




 احملتوى
كلمة اإلفتتاح ألقاها األستـاذ عدنان صعيدي وتضمنت نبـذة من السرية الذاتية              

 .للمحتفى به
١ -

- ٢ .كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
- ٣ .كلمة األستاذ الشاعر علي أيب العال
- ٤ .كلمة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين
- ٥ .كلمة األستاذ عبد اهللا اخلشرمي

- ٦ .ستاذ حممد ناصر األمسريكلمة األ
- ٧ .كلمة احملتفى به األستاذ حممد عبد اهللا احلميد

- ٨ .احلوار بني الضيف واحلضور
- ٩ .كلمة اخلتام

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

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

 .وأصحابه ومن وااله
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أما بعد، حضرات الضيوف الكرام-
 جمدداً ودائماً وأبداً باسم األستاذ عبد املقصود خوجه نرحب بكم يف هذا امللتقى الثقايف                  -

كم أن نرحب بضيفنا هلذه األمسية األستاذ حممد عبد اهللا          األديب، ويسرنا أيضاً باسم صاحب الدار وبامس      
 .احلميد

 يف البداية نعتذر إليكم أننا بدأنا متأخرين بعض الوقت وللذين حضروا مبكراً أن يلقوا                  -
بالالئمة على من حضروا متأخرين، لقد حرصنا على أن نبدأ يف وقت مبكر يف كل أسبوع لنتيح اال                  

 .دة للمناقشة واحملاورة مع الضيفألكرب عدد ممكن من السا
إنه األستاذ حممد عبد اهللا احلميد، ولد يف أواخر         :   نبدأ هذه األمسية بترمجة ذاتية لضيفنا الكرمي       -

 .عام ألف وثالمثائة وأربعة ومخسني للهجرة ببالد بين مالك عسري، من أعمال مدينة أا
ساً لديوان إمارة املنطقة، مث رئيساً للبلدية،        تلقى مبادىء تعليمه على يدي والده الذي كان رئي         -

وكان مِلماً بالعلوم الفقهية والتارخيية، وله مشاركات شعرية ونثرية حىت وفاته يف عام ألف وثالمثائة                 
 .وتسعة وتسعني للهجرة، يرمحه اهللا

وية العامة   واصل دراسته مبدينة أا حىت خترج عام ألف وثالمثائة واثنني وسبعني للهجرة بالثان              -
على مستوى اململكة، وملا مل يتيسر له مواصلة الدراسة اجلامعية، عمل كاتباً            "  األول"حيث أحرز املركز    

ملدة عامني بديوان اإلمارة، مث انتقل إىل وزارة املعارف وزاول أعمال التدريس واإلدارة، وتدرج من                
ورئيس تفتيش إداري وفين، مث مدير تعليم       مدرس إىل مراقب مث وكيل مث مدير مدرسة، مث مفتشاً إدارياً            

مساعد للمنطقة، وقد أمضى يف وظائف التعليم مخس عشرة سنة انتقل بعدها إىل وزارة الصحة مديراً                 
للتفتيش، مث مديراً للشئون اإلدارية بصحة منطقة عسري ملدة أربعة عشر عاماً، مث انتقل وللمرة الثانية                 



ديراً لشؤون البلدية ومشرفاً على أعمال الس اإلداري ا،           عسري، م  منطقةللعمل بديوان إمارة    
 .وأخرياً مستشاراً لسمو أمري املنطقة

يهوى .   رشح رئيساً لنادي أا األديب منذ افتتاحه يف عام ألف وأربعمائة للهجرة وال يزال                -
لف وثالمثائة  اجلانب القصصي من األدب، وله حماوالت يف كتابتها، وقد بدأ نشر قصصه منذ عام أ                

واثنني وسبعني جبريدة البالد السعودية وبتشجيع من رئيس حتريرها حينذاك األستاذ عبد اهللا عريف،               
 .يرمحه اهللا
 كما شارك بالكثري من املقاالت االجتماعية واألدبية يف كل الصحف واالت السعودية على              -

ات الثقافية وشارك يف عدد من الندوات املُذاعة        امتداد ثالثني عاماً، استضيف يف كثري من احملافل وامللتقي        
واملُتلفزة، شارك يف إدارة أمسية شعرية لسمو األمري خالد الفيصل بدولة البحرين، دعي حماضراً يف                 
أسبوع األدب السعودي باإلسكندرية، قام جبولة استطالعية على كل دول جملس التعاون اخلليجي               

 .يق الروابط األدبية والصالت وتبادل النشاطات املشتركةللتعرف على األدباء واملثقفني وتوث
 :له من املؤلفات

، كتاب الرد على افتراءات     "شهادة للبيع "، وجمموعة قصصية بعنوان     "أديب من عسري  " كتاب   -
يتخذ الوسطية منهجاً يف املواءمة بني القدمي       .  وحتت اإلعداد مؤلفات أخرى   .  الدكتور كمال الصلييب  

 . وخيم العواقب، سيئ النتائج على صاحبه دنيا وآخرة- أياً كان اجتاهه -أن التطرف واجلديد، ويرى 
 بامسكم نرحب مرة أخرى بضيفنا القادم من عروس اجلنوب األستاذ حممد عبد اهللا احلميد،                -

 . ونبدأ اللقاء بكلمة لألستاذ حممد حسني زيدان
 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :ستاذ حممد حسني زيدان قائالًمث يتحدث األ

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

 إذا كان هناك اعتراض على التأخري، فال حيملنا إياه املذيع، ولكين أرى أالّ اعتراض، فالكثرة                -
 .ر، ألا تبني مكانة هذا الرجل املُكرمالكاثرة من املكرمني تشرفنا أكثر وأكث

 أما تكرمي هذا املُكرم رئيس نادي أا الذي يضمين جناحه اآلن جبانيب، فقد ضمين جناحه من                 -
هو الذي  :  من الرجل؟ فقالوا  :  قبل، ما طلبت طلباً منه إال ولباه، ما ذكرته بشيء إال وتذكره، قالوا             

وهذا املُكرم قد شرفنا حني متكن من كل الوظائف اليت عمل           .  اً إمكانه يشرف به مكانه ويزداد به شرف     
 أريد أن أكثر منها،     "أا"ا، وشرفنا بكل العمل الذي يعمله، إنه اآلن يرأس نادي أا األديب، كلمة               



 لعسر اجتيازها، ال أا عسرية على أهلها، وال ألا عسرية           "عسرياً" مسيت   "عسري"فهي البهاء وكلمة    
ابن محيد ولكن صحح يل بأنه ابن حميد، سواء          :  األستاذ املكرم كنت أقول   .  علينا وإال فهي احلجاز   

كان حميد أو محيد فهو حممود السرية، وحممود املسرية، هلذا أشارك يف تكرميه، عرفته معرفة الصديق،                 
            عرفته معرفة األديب، معرفة الكاتب، معرفة احملاِضر، يشرفين أن أقر      ذه املعرفة ألين أقسم أين فرح

كل الفرح بأن أجد شاباً أو كهالً من كهولنا يتصدر الس ويصبح مكرماً، ويصبح علَماً يشار إليه،                  
من هنا ال أريد أن أخبس نفسي ذه الروح املتطلعة إىل التكرمي والفرحة بالرجال الذين ينشؤون فينا                  

ملكرم، وجبانيب األمين أيضاً نائبه، فهو يستأهل التكرمي الصامت، ألنه          ويصبحون أعالماً فينا، أكرم هذا ا     
جاء صامتاً أيضاً مل يعلن عنه، تكرميكم له ما هو إال تكرمي لنفيسكم ولنفائسكم، تنافسوا بتكرمي                   

 .حنن يف حاجة إىل الرجال أكثر وأكثر. الرجال، فإنكم حتصلون على طمأنينة النفس، وسكينة الوجدان
ذا رجل أحييه، وأُكرمه، وأشكره، وأرجو له التوفيق يف كل ما يسعى إليه، واعذروين، قال                وه -

 .رفقاً بالعجوز، والسالم عليكم: وأنا أقول لكم… ؟ "رفقاً بالقوارير": صلى اهللا عليه وسلم
بعد أن انتهى األستاذ حممد حسني زيدان من كلمته رحب املذيع بضيف من تونس هو                 

 . مودالدكتور محادي ص

  ))كلمه األستاذ علي أبي العال(( 
 :وتعطى الكلمة بعد ذلك إىل سعادة األستاذ علي أيب العال حيث قال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، إا مناسبة طيبة هيأها لنا األستاذ عبد املقصود خوجه، الذي دأب                 -
من حقول األدب أو اإلدارة     على اختيار األفذاذ من الرجال الذين قدموا لبالدهم كل خري يف أي حقل              

 .فله منا الشكر. أو الثقافة أو غريها
 

 واحلقيقة أنين سعيد جداً باستضافة األستاذ حممد عبد اهللا احلميد واألستاذ أمحد مطاعن، نائبه،               -
فقد كنت ال أعرف األستاذ حممد عبد اهللا احلُميد، وفوجئت أن دعاين وبعض اإلخوة الشعراء مصطفى                

د اهللا باشراحيل إلحياء أمسية يف نادي أا، فسعدت لذلك ولبيت الدعوة، ولباها األخوان              زقزوق وعب 
معي، واحلقيقة أننا فوجئنا مبا مل نكن نتوقعه، فقد كان الكرم احلامتي وكانت الرعاية التامة وكانت                  

 أمسية هلا   األمسية اجلميلة، اليت مجعت أعيان أا، واشتملت على كثري من الشعر واألدب وكانت              
وزا، واحلقيقة أن األستاذ حممد عبد اهللا احلميد رجل مثايل يف أخالقه ويف طباعه، وجدير ذه األمسية                 

" علي اجلارم "اجلميلة اليت شرفنا فيها هو واألستاذ أمحد مطاعن، وقد كنت يف أا أستعري أبيات الشاعر                
 :حني يقول



ــدِ   ــنجدات حش ــى ال ــل عل ــرية غُس ــزلت جب إين ن
. 

ونســيت أهلــي بيــنهم، وســلوت خــالين وولــدِي
                                                            . 

 
ــرفدِ     ــد ل ــن ِرف ــتاز م ــاحام جي ــيف يف س الض

. 

دـد عق ـاء أش ـدق الوف ـى ص ـم عل ـعقدوا خناصره 
                                                            . 

 
 

 بصفيت أحد   -ة األديب   ـ واحلقيقة أن ما نقدمه اليوم من التكرمي هو اعتزاز لنا بنادي مك              -
 :بد املقصود خوجه الذي أحيا هذه األمسية وشرفنا ا وأعود فأقول ولألستاذ ع-أعضائه 

وتبقــــى مآثــــرهم كالضــــياء
                                                            . 

ــاهلم  ــرجال بأعمــ ــاس الــ يقــ
. 

ــاد  ــن ق ــواء وم ــل س ــاً وك  رأيـ
. 

ــاً   ــاد جيش ــن ق ــر م ــيان يف األم فس
. 

 

أشكر األستاذ عبد املقصود، وأشكر األستاذ حممد عبد اهللا احلميد على تلبيته الدعوة،             :   ختاماً -
       م، ونتمىن أن نلقاهم دائماً يف كل           وأشكر األستاذ أمحد مطاعن نائبه يف نادي أ ًا األديب وأهالً وسهال

 . مناسبة سعيدة

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين (( 
كما شارك رئيس نادي جدة الثقايف األديب األستاذ عبد الفتاح أبو مدين بكلمة ترحيبية               

 :بالضيف جاء فيها
ين، والصالة والسالم على سيد األولني       احلمد هللا محد الشاكر   .   بسم اهللا الرمحن الرحيم     -

 .واآلخرين، نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني
 وبعد، إا ملناسبة كرمية أن نلتقي يف ليلة مباركة لنحتفي بأخ وصديق حيمل سنان القلم ليعبر                  -

عة احلياة أو   وينهض بأعباء ناٍد أديب يتحمل الكثري من السهام، كما نتحملها بني حني وحني، وهذه طبي              
طبيعة الذين يعملون، فهم الذين يصبحون عرضة ألن ينتقدوا أو أن يؤاخذوا أو أن يحاسبوا، وليس                 

 .هذا ِبدعاً يف احلياة، ولكنها سنتها
 لعلّي سعيت إىل أا مرة أو مرتني، حينما كان الصديق العزيز رئيساً للنادي منذ عشر                   -

لنا لقاء يف أا يف إحدى اجتماعات رؤساء األندية األدبية، فكانت           سنوات، منذ بدأ، وسعدنا بأن كان       
احلفاوة وكانت العناية، وكان االهتمام، وكان اِإلخاء، وكان الود، وليس هذا غريباً على أخ عزيز                 
وصديق كرمي، ولعلّ الصلة ترجع إىل والده يرمحه اهللا، فقد كان يكتب يف إحدى الصحف اليت كنت                  

 يعين هذا أن املساحة بعيدة بيين وبني األستاذ حممد عبد اهللا احلميد يف السن، ولكن                 أُشارك فيها، وال  
العمل األديب جيمع بني الشباب وبني الشيوخ يف املشاركة يف الكتابة، وحينما حنتفي الليلة برئيس لناٍد                 



ىت حيد من أسفارنا إىل     أديب، يف بلٍد مجيل، نتوق إليه وكم نتمىن أن يكون هذا البلد مصيفاً لبالدنا ح               
، وهو وحده   "األمري خالد الفيصل  "خارجها، كم نتمىن أن يتوافر فيه الشيء الكثري، ولعل أمريه اهلُمام            

ال يستطيع، ولكن مبشاركة اآلخرين ومشاركة املواطنني تصبح أا امساً على مسمى، هي اسم فيه                 
كنها تصبح مصيفاً تغنينا عن كثري من األسفار        مجاهلا، ال غبار على ذلك يف مناخها ويف كرم أهلها، ول          

 .واملتاعب إىل خارج بالدنا، إنه حلم من األحالم
 إن تكرمي رجل يعمل يف حقل األدب هو تكرمي لألدباء، ولعلها كلمة عتب مل أقلها من قبل                   -

ألخي وصديقي، وهو عتب إخاء ال عتب جفاء، عتب وفاء، فقد كنت أنتظر من أخي حني دعوته يف                   
لعام املاضي وحنن نقيم ندوة شارك فيها واحد وعشرون دكتوراً وأستاذاً، أن نشرف حبضورهم                 ا

ومشاركام يف هذه الندوة، ووعد أخي مع من وعد ولكنه مل حيضر ومل يعتذر، ولعل يف إعالن هذه                    
 أمحله ومل   الكلمة يف هذا امع الذي حنتفي به بالصديق العزيز مسحاً أو غسالً لذلك العتب الذي كنت               

أجاهر به بيين وبينه، ال من بعيد وال قريب، لكين سعيد يف هذه الليلة ألن أشاركه وأن أقول كلميت يف                    
الترحيب به، ال أغيب وال أحسب أن غيابه نقصاً فيه أو نقصاً عليه، أو حمموالً منه أو حمموالً عليه،                     

 .ولعل له عذراً وحنن نلوم
 كثري الشكر على هذا االحتفاء وعلى هذا التكرمي لألدب            أشكر أخي األستاذ عبد املقصود     -

واألدباء، حني أتى بصديق من أا، وحنن حنب هذا اللقاء اجلميل سواء هنا أو هناك، أشكره، والسالم                  
 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة األستاذ عبد ا اخلشرمي(( 
ير جملة الغرفة التجارية الصناعية جبدة      مث تعطى الكلمة لألستاذ عبد اهللا اخلشرمي رئيس حتر        

 :حيث قال
أوالً أود أن أوضح لكم أنين جئت للترحيب باحملتفى به بصفيت عبد            .   السالم عليكم ورمحة اهللا    -

اهللا اخلشرمي وليس رئيس جملة أو غرفة تعرب عن هذا املوقف الذي أقفه، إنين أتيتكم بدمي اجلنويب،                   
ك، وهذا الرجل ميثل طلعاً باسقاً ومفعماً بالعطاء الثقايف الذي دفعين             وأتيتكم أمحل زواديت من هنا     

للمجيء إىل هنا، أنا أوالً أشكر هذه البادرة األصيلة من العزيز األستاذ عبد املقصود خوجه الذي                  
 .عودنا دائماً على تكرميه لألدب واألدباء، هذا موقف ثقايف لن ينسى له

درة نشطة وواعية يف احلركة الثقافية يف اململكة استطاع األستاذ           واجلنوب الذي ميثل اآلن با     -
حممد احلميد أن يكون هو الدافع هلا، وأن يكون هو الفنار واملنار هلذا العطاء الثر الذي ملسناه يف                     



 وال أجتاوز نادي جدة، فإن حاولت التحدث عن         -السنوات العشر املاضية، بل كان نادي أا األديب         
 . قادراً على العطاء اإلبداعي- فأنا أيضاً سأكون مطوقاً ببعض االام بااملة نادي جدة
 على حد تعبري أستاذنا     - نعم لقد كان نادي أا، وهو البعيد، وهو القابع يف شواِمخ السراة              -

  هذا النادي استطاع أن يدير الساحة الثقافية إلينا، استطاع أن يحقق نقلة يف              -حممد حسني زيدان    
العطاء اإلبداعي، واستطاع أن يؤكد أن هذه املنطقة اجلنوبية متتلك االخضرار يف الشجر ويف البشر،                
استطاع أيضاً أن حيقق معادلة صعبة كان يفترض البعض أا معجزة، ولكن هذا الرجل، هذا اإلنسان،                

د من األصوات النشاز    مبوقفه اخلَلوق والصابر وهو ميسك بالعصا اإلبداعية من وسطها، استطاع أن حي           
اليت حتاول أن توقف ر اإلبداع، كان ذلك خبلُقه ومبوقفه، فأنا أستطيع أن أشخص هذا الرجل يف ثالثة                  

 :مواقف حبكم احتكاكي به وحبكم انتمائي
 هذا الرجل كان موقفاً، وكان دوراً، وكان إنساناً، كان موقفاً ألنه استطاع أن يشهر صوته يف             -

قطاب كافة التيارات اإلبداعية، مل يعبأ مبن حياول أن يوقف األصوات املبدعة الشابة، مل               تعبري عن است  
حياول أن ينخرط يف من حيد من ظهور الصوت املبدع الشبايب، ولن أقول احلداثي ألا كلمة                    

نطقة استهلكت، ولكن الشعر اإلبداعي هو الشعر، ال تفسري له، مث يأيت الرجل الدور، فهو حقق هلذه امل                
اليت كانت يف غيبوبة ولسنوات طويلة من خالل النادي حقق استقطاباً فاعالً ليس على مستوى                  
اململكة، وإمنا استطاع أن يستقطب العديد من العقول املفكرة واملبدعة على مستوى العامل العريب، وبدأ               

هذه الة اليت   "  بيادر"اجلميع حىت يف خارج اململكة يتساءلون عن نادي أا األديب، ويتساءلون عن              
أُصدرت، ويتساءلون عن عطاءات مجيلة ظهرت، وعن أصوات مبدعة ما كان هلا أن تظهر لوال أن                  
أتاح هلا هذا النادي أن تظهر، مث أصبحت حتتل صوتاً إبداعياً على مستوى الوطن بل وخارجه، هذا                   

ذا اإلنسان لن تشعر يف االحتكاك      دور للتاريخ، ولكن أيضاً تأيت ثالثة النقاط وهي دور اإلنسان، ه           
املباشر معه أنك أمام رجل يفضلك سناً أو مستوى، تشعر فيه باجلنويب املخضر الشجرة الصغرية تقف                 
إىل جدار الشجرة الكبرية دون عناد، بل حتتضن، كثرياً ما وجدنا من هذا الرجل االحتضان، وكثرياً ما                 

ت املبدعة، صحيح أنه عاىن الكثري كما عاىن أستاذنا         وجدنا من هذا الرجل الوقوف إىل جانب األصوا       
عبد الفتاح أبو مدين ولكنه وقف بشموخ، وقف ألن الرؤية واضحة وأن ر اإلبداع لن يوقفه شخص                 
كالصخر، لكن الرجل واصل بإنسانيته وخبلُقه مع اجلميع كأخ كبري ولكنه يشعرك بأنه ليس هناك فرق                

 .ن حولهبني أبناء اجلنوب، كلهم يلتفو
 هذه النقاط أسجلها وأسجل أيضاً إعجايب الكبري مبا حققه النادي وهو اآلن يستقل مببناه،                 -

وهو اآلن يستقل مبجلة دورية متميزة، نرجو له مزيداً من التطور، واالنتقال إىل ما هو أفضل، إنين هنا                  



م، لكم مين احلب،    كابن لكم يف جدة أحن إىل جنويب وأحن إىل إطالق هذه الكلمات يف فضائك               
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا

  ))كلمة األستاذ حممد �اصر األمسري (( 
مث ألقى األستاذ حممد بن ناصر األمسري الكلمة التالية مشاركة منه يف االحتفاء بالضيف               

 :حيث قال
جئتكم من الرياض عِجالً ال وِجالً،       .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وطاب مساؤكم        -

هل هناك دعوات   :  حبث عن بيت مقصود، وسعدت أن قابلين رجل عزيز أمام هذه البوابة ألسأله              أ
حمددة؟ أما أنا فقد جئت متضامناً ليس برتعة عرقية، مع أخي وصديقي حممد عبد اهللا احلميد، حفياً                   

 بلقاء  بيت املقصود مقصود، وقد قصدت هذا املرتل اجلميل، وسعدت ألول مرة           :  وحمتفياً، وقال يل  
األستاذ عبد املقصود خوجه، وقد عزمت نفسي وأنا هنا، كنت أمسع عن االثنينية والثلوثية، وكنت                 
أحسبها نوعاً من البذخ أو من الرفاهية الزائدة، ولكن نظريت هذه األمسية قد تغريت، فقد وجدت                  

ملقصود وال أحسده،    بالقيمة والقيم، وأغبط أخي عبد ا      – كما يقول األستاذ زيدان      –  اًهنالك احتفاء 
 .ثنني يف يوم من األيام إىل أا اجلميلةوأمتىن أن يدور الفلك وينتقل هذا اال

لألستاذ احلميد  "  االثنينية" ال أريد أن أُطيل ولكين قد اغتنمت فرصة قراءيت خرب استضافة هذه              -
، وأُثِبت له ولكثري من     وعزمت أن آيت ألشارك وأشترك معه يف رؤية هذه الوجوه اخلرية، ونسعد باللقاء            

األحبة يف أا أال جفوة بيننا وبني نادي أا األديب، وأردت ذا ايء أن أؤكد حيب ألا ونادي أا،                    
وملا غمرنا به األستاذ احلميد من عتابه اللطيف الذي جعلين آيت إليه يف هذه الليلة، ومعكم وبلغة                    

 ".مرحباً ألف"اجلنوب أقول له ولكم 
 أريد أن أحتدث عن السرية الذاتية للحميد وال عن أشياء أخرى، ولكين أشيد مبا بذله من                   ال -

جهة متخذاً أسلوب الوسطية ملعاجلة األمور الثقافية يف جزء عزيز من بالدنا الغالية، مفِسحاً اال لكل                
نادي أا األديب صوت    األصوات لتديل بأصواا ورأيها بعيداً عن االنفعالية والتشنج، وبذلك أصبح ل           

حممود وأمتىن له املزيد إن شاء اهللامسموع ومقام . 
لقد كان هنالك عزلة وليس غيبوبة، وقد       :   وأستميح أخي عبد اهللا اخلشرمي يف تعبري له وأقول         -

تسهلت املسالك والطرق وسبل التواصل واالتصال وأصبح التالقح بني األفكار من الشمال والشرق              
أشكركم شكراً جزيالً، وسعدت    .  ب ركناً ركيناً للتواصل الثقايف والعطاء احلضاري       والوسط واجلنو 

 .بلقائكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا



 :ويعلق مقدم فقرات االثنينية على كلمة األستاذ حممد بن ناصر األمسري بقوله
الكرمي  وحنن أيضاً نضم صوتنا إىل صوت األستاذ حممد بن ناصر األمسري ونقول لضيفنا                 -

واللقاء اآلن معكم، وبعد لقائكم سوف يتم حوار مباشر         .  مرحباً ألف :  األستاذ حممد عبد اهللا احلميد    
 . معكم من خالل السادة احلاضرين

 

 ))احلمي دكلمة احملتفى به األستاذ حممد عبد ا((  
 :مث أعطيت الكلمة للمحتفى به حيث قال

ستعينه وأصلي وأسلم على رسوله النيب األمني، وأمحد اهللا          بسم اهللا الرمحن الرحيم، أمحده وأ      -
مرة أخرى إىل هذه الوجوه الطيبة، اليت استسمنت مع األديب ابن األديب الشيخ عبد املقصود خوجه،                

 حببيبنا األمسري،   اً بشيخنا الزيدان وانتهاء   اًاستسمنت ذا ورم، ودعتين هلذا احلفل ألحرج مبا مسعته ابتداء         
 .رائعة، وعواطف محيمة، قزمتين إىل ما كنت أشعر به من صغري يف عيينكلمات 
 ال أدري كيف أبدأ وكيف أشارك يف اإلعراب، أوالً للرجل الذي آتاه اهللا بسطة يف العقل                   -

أوالً مث املال، وأكاد أقول اجلسم، هذا الرجل الذي أصبح وجهاً مشرقاً ليس لعروس البحر األمحر                  
ة وقرية يف هذه اململكة السعودية السعيدة اليت تفخر مبا حباها اهللا تعاىل به من                فقط، وإمنا لكل مدين   

جمتمع أُسري محيم متعاطف، وقيادة رشيدة كرمية، هذا اتمع املثايل األفالطوين، اتمع الذي هو قدوة               
 .يف كل شيء؛ يف احملبة، والتعاطف، واأللفة، والترابط، والتكاتف

 جدة، وكذلك الطيب وقبلهما األديب الشيخ الرفاعي يف الرياض            خطوة عبد املقصود يف    -
وبعدهم الدكتور الدعيس يف املدينة، وأكاد أنسى آخرين من ذوي الصالونات األدبية، هذه الصالونات              

مىت يكون لدينا يف اململكة     :  كانت حلُماً، كنا نسمع عن ندوة العقاد ونسمع عن كذا يف مصر، ونقول            
ندنا وهللا احلمد أفضل مما مسعنا أو نقل إلينا، فمن يسخر جهده وماله ووقته ملثل هذه                مثل هذا، وصار ع   

اللقاءات احلميمة، هذه اللقاءات الفكرية، يؤجر ال شك بأجرين، واألجر األكرب من اهللا سبحانه                 
 وغسل  وتعاىل، مث ما تحدثه هذه اللقاءات اخليرة من تعارف وتآلف وتبادل لألفكار وحوارات جيدة              

لك :  للقلوب إذا كان هناك شيء يستحق العتب كما تفضل أستاذي وأخي أبو مدين، وأنا أقول له                 
العتىب حىت ترضى، بالنسبة للندوة اليت ذكرها، ودائماً نادي جدة سباق وهو يعلمنا كيف نعمل، لسنا                

نا جنوداً جمندة يف خدمة إخواننا      نعترب أنفسنا ضيوفاً على النادي إذا لبينا الدعوة وجئنا، وإمنا نعترب أنفس           
وأهلنا يف جدة، نشاركهم ونعمل معهم، ولكن أؤكد له بكل إخالص وكل ود أنه مل مينع وصولنا أو                   
تلبيتنا لدعوته الكرمية ودعوة زمالئه إال ظروف عملية وشخصية أحاطت بنا مجيعاً، فأريد أن أنقل باسم                

ل عزيز علينا يف هذا اجلمع املبارك، جاء من مكة ومن جدة            زمالئي وبامسي أوالً خالص الشكر جمدداً لك      



وحىت من الرياض، هذا الرجل الذي أمتىن أن يكون كل شاب ذا املستوى والوعي، يأيت من الرياض                  
ليؤكد حقيقة أو ليصحح معلومة عند بعض الناس من أن هناك جفوة بني نادي أا وبني أحد من شداة                   

 أيها اإلخوة ليس بني األندية األدبية عموماً ونادي أا أحدثها وأقلها شأناً،             فيا.  األدب وأصدقاء احلرف  
ليس بينها وبني أي مثقف أي جفوة أو فجوة يراد إجيادها، بل بالعكس هذه ملتقيات، جاءت ا الدولة                  

سب الرشيدة، وجيب أن تستغل وأن يستفاد منها كل الفائدة وأن يتفاعل معها الشيخ والشاب كلٌّ حب                
 .ما يهوى من اإلبداع وما يستطيع من اإلجادة، ليس هناك قيود وال حدود وال شروط

 جئت يف هذه الليلة ألتتلمذ عليكم، وفيكم أساطني الفكر وأساتذة العلم وأرباب اليراع                -
وأرباب الفكر، ليس عندي بضاعة حىت وإن كانت مزجاة، ألنين كمستبضع التمر إىل هجر، فما جئت                

د ذا اللقاء املبارك وألمسع أو ألحتاور معكم إذا كان هناك ضرورة للمحاورة، وأؤكد لكم                إال ألسع 
: فعالً أنين جداً مفعم بالسعادة حينما جتمعين وزمالئي يف هذه الليلة املباركة برواد لنا، أذكر منهم                 

موي، واألستاذ أمحد   شيخنا الزيدان، وأستاذنا صاحل مجال، وأستاذنا علي أبا العال، وأستاذنا شكيب األ           
الشيباين، وماذا أعدد وأصنف؟ من هؤالء الرجال، أكادمييون، وأساتذة جامعيون كالدكتور املعطاين،             
ولقد أُفِْعمت فرحاً ليلة البارحة يف نادينا يف جدة حينما مسعت احلوار مع املفكر العريب شقيقنا الدكتور                  

وصلت إليه بالدنا من قفزات حضارية رائعة، ليس يف         محادي صمود، حقيقة إن املرء يغتبط ويبتهج ملا         
جمال اإلعمار وال يف جمال االقتصاد وإمنا يف كل جماالت الواقع، فبيننا طارق عبد احلكيم أيضاً الذي                   

 .يعترب اآلن على قمة مؤسسة للفن العريب، وبيننا رائد الفضاء، وكل هذا شيء نبتهج له ونغتبط به
العجز عن إيفائكم قدركم وحقكم هلذا احلضور الفاعل وهذه            فيا إخويت أنا عاجز كل        -

املشاركة الوجدانية، وكم أمتىن ويتمىن زمالئي أن نراكم يف ربوع أا، ليس ضيوفاً وإمنا أرباب بيت،                 
لكين أطمئنكم بأن أا أصبحت تستقطب ليس كل اإلخوة أبناء البلد يف أحناء اململكة يف الصيف                   

 جملس التعاون اخلليجي، ومعنا سعادة القنصل شاهد على ما مير على القنصلية             وحسب، وإمنا أبناء دول   
من األفواج اليت تأيت إىل أا خالل الصيف، هذه ليلة مباركة يف الواقع وأنا متحدث مِملّ، أرجو أن                   

 . تعذروين وأن تقبلوا بضاعيت مهما كانت رديئة، وشكراً لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))احلوار بني الضيف واحلضور(( 
مث أعلن األستاذ عدنان صعيدي عن بدء احلوار مع الضيف بعد أن رحب بالضيوف                 

أمحد مطاعن، نائب رئيس    :  األعزاء الذين قدموا مع األستاذ حممد عبد اهللا احلميد وهم األساتذة          
 .ذ حممد زايد األملعينادي أا الثقايف األديب، واألستاذ علي عبد اهللا مهدي، واألستا



وكان احملاور األول هو األستاذ مصطفى عطار حيث طرح ثالثة أسئلة سبقتها كلمة                
 :ترحيبية منه للضيف جاء فيها

أعتقد أن اإلخوة الذين رحبوا بالضيف الكرمي كفونا مؤونة ذلك، أو           .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
ء اإلخوة الكرام حقهم من الترحيب والتكرمي، ولكن ما         أم قلّلوا من الشعور بالذنب بأننا مل نعط هؤال        

يقوم به البعض يسقط عن الباقني، ويكفي أن نردد مع الشاعر الذي قال، وأعتقد أنه كان يعين أهل                   
 :أا

)١(ومــا شــيمة يل مــثلها تشــبه العــبدا
                                     .                        

ــاً  ــا دام ثاوي ــيف م ــبد الض وإين لع
. 

 

وكثري منهم وأنت ضيف    "  مرحباً ألف " وإذا حلَلْت بأا فكل من تلقاه يرحب باجلملة املعروفة           -
جه بثالثة أسئلة لسعادة    للنادي أو للدولة يدعوك لداره ليستضيفك، نرحب م مع اإلخوة الكرام ونتو           

 :األخ الكرمي املريب األديب حممد عبد اهللا احلميد
 

 :السؤال األول
يف داخلها وأقرا يف      وأ كرئيس لنادي أا، أنت ترى يف كل حمفل، سواء يف خارج اململكة               -

سعودي وعن  املربد، سأل كثري من األدباء، أدباء األقطار العربية الذين اشتركوا، سألوا عن األدب ال              
املؤلفات السعودية، وهذا الكالم كرره األستاذ عباس حممود العقاد حينما جاء عام ألف وثالمثائة                 
ومخسة وستني هجرية ملرافقة امللك عبد العزيز لزيارة القاهرة، وكرره الدكتور طه حسني حينما جاء                

انوية، اتصل به مدير     هجرية، واألستاذ حممد سعيد طيب حني كان يف املرحلة الث            ١٣٧٣هنا عام   
 على طلب جاءه من معايل الشيخ حممد سرور         اًاملدرسة رمحة اهللا عليه األستاذ حممد فدا وطلب منه بناء         

الصبان الذي تلقى طلباً من الدكتور طه حسني يطلب فيه جمموعة من كتب األدباء السعوديني،                  
سهم الفاضل الشيخ الكبري عبد الفتاح      فاألستاذ احلميد وبعض أعضاء نادي جدة املوجودين هنا مع رئي         

ما دورهم يف إيصال أدبنا إىل خارج احلدود وخاصة أن مستودعات النوادي            :  أيب مدين نريد أن نسأهلم    
فيها كثري من الكتب ودور النشر كتهامة وغريها أيضاً فيها كثري من الكتب واملؤلفات اليت أعتقد أا                  

 .خارج احلدودتشرف كثرية وحبذا لو أا ذهبت إىل 

                                           
 :هذا البيت من قصيدة للمقنع الكندي منها )١(

ــدا ــتلف جـ ــي ملخـ ــين عمـ ــني بـ وبـ
. 

ــين أيب  ــني بــ ــيين وبــ ــذي بــ وإن الــ
. 

ــوين  ــدادعــ ــتهم شــ ــر أتيــ إىل نصــ
                                                            . 

 ــــمأراهــــم إىل نصــــري بطــــاءاً وإن ه
. 

ــداً ــم جمـ ــيت هلـ ــدي بنـ ــوا جمـ وإن هدمـ
. 

وإن أكلـــوا لَحِمـــي وفـــرت حلـــومهم 
. 

 



 :أما السؤال الثاين فهو
 كتابك، الذي أصدرته عن افتراءات الصلييب وقلت يف املقدمة أنك ترجو من األكادمييني                -

السعوديني والعلماء أن يؤلفوا ويعملوا على ترمجة ما يؤلفون يف دحض افتراءات الصلييب، وأعتقد أن                
الشرق "ت اليت كتبتها ونشرت بعضاً منها يف جريدة          جمموعة املقاالت واملقدمة اليت عملتها، واملقاال     

األوسط أو ما كتبه الشيخ محد اجلاسر وبعض اإلخوة من اجلامعة األمريكية يف بريوت وغريها، هذا                  
 .الكتاب باإلمكان ترمجته وإرساله إىل خمتلف أحناء دور النشر واجلهات املهتمة مبا زعمه الصلييب

 :أما السؤال الثالث فهو
 قرية املفتاحة التشكيلية اليت     - احلضور يف التعرف على نشاط مركز امللك فهد الثقايف            رغبة -

 وتربع خادم احلرمني الشريفني بتكملة هذا املركز وتعزيز نشاطه، ونكرر            -حتولت إىل مركز ثقايف     
 .ترحيبنا بكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 :أسئلة األستاذ مصطفى عطار قائالًويرد األستاذ حممد عبد اهللا احلميد على 
 شكراً لسعادة األستاذ مصطفى عطار وهو زميل قدمي جديد، كنت وإياه نتقاسم املسؤولية يف               -

 .التعليم ونحمل هم الكلمة يف الوقت احلاضر
 قضية عدم انتشار الكتاب السعودي يف العامل العريب يسبقها قضية عدم انتشار الكتاب                 -

لكة، حنن نعاين من هذه املشكلة وجربنا عدداً من دور التوزيع ومع األسف كانت              السعودي داخل املم  
جتربتنا سيئة، إال مع دار اخلزندار اليت مل جند أفضل منها يف الوقت احلاضر، فهي ملتزمة بتوزيع كتاب                   

النقل نادي أا أو إصداراته، لكن تظل أمامنا وأمام األندية األخرى مشكالت يف احلقيقة تتمثل يف                  
مكانات املادية حمدودة،   الربيدي والشحن اجلوي، وهذه قضايا مكلفة مادياً بالنسبة للنوادي األدبية واإلِ          

ولعلي أذكر يف هذا اال أننا يف إحدى اإلصدارات وكانت تضم ثالثة كتب وزعناها يف دول جملس                  
حتملنا أو محلنا ميزانية النادي     التعاون اخلليجي ويف مصر وسوريا وبعض األماكن، وكانت النتيجة أننا           

أكثر من مخسني ألف ريال مثناً للنقل الربيدي، مع أن اإلرساليات كانت أقل من العدد احملدود، فما                   
 -بالكم لو أردنا أن نوسع دائرة التوزيع فهذه احلقيقة مشكلة قائمة، وحاولنا أن نتغلب عليها، ولكننا                 

الواقع حنن نلمس هذه املشكلة وأنه ال بد من التواصل مع            حىت اآلن مل نصل إىل نتيجة، ف       -ولألسف  
العامل العريب، وال بد من حماولة التغلب على العقبات اليت حتول دون انتشار الكتاب السعودي،                   
فاملفروض أن نبدأ بداخل اململكة ألن هناك يف الواقع مدناً يف اململكة زرا ومل أر أثراً فيها للكتب اليت                   

 أو بعض الكتب يف املدن األخرى وأرجو أن تتضافر اجلهود، سواء اجلهات الشاحنة أو              تصدر من أا    
 .يف الربيد واخلطوط السعودية وغريها وأن تسهل العملية حىت نستطيع أن نتغلب عليها



 أما ردي على السؤال الثاين حول كتاب الرد على افتراءات الصلييب، فأنتم تعرفون أن كمال                -
اجلامعة اللبنانية وطلع علينا بنظرية هي يف الواقع مشبوهة، وأصدر كتاباً ترجم إىل              الصلييب أستاذ يف    

ست لغات وملئ باألخطاء اليت ال يستعصي إدراكها حىت على غري املطلع، ألنه حشاها بأخطاء                  
ومغالطات، اهللا أعلم بالدوافع إليها، لكن من الظاهر أن هناك أيادي مشبوهة، وطبعاً على رأسها                  

إن هذا الكتاب أُنفقت عليه مبالغ طائلة ال تطيقها ميزانية أستاذ يف اجلامعة، وترجم              .  هيونية العاملية الص
مث كان هناك مشاركة بسيطة من نادي أا يف استجالء           .  إىل عدة لغات وانتشر يف كل أحناء العامل        

الشرق "  ال نشرته ـملقاحلقيقة أو لفت النظر إىل تلك املغالطات واملشاركة يف الرد عليه استجابة               
يف حينه ألساتذة كبار منهم الشيخ محد اجلاسر والشيخ زيدان، وغريمها من أعالمنا يف اململكة               "األوسط  

ومن املفكرين يف العامل العريب أيضاً، وكانت ردوداً جيدة يف الواقع، وأنا أشارك صديقي العزيز األستاذ                
ن يكون هناك جهود من املختصني خاصة يف         مصطفى عطار يف أن هذا الكتاب جيب أن يترجم وأ          

اجلغرافية التارخيية من أساتذتنا يف اجلامعات أن يتصدوا لقراءة الكتاب قراءة علمية والرد عليه ألن فيه                
 من الطائف وحىت    اًمغالطات كثرية جداً، وألنه يريد أن يثبت أن التوراة نشأت يف اجلزيرة العربية إبتداء             

 .ايل، وكلها ترهات وأشياء مشبوهةحدودنا مع اليمن الشم
 وأنا أقول إن هذا الكتاب الذي أصدرته هو جهد متواضع مجعته وتوىل إصداره نادي أا                  -

وبذل النادي جهده يف توزيعه، وقد عرضنا على جهات معينة هلا القدرة إن شاء اهللا يف أن تدعم هذا                    
 األصل، فنرجو أن نوفق يف هذا، وال زالت         العمل يف ترمجته إىل اللغات اليت صدر ا كتاب الصلييب          

 .اجلهود مبذولة من أجل هذه الغاية
 تعترب األوىل   - كما قرأمت أو شاهد بعضكم       - بالنسبة لقرية املفتاح التشكيلية، فهذه القرية        -

من نوعها يف العامل العريب من حيث اهتمامها بالفن التشكيلي ومن حيث التصميم ومن حيث األشياء                 
 قد يف العام املاضي ألول مرة،                  اليت عا الثقايف الذي عِملت، وكانت يف الواقع معلَماً بارزاً يف ملتقى أ

وحنمد اهللا فقد كانت أصداء امللتقى مبكرة ومشجعة، حيث أمر خادم احلرمني الشريفني حفظه اهللا ليلة                
  ركزاً ثقافياً كبرياً، وقد عمل     طور هذه القرية وعلى نفقته اخلاصة، حبيث تكون نواة أو م          االفتتاح بأن ت

مسو األمري خالد الفيصل أمري منطقة عسري بالتوجيه الكرمي الذي أصدر إليه على إعداد املخططات                 
 أن من   - ألنه ليس سراً     -والتصاميم كمركز متكامل، ومما يسعدنا أن نذيعه بينكم يف هذه الليلة             

اً، فيه وسائل الراحة لألديب الذي يِفد إىل هنا من          األشياء اليت سيشتمل عليها هذا املركز فندقاً مصغر       
، أو شيئاً   "نزل األديب "  أي بلد يف اململكة، وحىت من العامل العريب أيضاً، وسيطلق على هذا الرتل اسم             

من هذا القبيل، وسيكون بإمكان األديب السكن فيه بأجر خمفض وحبول اهللا تعاىل اآلن املخططات                 
 اهللا نالت موافقة رائد العلم واملعرفة امللك فهد حفظه اهللا، وقد عرضت عليه              جاهزة وأعتقد أا إن شاء    



مؤخراً ووافق عليها، وسيبدأ إن شاء اهللا يف طرح املناقصة، هذا املشروع يف الواقع هو خدمة للمفكرين                 
 .واألدباء يف كل اململكة ويف كافة أحناء الوطن العريب، وشكراً

 

 :الكلمة فيقول.. يمث يطلب األستاذ شكيب األمو
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، ساديت وإخواين، سوف ال أحتدث عن احملتفى به، فهو أمامكم بشحمه                -

وحلمه، بل سأحدثكم، وطبعاً باقتضاب شديد، عن معرفيت بوالد احملتفى به اليت بدأت منذ أكثر من ربع                 
 .قرن، فمعرفيت باحملتفى به، تلك الدوحة الطيبة منذ ذلك احلني

عن مغامرة ركوب فرس جامح ورطين      )  ٣٠٥(يف العدد     "البالد"   كنت قد كتبت يف جريدة     -
، وذكرت  "اخليل والليل والبيداء  "  ا إذ ذاك مصطفى وهيب وعبد العزيز بن معمر، وكان املقال بعنوان           
سنة م أي منذ اثنتني وأربعني      ١٩٤٧فيها أيضاً عن مغامرة ركوب فرس أخرى يف لندن يف يوم من أيام              

ـ   أي يوم صيد الثعلب، يف اجلبال واألحراش والوديان واألدغال            "فوكس هنتنج داي  "  فيما يدعى ب
واملنعرجات الصطياد ثعلب هارب أو خمتبئ أو متثعلب يركب يف طلبه القوم خيوهلم بألبستهم التقليدية               

 يظلون يطاردونه،   من نبالء ونبيالت يركضون وراء ج البوق، ومهما قذفت اخليول براكبيها، فإم            
إىل أن يظفروا به أو يعودوا وهم يعضون أصابعهم ندماً وحسرة على الوقت واجلهد اللذين بذلومها                  
دون أن يكسبوا من وراء ذلك شيئاً، وعرجت يف ذلك املقال على عنترة وامرىء القيس وما قال                   

، وقد أقسم اهللا    ول اهللا   القدماء يف اخليل والفروسية، وكيف كانت اخليول من أحب األشياء إىل رس           
 وكيف أن العامل كله     ..والعاديات ضبحاً، فاملوريات قدحاً، فاملغريات صبحاً، فأثرن به نقعاً         باخليل  

 .إىل آخره.. يباهي بالفرس العريب
 عقب على ذلك املقال الطويل العريض، األستاذ اجلليل عبد اهللا احلميد وأثار به بعض النقاط                -

 "فخاض غمارها وشرى وباعا   "  ورددت أنا على التعقيب مبقال طويل عريض حتت عنوان        املهمة جداً،   
كل هذا مثبت بكتاب يل طُبع يف لبنان يف مطبعة الشرق           .  هـ١٣٣٨   و ١٣٣٧يف جريدة الندوة يف     

 صفحة من املراسالت واملساجالت مع والد       ٤٤وأمامكم اآلن   .  األوسط للتصدير، وقد نفدت الطبعة    
 .ي هو من ذلك األسد، والسالم عليكمهذا الشبل الذ

 

 :مث تعطى الكلمة للدكتور عبد اهللا املعطاين الذي قال
-                السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، طلب مين األستاذ عبد املقصود خوجه أن أحتدث وطلب 

 نا نأىب  وحينما نتقهقر حنن الذين يف قوافل الشباب عن احلديث يف مثل هذه األمسية فألن              ..  الكرمي أمر
التقدم على الشيوخ، فهذه األمسية يف تصوري يقدم فيها الشيوخ ويتحدث فيها الشيوخ، وربينا على               
أن نقدر شيوخنا وعلى أن نقدم شيوخنا، وشيء آخر أعجب له وهو أن أجدادنا العرب الذين كانوا                  



ا النقاش، وحنن قد أكنا،     يناقشون الساعات الطوال واأليام الطوال كانوا ال ميلُّون وال ينتهون من هذ           
ففي ليلة البارحة يف نادي جدة نقاش، ويف اجلامعة اليوم مع الدكتور محادي صمود نقاش آخر، ويف                   
بيت األستاذ أيب مدين أيضاً، وكذا يف أمسية األستاذ عبد املقصود، وال نعلم ماذا يتم بعد ذلك من                    

 .زحام هذه النقاشات
 أن أحييه حتية من نوع آخر       حممد عبد اهللا احلميد، وأيضاً أود      ألتقط حتية أحيي ا األستاذ       -

وهي حماورة األستاذ حممد عبد اهللا احلميد، ففي تصوري أن تكرمي العامل يف نقاشه، وتكرمي األديب يف                  
حماورته، ولقد أعجبت بكثري من الشمائل اليت أطلقت على األستاذ احلميد، ولو مل يكن هو حمالً هلذه                  

 ولكين وقفت أو أثارتين كلمة    .  ائل ملا اتفق هؤالء القوم الذين تعددت أصوام لتكرمي هذا الرجل          الشم
فلم أستطع أن أجد هلا مكاناً علمياً يف حيزي الضيق جداً، وعدت إىل التراث فوجدا،                   "الوسطية"

وليعذرين األستاذ احلميد ألن      "الشعر والشعراء "  اليت قال ا ابن قتيبة يف كتابه        "النظرة التوفيقية "  لعلها
النظرات التوفيقية، أو النظرات الوسطية إذا حال لكم أن تطلقوا عليها ذلك، قد جنت كثرياً على                  
الفكر يف تصوري، ألا تأخذ شيئاً من ااملة أو تأخذ شيئاً من إرضاء اجلانبني، وهنا ال جند للفكر                    

الشعر احلديث والشعر القدمي حاول أن يتحدث حبديث فيه         فحينما حتدث ابن قتيبة عن      .  صوتاً فاعالً 
شيء من العمومية، وفيه شيء من إرضاء الطرفني، وبعد كل البعد عن النص، وخاصة حينما جعل                  

م الشعر متعلقاً بطريف األخذ واملعىن، احلديث يطول حول الوسطية ولكين ال أريدها، وإمنا أريد يف العالِ               
ا قبوالً وإما رفضاً، ولعل اال يف املستقبل يكون متسعاً ملناقشة الوسطية             أن يقف موقفاً واضحاً، إم    

 .مناقشة علمية
 أما النقطة الثانية فهي الكتاب السعودي، الكتاب السعودي ال حيتاج إىل من يسوقه إذا وصل                -

 إنتاج  هذا الكتاب، سواء يف املاضي أو يف احلاضر أو يف املستقبل، إذا وصل املؤلف السعودي إىل                 
املعرفة، وليس إىل استمالق املعرفة، سوف يرفع نفسه أمام أعني اآلخرين، وسوف يفرض نفسه يف                 
الساحات كما فُرضت هذه الكتب علينا من خارج اململكة، وإنا لنلهث مسرعني إىل اقتناص الكتاب                

ة كبرية يف   الذي خيرج، سواء يف مصر أو يف تونس أو يف املغرب، حينما جند أن هلذا الكتاب قيم                   
نفوسنا، ال سيما وأن وسائل االتصال صارت اآلن ميسرة وسهلة، لذلك أضع استفهاماً آخر أمام هذه                
املؤلفات، إذا كانت يف الواقع قد وصلت فليست حباجة إىل تسويق، وإذا مل تصل فعلينا أن نعيد النظر                   

 .يف مثل هذه املؤلفات
ث األستاذ احلميد عن حبث الصلييب أو عن كتاب          النقطة األخرية اليت أود أن أضيفها هو حدي        -

الصلييب، هناك حبث قام به أستاذ متخصص من جامعة امللك عبد العزيز كلية اآلداب، وهو الربوفسور                
عبد املنعم عن كتاب الصلييب، وذهب إىل أا، ولعله قد قابل األستاذ احلميد أو مل يقابله، ال أعلم                    



لية كان قد أخذ إذناً من اجلامعة وقدم حبثاً موثقاً ومجيالً جتدونه يف العدد              ولكن حينما كنت وكيالً للك    
السابق من جملة كلية اآلداب وعلينا أن نعود إليه، وأطمئن األستاذ احلميد بأن األكادمييني مل يغِفلوا هذه                 

 .املالحظة
الم عليكم ورمحة اهللا     أُحييه وأحيي أريج اجلنوب، وأحيي األستاذ عبد املقصود خوجه، والس           -
 .وبركاته

 

 :ويعلق األستاذ حممد عبد اهللا احلميد على كلمة الدكتور املعطاين بقوله
 شكراً للدكتور عبد اهللا على ما أفضل به، وأرجو أن يسمح يل بتعليق بسيط على ما أثاره                    -

احدة كما تعرفون، لن    ، ولكن العامل اآلن أصبح قرية و      )أمة وسطاً (بالنسبة للوسطية كما أفهمها أننا      
نستطيع أن نتقوقع داخل هذا البلد، ال بد أن حنتك مبعارف اآلخرين وبثقافام وال بد أن نتفاعل مع                   
كل ما حييط بنا من وسائل إعالمية، فال شك أننا يف هذا اتمع الفاضل ال بد أن نكون حمصنني ضد                     

 هنالك أصوات شاذة، وال بد أن يكون         أي غزو فكري على أجيالنا القادمة، وال يستبعد أن تكون          
هناك من يتطرف يف أقصى اليمني ومن يتطرف يف أقصى اليسار، ولكي نصل إىل غاياتنا فال بد من                    
انتهاز هذه الوسطية يف أن نلتقي عند نقطة واحدة أو عندما خيدم جمتمعنا وخيدم ديننا وخيدم رسالتنا،                  

م فيه يف الواقع، ولكين كمسؤول أو كمشارك يف          فهذا ما أعنيه، أنا لست متخصصاً فيما تفضلت        
املسؤولية عن مؤسسة ثقافية مهما كان دورها، فإن علينا أال ننحاز إىل اليمني أو اليسار يف مسارنا                   
الثقايف وأن نأخذ باألفضل دائماً، فال بأس أن نقرأ وأن نسمع وأن نشارك، ولكن علينا يف النتيجة أن                   

 .ه، وهذا ما عنيتهنأخذ الشيء احلسن ونرفض غري
 بالنسبة مرة أخرى للتسويق، يف الواقع أنا معك يا دكتور يف أن البضاعة اجليدة تفرض                   -

نفسها، أنا أفهم أو أشتم من كالمك أن مستوى الكتاب السعودي جيب أن يرتفع إىل مستوى الكتاب                 
و أن نصل أو نكون قد      الذي يطلب ويبحث عنه، ال أن نبحث عمن يقرأ كتابنا، هذا شيء وارد وأرج             

وصلنا إىل بعض هذا الشيء أو حنرص عليه يف املستقبل، أي االرتفاع مبستوى الكتاب الذي يصدر من                 
املؤسسات الثقافية ومن األندية األدبية، ولكن ال بد أيضاً من تسهيل وسائل اتصال الكتاب ال بد أيضاً                 

 .اب سواء يف الداخل أو يف اخلارجمن أن تقوم دور التوزيع أيضاً بدور جيد يف إيصال الكت
 بالنسبة للبحث الذي تفضلت وأشرت إليه املتعلق بالرد على افتراءات الصلييب، أنا قرأته يف                -

الواقع غري أن الدكتور الذي شارك يف إعداد هذا البحث، يظل دون مستوى املوضوع ككل، وأمتىن                 
ربكة يف الرد على الصلييب بأسلوب علمي وأنا        أن يساهم بقية اإلخوان وهم كُثر إن شاء اهللا وفيهم ال          



ومجيع زمالئي يف النادي نقدم خدماتنا ملن يريد أن يتفضل ويأيت إىل املنطقة للبحث وسنشاركه بكل ما                 
 .نستطيع من جهد، وشكراً يا دكتور

 

 :فيقول "الوسطية" ويشارك األستاذ أمحد الشيباين بتعليق له على
عرف أن من الثوابت التارخيية، الوسطية، وهي يف الواقع            ال شك أن الدكتور الكرمي ي       -

االستمرارية التارخيية، فالبشرية ال تتقدم بقفزات متقطعة بل تتقدم خبط سري متواصل، أضف إىل ذلك                
أن اإلسالم بالذات شدد على أننا أمة وسطاً وعظمة اإلسالم تتجلى أيضاً يف ذلك، إذا أخذنا اليهودية                  

ال تتحدث عن الروحانية مطلقاً، وإذا أخذنا املسيحية جندها روحية حمضة ال تأيت              جندها مادية حمضة،    
على ذكر اجلسد إطالقاً بل تعترب احلياة على هذه األرض هي مرحلة انتقال إىل العامل اآلخر، وجاء                   

 .اإلسالم فأقام ذلك التواصل الرائع بني املادية اليهودية وبني الروحانية املسيحية
 اآلن العامل بأكمله يتطلع إىل ذاك النظام الذي يستطيع أن يقيم ذلك التوازن                 ولذلك نرى  -

 العادل والصحيح بني املادة والروح ولننظر اآلن يا دكتور معطاين ماذا حيدث يف الكتلة الشرقية،                 
ذهب كما تريد إىل احلد األقصى، ال شك أنك قرأت اآلن ما صرح به جورباتشوف أمس                   "ماركس"

وأعرف أن احلداثة كلمة قد استهلكت        "باحلداثيني"  الية أيضاً متر مبحنة، هناك من يسمى      من أن الرأمس  
أو قد دفنت يف مقابر، ليس عليها حىت سؤال ولكن إذا كان لنا من دور كعرب ومسلمني فدورنا هو                    

ابق الوسط والوسطية ألا تعين االستمرارية التارخيية، ملاذا؟ ألن للتاريخ سوابق، وما هو أهم س                
 .للتاريخ؟ هو اإلنسان، لذلك يا دكتور أحب أن أعلق على كالمك

 كذلك يقتضي املوقف أن أقول كلمة لألخ رئيس نادي أا األديب، لقد دعاين ذات يوم إللقاء                 -
حماضرة هناك وأود أن أقرر بكل ضمري وعقالنية أن هذا الرجل يسخر ويسخر كافة طاقات النادي                 

 تسخري طاقات الفكر خلدمة مذهبية مترحنة أو         - كما عرفت    - ومل حياول    خلدمة الفكر وال حياول،   
 .متزق مرجتل

 

 :مث تعطى الكلمة لألستاذ عبد الفتاح أيب مدين حيث يقول
قبلت بغبطة وسرور عذر أخي وصديقي رئيس النادي األديب بأا           .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

لكلمة اليت مل أكملها يف املاضي، وأن الضيوف الذين         عن عدم مشاركته، واحلق أنه رجل ودود كرمي وا        
يأتون إىل نادي جدة هم ضيوف نادي أا ونادي الرياض، ونادي املدينة، ونادي القصيم، ونادي                 
جازان، ونادي الطائف، ونادي مكة، هم ضيوف البلد، والعجيب أننا يف القرى ويف الريف جند التفافاً                

 أثرت يف طباعنا مع األسف، ال سيما وحنن يف املدن الكربى، قبلت              كبرياً حول الضيف، لكن املدينة    
عذر أخي، ولكن ما هي أعذار اآلخرين؟ أقول لألستاذ مصطفى عطار، طبعاً عهد طه حسني وعهد                  



العقاد يف البحث عن مؤلفاتنا مل يكن لنا مؤلفات يومئذ، فنحن معذورون، واليوم ليس لنا عذر لكن                   
 استطعنا من هذه املؤلفات إىل اآلخرين، وأريد أن أصحح تاريخ جميء              ينبغي أن نسعى ونوصل ما    

الدكتور طه حسني فقد جاء يف مجادى اآلخرة عام ألف وثالمثائة وأربعة وسبعني، املوافق يناير ألف                  
 .وتسعمائة ومخسة ومخسني، وليعذرين األستاذ مصطفى

-          ا، فقد سعدت،       والسؤال الذي أوجهه ألخي األستاذ حممد عبد اهللا احلميد عن مهرجان أ
وإن مل أحضر هذا املهرجان يف العام املاضي مبا وصلين من دعوة وما قرأت عنه، وهي بداية جيدة ينبغي                   
أن تستثمر كل االستثمار، وينبغي أن تنمو كل النمو، وينبغي أن يتوسع هذا املهرجان ألن يكون                   

بكراً وأن يشعر الناس الذين ينبغي أن يشاركوا أو          مهرجاناً صيفياً يف كل سنة، وينبغي أن يعد له م          
يدعوا إىل أن يشاركوا، أن يشعروا يف وقت مبكر، ينبغي أن تكون هناك برجمة، حنن ال حناسبهم على                   
السنة األوىل فهي جتربة، ولكن من اآلن أعتقد أن السنة الثانية والثالثة وما بعدها ينبغي أن يكون هناك                  

وقت بستة أشهر على األقل، ليشعر املشاركون لكي يستعدوا ويعدوا، وأريد وأرجو            برنامج مهيأ قبل ال   
أن يكون التوقيت أيضاً متأخراً بعض التأخري، وال أعين بعد بدء الدراسة ولكن أعين أن يكون قبل بدء                  

يف الدراسة بعشرة أيام أو خبمسة عشرة يوماً حىت يكون الناس قد عادوا من إجازام ولكي يشارك                  
هذا املهرجان أكرب عدد ممكن، واألستاذ احلميد رجل فعال يف هذا املهرجان، أرجو أن يكون له من                   
التنظيم ومن التبكري ومن التوقيت ما هو جدير به، لتصبح أا يف الصيف هي مقصدنا الذي نسعى إليه                  

 .كم ورمحة اهللا وبركاتهشكراً، والسالم علي. يف جمال األدب ويف جمال الفكر وننعم مبناخها اجلميل
 

 :ويرد األستاذ حممد احلميد على كلمة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين بالكلمة التالية
 شكراً ألستاذنا وزميلنا الكبري مرة أخرى، بالنسبة للملتقى العريب الثقايف إذا كنا نريد أن                 -

األمري :  ب الفنان، وهو من تعرفون    ننسب الفضل إىل أهله فهذا امللتقى مثرة من مثار جهود األمري األدي           
خالد الفيصل، وقد جاء هذا امللتقى يف الواقع استمراراً لكلمته اليت ألقاها حينما كان ضيفاً يف العام                  
املاضي يف مثل هذه األيام يف حفل جائزة التفوق العلمي باملنطقة الشرقية والذي رعاه صاحب السمو                 

بيان "  فهد وقد حضر أكثركم ذلك اللقاء وألقى ما مسيته يف حينه           امللكي أمري املنطقة األمري حممد بن       
، ذلك البيان األديب الرائع والذي وضع النقط فيه على احلروف، وأوضح رأيه فيه صرحياً فيما                "الشرقية

يدور على الساحة من صراعات ال أقول عنها صراعات وإمنا اختالف يف وجهات النظر يف قدمي األدب                 
إنه ليس ضد   :  افظة على الطابع القدمي أو احلرص على الشكل اجلديد، فالرجل قال           وجديده، ويف احمل  

التجديد وليس ضد التحديث وإمنا هو مع كل جديد خيدم ديننا ولغتنا وقيمنا وأدبنا، وهو مع ذلك ضد                  
هذا اللقاء  التغيري، أو ضد األيديولوجية اليت لسنا حباجة إليها ولدينا ما يكفينا وحنمد اهللا، ومن هنا كان                 



أو هذا امللتقى استمراراً أو تنفيذاً عملياً ملا تضمنته تلك الكلمة، وبالفعل قد نظم بشكله أو بوضعه                   
 قد  - وهللا احلمد    -الذي رأيتم أو مسعتم عنه، واستقطبت فيه كل األصوات وكانت كل الفعاليات              

 وكلهم يف الواقع من صفوة      أدت أغراضها وكان امللتقى بكل املقاييس ناجحاً جبهود من شارك فيه           
 .مثقّفي اململكة، سواء باحلضور أو باملشاركة

-              دع إليه كل املثقفني، وهذا شيء       وقد يكون هناك نقد أو ما يؤخذ على ذلك امللتقى أنه مل ي
مستحيل، إن دعوة كل املثقفني يف موسم واحد شيء صعب، وخاصة أن اململكة اآلن وحنمد اهللا تزخر                 

باء واملفكرين واملبدعني، فمن الصعوبة مبكان أن جتمع كل هذا احلشد يف مكان واحد ويف               بالعلماء واألد 
وقت واحد، وإمنا هذا امللتقى ومبشيئة اهللا سيستمر وسيكون لكل سنة ضيوفها ومشاركوها وسيأيت                

ك حضور  دور من مل يدع يف العام املاضي، إىل احلضور إن شاء اهللا يف امللتقيات القادمة، وسيكون هنا                 
 .وتفاعل وتأثري يف هذا امللتقى

 وحنن نستفيد بأفكاركم مجيعاً وبأفكار كل مثقف، وحنن وأقصد زمالئي يف جلنة التنشيط                 -
السياحي قد وزعنا استبانة إذا صح التعبري لغوياً، يف الصحف إلبداء الرأي يف هذا امللتقى، للوقوف                  

ح ملالحظاته القيمة اليت هي موضع تقدير يف الواقع،          على رأي املثقفني، وأنا أشكر األستاذ عبد الفتا        
وسأنقلها بكل أمانة إلخواين يف جلنة التنشيط السياحي، وأريد أن أوضح أن هذا امللتقى هو جبهود ذاتية                 
من اللجنة القائمة بالتنشيط السياحي، ومهما يكن فهي جهود حمدودة، ولكننا نأمل إن شاء اهللا                  

 حىت ولو بالفكرة وبالرأي، أن نقدم كل عام ما حيقق اهلدف الذي نصبو               مبشاركتكم مجيعاً وبدعمكم  
 .إىل حتقيقه، فنحن أسرة واحدة، وهدفنا واحد، وشكراً

 

 :مث يتحدث األستاذ نبيه عبد القدوس األنصاري صاحب جملة املنهل فيقول
فان وتقدير   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، ليس هذا سؤاالً، ولكنه كلمة شكر وكلمة عر             -

للمحتفى به األستاذ حممد عبد اهللا احلميد، لست من أهل هذا املقام، وأستميحكم العذر يف حضوري                 
: األستاذ حممد عبد اهللا احلميد رجل فاعل كما قال األخ عبد اهللا اخلشرمي            .  فأشغلكم حبديثي املقتضب  

يف احلقيقة عندما كنت يف ملتقى      إنك حتس بأنه أخ لك وصديق ومساٍو لك يف عمرك أياً كان، عرفته               
أا الثقايف ومن قبل جلست معه بعد الساعة الثانية عشرة ليالً وعلى مائدة العشاء، ودعوته للعشاء                  
لغرض يف نفسي فاستجاب بكرم ولطف، وجلسنا نتحدث مباشرة يف امللتقى وفيما تركه عندي من                 

ازي الذي أطلقه مسو األمري خالد الفيصل        صدى جيد، ينم عن القدرة والعظمة واحلجم الكبري املتو         
اإلبداع "  يعتزم إصدار عدد عن     "املنهل"  إن:  بفعاليات جلنة امللتقى وأهل عسري وأا عموماً وقلت له        

ويزاوج فيه نادي أا األديب بتوجيه من مسو األمري خالد الفيصل فرحب ذه الفكرة وكنت                 "واملبدعون



لسة املباركة قد أعددت املنهج السريع هلذا العدد كتصور فوري           قبيل سويعة أو دقائق من هذه اجل       
: وقرأته عليه، وكان بعض اإلخوان ومنهم الدكتور ابن حسني موجوداً فإذا بالرجل يفرح كثرياً ويقول              

مرحباً ومرحباً ألف، فليكن هذا العدد وجئت إىل جدة، وجت هذا العدد باألسلوب الذي يتفق                 
خيها، وقدمته إليه، وقدمه إىل مسو األمري خالد الفيصل ووافق عليه على أن يصدر              وتار  "املنهل"  ومسرية

أما فعاليات األستاذ احلميد واستقطابه     ".  املنهل"  املنهل عدداً متخصصاً يف رمضان كل عام من أعداد        
 . فإا جديرة بأن تقدر له، وأن تسجل له- كما قال األستاذ الشيباين -للعديد من الشخصيات 

 وما دمنا يف حدود العتاب، فإين أعتب على األستاذ عبد الفتاح أيب مدين، هذا العتاب                   -
يتلخص يف أين ذات يوم من األيام ويف دارة األستاذ عبد املقصود خوجه طلبت من األستاذ عبد الفتاح                  

ري أيب مدين، أن يصدر النادي كتاباً عن خمطوطات عبد القدوس األنصاري، وعبد القدوس األنصا               
إن هذا الكتاب حيتاج أو هذه املخطوطة حتتاج إىل أن تعرض على جلنة               :  معروف لديكم، فقال يل   

فشكرته وأخذت نفسي جانباً، هذا     .  وما إىل ذلك  ..  لدراستها، مث، مث، مث، ترسلها اللجنة إىل ناقد مث إىل         
األستاذ حممد عبد اهللا    ولقد دفعين إىل توجيه هذا العتاب إىل األستاذ أيب مدين عتابه يف عدم حضور                

احلميد الندوة اليت أقامها نادي جدة املوفق امليمون الطالع، وأرجو أن يصفّى به ما يف نفسي عن هذا                   
املوقف، ألننا يف جمال حب ويف ضيافة كرمي، ويف مجع أنتم الصدارة فيه وأنتم األس واملنهج له، وشكراً                  

 . لكم

  ))تعليق األستاذ العمري(( 
 :مري معلقاً على الوسطية قائالً األستاذ حممد العمث يتحدث

 وقد  - بسم اهللا الرمحن الرحيم، وأسعد اهللا مساءكم مجيعاً، الذي أريد أن أقوله إن الوسطية                 -
يف حركة     إن الوسطية تكون يف الفاعلية أو      -أثار الدكتور املعطاين يف ذهين ما أريد أن أقوله اآلن            

عتنا وال تكون جماالً يف القيمة، وحنن إذا أمعنا النظر يف قانون البالغة العربية              الفعل اإلنساين يف داخل طبي    
على وجه التحديد، فإننا سنجده مرادفاً أو موازياً ملسألة القيمة، تلك اليت تفضي إىل اللبة احلسية أو                  

يف املسألة األدبية،   الفكرية للقيمة الفنية يف األدب، مسألة القيمة على وجه التحديد تتجلى بصورة أشد              
 .فنحن يف األدب بإزاء شعر أو ال شعر، وبإزاء فن أو ال فن

إن :   مسألة احلداثة اليت أشار إليها أستاذي الكرمي األستاذ الكبري أمحد الشيباين أريد أن أقول               -
، احلداثة  احلداثة ليست عندنا ِشرعة وال ِمنهاجاً، فلنا شرعتنا ولنا منهاجنا الذي ال ميكن أن نفرط فيه                



هي أن جنترح الصورة األدبية اجلديدة، تلك هي احلداثة، واحلداثة زمنية وليست وقتية مبعىن أا ال                  
 :ميكن أن تذوب يف الزمن، ألسنا جند يف قول املتنيب يف بيتني له

ــذب   ــايل إىل الك ــنه بآم ــزعت م )١(ف
. 

  ــرب ــاءين خ ــىت ج ــرة ح ــوى اجلزي ط
. 

شـرقت بالدمـع حـىت كـاد يشرق يب         
                                                            . 

ــالً     ــبق يل أم ــدقُه مل ي ــىت إذا ِص ح
. 

ة؟ فاحلداثة يف الصورة الفنية وحسب، وجيب أال تستحيل احلداثة الفنية يف األدب               تلك حداث  -
 . إىل خرافة، ذلك ما ال نبغيه، وأشكر لكم استماعكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

  ))كلمة األستاذ حممد األمسري(( 
 :مث تعطى الكلمة لألستاذ حممد ناصر األمسري حيث قال

ناك نقطتان أريد أن أديل بدلوي فيهما؛ أوالمها موجهة إىل نادي أا             مرة أخرى، يف الواقع ه     -
األديب وهي الرغبة يف أن يكون امللتقى القادم متنوعاً، حبيث ال يقتصر على الشعر واألدب والكالم                  

 نريد أن نسمع من   .  املنمق اجلميل، أما الثانية فعن الوسطية أو احلداثية أو االستشراقية، إىل آخر القائمة            
علماء النبات جتارم وأحباثهم، نريد أن نسمع من علماء النفس عن جتارم يف هذا البلد، وعن طبيعة                  
النفس البشرية يف اجلزيرة العربية، نريد أن نسمع من كافة املتخصصني حىت يكون ملتقى ثقايف حبق                  

ي الدكتور املعطاين   وأستميح أخ .  إىل آخره ..  وحقيقة، ال أن نقصر أمورنا يف الشعريات واجلماليات        
عذراً وأنا معجب بكتاباته يف أن أقرر أن الوسطية هي ما يسمى حديثاً يف نظرية املسؤولية االجتماعية،                 

وهي اليت تقرر إىل أي حد ميكن أن تكون احلرية الشخصية مؤثرة يف              )  سوشل رسبونسبليت ثيوري  (
 .صنع القرار، وشكراً جزيالً

 

 :سؤاالً إىل احملتفى به قائالًمث يوجه األستاذ يوسف العارف 
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد اهللا مساءكم مجيعاً، أعتقد أن أستاذنا عبد املقصود                -

 .خوجه ليس يف حاجة إىل شكرنا وثنائنا، ألن ما يقوم به أكرب من كل ثناء وتقدير
 ألتعرف عليه، وكنت أعرفه      أما أستاذنا حممد عبد اهللا احلميد فما جئت يف هذه الليلة إال              -

سابقاً نصاً نقرؤه يف الصحف والكتب، وأعرفه سابقاً مكاملات هاتفية بيننا، وأعرفه صورة يف الصحافة                
 .أو يف التلفزة، ولكنين الليلة عرفته شخصياً وأعتز ذه املعرفة

 : لعل سؤايل أو مداخليت تدور حول نقطتني-
                                           

 :هذان البيتان من قصيدة أيب الطيب املتنيب اليت رثى ا أخت سيف الدولة ومطلعها )١(
ــِب ــرف النسـ ــن أشـ ــا عـ ــنايةً مـ كـ

. 

 أٍبيــا أخــت خــري أٍخ يــا بــنت خــريِ      
. 

 



دأت قوية ولكنها يف مرحلتها الثانية بدأت ترتل شيئاً قليالً،          يا أستاذنا ب    "بيادر"  جملة:   األوىل -
وهذا يدعونا إىل أن نتساءل عن السبب؟، مث أال تعتقد أن الة اليت تصدر عن اجلمعية العربية                     

 ؟"بيادر" أليست سبباً يف هبوط جملة "التوباد" واملسماة "املركز الرئيسي" السعودية
 

أن تظل جملة أو أن تصبح جملة عن          "بيادر"  اليت نرفع ا مستوى    مث أال يكون من ضمن األمور        -
 .كل األندية األدبية وال تقتصر على نادي أا األديب، مرة واحدة

 

حممد كمال الصلييب، إذ يبدو يل أن الرد عليه فرادى ال يكفي             ..  موضوع الصلييب :   والثانية -
ألديب أو يف امللتقى الصيفي يكون فرصة قوية         وأعتقد أن املهرجان الصيفي الذي يتم يف نادي أا ا          

 .الستقطاب املؤرخني واألثريني واجلغرافيني يف ندوة عامة تفيد هذا املوضوع، ولعلها خترج بنتائج جيدة
 

 . هذا ما أردت أن أقوله، وشكراً لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 

 :ويرد األستاذ حممد عبد اهللا احلميد على ذلك بقوله
اً لألستاذ يوسف العارف، وهو معروف وله صلة بالتاريخ أيضاً، ويشارك يف نشاطات               شكر -

 .نادي أا وأعتربه من األعضاء العاملني البارزين حقيقة وإن كان يف جدة
 

ـ  - يف احلقيقة هذا جهد متواضع أسهم به نادي أا األديب لإلجابة على سؤال               "بيادر"   بالنسبة ل
هناك سؤال دائماً يطرحه إخوتنا      :  اخلاصة ويف الصحف ويف بعض امللتقيات      يتردد كثرياً باالس    

املثقفون يقولون أليس لدينا جملة إبداعية متخصصة؟ أليس لدينا كذا؟ وعلى ضوء األسئلة املتكررة قال               
من ملاذا ال نبادر بإجياد شيء من هذا، وفعالً أعلن عن هذا اجلهد يف حينه، واستكتبنا                :  زمالئي يف النادي  

استكتبنا من مثقفني ومثقفات، ونشرنا يف الصحف وطالبنا بكل وسيلة أن يتفضل كل مبدع أو مبدعة                
، ألن البيدر هو مرادف السم اجلرين عندنا يف اجلنوب أو            "اًبيادر"  مبا جتود به القرحية، واعتربنا ذلك     

حسنه، مث صدر العدد    مكان غرس الثمرة ولقد صدر العدد األول فعالً بعد أن غُربل ونخل وقُدم أ               
الثاين، مث العدد الثالث، ومل نستغل هذا امللف أو هذه الة الستعراض عضالت العاملني يف النادي، ولو                 
فتشنا حمتويات األعداد الثالثة اليت صدرت ملا وجدنا جهداً من إنتاج العاملني يف النادي إال الشيء                  

يف أحناء اململكة، سواء من السعوديني أو من املقيمني أو          اليسري، بل تركنا اال مفتوحاً لكل املبدعني        
من أي بلد عريب، مع األسف الشديد هذا هو احلاصل، ولعل ذاكريت قد أدركها الوهن، فما عدت                   
أذكر تلك األبيات الشعرية اليت أنشدا املرأة العربية لزوجها أيب محزة حني هجرها، ألا مل تلد له إالَّ                   

 :البنات فقالت



ــ ــنا ل يفيظ ــذي يلي ــيت ال  الب
. 

ــنا   ــزة ال يأتيـ ــا أليب محـ مـ
. 

تــاهللا مــا ذلــك يف أيديــنا
. 

ــد    ــبان أال نلـ ــنااغضـ لبنيـ
. 

 

وإمنـــا نأخـــذ مـــا أعطيـــنا
. 

 

 

 :ك األرجوزةإىل آخر قوهلا يف تل
ــنا  ــوه في ــد زرع ــا ق ــبت م نن

. 

وحنـــن كـــاألرض لـــزارعينا 
. 

 

 وأنا أقول هذه بضاعتنا موجودة، واليت قُدمت إلينا واستخلصناها، مث ال تنس يا عزيزي أن                 -
 . نشرها تشجيع املواهب الناشئةهناك بعض النصوص ال تصل إىل درجة اجلودة املطلوبة، قصد من

 

من أشياء جيدة، ففيها بعض احملاضرات اليت ألقاها يف النادي           "  البيادر"وعلى أي حال مل ختلُ      
 .أساطني يف الفكر مثل الدكتور هدارة

 

أن هذا  "  بيادر"كان فيه شيء من الشعر احلر، فأُخذ على         "  بيادر" وأعتقد أن العدد األول من       -
نادي أا حيتوي احلداثة وحيارب األصالة، ولكن صدقوين ما كان االجتاه، ال يف               حداثي صرف وأن    

العدد األول وال يف الثاين وال يف الثالث، وإمنا هذا املنتقى وهذا املوجود وليس هناك تفضيل جانب على                  
ؤسسة ثقافية  آخر، بالعكس أنا أمتىن على كل منرب ثقايف، سواء كان نادياً أدبياً أو صحيفة أو جملة أو م                  

 .هلا صلة باجلمهور، أن تتقي اهللا را يف ما تقدم للناس وتأخذ العصا من الوسط، ال من أطرافها
 

 وإن كنا حنن ضد التسطيح وضد اإلبتار، أي ال بد أن حناول أو باألحرى أن حنرص على أن                    -
 فالصحف ما شاء اهللا     يصدر عن هذه املؤسسات الفكر اجليد والصورة املشرقة للفكر السعودي املتميز،          

نشرت يف العدد األول إشادةَ وإطراَء بعض االجتاهات، والعدد الثاين حينما جاء بني بني خفت                   
األصوات من حواليه، بل هوجم أما العدد الثالث فلم يذكره أحد، ال خبري وال بشر، وهذا شيء طيب                  

بع فاهللا أعلم مبا سيلقاه، وعلى كل حال        يعين حنمد اهللا عليه أن وصلنا إىل هذه املرحلة، وأما العدد الرا           
هومجت "  بيادر"أيضاً تعاين يا أخي مما عانت منه        "  التوباد"أو غريها حىت    "  البيادر"أعود وأكرر أن حياة     

واآلن هلا مدة متوقفة، يعين ال بد من وجود العطاء، ال ميكن أن ننتظر من النادي أو أية جهة أن تصنع                      
عاً لذلك، وإمنا يتوقف ذلك على املثقفني أنفسهم، وعلى تفاعلهم وعطائهم،           أدباً للناس، ال منلك مصن    

الرائدة ملدة مخسني عاماً وما يعانونه يف هذا الصدد،         "  املنهل"فإذا مل يقدموا شيئاً فماذا نعمل؟ لعل جتربة         
 . من حيث صعوبة إصدار العدد لتوقفه على الشيء اجليد الذي يصل، وشكراً لكم



  ))عر طيبةقصيدة لشا(( 
 :مث يلقي شاعر طيبة األستاذ الصابوين قصيدة بدأها بقوله

ى عليه حممد وآله، واملدعو له اإلسالم        بسم اهللا الرمحن الرحيم، احملمود اهللا جلَّ جاللُه، واملُصلَّ         -
ورجالُه، اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا حممد الرمحة املهداة، والنعمة املسداة، وعلى آله وصحبه                

 :آخر قصائدي يف أا. ومن اتبع سنته واهتدى ديه، إىل يوم الدين، وبعد
ــاِر هـــالَّ شـــهدت روائـــع اآلثـ

. 

هــالَّ رأيــت مجــالَ أــا مــرةً     
. 

حـــيث الـــبهاء ومـــتعة األنظـــار
                                                            . 

ــنها    ــاتن حس ــيعة يف مف ــيث الطب ح
. 

حــيث اجلمــال ميــوج باألســرار   
. 

ــها    ــيايل عرس ــق يف ل ــيث احلدائ ح
. 

مهــوى األحــبة جممــع الســمار   
. 

ــداً   ــال جمس ــرى اجلم ــتفت ت ــى ال أن
. 

ــار  ــن أوت ــب م ــم حــركت يف القل ك
. 

ــا  ــوعها  .. أ ــال رب ــى مج ــا أ وم
. 

ــبار ويجـــر ذيـــل التـــيه واِإلكـ
                                                            . 

ــباا     ــيض يف جن ــبهاء يف ــرى ال فت
. 

والغــــيم جلَّلــــها كعقــــد إزار
. 

ــواهد    ــاهقات ش ــبال الش ــك اجل تل
. 

والغــيثُ يبكــيها بدمــع جــاري   
. 

ــيم   ــناق متـ ــا عـ ــراه عانقهـ وتـ
. 

ــنهار  ــا بــ ــتبني مجاهلــ ال تســ
. 

ــرده     ــا يف ب ــباب يلفه ــيث الض ح
. 

ــار   ــن األمط ــرت م ــا غُم  ــإذا ف
                                                            . 

ــيها     ــو ف ــون اجلُّ ــنا يكُ ــاحياًبي ص
. 

شــرك اخلواطــر مــتعة اَألبصــار   
. 

ــةٍ   ــت يف روع ــم زه ــر ك ــك املناظ تل
. 

حتكـــي بـــرقتها نـــدى األزهـــار
. 

ئم إذ ــب علـــيلةً تلــك النســـا  
. 

مـــرت بـــنا كنســـائم األســـحار
. 

هللا أيـــــام بأـــــا حلـــــوة 
. 

أو فكــرة جالــت مــن األفكــار   
           .                                                  

فكأــا حلــم يــداعب خاطــري    
. 

ويـــريك جـــتها ســـنا األقمـــار
. 

ــواكب    ــزينت بك ــماء ت ــك الس تل
. 

عـــني الســـاريتـــبدو روائعهـــا ل
. 

ــنظومة    ــنجوم آلىلء مـ ــك الـ تلـ
. 

ــام يف آذار فكأنــــــه بالشــــ
. 

ــته   ــعد وق ــطاف أس ــا املص  ــي يقض
. 

ل األوطـــاريقضـــون فـــيها أمجـــ
                                                            . 

ــا  ــنها ومجاهلــ يتمــــتعون حبســ
. 

وتضـــج باألضـــواء واألنـــوار  
. 

ــحر كلُ   ــيها فسـ ــا ليالـ ــاأمـ هـ
. 

ــنوار ــيب كالــ ــواحة بالطــ فــ
. 

تلــك املــروج اخلضــر مــلء نواظــري 
. 

رفــت علــيك بــنفحها املعطـــار   
. 

ــزهور علــى اخــتال  ــنواتلــك ال ف ف
. 



ــاري  ــيم الس ــد النس ــن ي  ــثت عب
                                                            . 

ــنا     ــر عيون ــرة تس ــل زاه ــن ك م
. 

ــى اللــ  ــم عل ــارواهج ذات دون وق
. 

روح بأــا الــنفس مــن آالمهــا    
. 

ــار   ــزيد يف األعمـ ــال يـ إن اجلمـ
. 

ــها    ــاِل رياض ــن مج ــؤادك م ــتع ف م
. 

كـــل فـــن رائـــع خمـــتارمـــن 
. 

ــاغه   ــال وص ــق اجلم ــذي خل ــلَّ ال ج
. 

ــباري  ــيم ال ــنع العظ ــن ص ــيك ع ينب
                                                            . 

اجلمــال ومــا حــوى مــن جــةهــذا  
. 

ــمار    ــباب والس ــفوة األح ــع ص م
. 

كانـــت لـــنا أيـــام يف أجـــوائها 
. 

ــار  ــيب األمثـ ــين أطـ ــو وجنـ نلهـ
. 

متمــــتعني بســــحرها ومجاهلــــا 
. 

ــار   ــل واآلثـ ــرمت آل الفضـ كـ
. 

ــود"  ــرة  " مقص ــوب مس ــك للقل إن
. 

ــيار    ــباب واألخ ــفوة األح ــن ص م
                                                            . 

ــل    ــرب فاض ــو ِت ــيد فه ــي احلُم ح
. 

ــار ــة األزهــ ــل يف رقــ ومشائــ
. 

خلُــق أرق مــن النســيم لطافــة    
. 

شـــكر الـــرياض لـــوابل ثـــرار
. 

ــرميه    ــى تكـ ــكركم علـ إين ألشـ
. 

ــثار  ــرقّة اإليـ ــيك بـ ــوقاً إلـ شـ
. 

ــهم    ــتفاء وكل ــرام لالح ــف الك خ
. 

ــار    ــل فخ ــياء ك ــن العل ــوا م نال
                                                            . 

ــرمي اُألىل   ــرمي تكـ ــة التكـ يف حفلـ
. 

 

  ))كلمة الدكتور حممود زيين(( 
 :يين كلمة قال فيهامث يلقي الدكتور حممود ز

 بسم اهللا أمحدك يا ريب، وأصلي وأسلم على خامت أنبيائك ورسلك سيدنا ونبينا حممد وعلى آله                 -
 .الطيبني، وعلى صحابته الكرام امليامني

يف الواقع إن نفسي تاقت إىل أن أكرم مع          .  سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته    :   أيها اإلخوة  -
حممد عبد اهللا احلميد، إذا كان هناك أخ كرمي جاء من الرياض وإخوة              اإلخوة األخ الكرمي األستاذ     

جاءوا من اجلنوب، وحقق الوسطية األستاذ عبد املقصود خوجه يف هذا االحتفال والتكرمي، فإذا كانت               
عروس البحر األمحر رمت بأحضاا إىل ربى جند من قبل يف األمسيات السابقة فإن عروس البحر على                  

أحضاا إىل جنوب اجلزيرة وإىل رباها، وإىل أا البهية الطيبة، ولذلك أشكر األستاذ عبد               يده ترمي ب  
املقصود خوجه، وأمحد اهللا على أن وجد عندنا هذا النادي الكرمي الذي كنا حنن يف الستينات عندما                  

تديات الصغرية،  كنا يف مصر، كانت نفوسنا تتوق إىل مثل هذه امللتقيات، وكانت اململكة ا بعض املن               
 ".باملركاز"أو يف بعض املناطق ما يسمى 



 وأحب أن أطمئن األستاذ عبد الفتاح أبا مدين إىل أن أدب السعودية، أو األدب العريب يف                  -
واألستاذ عباس العقاد، لقد قام األستاذ عبد اهللا        .  السعودية كان معروفاً حىت يف الستينات لطه حسني       

 مصر بفتح ناٍد هناك يعرف ذا األدب السعودي، وؤالء األدباء، وعرف            عبد اجلبار خالل إقامته يف    
األدب السعودي يف لبنان، عرفه مارون عبود وكتب عنه يف املخترب، وقال كلمات صرحية، تقوم من                 
هذا األدب وتدعو له بأن يستقيم عوده، وأن يستوي على ساقيه، لذلك فإن احتفال األستاذ عبد                  

 .ء الرجال إمنا يعيد إلينا ما كان غري موجود عندنااملقصود ؤال
 لقد أصبح يف اململكة منتديات كثرية ويأيت يف مقدمها منتدى األستاذ عبد املقصود خوجه،                -

جزاه اهللا خرياً، فقد عرفت األستاذ احملتفى به األستاذ حممد عبد اهللا احلميد، عندما كنا ننهض بأعباء                  
معه يف القصيم يف أول مؤمتر لألندية األدبية نيابة عن األستاذ األديب إبراهيم              األندية األدبية، التقيت    

فودة، فكنت مشاركاً عن نادي مكة الثقايف، والتقيت معه يف الرياض يف املؤمتر الثاين، واحتضن هذه                 
ده، وقد  األندية وهذا املؤمتر األستاذ احلميد، وأثبت حبه لألدب ولرجال األدب وكان امللتقى الثالث عن             

أشار إليه األستاذ عبد الفتاح أبو مدين، والواقع أن جهود هذا الرجل جهود كبرية، يحمد عليها                   
ونسأله الوسطية فيما يعمل يف بيادره، ألن البيادر مل تبق للثوابت يف بعض األحيان شيئاً، ونريده أن                   

 والواقع أن الوسطية هي دين علينا       خيتار كذلك لشعراء أا من التقليديني إن كان هناك من التقليديني،          
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول             :وقد ومسنا ذه الوسطية   

 .  وصلى اهللا وسلم على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وشكراً لكمعليكم شهيداً
 

  ))كلمة اخلتام(( 
 :ألستاذ عدنان صعيدي ختام األمسية بالكلمة التاليةمث يعلن مقدم فقرات األمسية ا

 يف اية هذا اللقاء والذي نعتذر فيه عن عدم إمكان تقدمي كل التساؤالت وكل الكلمات                  -
اليت ترحب بضيفنا الكرمي، ألننا وكما قلنا سابقاً ونكرر وجندد القول، إن حضوركم يعترب احتفاء                 

 حممد حسني زيدان وأيضاً اآلخرون، يعرب عنا مجيعاً، ويف اللقاء القادم            بضيفنا الكرمي، وما يقوله األستاذ    
وكيل وزارة املواصالت لشؤون الطرق     "  الدكتور ناصر حممد السلّوم   "سوف يكون ضيف االثنينية هو      

م ملا قدمه يف جمال اإلنشاء واإلعمار، ونرجو إن شاء اهللا أن يكون              ١٩٨٩واحلائز على جائزة العام     
 .م يف إلقاء الكلمات وأيضاً يف التساؤالت، ونرجو أيضاً احلضور مبكراًهناك تنظي
 . وقبل أن ختلو املقاعد من احلضور-



قدم األستاذ خالد خضر لوحتني إحدامها للمحتفى به األستاذ حممد عبد اهللا احلميد                
 :واألخرى للمحتفي األستاذ عبد املقصود خوجه، وقال عند تقدميهما

هذه الليلة يكرم فيها األستاذ حممد احلميد، ولكن مىت يكرم عبد            .   الرحيم  بسم اهللا الرمحن   -
املقصود خوجه؟ أحببت أن تكون هذه الليلة بامسكم مجيعاً، وأقدم بامسكم مجيعاً، امسحوا يل ولو أسأت                

رة األدب يف عدم االستشارة، سأقدم لألستاذ عبد املقصود خوجه عمالً متواضعاً بامسكم كلكم، هو عبا              
       عن لوحة ملدينة جدة، املدينة اليت يا، وإذا            كرم فيها األستاذ حممد، وأهدي احملتفى به لوحة ملدينة أ

كانت مدينة جدة هي عروس البحر األمحر فإنَّ أا هي عروس اجلنوب، أرجو أن تكون هاتان اللوحتان                 
 .ذكرى هلذه الليلة، والسالم عليكم

عام والشراب ليتناولوا ما لذ وطاب حىت تشبع البطون          مث انصرف اجلميع إىل موائد الط     
 .ودأ بشبعها األلباب

* * * 
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