقلية متفتحة مرنة ملستها من خالل نقاشه وحبثه                 -

 عاماً حينما كتب مقاالً عن األدب        وجدله، وقد علمين احلوار منذ أكثر أو ما يقارب أربعة عشر            
الشعيب باحلجاز وكتبت رداً مشاكساً بقلم فيه جتاوز املتعلم وشطحات املتأدب وكنت أعتقد حينما                
قابلت الدكتور احلازمي أنه سوف يصدين جبفوة أو بصدود فإذا به يقابلين هاشاً باشاً وأن ذلك                    

عرض فيه للمجالس وغريه من الفنون الشعبية وهذا        الذي كتبه وت  )  األدب الشعيب يف احلجاز   (املوضوع  
الفن قد يكون مشتركاً بني قبيلته وقبيليت، وحينما رددت عليه هذا الرد اجلايف كنت أتصور أنه سوف                 
يكون له ردة فعل غري ما تصورت؛ ولكنه علمين ببشاشته وبإشراقه كيف يتحاور العلماء وكيف                  

ور احلازمي يف هذه الكوكبة من جامعة الرياض، وما تكرمي           لذلك فأنا أحيي الدكت   .  يتناقش األدباء 
وإين أحل على   .  الدكتور احلازمي كما أفاض اإلخوان إال تكرمي جليل الرواد املتدفق بعطائه وبإنتاجه             



الدكتور احلازمي أن يفرغ لنا كما قال أستاذنا أبو مدين بالبحث والدراسة ألن الساحة يف حاجة إىل                  
ر احلازمي، خبربته وثقافته وأناته ونقده، كما أين أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه             قلم مثل قلم الدكتو   

 . الذي فتح بيته وقلبه لتكرمي هذه النخبة الطيبة من أبناء هذا الوطن العزيز، وشكراً لكم
 

  ))كلمة احملتفى به(( 
 :مث يقدم عريف احلفل احملتفى به للحديث قائالً

كل الربنامج أمساء كثرية من حميب الدكتور احلازمي الذين يودون            احلقيقة إنه توجد على هي     -
احلديث عنه وإليه، ولكن نظراً لضيق الوقت نرجئ هذه األحاديث أو هذه الكلمات إىل احلوار الذي                 
سوف يدور هذه الليلة بني الدكتور احلازمي والسادة الضيوف، واآلن نصل إىل ضيفنا الكرمي منصور                

 .لتقي معه يف هذه الليلة الطيبةإبراهيم احلازمي لن
 

وبعد أن انتهى عريف احلفل من إعطاء الكلمة للمحتفى به، انطلق صوت الدكتور منصور              
 :احلازمي ميأل أجواء احلفل دافقاً بالعذوبة ينساب ذكريات ممتعة فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، قبل أن أبدأ كتبت صباح هذا اليوم كلمات قليلة ليست مثل                   -
مات الزميل الدكتور فهد العرايب اجلميلة الساخرة الناقدة، ولكنها كلمات كنت أظنها قد حتولت               كل

 :إىل شيء من الشعر وأنا قد طلقت الشعر منذ زمن بعيد ولكنها كلمات قليلة أقوهلا لكم
ــني  ــاه العـ ــا أخشـ ــى مـ أخشـ

. 

ــو   ــدأت حتل ــد ب ــر ق ــي يف اآلخ أيام
. 

نـدد دي ـت أس ـل جئ ـما جئت ألرقى ب   
                                                            . 

ــني     ــرأى أو ع ــيبون ب ــناس يص فال
. 

 

 .ل أن أشكر هذا احلشد احلافل من أعيان القوم والدين األو-
 أن أزجي احلب ملن بذلت كفاه احلب ومن سكنت عيناه الود ومن أحيا الذكرى احملمودة عبد                 -
 :املقصود

ــب  ــم األوملــــ قمــــ
. 

هـا أنـت تـرى القمـم الكربى         
. 

ــد  ــورثه اــ ــد يــ اــ
. 

ــربد     ــاظ وامل ــم عك ــل قم ب
. 

مـــا زال كـــرمح ممـــتد  
. 

ــم    ــى قل ــن دب عل ــرى م وت
. 

ــنهد   ــهيل يـ ــت بسـ حامـ
. 

ــم    ــو أن رؤاهـ ــياباً لـ وشـ
. 

ومـأعيان الق ن  ـر م ـر الزاخ ـالبح
. 

مـــن أنـــت جبانـــب هـــذا 
. 

 حركه عبد املقصود.. يف وتر مشدود.. من أنت سوى النغم الساكن



 هذه الكلمات وأنا ما فتئت منذ سنوات طويلة بعد أن كتبت ديوان أو مجعت تلك القصائد                  -
 جبامعة القاهرة، مجعتها يف كتيب صغري أشار إليه الدكتور فهد العرايب            القليلة اليت كتبتها منذ كنت طالباً     

ما فتئت أسهر كل ليلة أقول شيئاً قليالً مث أمزقه يف اليوم             :  أقول)  أشواق وحكايات (احلارثي ومسيته   
فس التايل أو أنساه، ولذلك أعتقد أن اإلبداع ال ميوت وإمنا تتحول أحياناً دفقات هذا اإلبداع إما إىل ن                 

القالب الذي ارتضاه املبدع أو إىل قالب آخر، ويبدو أن القصة كما أشار أيضاً الدكتور فهد العرايب                  
 .احلارثي قد أخذت شيئاً من هذا اإلبداع قليالً

 يف هذه الليلة املباركة اليت تفضل ا األستاذ الكبري عبد املقصود خوجه لتكرميي شعرت                 -
من قبل، ومن الصعب جداً أن يأيت اإلنسان وأن ميدح أمامه ويبدو أن             باخلجل فإنين مل أقف هذا املوقف       

هذا السر أن اإلنسان ال يمدح إال بعد أن ميوت، ولكن عبد املقصود احلقيقة قد أراد أن يكرم األحياء                   
واألدباء يف الواقع دائماً يشعرون بالغنب      .  ويرون تكرميهم بأنفسهم، وهذه سنة حممودة يشكر عليها        

 .ة وأم قد عاشوا غرباء وماتوا غرباءواحلسر
 عندما أتيت هذه الليلة إىل هذه الصحبة، الكوكبة املباركة وصافحت زمالء قد انقضى دهر                -

بيين وبينهم، ورأيت أحد الزمالء القدامى زمالء الطفولة، يوسف بكر، الذي كان يف تلك الدحلة اليت                
 .لرسامكتبت عنها ومل أره منذ غادرت الدحلة إىل ريع ا

 ولكن هذه الليلة يف الواقع مفاجأة يل ومل يعرفها األستاذ عبد املقصود ولكنه فعالً قد أثار يف                   -
نفسي هذا الشجن وهذا احلب للماضي، واإلنسان رومانسي بطبيعته حين دائماً للماضي القدمي ويتذكر              

أو دحلة حرب، احلقيقة    طفولته وكأا ماثلة أمام عينيه، هذا زميل من شعبة حرب كما كانت تسمى               
كيف كتبت الدحلة، الدحلة يف الواقع هلا معىن سيئ، قلت          :  عندما نشرت الدحلة أتاين أناس يقولون     

انظروا إىل املعجم العريب واحلكم بيننا ألن الدحلة هي احلي الذي بني جبلني يتسع يف املقدمة ويضيق                  
 .الدحلةقليالً إىل أن يصل إىل مضيق بني جبلني، وهذه كانت هي 

 والزميل اآلخر احلبيب الذي أعرفه وتعرفونه األستاذ فؤاد عنقاوي كان معي أيضاً زميل                -
طفولة أو زميل شباب يف املعهد العلمي السعودي مث تفرقت بنا الطرق، ذهبنا سوياً إىل جامعة القاهرة،                 

ملكة واخنرط يف   خترج قبلي ال أدري كيف خترج قبلي، ولكن لطوله رمبا ولقصري، مث عاد إىل امل                 
الصحافة مث يف أشياء أخرى، ولكنه أيضاً قد ذكرين باملسامرات األدبية اليت ما فتئت جريدة البالد تنشر                 
بني الفينة والفينة وتشري إىل منصور احلازمي، وكأم يذكرون ذا العجوز الذي كان باملسامرة األدبية               

عض األشياء اليت كانت موجودة يف اتمع،       قدمياً يكتب عن اخلجل ويكتب عن التردد ويكتب عن ب         



واحلقيقة أن جيلنا جيل خيتلف جذرياً عن اجليل احلايل، رمبا أول قصيدة كتبتها لزميلة كانت تسكن                  
 :  أقول)١(جبانبنا يف حي املساحة

ــجر ــات الشــ ــنا وارفــ تظللــ
. 

ــريق   ــنا الطـ ــرة مجعتـ ــم مـ وكـ
. 

وأقصـــر أخـــرى بعـــيداً حـــذر
                                                            . 

ــى  ــيك حثـــيث اخلطـ أســـري إلـ
. 

إلــــيك وال أن أذيــــع اخلــــرب
. 

ــيب   ــوه حبـ ــتطع أن أفـ ــم أسـ فلـ
. 

 

، يف الواقع أنا مل      به شعرك ال بأس  :  وكانت هذه الفتاة املتمردة الشاعرة ترتاد أندية الشعر فقالت        
س به، وأردفت   إنه شعر ال بأ   :  أعطها القصيدة مباشرة وإمنا سألت زميالً آخر أن يناوهلا إياها فقالت له           

وِلم ال تكتب شعر التفعيلة؟ فانصرفت من الشعر العمودي إىل شعر التفعيلة، وكان شعر التفعيلة               :  قائلة
يف ذلك الوقت يعد ثورة كبرية جداً يف عامل الشعر، وكنت أرتاد األندية األدبية اليت كانت تعقد يف                    

 .كلية اآلداب جامعة القاهرة
 

 ال أدري ملاذا، فقد كتبت شعراً كثرياً عنها، ويف الواقع أن من                تلك الفتاة جعلتين شاعراً    -
 .األفضل لإلنسان أن حيتفظ بذكرياته القدمية وال ينبش املاضي ألنه سيفاجأ ويصدم صدمة كبرية

 

 إذن رمبا كانت هذه البداية، األستاذ الزيدان حتدث عن الوالد وأنا ال أريد أن أحتدث عن                   -
األستاذ الزيدان عندما كتبت عن وادي آالب يظن أنين أريد أن أوزع اهلجر              كان  .  والدي رمحه اهللا  

واألماكن على قبيليت، لكنه يف الواقع مل يعرف ما هو السر يف هذا، يف الواقع عندما ذهبت إىل وادي                    
آالب ألول مرة ألنين ولدت مبكة وال أعرف يف الواقع هذه القرية اليت أنتمي إليها يف وادي الصفراء                   

هـ تقريباً اصطحبت معي آلة تصوير، وكان الدكتور        ٨٧ا قال أستاذنا الزيدان فعندما ذهبت عام        كم
األنصاري يف ذلك الوقت قد بدأ يتلمس طريقه إىل اآلثار فرأيت بعض النقوش فأخذت هلا صوراً وهي                 

الً ملاذا ال نكتب مقا   :  نقوش مثودية موجودة على صخور الوادي وحدثت الدكتور األنصاري فقال          
مشتركاً بيين وبينك؟ تكتب أنت عن املنطقة وعن القبيلة وعن تارخيها بشكل عام، وأنا أكتب عن                  

فكتبت املقال ونشر يف العدد األول من جملة كلية اآلداب ومل أكن أتوقع أن يثري                .  اآلثار، تفسري اآلثار  
اسر كيف استطاع أن ينجو     وأنا أعجب من األستاذ محد اجل     .  هذا املقال البسيط أحداً أقصد منه شيئاً      

وأعتقد أن األستاذ اجلاسر قد حتمل      ..  طوال هذه الفترة الزمنية الطويلة من احتجاج القبائل واملواضع        
 .الشيء الكثري

 . وال بد أن أشكر مجيع الذين حتدثوا أجزل الشكر على أحاديثهم-

                                           
 .هو أحد أحياء مدينة القاهرة:  حي املساحة)١(



يل الذي أنتمي إليه،     وأحب أن أشري إىل الدكتور حممد عبده مياين الذي تعرض يف حديثه للج             -
وأذكر أن الدكتور حممد عبده مياين كان يف ذلك الوقت جيمع بني التلمذة يف كلية العلوم واألدب،                   
وأذكر أن خادم احلرمني امللك فهد قام بزيارة جلامعة امللك سعود يف ذلك الوقت وكان املمثل للطالب                 

 .هو الدكتور حممد عبده مياين
ا والدكتور عبد الرمحن األنصاري وعزت خطاب يسميه جيل           ويسمى نصر اهللا، جيلي أن      -

اجليل الذي مجع بني اجليل القدمي واجليل اجلديد أو الذي كان جسراً ممتداً بني جيلني،                :  القنطرة، أي 
وأعتقد أن هذه التسمية صحيحة فنحن قد شعرنا منذ البداية بواجب ميليه علينا موقعنا األكادميي                  

بش وحنفر يف آثار الرواد، رمبا كان حفراً قدمياً كما اجته الدكتور عبد الرمحن               والعلمي والوطين أن نن   
وكان جل اهتمامي أن أخرج هذا اجليل       .  األنصاري أو حفراً جديداً كما اجتهت أنا والدكتور الشامخ        

من الركام الذي خيم عليه، أو هذه الغفوة غري املقصودة، ألن اجليل اجلديد يف الواقع ال يعرف عن                    
الرواد غري القليل، ومع األسف عندما أتينا مل يكن قد كتب الشيء الكثري عن األدب السعودي، كانت                 
كل املصادر رمبا ال تتجاوز مصدراً أو مصدرين، ولعل من أول الكتب اليت اطلعنا عليها كتاب أستاذنا                 

اذ عبد اهللا بن إدريس شعراء      عبد اهللا عبد اجلبار التيارات األدبية يف قلب اجلزيرة العربية، وكتاب األست           
جند املعاصرون، وكتاب عن األدب يف اخلليج للعبيدي ولكن تلك الكتب يف الواقع مل تكن كتباً                   

 .أكادميية، موثقة بشكل جيد، ولكن هلا فضل الريادة، وفضل اقتحام هذا الباب اجلديد
ىل  وكان طموحي أن أمجع، وأن أعرف مبصدر األدب السعودي، ولذلك اجتهت إ                 -

وجرافيا وهذا ليس ختصصي ولكنه ختصص مكتيب ولكنين أردت يف الواقع أن أعرف باملصادر                يالببل
القدمية ومعظم األدب السعودي قد نشر يف الصحف بني احلربني، يعين مل ينشر يف الواقع بني احلربني إال                  

 ونثرية كما   كتب قليلة جداً تعد على األصابع، مثالً كتاب وحي الصحراء وهو جمموعات شعرية              
. تعلمون، كتاب املعرض، كتاب حممد سرور الصبان أدب احلجاز، كتايب وأظنه ألمحد عبد الغفور عطار              

يف الواقع كانت كتباً قليلة جداً وحمدودة، ومن يريد أن يبحث يف األدب احلديث البد أن يرجع إىل                   
           الت وأنا أشبه الصحف واالت باملخطوطات بالنسبة   مصادره واملصادر القدمية هي الصحف وا

للتراث القدمي، يعين الباحث الذي يريد أن يبحث يف األدب األموي ال بد أن يكون ملماً بفن                     
املخطوطات، وال بد أن حييي هذه املخطوطات ليأيت جبديد، ومن يريد أن يبحث يف األدب احلديث                  

شرت يف الصحف واالت، فلذلك     بصورة عامة وأدبنا بصورة خاصة ال بد أن يطلع على املواد اليت ن            
ولكنين كنت أنوي أن    )  أم القرى (كان طموحي يف الواقع كبرياً، ومل تكن اخلطة أن أقتصر على جريدة             

صوت (،  )أم القرى (،  )املدينة املنورة (أكتب معجماً جيمع مجيع الصحف واالت املهمة، ومنها جريدة          
يف تلك الفترة، ولكنين وجدت أن كتابة الببليوجرافيا        هذه أهم الصحف واالت     )..  املنهل(،  )احلجاز



بالشكل الذي أريده شيء صعب، ألنه ال بد أن أقرأ املقاالت مقالة مقالة، وال بد أن أقرأ القصائد                    
قصيدة قصيدة، ألنين مل أكتِف يف الواقع بعنوان املقال أو بعنوان القصيدة ولكن ال بد من تصنيفها                   

.  الباحث يستطيع أن يعرف هذه املادة ما هي؟ وهو ما يسميه باإلجنليزية              تصنيفاً علمياً، حبيث إن   
Annotated Bibliographyيعين ليس ببليوجرافيا تقتصر على املادة . 

 فلذلك عندما وجدت أن املادة اتسعت كثرياً، اكتفيت جبريدة أم القرى، مث كنت أعكف على                -
كما تعلمون  )  أم القرى (أكثر أمهية من    )  جازصوت احل (، وأعتقد أن جريدة     )صوت احلجاز (جريدة  

محزة شحاته،  :  ألا جريدة ختصصت يف األدب والثقافة ونشر معظم روادنا إنتاجهم بتلك الصحيفة            
 . حسني عرب، املعارك األدبية اليت دارت بني الشعراء،حممد حسن عواد، حممد حسن فقي

ت، يعين يف الواقع أنا كنت أجته يف أول          يف الواقع إن قراءة الصحف وجدا من أمتع القراءا         -
األمر اجتاهاً أكادميياً أريد هدفاً معيناً، ولكنين أصبحت أقرأ حىت اإلعالنات، ومل تقتصر قراءايت على                 

هو معجم  )  صوت احلجاز (وكذلك الذي سيخرج عن     )  أم القرى (األدب، فاملعجم الذي أخرجته عن      
 يف الرياضة، يعين من يريد أن يعرف تاريخ الرياضة كرة           شامل يبحث يف التاريخ، ويف علم النفس حىت       

، وهي قدمية   )أم القرى (القدم مثالً ميكنه أن يقرأ تلك التعليقات اليت كانت موجودة بتوقيع جهينة يف               
 .جداً قبل أن ينشأ االحتاد والوحدة

تلبية )  احلجازصوت  ( هذه قصة املعجم، وأنا ال أعتقد أنين سأستمر يف هذا املعجم، رمبا أخرج               -
، Team workلرغبة أستاذنا عبد الفتاح أيب مدين، ولكن املعجم أي معجم هو عمل تضافر مجاعي                

البد أن يشترك فيه أكثر من باحث، رمبا يكون هناك جمموعة من الباحثني، رمبا أشرف عليهم، أو                    
 إخراج مادا   يشرف عليهم غريي، ولكنين أعتقد أن هذه الصحف واالت ال بد من نبشها ومن               

 .وسنفاجأ كثرياً مبواد ال نتوقع وجودها يف الساحة
يف الرياض، ألن   )  اليمامة( ولقد اقترحت على إحدى الطالبات دراسة جريدة أو صحيفة             -
عندما كان األستاذ محد اجلاسر     )  أم القرى (  و)  صوت احلجاز (متثل الريادة مثل    )  اليمامة(صحيفة  

 .يشرف عليها
ريدة أم القرى يف الواقع وجدت أن أستاذاً فاضالً وزميالً كان معنا يف كلية              بعد أن أخرجت ج    -

اآلداب هو األستاذ الدكتور علي جواد الطاهر، كان يعمل يف ذلك الوقت يف معجم أكرب وأمشل،                  
ولكنه معجم املطبوعات العربية يف اململكة العربية السعودية، وكان يعمل بصمت وما كنا ندري ماذا                

ي جواد الطاهر كان قبلنا عندما أتينا كان هو يف قسم اللغة العربية، وتعلمون أن معجم                  عل.  يعمل
الطاهر قد خرج يف جملدين وهو من أمشل ومن أعظم املصادر اليت خرجت حىت اآلن، اليت تؤرخ بشكل                  

ب وإمنا فيه   يف الواقع معجم الطاهر ليس معجماً خيتص باألد       .  علمي للمصادر األدبية والتارخيية والدينية    



أيضاً أشياء كثرية جداً، ويتميز معجم الطاهر بأنه معجم يكتبه أديب وناقد ال خيلو من إشارة هنا                    
يف الواقع إن قراءة معجم الطاهر ممتعة متاماً، وهو من أعظم الكتب اليت قرأا واليت تتابع                .  وتعليق هناك 

 فترة مبكرة، وأنا أعتقد أن الدكتور علي جواد         مسرية الثقافة العربية يف اململكة العربية السعودية منذ       
الطاهر قد أسدى خدمة كبرية جداً ألدبنا ولثقافتنا، وهو حري بالتكرمي وأنا أقترح على األستاذ عبد                 
املقصود رمبا ليس يل حق أن أقترح، ولكنين أقول إن هذا األستاذ يستحق فعالً كل تقدير، وكل                    

 . العرب أوالً، مث مجعه يف هذا السفر العظيمنشر معجمه منجماً يف جملة. احترام
 يف الواقع أنا ال أريد أن أعلق على مجيع اإلخوان الذين غمروين حببهم وبتكرميهم وبكلمام                 -

مهست للصديق عبد املقصود بأن     ..  الطيبة، ولكنين عندما حتدث األستاذ الدكتور فهد العرايب احلارثي        
ه يف الواقع لو مل تتعطل الطائرة ملا كتب هذا الكالم، ولقد كسبنا             ألن  فهداً لسانه طويل وصدق حدسي،    
ام ـا ع ـ، ولكن ما يقوله قد يكون صحيحاً، حنن عندما أتين          لواقعذه الكلمة أدباً مجيال أدباً يف ا       

هـ كنا مخسة أشخاص، ومل يكن قبلنا سوى الدكتور عبد العزيز اخلويطر شفاه اهللا، والدكتور               ١٣٨٦
وكنا قد نوينا أن    ..  دكتور عبد اهللا عقيل محدان بكلية الزراعة، ثالثة فقط يف اململكة كلها           رضا عبيد وال  

ومن النكات اليت كانت صحيحة أن كالً منا اشترى حقيبة كبرية، كبرية جداً سوداء              .  نستمر يف العلم  
 الرياض يف   لكي حنمل فيها الكتب، نذهب إىل املكتبة وجنيء منها وكان أكرب مهنا هو وجود حقيبة يف                

يعين كانت الرياض حمدودة، فلذلك ذهبنا إىل شارع الثمريي واشترى كل منا حقيبة               ..  تلك األيام 
 .وذلك قبل الطفرة بسنوات قليلة. وعدنا ا وكنا يف الواقع فرحني ذا االنصراف العلمي اجليد

شاريع يف كل مكان،     مث أتت الطفرة االقتصادية فتحولت بالدنا واحلمد هللا إىل مصنع كبري، م            -
حفريات يف كل مكان، شوارع تعبد، مصانع تنشأ، ال شك أا كانت بالنسبة لبالدنا خرياً كثرياً جداً،                 
ولكن هذا اخلري الكثري قد صرف الناس عن العلم، فبعض املعيدين الذين أرسلوا للحصول على درجة                 

كملوا دراسام ألم يرون أم ميكثون      املاجستري أو الدكتوراة يف أمريكا وإجنلترا عادوا قبل أن ي          
سنوات طويلة يف أمريكا وإجنلترا دون مكسب مادي، يف حني أن غريهم من الناس يف الواقع يستثمر                  
ويستفيد، ولذلك أرادوا أن يدلوا بدلوهم يف هذه الثروة العظيمة، فلذلك عملت اجلامعة قانوناً أو                 

ضر، وعلى فكرة فهذا قانون رمبا ال يعرفه اجليل احلاضر ولكنه           نظاماً مضمونه أنه ال جيوز أن يعني احملا       
عمل خصيصاً لتلك املشكلة اليت واجهت اجلامعة، ووجد أن االستثمار يف التعليم ليس جمدياً كثرياً،                 
 .ملاذا؟ ألن اإلنسان خيسر سنوات كثرية من عمره، يف اجلامعة دون فائدة مادية تفتح أمامه أبواب الثراء

أنا أعتقد  ..  طفرة كانت وال شك مرحلة يف تاريخ بالدنا مل يكتب عنها الكتابة الكافية             فتلك ال  -
أن تلك السنوات كتب عن بعضها إبداعاً، فالدكتور الشامخ كتب يف كتابه زامر احلي، مسرحية امسها                

وهي عن قضية السخرية، أما أنا فقد كتبت يف البحث عن الواقع عن              "  شخصيات تبحث عن مؤلف   "



ولقد كتب الشيء الكثري، فحبذا لو مجع هذا األدب الذي وضع يف تلك الفترة وأجريت                 .  ائباحلق
 .عليه دراسة علمية حقيقية

 إذن، هذا يف الواقع ميكن بشكل موجز ما أردت أن أقوله وأود أن أشكر مرة أخرى الصديق                  -
لسالم عليكم ورمحة اهللا    عبد املقصود خوجه على هذا التكرمي وأشكركم مجيعاً على هذه املشاركة، وا            

 ..وبركاته
إلدارة احلوار بني احلضور وبني     ..   مث يطلب األستاذ عبد املقصود خوجه الدكتور مناعاً        -

 . الدكتور منصور احلازمي
 

  ))كلمة الدكتور عبد ا مناع(( 
استجاب الدكتور عبد اهللا مناع لطلب األستاذ عبد املقصود خوجه، فقال يف مستهل               

 :حديثه
ثنينية ا أسعد اهللا مساءكم بكل خري، فكرة احلوار بني ضيف االثنينية وحضورها بدأت يف أول                -

عقدت يف بيت الشيخ عبد املقصود اجلديد الذي جنلس فيه اليوم، وكانت أسباب أو دواعي الفكرة أن                 
ترح ورمبا نعس بعضهم من طول اجللوس وطول االستماع، فاق          احلضور يظلون ألوقات طويلة صامتني،    

أحد اإلخوان أن ينشأ حوار بني الضيف وبني احلضور وأعتقد أا كانت فكرة القت استحساناً كبرياً                 
من رواد االثنينية أو أعضائها وضيوفها، ولكين مل أتوقع أن تبدأ هذه الفكرة أو يبدأ تنفيذها هذه الليلة                  

كن وقد حدث هذا فأنا أدعو       وأن أكون أنا املتورط األول يف هذا التعديل من مسار االثنينية، ل             
احلاضرين وكلهم يعرف الدكتور منصور احلازمي ومن مل يكن يعرفه من قبل تلك املعرفة الوثيقة فقد                 
أفاض املتحدثون يف هذه األمسية عن الدكتور وقدموا شرحية طويلة وقيمة وعريضة عن الدكتور                 

واألستاذ .  م فارس مطلوب حلوار مرغوب    منصور احلازمي وعن جهوده األدبية والنقدية، وأعتقد أننا أما        
حممد سعيد طيب كان أحد احملرضني على فكرة هذا احلوار، وما دمت قد تورطت أنا فال بد أن أعمل                   

 .على توريطه فليقص شريط هذا احلوار بأول سؤال للدكتور منصور احلازمي
 

 :األستاذ حممد سعيد طيب
دكتور منصور إىل كتاب أستاذنا عبد اهللا عبد اجلبار          ليس سؤاالً، إمنا هو تعليق أشار األستاذ ال        -

ولكنه مجع بينه وبني الكتب األخرى ووصفه بأنه عمل غري أكادميي، واحلقيقة إننا ال نتحفظ على هذا                  
عمالً أكادميياً موثقاً مبراجعه العربية     "  التيارات األدبية "إذا كنا نعد كتاب األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار           



 وهو يف األصل كما ال خيفى على اإلخوان مجيعاً حماضرات ألقيت يف معهد أكادميي هو                  وغري العربية 
 .املعهد العايل للدراسات العربية الذي كان تابعاً جلامعة الدول العربية آنذاك

 احلقيقة إن الدكتور أشار إىل كتاب معجم املطبوعات العربية السعودية ووصفه مبا يستحق                -
ن إن هذا الكتاب هو فضيحة لكل الباحثني السعوديني إذ كيف يأيت باحث من               واحلقيقة أيها اإلخوا  

خارج هذا الوطن ويتصدى هلذا العمل وخيرج هذا الذي مساه لنا الدكتور منصور سفراً عظيماً وهو                  
لقد قضيت معه ليايل وليايل وأنا أطالع يف هذا الكتاب العظيم كيف أمكن هلذا                ..  سفر عظيم حقاً؟  

هـ، مل يترك مطبوعة وال     ١٣٤٣لم بكل مطبوعة صدرت يف هذا الوطن اعتباراً من عام           الباحث أن ي  
كتاباً وال صحيفة وال جملة وال مؤلفاً إال أشار إليه، وكما تفضل الدكتور منصور بأن ذلك السفر مل                    

 أما  يقتصر على ذكر املؤلفات بل تضمن إيضاحاً هنا وتوضيحاً هناك، حىت أخرج لنا جملدين ال أعتقد               
أخذا حظهما من العناية واالعتبار، لذلك فأنا أضم صويت إىل صوت أستاذنا الدكتور منصور وأدعو                

 .الصديق األستاذ عبد املقصود خوجه أن يكرم هذا الباحث العظيم وهو جدير بكل تقدير
ليت  الشيء بالشيء يذكر فقد أشار الدكتور إىل عدم قدرته على االستمرار يف إكمال املسرية ا               -

أَو ِلم ال   ..  بدأها وخيطر يف بايل سؤال للدكتور هو مل ال نوكل األمر إىل إحدى الباحثات يف اجلامعة؟                
نوكل هذا العمل إىل طالب رسائل املاجستري والدكتوراة يف أقسام املكتبات حىت يقدموا لنا يف النهاية                 

بدالً من هذا الغث الذي يغثوننا      رسائل دكتوراة وماجستري عليها قيمة وتشكل إضافة للعلم والبحث          
محلة الدكتوراة واملاجستري الذين مساهم الدكتور خالد أمحد البديل للدكتور فهد العرايب احلارثي،              .  به

األمر الذي ال يستغرب معه أن يتوارى العلماء احلقيقيون أمثال الدكتور منصور والدكتور األنصاري               
 .هلم مكاناً به، وشكراًوغريهم وخيرجوا عن الرصيف حيث ال جيدون 

 

 :فيجيب الدكتور منصور احلازمي بقوله
 كتاب األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار قلت إنه رائد وإنه يستحق منا التقدير واالحترام ولكنين ال                 -

أصفه باألكادميية كله ألن هناك ثغرات ال جمال لذكرها هنا، ولكن يكفي األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار                  
ارتاد جماالً ألول مرة، وما كتاب األستاذ عبد اهللا بن إدريس إال من وحي هذا الكتاب، ولو             أنه قد بدأ و   

أن الكتابني يف الواقع خيتلفان اختالفاً كبرياً، ألن كتاب ابن إدريس معروف أنه خمتارات ليس فيه إال                  
روف اليت كان   مقدمة بسيطة فقط، ولكن كتاب عبد اجلبار حاول فيه فعالً أن يدرس األدب لوال الظ               

يعيش فيها يف تلك الفترة وجعلته حيتد أحياناً ويكتب يف الواقع بشكل غري علمي، غري أكادميي، طبعاً                  
األكادميية اليت أقصدها هي املوضوعية الصرفة والدقة يف البحث عن احلقيقة والتخلص من أي عاطفة                



كتاب عبد اهللا   .  الً باحثاً عن احلقيقة   شخصية، هذه األكادميية اليت أعرفها وينبغي أن يكون اإلنسان فع         
 .عبد اجلبار يف رأيي مل يصل إىل هذه املكانة اليت كنا واألستاذ عبد اهللا عبد اجلبار قادرين أن نصل إليها

 بالنسبة لطالب املاجستري والدكتوراة، يف الواقع أنين بدأت بداية يف قسم اللغة العربية ولكنين               -
وجرافية يلباختصاص قسم املكتبات، يف الواقع حنن ال نبحث عن ب          جوت من القسم بأن هذا من        

بالنسبة لكتاب هو ليس عمالً مكتبياً، وإمنا هو عمل يف اختصاص األدب ألنين أريد أن أحبث األجناس                 
عالم األدبية من خالل هذه املادة، ال شك أنه ميكن أن يكون عمالً مشتركاً، والواقع أن طالب قسم اإلِ                 

جانب صحايف أكثر، يعين يهمهم اجلانب الفين الصحفي أكثر مما مهم دراسة األدب،              يركزون على   
لذلك أعتقد أا منطقة مشتركة بيننا وبني قسم املكتبات، وميكن حىت قسم الصحافة بشكل خاص،                

 .وشكراً
 :مث يقدم الدكتور عبد احملسن القحطاين سؤاله قائالً

كنت قبل البدء أحاول أن أزور      .  كم ورمحة اهللا وبركاته    بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم علي      -
على الدكتور عبد اهللا مناع بأن يعطيين الالقط ولكنه أعطاين إياه قبل أن أطلبه، وكنت قبل ذلك أريد                  
أن أحتدث عن الدكتور منصور ألنين أقل من حتدث عن عالقيت به، ألنين أحتدث عنه ومعرفيت به أقل                   

 أنه كان رائداً زمانياً وفنياً، حينما أخذ الدكتوراة، وهذه جاء عليها الدكتور              من غريي، ولكنين أثبت   
فهد العرايب احلارثي وكانت فتحاً لكل هذا اجليل الالحق، ومل ألتق به إال قبل أربع سنوات، ولعله قال                  

كرم وهو  يف أحد كتبه إن تقدمي األموات فرض والتقدمي لألحياء نافلة، وأرى هذه الليلة أنه يقدم وي                
وقال مرة أخرى حينما قدم الدكتور حيىي حقي لقصة األستاذ حممد علوان            .  عند أكثرهم فرض ال نافلة    

أريده أن يعلن ذلك على املأل، يعلن شهادته على املأل، وأرى هذه الليلة كل                 )  والصمت  اخلبز(
 بعد أن قرأت    -زمي  الدكتور منصور احلا  :  املتكلمني يتحدثون على املأل ذا ولكنين أريد أن أسأل         

بعض كتبه، ولعلي قرأت ديوانه وهو إبداعي ال دخل له باألكادميية بل هي موهبة أعطاها اهللا إياه،                   
وهذه من املواهب اليت مينحها اهللا خللقه، ولكنين حينما قرأت هذه الكتب ورأيت هذه املدة الطويلة ما                 

 أَالَّ تناسب بينهما فقد كان ينتظر منه          وجدت -يقارب أربعة وعشرين عاماً وهو أستاذ يف اجلامعة          
دارية اليت وقع فيها واليت أوقعتين أنا، قد شغلته عن           إنتاج أكثر من ذلك، ورمبا كانت األعمال اإلِ        

التأليف ولكن أين أنا منه، أرجو من الدكتور منصور احلازمي أن يعيد هذا النشاط فينا، وأن نقتدي به،                  
 .ركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وب

 :ويرد الدكتور منصور احلازمي قائالً
 أشكر الدكتور عبد احملسن القحطاين على هذا اإلطراء، أما مقدمة حيىي حقي، يف الواقع عندما                -

قلت إن الثناء أو املقدمات ينبغي أن يوجه للمأل كنت يف الواقع ضد املقدمات، أنا ال أؤيد أبداً أن                     



 يكون كتاباً إبداعياً، ذلك ألن هذه املقدمة تفرض على القارئ            يقدم إنسان لكتاب، وال سيما عندما     
وأعتقد أن كثرياً من املقدمات اليت يكتبها كبار        .  اجتاهاً، وكأا توجهه إىل جهة حمددة، وهذا ما حدث        

األدباء وكبار النقاد موعات قصصية أو دواوين شعرية هي يف الواقع مقدمات تغلب عليها ااملة                
يف الواقع  )  ز والصمت باخل( أية دراسة علمية، ولكن مقدمة حيىي حقي موعة حممد علوان            وليس فيها 

تتميز مبيزات كثرية جداً، أوالً أن األستاذ حيىي حقي معروف أنه ال جيامل، ثانياً أن حيىي حقي ال يعرف                   
اململكة العربية  حممد علوان، ولكنين دائماً أقول إن هذه املقدمات اليت يكتبها كبار النقاد خارج                 

السعودية هي كتابات كأا طبعات خاصة توزع يف الداخل مثل بعض طبعات الصحف عندنا مثل                 
 .الشرق األوسط مثالً

 حيىي حقي عندما كتب مقدمة لقصص حممد علوان جاء فيها قوله إن هذه هي القصة اليت كنا                  -
، ومن يكتب هذا؟ يكتبه حيىي حقي وهو        نبحث عنها ومل جندها، هذه القصة اليت كنا نتشوق إىل كتابتها          

األستاذ العظيم الرائد الفنان الكبري الذي بدأت القصة على يديه وال يزال حيىي حقي جنماً متألقاً، يف                  
الواقع أنا فخور بأن يثين مثل حيىي حقي على جمموعة قصصية لقاص من بالدي، ولكن أريد أن ينشر                   

كتفي مبقدمة، فبدالً من أن ينشرها يف جملة علمية، ينشرها يف            هذا الثناء يف الصحف املصرية وأن ال ي       
جملة متخصصة ينشرها يف صحيفة، أما أن تبقى هذه املقدمة فقط للقارئ السعودي، طبعاً هذا ما أرفضه                 

دارية شر ال بد منه، وعلى اجليل القادم أن حيترس من           نتاج فإن األعمال اإلِ   وال أوافق عليه، أما قلة اإلِ     
إن هؤالء األساتذة يريدون أن حيتكروا       :  دارية، وعندما قلنا هذا للجيل اجلديد قالوا        اإلِ األعمال

دارية، ومل تلق هذه النصيحة يف الواقع أذناً صاغية لدى اجليل اجلديد من أمثال فهد العرايب                األعمال اإلِ 
د العرايب حيمل محلة    األستاذ املساعد، واألساتذة املساعدون يشعرون باحلرج وبالدونية، لذلك فإن فه          

شعواء على األساتذة، وهذا سر حقد فهد العرايب على األساتذة وأرجو أن يتخلص منه، وأن ينصرف                 
 .فعالً إىل األعمال األكادميية، وشكراً

 :ويعلق الدكتور عبد اهللا مناع على إجابة الدكتور منصور احلازمي بقوله
 الدكتور منصور احلازمي جليل األكادمييني من        ال أدري إذا كانت هذه النصيحة اليت تفضل ا         -
فلنترك ..  ومل يأخذوا ا كانت بريئة، يف اعتقادي أا مل تكن بريئة براءة كاملة حىت يأخذوا ا                ..  بعده

 .هذا، وللدكتور املعطاين تعقيب على ما تفضل به الدكتور منصور، فليتفضل
 :فيعلق الدكتور املعطاين بقوله

عليق بسيط جداً، وال شك أننا قد أكنا كما قال األساتذة من ليلة البارحة                يف الواقع يل ت    -
وامتداد النقاش واجلدل، لكن أثارت كلمة األستاذ الطيب يفّ بعض احلماس للحديث وال سيما أيضاً                

 .أن الدكتور احلازمي عقّب على هذا املوضوع



 املخطوطات من قيمة، واملخطوطة      املخطوطات وحتقيقها، يف الواقع إننا ال نتجاهل ما حتمله          -
هي عمل شاق يف الواقع، إذا أعطاها الباحث اجلهد املطلوب فهو يعود إىل مراجع تارخيية وأدبية وثقافية               
وحضارية ونقدية ويف مجيع ما يتصل ذا العصر فيكون خلفية أو قاعدة قوية جداً يلم ا ويصبح                    

 أتفق مع األستاذ حممد سعيد طيب بأن هناك من األساتذة من            مرجعاً يف هذا احلقل أو يف هذا اال، أنا        
ليس مهه البحث أو شأنه الدراسة، وإمنا هو منصرف إىل أشياء أخرى وهذا الشخص خصيم نفسه،                  
وهناك فرق بني األستاذ املتميز مثل الدكتور منصور احلازمي الذي خيرج إىل خارج إطار اجلامعة وبني                 

 . يأخذ املنهج وحياول أن يعطيه للطالب، هذه هي مالحظة بسيطةالذي يؤدي دور املنهج فقط،
 

التيارات " املالحظة الثانية أن الدكتور احلازمي حاول أن يقارن مقارنة سريعة جداً بني كتاب                -
، ليس يف تصوري    "شعراء جند املعاصرون  "وقال إن كتاب    "  شعراء جند املعاصرون  "وبني كتاب   "  األدبية

ارنة ما بني الكتابني ألن كتاب األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار كتاب فيه جمهود وكتاب               أن هناك وجهاً للمق   
فيه عمل، وفيه شيء من املنهجية وفيه تفاعل مع النصوص، خاصة حينما يتعرض لقصائد محزة شحاتة                 
وحسني سرحان وبعض الذين يتجهون إىل الرومانسية ويتفاعل مع هذه النصوص ويبين ما محلت هذه                

وص من إحياءات وإمياءات، وكان صرحياً نوعاً ما يف بعض إمياءاته، إال أنه حذر، ولكن الباحث أو                 النص
القارئ يستطيع أن يلتقط هذه اإلحياءات واإلمياءات حباسته النقدية أو حباسته البحثية؛ فال أتصور أن                

ا بذله عبد اهللا بن إدريس يف       اجلهد الذي بذله األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار يف التيارات األدبية يقارن مب             
كتابه شعراء جند املعاصرين أو املعاصرون، ألنه جمرد أنْ كتب مقدمة بسيطة للكتاب مث بعد ذلك                   
رصف القصائد كما هي وهذا عمل ميكن أن يقوم به أي باحث، وكتابة املقدمة دعها تأخذ شهراً أو                   

وكنت أشرت يف ليلة البارحة إىل أنه       شهرين مث بعد ذلك وضع النصوص ذه الطريقة وتكديسها،           
 .جيب أن ننطلق من النصوص لتحليلها وال أتصور أن هناك أي مقارنة بينهما

 

ما كان بنفس الروح    "  املرصاد" وأنا أتفق أن األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار يف نقده كتاب               -
ووافق حسن القرشي يف      )١(يلألنه تقريباً وافق الفال   "  التيارات األدبية "وبنفس املنهجية اليت وجدت يف      

هذا النقد اجلزئي البسيط الذي يعتمد نوعاً ما على بعض اجلزئيات واملالحظات العابرة، وكنت قلت                
أيضاً إا خلسارة كبرية لألدب أن األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار مل يتجه للنقد فيؤسس مدرسة نقدية يف                   

 .هذا البلد

                                           
، "مرصاد املرصاد" مساه "ببكتي"اجلبار  اهللا عبد الذي انتقده األستاذ عبد" املرصاد"مؤلف كتاب . هو إبراهيم بن هاشم فاليل: الفاليل )١(

واألستاذ الفاليل أديب سعودي، ولد مبكة ". نقد املرصاد"اهللا القرشي بكتيب صغري مساه   الشاعر حسن عبدونقده أيضاً سعادة السفري
 .هـ١٣٩٤هـ، وتويف عام ١٣٢٤عام 



 :دكتور املعطاين قائالًويرد الدكتور احلازمي على كلمة ال
 أنا أتفق يف الواقع مع األستاذ املعطاين على عدم صحة املقارنة بني الكتابني، لكنين أحتدث عن                 -

فترة مضت، أقول إن كتاب األستاذ عبد اجلبار وطبيعة األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار وتكوين األستاذ                  
اهللا عبد اجلبار مل يبدأ بكتابه هذا ولكن عبد اهللا عبد           األستاذ عبد   .  عبد اهللا عبد اجلبار ال ميكن أن يقارن       

اجلبار أستاذ كبري وفنان وأديب وناقد منذ زمن طويل قبل أن يكتب هذه احملاضرات اليت ألقاها يف                   
معهد جامعة الدول العربية ولكن تظل بعض األمور اليت رمبا كما قلت ليست جمال احلديث هنا، وال                  

ث هذا الكتاب، ولكنه كتاب ال شك أعترف أنه رائد وأنه مهم وأنه قد               يتسع الوقت يف الواقع لبح    
كان مغلقاً يف تلك الفترة، يعين أول كتاب فعالً يتسم باجلدية ويتسم بالنظرة النقدية العميقة               ..  فتح باباً 

أنا .  يف تلك الفترة، فال يوجد هناك جمال مقارنة بني كتاب ابن إدريس وكتاب عبد اهللا عبد اجلبار                  
 .وافق على هذام

إن البحث يف املخطوطات      : أما احلديث عن املخطوطات، فأنا مل أشر إىل املخطوطات، بل قلت           -
 األدب احلديث ال يعتمد على خمطوطات       ، كباحث األدب احلديث بالنسبة للصحافة     ،بالنسبة للتراث 

ين يتولَّون نشر   غالباً، فليس هناك خمطوطات طبعت ونشرت وإمنا هناك صحف قدمية، ومع األسف الذ            
محار محزة  (هذه املواد الصحفية غالباً ما خيطئون، فقد وجدت مثالً يف الكتاب الذي ظهر بعنوان                  

أنا أعتقد أا جناية كبرية جداً، أول شيء إن هذا العنوان مل خيتره              ..  جناية على محزة شحاته   )  شحاتة
ومغرياً جتارياً وشعبياً على غالف الكتاب،      محزة شحاته ألن يكون كتاباً فبأي حق جِعل عنواناً مثرياً            

أو )  صوت احلجاز (ملاذا؟ محار محزة شحاته هذه عبارة عن مقال من ثالث حلقات نشرها يف جريدة                
مخس حلقات، ولكن املقاالت كلها يف الواقع، مقاالت مهمة جداً ونشرها بعنوان حنفشيات، ولقد                

حنفشيات كما هو عنوان املقاالت اليت نشر حتتها محزة         أشرت إىل هذا الليلة البارحة فلماذا ال تكتب         
 .شحاته

محار محزة  " من جهة أخرى، أجد هناك اختالفاً يف النصوص، فالنصوص اليت ظهرت يف كتاب               -
، فهناك بتر وحذف وتشويه     )صوت احلجاز (ليست هي النصوص اليت ظهرت يف صحيفة         "  شحاته

قل خطورة عن حتقيق املخطوطات وينبغي أن توكل إىل          وخطأ، وأعتقد أن إظهار املواد الصحفية ال ت       
أناس خمتصني يقدرون العمل العلمي ويستطيعون أن يظهروه كما أراده كاتب املقال الذي نشره يف                 

.. إىل جانب أن هناك تصحيفاً يف الصحيفة نفسها فكثري من األخطاء حتدث أثناء نشر املقال              .  الصحيفة
ناشر املقاالت األدبية اليت تنشر يف الصحف ال يقل يف الواقع أمهية عن              فال بد أن يتنبه الناشر، إذ أن        

ناشر املخطوطات، صحيح أن ناشر املخطوطات له أيضاً قضايا أخرى ومشاكل أخرى بالنسبة                 
للمخطوطة، قراءة اخلطوط واخلرم وغريه والرجوع إىل مصادر كثرية لتوثيق النص ولكن أيضاً                 



واقع إىل أناس خمتصني، فلذلك أنا أعترض على نشر هذه النصوص،            الصحيفة ينبغي أن توكل يف ال     
 .شكراً. ينشرها أي إنسان كيفما اتفق، هذه حقيقة مشكلة

 

مث يتحدث الدكتور نبيل املغريب بعد أن طلب منه احملتفي أن يدلو بدلوه يف تلك األمسية،                 
 :فقال

أين يف ذلك شأن الدكتور فهد       أحرجين الشيخ عبد املقصود بالكالم فاالضطراب باٍد علي، ش         -
العرايب، فقد كنا على منت الطائرة نفسها وإن كانت أعصايب أكثر متانة منه وصالبة، واالضطراب أيضاً                
سببه أنين أزور هذه املدينة اجلميلة للمرة األوىل يف حيايت، وأزور أيضاً مثل هذا املكان اجلميل للمرة                  

د املقصود للمرة األوىل أيضاً، وإن كنت سعيت إىل التشرف          األوىل أيضاً، وأتشرف بلقائي بالشيخ عب     
بلقائه يف باريس فلم أفلح، مث إن هذا االضطراب يعود إىل أنين دخيل على األدب فال أفهم فيه الشيء                   
الكثري، صحيح أنين دكتور لكن دكتور يف القانون التجاري الذي ليس له عالقة باألدب وإن كان له                  

 .شار إليها احملتفى به، وهذه نقطة أثارت انتباهي، وأود أن أعلق عليها إذا تفضلتمعالقة بالطفرة اليت أ
 الطفرة اليت أشار إليها الدكتور منصور بإجيابياا وسلبياا مل تعاجل حىت اآلن مبا فيه الكفاية،                 -

بيعون قصائدهم سواء يف األدب أو الصحافة أو يف أي جمال آخر، فقد رأينا أدباء يتأثرون ذه الطفرة في                
ورأينا محلة دكتوراة يتخلون عن اجلامعة كما أشار احملتفى به ليفتحوا متجراً، وحبذا لو تعاجل هذه                   
املسألة بشيء من املوضوعية ولو أدى ذلك إىل تسليط الضوء على مشكلة ال تقتصر فقط على هذا                   

 .رع العريب العام، وشكراًاتمع أو ذاك وإمنا تركت آثارها على كثري من جماالت احلياة والشا
 :مث يتحدث األستاذ فؤاد عنقاوي قائالً

 هذه يف احلقيقة ليست كلمة وليست سؤاالً ولكنها ذكريات قدمية دفعين إليها ما ذكره                  -
الدكتور فهد العرايب احلارثي وما تفضل به احملتفى به من ذكر ديوانه القدمي، فمنصور احلازمي زميل                  

يقاً هادئاً، مييل إىل الوحدة ويعشق الكلمة واحلرف، كان ينظم الشعر ويتغىن به،              قدمي عرفته إنساناً رق   
ميزجه حلناً ومشاعر فياضة، ويقدمه صورة نابضة حية يعبر عن ذاته، هو مل يتحدث عن شعره بقدر                   
كاٍف، كتب قصيدة ال زلت أذكرها، ولعل الذاكرة تسعفه اآلن لنقلها إليكم فهي يف الواقع لوحة                  

 . حية نابضة بكل معاين اإلحساس والتأسي واللوعة واحلزنشعرية
 . فليت األخ منصور يسِمعنا شيئاً من شعره املخزون فإن فيه مغىن وطرب، وشكراً-

 :ويرد الدكتور منصور احلازمي قائالً
 يف الواقع أنين مصاب بضعف الذاكرة بالنسبة حلفظي للشعر، لكين أذكر أن من أبيات تلك                 -
 :القصيدة



ريعة تشــد جانــبني مــن شــفاهها عــن بســمة وجــيعة      صــ
. 

ــها ــيال ظلــ حــــىت خــ
. 

ــدرا    ــافر ب ــيء س ــل ش وك
. 

ــة  ــر بديع ــن مرم ــة م ــن قطع ع
. 

حــــىت احنســــار ثــــوا 
. 

ةـم الوضيع ـري تلك ل سافٍر يش  ـوك
. 

   وكـــل شـــامٍت يشـــري
. 

 . ومعذرة فأنا ال أذكر البقية-
 

 :مث حتدث الدكتور حممود زيين، فقال
احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد بن عبد اهللا وعلى            .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 . وعلى صحابته الغر امليامني أيها اإلخوة، سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاتهآله الطيبني

 ما جئت معلقاً أو سائالً أو حماوراً يف هذه الليلة ولكنين كنت أود أن أشارك يف تكرمي أخ                     -
وزميل سبقين بثالث سنوات يف ذلك الصرح العلمي الكبري املعهد العلمي السعودي، هذا األخ املكي                

ان من أوائل اإلخوة الذين ذهبوا إىل مصر وخترجوا يف املعهد العلمي السعودي وبضاعتهم يف               الكرمي ك 
اللغة اإلجنليزية ضعيفة جداً، وكانوا ميثلون املدرسة الثالثة اليت تتحاور يف اتمع العريب السعودي، كان               

 .هناك املعهد العلمي السعودي ومدرسة الفالح ومدرسة حتضري البعثات
تور منصور احلازمي من أولئك الذين مساهم األستاذ عبد الفتاح أبو مدين الصابرين وأنا               والدك -

أقول من أويل احلزم األوائل الذين خرجوا من اجلزيرة العربية إىل اآلفاق ااورة العربية لينهلوا من                  
على أيدي  الثقافة وليحاوروا رجال األدب والثقافة والفكر، فكان أن تلقى بعض العلوم والدروس               

الرواد يف جامعة القاهرة من أمثال الدكتور طه حسني، الدكتور عبد العزيز األهواين، وآخرون كان هلم                
قصب السبق، والدكتورة سهري القلماوي، كان من تالميذهم هذا األخ الكرمي، وسبقين وسبق الدكتور              

 .حسن باجودة إىل هذا الصرح العلمي
العلمي السعودي وكان ينظر إليه على أن بضاعة أصحابه          خترج الدكتور منصور من املعهد       -

قليلة يف جمال العلم ألن الذين خترجوا من هذا املعهد معظمهم كان ينصرف إىل القضاء وإىل كلية                    
الشريعة ولكن الدكتور احلازمي وإخوانه وال أفول زمرته شقّوا الطريق حنو املستقبل الغامض باحلزم                

لرجال الذين جاءوا ومل يكن باململكة العربية السعودية شيء يسمى اجلامعة،           وبالعزم فكانوا من أوائل ا    
فعلى أيديهم مع إخوام يف مصر أنشأوا الدراسات اجلامعية يف جامعة امللك سعود وأنا عندما أذكر                  
هذا وقد خترجت بعده وجئنا إىل املنطقة الغربية هنا يف مكة كنا نشارك معاً، فكنت أول من اشتغل                    

ريس اجلامعي بوظيفة معيد وكانت هذه الوظيفة تثري كثرياً من التساؤالت حىت إن األستاذ محزة                بالتد
 كان متعجباً من    - ابتعاثنا إىل أوروبا يف وظيفة معيد        -اجلعلي رمحه اهللا عندما جاء إليه قرار االبتعاث         



 بإذن اهللا، وكان يظنين من      أنت معيد لينجحك اهللا يف العام القادم      :  لفظة معيد وبعض املوظفني قالوا يل     
 .الراسبني
 ذلك الوضع الذي أشار إليه الدكتور فهد العرايب احلارثي كان ميثل مهمة صعبة بالنسبة                  -

لإلخوة أمثال الدكتور منصور احلازمي، الدكتور عزت خطاب، والدكتور عبد الرمحن األنصاري،              
إرساء أسس التدريس اجلامعي مبنطقة      الدكتور أمحد الضبيب وبقية اإلخوة اخلمسة الذين سامهوا ب          

اليمامة جبامعة امللك سعود وعالقيت به هي أنين عندما أحتفي به وأقول هذه الكلمة عنه إمنا أذكر                    
بالفضل أولئك العلماء الذين بذلوا اجلهد الكبري والعلم اجلم ليخرجوا رجاالً يعملون جبد ونشاط وحزم               

يقل عن مدرسة الفالح ومدرسة حتضري البعثات، بل إن          يف املعهد العلمي السعودي الذي مل يكن         
اإلخوة ببضاعتهم القليلة اجتازوا كل الصعاب وخترجوا من جامعة القاهرة مع أن الدراسة كانت باللغة               
اإلجنليزية يف األدب اإلجنليزي، مث بعد ذلك واصل الدكتور منصور واإلخوة إىل أوروبا وهناك كذلك                

ومضت سنوات قليلة جداً تقاس يف عمر الزمن مث أتوا ليكملوا املسرية وليبنوا             أيضاً شقّوا طريقهم حبزم     
 .هذا الصرح العلمي الكبري

 أنا أضيف إىل ما ذكره اإلخوة يف تكرميه هذه الكلمة املتواضعة ولكن يل تعليق على بعض ما                   -
العمل جاء يف حديث األستاذ حممد سعيد طيب، فجهد الدكتور منصور يف معجمه خيتلف عن                   

الببليوجرايف أو العمل املكتيب ألنه أضاف إليه مسحة أدبية رائعة جعلته خيتلف عن العمل املكتيب الذي                 
رمبا يقوم به موظفو املكتبات، ونطمع يف املستقبل القريب بأن يكمل هذا املشوار بإشرافه وإدارته الفنية                

 .ورمحة اهللا وبركاتهاألدبية على هذا املعجم، وفقه اهللا، وشكراً والسالم عليكم 
 

 :ويرد الدكتور منصور احلازمي على ذلك قائالً
 أشكر الدكتور حممود زيين وليس يل اعتراض على ما قاله إال مقولته إن بضاعة املعهديني                  -

قليلة، فالواقع أا مل تكن قليلة، أنا أعتقد أن طالب املعهد يف ذلك الوقت كانوا يتوجهون وجهة                    
ر الزميل فؤاد عنقاوي، درسنا الفرائض، ودرسنا ألفية ابن مالك ودرسنا أصول            أخرى، يعين كما يذك   

الفقه ودرسنا أشياء كثرية، واهللا ما كانت قليلة أبداً، وأعتقد أن جامعة القاهرة مل يكن هلا فضل يف                    
ر حىت  قبولنا أبداً ألننا كنا أفضل بكثري يف قسم اللغة العربية من الطالب الذين يأتون من ثانويات مص                 

من مدرسة حتضري البعثات، وأنا أعتقد أن املسألة ال تثري مشكلة قدمية عفا عليها الزمن، كانوا زمان                   
 :يقولون

فـــال طـــباً بلغـــت وال جتــــارة
. 

 فغـــض الطـــرف إنـــك معهـــدي
. 

 



وباملناسبة أنا يف   .  اللغة العربية املعهد أن العلمي السعودي كان كفؤاً        أعتقد بالنسبة لتخصص     -
الواقع مل أرغب يف قسم اللغة العربية، ألنين كنت أريد أن أدخل قسم اجتماع، ولكن األستاذ عبد اهللا                  

لكي أتعلم  :  ما غايتك يف االبتعاث؟ قلت له     :  عبد اجلبار هو الذي أغراين باملعهد، وهو الذي قال يل          
يف املعهد تدرس اللغة اإلجنليزية، وعلى كل حال فاإلنسان ميسر ملا خلق له             :  فقال يل ..  لغة اإلجنليزية ال

وأنا أعتقد أنين خرياً فعلت، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم، ومن جهة أخرى فأنا أعتقد أن                    
 . أَرغبها، وشكراًميويل وطباعي فعالً قد وجهت الوجهة اليت كنت أرغبها وما كنت أعرف أين كنت

 

 :مث يطلب الدكتور مناع من األستاذ علي الرابغي أن يطرح سؤاله فقال
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، فرصة طيبة أغتنمها من أجل أن أكون يف هذه الليلة ضمن                 -

املتحدثني أو مريدي الكلمة أو التعليق، ولقد شدين حديث الدكتور منصور عن قريته آالب، عند                 
تعليقه على كلمة األستاذ زيدان، وأمتىن على الدكتور منصور أن يويل هو والنخبة أو الصفوة من                   
زمالئه هذا اال االهتمام الذي يستحقه وأن يكرس له وبالذات هلذا البلد ما يستحقه، فمن املؤمل جداً                 

ترا، هذا ما أردت    أن جند أن بعض الدكاترة أو أن بعض األطروحات كلهجة حرب مثالً تؤخذ من إجنل              
 .أن أطرحه يف هذه اللحظة، وشكراً لكم مجيعاً

 

 :ويرد الدكتور منصور احلازمي
 شكراً لألستاذ علي الرابغي، الواقع أنين مل أقل أنين قد تربأت من دراسيت هذه، ولكنين لست                 -

. أو عاتق البالدي  خمتصاً يف الواقع، فهذا اال من اختصاص األستاذ محد اجلاسر أو عبد اهللا بن مخيس                
إن جمرد الرغبة ال تكفي، وأنا أعتقد أن القضية صعبة إذا أراد اإلنسان أن يكتب يف أي شيء، فأنا ال                     
علم يل باألنساب، وال أعرف مسميات األمكنة وتوارخيها القدمية، والقضية حتتاج إىل دراسة وإىل                

وضوعات، ولكنين ال بد أن أقف عند        اهتمام، وليس معىن عدم اهتمامي أنين غري حمب ملثل هذه امل           
حدود االهتمام الذي اجتهت إليه وهو األدب بشكل عام والثقافة بصورة عامة، أما اللهجات ودراستها               
يف اخلارج فأنا أعتقد أال ضري من أن ندرس املناهج، وكثري من اإلخوان عندما كنا يف إجنلترا وأمريكا                   

حنن ال ندرس اللغة العربية، وإمنا      :  امعات أجنبية؟ فنجيبهم  كيف تدرسون اللغة العربية يف ج     :  يقولون
 . وهذا كل ما يف األمر، وشكراً. ندرس مناهجها

  ))كلمة معايل الدكتور رضا عبيد(( 
مث يقدم الدكتور مناع معايل الدكتور رضا عبيد للحديث ليلقي كلمة حييي ا الدكتور                

 :فبدأ الدكتور رضا عبيد كلمته بقوله. منصور



 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

 :مث تابع حديثه قائالً
 يف أمسية ندية طرية يعبق فيها احلب واإلخالص والوفاء واحملبة والتكرمي، منذ أكثر من                  -

عشرين سنة وقفت يف مثل هذا املوقف أحيي الدكتور منصور احلازمي وزمالءه الذين عادوا من إجنلترا                
ود بالرياض بعد أَن أمتوا حتصيلهم العلمي وحصلوا على شهادة الدكتوراة            ليلتحقوا جبامعة امللك سع   

 رمحة  -وكنت يومها أقوم بعمل وكيل جامعة امللك سعود، وحضر هذا احلفل الشيخ حسن آل الشيخ                
 وكان وزيراً للمعارف، واألستاذ الدكتور عزت النص وكان عميداً لكلية اآلداب، أقمنا              -اهللا عليه   

مياً وفرحة بعودة رجال من اجلامعة اغتربوا لنهل العلم مث عادوا ليشاركوا يف بناء                ذلك احلفل تكر  
 .اجلامعة

، وها أنا هذه الليلة يتيح يل األستاذ عبد املقصود خوجه بكرمه ويف             )١( وما أشبه الليلة بالبارحة    -
زمي، وكلنا  قصره العامر هذه الفرصة ألشارك يف تكرمي زميلي وصديقي وأخي الدكتور منصور احلا             

نعلم أن هذا التكرمي لشخص الدكتور منصور هو تكرمي للكفاءة السعودية، وتكرمي للشباب الذي                
أعطى من علمه وجهده الكثري، فقد شاهدنا على مدى العشرين سنة املاضية الدكتور منصور وزمالءه                

لى املشاركة يف هذه    ولقد حرصت ع  .  يثرون ساحتنا األدبية بتعليقام وبتحليالم وبعطائهم اجلزيل       
األمسية وأعتذر حلضوري متأخراً اللتزامي باستقبال ضيوف من جامعة شتوجتارت، لكن األستاذ عبد              
املقصود أصر على أن أحضر ضيويف، وهذه فرصة طيبة يف احلقيقة حرصت على حضورها ألشارك يف                 

 وشكراً للمحتفى به وشكراً     تكرمي هذا الزميل العزيز، وأشكر للدكتور مناع أن أعطاين هذه الفرصة،          
 . للجميع

 

  ))كلمة الدكتور عزت خطاب(( 
 :مث أعطى الدكتور مناع الكلمة للدكتور عزت خطاب فقال

الواقع ال أريد أن أضيف إىل ما قيل طيلة هذه األمسية عن زميلي              .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 زمالتنا وصداقتنا لطال بنا احلديث، فقد       األخ الدكتور منصور احلازمي شيئاً، ولو أردت أن أحتدث عن         

زاملته يف السنة األخرية من املعهد السعودي، وكنت يف حتضري البعثات، مث ذهبنا إىل القاهرة، مث إىل                   
إجنلترا، مث عدنا بعد ذلك وال زلنا زمالء يف جامعة امللك سعود، فسيطول يب احلديث وأكتفي مبا قيل،                   

                                           
 :هذا مثل يضرب عند تشابه الشيئني قاله الشاعر اجلاهلي طرفة بن العبد، وهو بيت صدره )١(

مــــا أشـــــبه اللــــيلة بالـــــبارحة
. 

ــب  ــن ثعلــــ ــم أروغ مــــ كلُّهــــ
. 

 



انب من جوانب شخصية الدكتور منصور احلازمي، ككاتب ومبدع         ولكين أردت فقط أن أشري إىل ج      
 الدكتور منصور شاعر وكاتب مقالة وكاتب حبث ومؤلف أكادميي،          - وكما تعرفون    -كما قيل، لكم    

ولكن هناك خيط واحد يربط بني هذه األجناس املختلفة وهي شخصية الدكتور منصور اليت تتبني                 
عراً أو كتب مقالة فنية أو كتب مقالة حبثية، فإنك ستجد            وتظهر يف كل ما يكتبه، فسواء كتب ش        

السخرية يف الكتابة واإلبداع فن ال جييده إال القليلون ويف كل           .  الدكتور منصوراً ذلك الكاتب الساخر    
اآلداب العاملية ويف أدبنا العريب تربز أمساء قليلة ملن أجاد فن السخرية، فهناك اجلاحظ، ويف األدب                  

 .اردشواإلجنليزي برن
 الكاتب الساخر هو يف الواقع ذلك الكاتب الذي يستطيع أن خيرج من ذاته وينظر إليها من                  -

بعيد، سواء أكتب إبداعاً أم كتب عمالً أكادميياً، والدكتور احلازمي ال ينقصه وقار األكادميية وال                 
ذه املادة وينظر   ينقصه إبداع الفنان، ولكنه يضيف إىل ذلك كله البعد الساخر الذي يسيطر على ه               

إليها من بعيد، وأنا أعتقد بال مبالغة أن هذه ميزة يتميز ا الدكتور منصور احلازمي ويذكرنا الواقع يف                  
أدبنا احلديث بشخصية احلازمي اليت تظهر جلية يف كل ما كتب، وأرجو أن تتاح يل أو لغريي أن نربز                    

 .الفنية، وشكراًهذا اجلانب من شخصية الدكتور احلازمي األكادميية أو 
 

 :ويعلق الدكتور منصور احلازمي على كلمة الدكتور عزت خطاب بقوله
 يل تعليق بسيط على ما قاله الدكتور عزت خطاب، ال شك أنين أحب أن أنظر إىل األشياء                   -

من زوايا متعددة، وميكن هذه ميزة طبيعة السخرية أنه ال ميكن أن أنظر إىل جانب واحد، وهذا ما قاله                   
 .اخلروج، البعد عن الذات: كتور عزتالد

 وأذكر أن الدكتور خطاب كتب مرة عن امللحمة الساخرة يف قصيدة من قصائدي ولكن                 -
األديب الساخر حقاً، والرجل الذي ينبغي أن نكتب عنه أشياء كثرية هو األستاذ أمحد السباعي رمحه                 

تقد أن السباعي له تالميذ كثريون، أنا       اهللا، لذلك يف الواقع أنا معجب باألستاذ أمحد السباعي، وأع          
ميكن أشرت يف حبث يل يف اجلنادرية عن البيئة عند أمحد السباعي إىل تالميذ السباعي، وذكرت األخ                  
فؤاد عنقاوي وذكرت محزة بوقرى رمحه اهللا، ورمبا أكون أنا من تالمذة أمحد السباعي، وأعتقد أن                  

اسة والتحليل ألنه أديب مبدع يف طبيعته حىت يف كل           شخصية مثل أمحد السباعي تستحق فعالً الدر      
 .كتبه يف الواقع

 ويف النهاية ال بد أن أشكر يف احلقيقة اجلميع وبصورة خاصة أيضاً أشكر الدكتور رضا عبيد                  -
على كلمته اليت أثار ا ذكريات قدمية حقاً، ففعالً حنن قد بدأنا بداية قبل عشرين عاماً وكان األستاذ                   

رضا هو الذي قدمنا يف مناسبات متعددة الستقبالنا، وها هو اليوم فعالً يشارك يف احتفال                 الدكتور  



آخر، فشكراً له على هذه الذكريات وهذه الصداقة املمتدة طوال هذه الفترة، وأختم بالشكر لكل                 
اليت منكم يف الواقع فأنا سعيد جداً بأن أحظى بكل هذا االهتمام وبكل هذا احلب وبكل هذه األخوة                   

 . ال نستغرا منكم مجيعاً، وشكراً

  ))اخلتام (( 
 :مث اختتم األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بقوله

 مكاسبنا يف هذه الليلة كثرية فالوجوه النرية اليت تروا أمامكم، واليت أسعدتنا حبضورها قادمة               -
 احلارثي، واألستاذ عبد اهللا      كالدكتور عبد الرمحن األنصاري، والدكتور فهد العرايب       :  من الرياض 

الشهيل، الذين تفضلوا باحلضور خصيصاً ليشاركونا االحتفاء بالدكتور منصور احلازمي، وكذلك             
وسنلتقي م غداً يف    .  أولئك الذين جاءوا حلضور أمسية النادي األديب، مث مشاركتنا الليلة أمسيتنا هذه           

        ويف احلقيقة يف قمة مكاسبنا هذه الليلة سعادتنا        .  مأمسية األستاذ حممد سعيد طيب، يسعدين الترحيب
بوجود األستاذ الدكتور منصور احلازمي الذي حنتفي به الليلة والذي تفضل وتكرم علينا ذه األمسية               
الشيقة واليت تعد منعطفاً جديداً يف االثنينية، ألن هذه الليلة هي الليلة األوىل اليت يتم فيها حوار بيننا                   

معنا هذه األمسية وفد من جامعة شتوجتارت ضيفاً على معايل الدكتور رضا عبيد الذي              .  ى به وبني احملتف 
 .تفضل بإحضارهم لريوا صنفاً من صنوف أمسياتنا األدبية يف اململكة

 . ضيفنا األسبوع القادم هو فضيلة الشيخ عبد العزيز املسند-
ز الرفاعي قد طلب مين أن أقدم حتية         وقبل أن أختم كلميت أود أن أذكر أن األستاذ عبد العزي           -

خاصة إىل الدكتور منصور احلازمي عرب الالقط، وكان يود أن حيضر لوال ظرف خاص به منعه من                   
 .ذلك

 كما أقدم شكري للدكتور املناع على إدارته احلوار هذه األمسية، والشكر لكم مجيعاً،                 -
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * 
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