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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

هـ بالكلمة التالية،   ١٤١٢األستاذ عبد املقصود خوجه أمسية االثنينية األوىل لعام           افتتح
 :مرحباً بضيفه وباجلمهور الكرمي، فقال

 ..احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني..  الرمحن الرحيم بسم اهللا-
يسعدنا أن نرحب   ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ..   األساتذة األفاضل، اإلخوان األكارم    -

ا، بضيف هذه األمسية، األستاذ الكبري عبد اهللا بن إدريس؛ كما يسعدنا أن نشكر له تفضله بالسعي إلين                
 كما يسعدين أن أرحب بكم مجيعاً، شاكراً         ؛شاكرين ومقدرين هذا الفضل؛ فأهالً وسهالً ومرحباً به        

 .لكم هذا احلضور وهذه املشاركة
ثنينياتنا اليت توقفت العام املاضي     ا أمسيتنا هذه الليلة هي األمسية األوىل يف عامنا هذا، من             -

على ما من بفضله، ونسأل اهللا      )  سبحانه وتعاىل (مد اهللا   للظروف اليت أحاطت بالوطن واملنطقة واليت حن      
 .أن حيفظ هذا الوطن وبالد العرب واملسلمني عامة) سبحانه وتعاىل(

ثنني؛ قبل أن أترك املايكرفون لزميلي      اثنينيات كاملعتاد يف كل مساء      اال)  بإذن اهللا ( سنواصل   -
ثنينيات، اليت  لذي ميثل السنة األوىل من اال     األستاذ حسني جنار، أود أن أشري إىل صدور العدد األول ا          

وعدت يف إحدى أمسيات العام قبل املاضي بالنية على طبعها، وال بد أن أكثر األساتذة واإلخوان قد                  
 ..استلم كل منهم نسخة منها، أو لعل البعض قد اطلع على نسخة منها

لرجل احلقيقي وراء صدور     وهنا ال بد أن أقف شاكراً ومقدراً لألستاذ أمحد سامل باعطب، ا             -
 وبذل من اجلهد والوقت الشيء الكثري،       - وال يزال    -هذا اجلزء، ألنه هو الَّذي أعد وصحح وراجع         

فهو يف احلقيقة اجلندي اهول وراء هذا العمل، فله مجيل الشكر وجزيله، وأحب أن أبشركم أن هناك                 
 .تباعاً) بإذن اهللا(ثالثة أجزاء هي قيد الطبع، ستصدر 

الفكرة انبثقت أو بدأت ألنين أتصور أن التوثيق الَّذي نقوم به من تصوير               :   ويف احلقيقة  -
وتسجيل ال يكفي، ألن الكلمة املكتوبة هي من أهم وسائل التوثيق، وأعترب أن هذه أمانة، فطاملا اهللا                   

ة الَّذين تفضلوا   أكرم وأنعم مبشاركتكم مجيعاً ومساعدتكم مجيعاً، وحبضور األساتذ        )  سبحانه وتعاىل (
بتشريفهم، وعلى شرفهم أقيمت هذه األمسيات ومشاركتكم مجيعاً، أجد أن هذا اجلهد جيب أن حيفظ،               



 ليس ملكاً يل، فهو ملك للمجموع، ولذلك جيب أن يكون بني             - أو هذا النتاج     -ثنينيات  وهذه اال 
 .أيديكم، ولكم وملن يلي من األجيال

 أستاذنا الفاضل، وأكرر الترحيب به وبكم؛ والسالم عليكم          أرجو أن نقضي أمسية ممتعة مع      -
 .. ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة األستاذ حسني جنار(( 
مث حتدث األستاذ حسني جنار، وأعطى يف كلمته نبذة من السرية الذاتية للمحتفى به األستاذ   

 :عبد اهللا بن إدريس فقال
بامسكم مجيعاً ال يعين    :  لسعادة، أيها اإلخوة الكرام   أصحاب املعايل وا  ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

إالَّ أن أزجي الشكر لصاحب االثنينية، الَّذي مجع ما تناثر من عقدنا منذ سنة ونيف، فالتقينا على                    
 .الرحب والسعة، والتأم الشمل مرة أخرى على احملبة، لتبدأ مسرية العلم واملعرفة والثقافة والرأي

ال خيفاكم علماً، ألنه علَم، وأدباً ألنه أديب، فهو         ..  ح به هذا امللتقى الطيب     ضيفنا الَّذي نفتت   -
 .ولكن بإنتاجه وجهوده.. ملء السمع والبصر، ليس بوظيفته احلالية

 .. أطال اهللا يف عمره- ويسرين أن أقدم هذه اإلملامة عن حياته -
مثائة وتسعة وأربعني هجرية، يف      ولد األستاذ عبد اهللا بن عبد العزيز بن إدريس عام ألف وثال            -
 وفيها تلقى علومه األولية؛ مث انتقل       - اململكة العربية السعودية     -مبنطقة سدير يف جند       "حرمة"  بلدته

إىل الرياض ملواصلة تعليمه، وفيها درس على يد الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، مفيت الديار                   
 .ل التدريس سنوات قليلةالسعودية ورئيس قضاا يف زمانه وعمل يف حق

 حصل على شهادته الثانوية من املعهد العلمي بالرياض، وعلى شهادة الليسانس من كلية                -
 .هـ١٣٧٦الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود، عام 

 . عمل بعد خترجه يف اجلامعة مفتشاً للعلوم الدينية والعربية يف املعاهد العلمية-
 .بوزارة املعارف عمل مديراً للتعليم الفين -
األسبوعية، واستمر رئيساً لتحريرها سبع     )  الدعوة(هـ أصدر صحيفة    ١٣٨٥ يف غرة عام     -

 .سنوات، ومديراً عاماً ملؤسسة الدعوة الصحفية معاً
 . عمل أميناً عاماً للمجلس األعلى لرعاية العلوم والفنون واألداب-
 فعمل أميناً عاماً هلا، مث مديراً عاماً        هـ إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود،      ١٣٩٦ انتقل عام    -

 .هـ١٤٠٩للثقافة يف اجلامعة، إىل أن أحيل على التقاعد يف رجب عام 
 .هـ، وال زال رئيساً له حىت اآلن١٤٠١ عني رئيساً للنادي األديب بالرياض منذ عام -



 :�تاجه األدبي
 .هـ١٣٨٠عام ) شعراء جند املعاصرون: (صدر له -١
 .يوان شعرد) يف زورقي( -٢
 .هـ١٤١٠دراسات شعرية عام ) كالم يف أحلى كالم( -٣
 .هـ١٤١٢مناقشات أدبية ونقد عام ) عزف أقالم( -٤
 .وله حتت الطبع ديوان شعر جديد -٥
ولديه عدد كبري من البحوث والدراسات الشعرية واألدبية، اليت نشر بعضها يف الدوريات                  -٦

الَّذي عقد مبكة املكرمة عام      )  مؤمتر األدباء السعوديني  :  (وكتاب)  الدارة:  (احملكمة، مثل جملة  
 .هـ، وله مؤلفات كثرية حتت اإلعداد للطبع١٣٩٤

 

 . وهو عضو يف عدة مؤسسات علمية وثقافية-
 ).مؤسسة الدعوة الصحفية( وعضو جملس إدارة -
 . وعضو شرف يف رابطة األدب اإلسالمي العاملية-
 .الفصلية) رةالدا: ( وعضو يف هيئة حترير جملة-
يف األدب السعودي، وامليدالية الذهبية من املؤمتر األول لألدباء السعوديني،           )  الريادة( منح وسام    -

هـ، كما منح كذلك امليدالية الفضية، ومنح عدة أومسة          ١٣٩٤الَّذي عقد يف مكة املكرمة عام        
 . وجوائز متنوعة من داخل اململكة ومن خارجها

 

  ))ضياءكلمة األستاذ عزيز (( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عزيز ضياء فقال

السالم :  والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني، أيها السادة       ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 ..عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أن األستاذ عبد    - وأمسيه أنا تالقي اخلطوط الفكرية       - من عجائب ما يسمى توارد اخلواطر        -
د اتصل يب، وأخربين أنه سيقيم حفالً تكرميياً لألستاذ عبد اهللا بن عبد العزيز بن إدريس، وكان                  املقصو

هذا يف نفس اللحظات اليت كنت أمجع فيها املقاالت اليت كتبتها، ودار فيها حوار بيين وبني األستاذ                   
 يتفق أن أحبث عن     والَّذي كنت قد كتبت عنه كثرياً، فعجبت كيف         "يف زورقي "  :عبد اهللا حول ديوانه   

 .هذه املقاالت وأن أعيد قراءا، وأن يكون األستاذ مدعواً لتكرميه عند األستاذ عبد املقصود



ألنه يف مقام   ..   وال أريد أن أسبق امسه باألستاذ أو الشيخ، وما إليه          - وال غرابة فعبد املقصود      -
 بن إدريس، وهو الرجل الَّذي مسعنا من        وال غرابة يف أن حيتفي باألستاذ عبد اهللا       !  ابين تقريباً يف السن   

 األستاذ حسني جنار كل ما أفاض به عن مكانته األدبية وريادته، وأنا أعرف له هذه الريادة من كتابه                  
عد ذلك إالَّ ما ينشر يف الصحف أحياناً، مث هذا           بوال أخفي أين مل أقرأ له          "شعراء جند املعاصرون  "

 .ن أذكرها إذا مسحينبغي أ.. الديوان الَّذي له قصة
 القصة تتلخص يف أين كنت يف الطائرة من املدينة إىل جدة، واخلطوط السعودية اعتادت أن                 -

تضع يف جيب الطائرة أو جيب املقعد جمالت، مل أكن أعىن بقراءا أو االطالع عليها؛ ولكن حدث يف                  
لة وأخذت أقرؤها، وهي بعنوان      فانتزعت ا  - أو كتاباً خاصاً     -ذلك اليوم أين مل أكن أرتفق جملة         

أو بركاا، وأخذت أقلب صفحاا،     ..  فكأا جملة ترحب ا اخلطوط بضيوفها       "أهالً وسهالً "  :دائم
فإذا يب أجد بني هذه الصفحات لوحة مجيلة، مث قصيدة لألستاذ الشاعر عبد اهللا بن عبد العزيز بن                    

 ".يف زورقي" :إدريس بعنوان
 وأخذت  - بعد ذلك يف البيت      -طالع القصيدة هذه، وتناولت القلم       وال أخفي أين أخذت أ     -

 .أضع مالحظات على كل بيت أو كل كلمة تستحق املالحظة أو تستحق النقد، أو التنويه
يبدأ األستاذ ابن إدريس    :   وحدث أن كتبت مقاالً عن القصيدة قلت فيه شيئاً كثرياً، من ذلك            -

 :متوسالً أن يبلِّغ بالسالمة زورق احللم اجلميل فيقول) حانه وتعاىلسب(قصيدته مبطلع يتجه فيه إىل اهللا 
ربــــاه بلِّــــغ بالســــالمة زورق احلُلــــم اجلمــــيل    

. 

 

 :وكأنه يفسر باعث هذا الدعاء يف البيت التايل إذ يقول
ــيل  " ــف األصـ ــن خلـ ــح مـ ــقاء تِفـ ــري الشـ ــنا أعاصـ "فهـ

. 

 

كيف حدث أن كمنت أعاصري     :  ولكن ال بد أن يسمح لنا الشاعر أن نتساءل         :   وأنا أقول  -
الشقاء، وأخذت تفح من خلف األصيل؟ وإذا كان األستاذ يريد ذا التعبري األمس الذاهب، بداللة أن                

املوج انح، فقد محل الصورة اجلمالية لألصيل       قلبه الشجي قد هاله األمس الثقيل عندما المس شراعه          
 ما يتنافر   - بكل ما تتركه يف النفس اِحملسة من مشاعر االنطالق، يف آفاق البهجة والدعة واالرتياح                -

مع هذا اجلمال، ويدمس اإلحساس به، وهو أعاصري الشقاء اليت مل يتركها األستاذ على حاهلا املعروف،                
لعنف والصخب يف طبيعتها، وإمنا استل منها كل عناصر اجلمال هذه عندما شبهها              من مجال القوة وا   

بأفعى هلا هذا الفحيح الكريه؛ وليس ألحد أن يناقش مشاعر األستاذ حنو هذا األصيل، الَّذي جعل منه                 
ممكناً لعناصر بالغة البشاعة والقبح هي أعاصري الشقاء، وقد ألبسها ثوب األفعى بفحيحها الكريه                 

 .البغيض



 إن تلك مسألة رؤيا وإحساس وتصور خيال، ال سبيل للحجر عليه، ولكن حني نتركه ينطلق                -
إذ جيرفه إىل األمام لشاطىء يتنسم الريح العليل، وذا االجتاه حنو شاطىء حدد الغرض من                ..  بزورقه

ة األشياء، إذ يتعذر أن     الوصول إليه، وهو تنسم الريح العليل، وضعنا األستاذ أمام مسرية ختالف طبيع           
مث ال يتوفر له ريح؛ أي ريح عليل أو غري عليل إالَّ أن             ..  نتصور زورقاً طافياً يف عرض البحر أو النهر       

تكون املنطقة اليت يعربها من هذا البحر أو النهر، من املناطق ذات الطبيعة اخلاصة، اليت تتوقف فيها                   
رتبك احلواس، وخيتل املنطق ويصبح املطلب األهم هو         حركة الرياح متاماً، حبيث تنكتم األنفاس وت       

 النجاة من هذا االختناق، باللجوء إىل أي شاطىء نتوهم أن جند فيه النسيم العليل؟
 - أعجبته هذه الكلمات     - جزاه اهللا خرياً     - واملقال طويل، ولكن الَّذي حدث أن األستاذ         -

، فذكر األسباب اليت جعلته يسمي هذا الديوان أو          فتكرم عندما طبع ديوانه هذا     -أو أعجبه هذا النقد     
بدراسة قل أن     "فالن"  :إن هذه القصيدة قد حظيت من أديبنا      :  يطبعه وينشره؛ يقول يف السبب الثالث     

 - حسب علمي    -حظي ا ديوان شعر كامل، فضالً عن أن حتظى ا قصيدة واحدة لشاعر سعودي                
 "أهالً وسهالً "  :ة خمتارة يف جملة اخلطوط العربية السعودية      وذلك حينما وجدها األستاذ منشورة كقصيد     

هـ فراقته القصيدة، وأُعجب ا، واعتقد أا تنشر ألول مرة، فكانت منه تلك الدراسة               ١٤٠١عام  
هـ، ٢٠/٦/١٤٠١ الصادر يوم    ٦٤٨العدد    "اليمامة"  :اخلصبة والعرض والتحليل، الَّذي نشر يف جملة      

 وصححت بعض املفاهيم اليت جاءت يف        - هذا ما يقوله األستاذ      -ة  وقد عقبت على تلك الدراس    
فكان ما دار من نقاش     )  كذا( العدد   - أيضاً   -دراسة عزيز ضياء، ونشر تعقييب عليه يف جملة اليمامة          

حول هذه القصيدة سبباً عاضداً الختيارها امساً للديوان، هو اختار االسم يف زورقي، أظن زورق احللم                
 . الديواناجلميل السم

وطال ..   وبعد ذلك اشتبكت مع األستاذ عبد اهللا بن إدريس يف سلسلة من املقاالت، طالت               -
األخذ والرد بيين وبينه، أنا أمسيه حواراً وهو يسميه حواراً، ولكن الكثريين يعتربون مثل هذا احلوار                 

ت، أو جمرد إظهار لقدرة     خصومة ولدداً، ورمبا يذهبون إىل أن الرغبة يف احلوار جمرد استعراض للعضال           
الناقد ولقدرة الشاعر؛ وليس هذا هو الواقع، وأنا سعيد الليلة ألن أُتيح يل أن أقرأ ما كتبت مرةً                     
أخرى، وعندي جمموعة هذه املقاالت كلها، ويطول املقام لو أردت أن أستعرض ما قلت، ولقد قلت                 

 أعجبه، ولكن ظل األهم، هو أننا بقينا أصدقاء          الكثري، الَّذي رمبا مل يعجب األستاذ عبد اهللا أو رمبا          
وبقي احلوار بيننا حوار أصدقاء؛ مل أمسع منه كلمة واحدة تسيء إيلَّ ومل أقرأ له كلمة واحدة تسيء إيلَّ                   

 .أو إىل غريي
 الرجل معروف بدماثة خلقه وإنسانيته، وحبه الصادق لكل ما يتعلق باألدب والشعر واألدباء              -

أو مقاالت كتبت يف اخلصومة اليت نشأت بينه وبني أنصار          ..   جمموعة املقاالت هذه نبذ    والشعراء؛ ويف 



الشعر اجلديد، وتدخلت أنا، ولكن كانت يل مداخلة ليست انتصاراً للشعر احلديث، وليست انتصاراً              
 - نستطيع   للشعر العمودي، ولكنها حماولة للتوفيق وحماولة لتقرير احلقيقة اليت أؤمن ا، وهي أننا ال              

 ألننا نعيش حياة    - أو غريه من حركات الفكر       - أن نرفض حركة الشعر احلديث       -وال ينبغي لنا    
اليوم وحياة املستقبل، ونتطلع إىل أن نكون مع املستقبل كما كنا مع املاضي؛ ال ننكر أبداً أن املاضي                   

د اهللا عندما قلت كالماً     قد حفل بعطاء شعراء خالل ألف وأربعمائة سنة، وقد صحح يل األستاذ عب             
إن الشعر العريب، وقد بدأ قبل هذا قبل ألف وأربعمائة سنة، وقصد الشعر اجلاهلي، وقلت له                 :  كهذا
إين أعرف أن الشعر اجلاهلي قد بدأ قبل هذا التاريخ، بدليل أن القرآن الكرمي فيه كلمات كثرية                 :  نعم
ليرها املفسرون، مستعينني بكلمات من الشعر اجلاهفس. 

أو جئت بصور هذه املقاالت، وأعطيتها لألستاذ عبد        ..  أين اختزنت :   املهم يف املوضوع اآلن    -
 أن أكون   - مرة أخرى    -يستطيع أن يأخذ نسخة؛ وأرجو      ..  املقصود، ولكل من أراد أن يطلع عليها      

 . قد أوفيت األستاذ حقه من املشاركة يف التكرمي؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 كلمة معايل الدكتور راشد الراجح(( 
  ))مدير جامعة أم القرى مبكة املكرمة

 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور راشد الراجح، فقال
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األولني           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم     -

 ..عنيواآلخرين، سيدنا ونبينا وإمامنا حممد، وعلى آله وصحبه أمج
وقد تكلم أستاذنا األديب الكبري، األستاذ عزيز ضياء عن احملتفى به،            ..   ال عطر بعد عروس    -

زميلنا وأستاذنا الشيخ عبد اهللا بن عبد العزيز بن إدريس ما فيه الكفاية؛ كما أن سعادة املضيف األستاذ                  
أحتفنا بعزمه الصادق على أن      يف بداية حديثه     -الكبري األديب ابن األديب، الشيخ عبد املقصود خوجه         

 من علمائنا األفاضل؛    - أو جمموعة    -وأن يستضاف فيها كوكبة     )  إن شاء اهللا  (تستمر هذه االثنينية    
الَّذي بدأ حديثه عن أعمال     ..  فشكراً للمضيف، وشكراً ملقدم هذه الندوة، وشكراً لألستاذ الفاضل         

 .األستاذ عبد اهللا بن إدريس
ضيف هذه األمسية، األستاذ عبد اهللا بن إدريس، فهو زميل عزيز             كما يسرين أن أرحب ب     -

يرأس نادياً أدبياً يف عاصمتنا احلبيبة الرياض، وله إسهامات ومشاركات جيدة يف جمال الدراسات                 
الدينية، وجمال الدراسات العربية واألدبية والفكرية والثقافية بشكل عام؛ وقد حتدث األستاذ حسني              

حىت وصل إلينا يف هذه       "حرمة"  : موجزة عن حياته، منذ أن ولد يف مسقط رأسه          جنار فأعطانا فكرة  



فهو قد درس دراسة شرعية يف املعهد العلمي بالرياض، بعد أن تلقى علومه االبتدائية              ..  األمسية الطيبة 
 مث التحق بكلية الشريعة بالرياض، وخترج فيها        "حرمة"  - أو بلدته أو قريته    - يف مدينة    -كما ذكر -

فيها جميداً،  )  وهللا احلمد (سنة ست وسبعني وثالمثائة بعد األلف؛ ولقد قرأت له بعض مؤلفاته، فكان              
وليست لدي القدرة أن أصل إىل مستوى أستاذنا عزيز يف النقد، وهو بني السماء واألرض يف نصف                  

 .ميلة اليت أشار إليهاساعة تقريباً، ما يدل على قدرته األدبية الرائعة، وتعليقه على بعض األبيات اجل
 دراسته شرعية، وقد عرض عليه القضاء        - كما قلت    -األستاذ عبد اهللا    :   على أي حال   -

فرفضه وتأىب، مث دخل جمال التدريس الذي هو مهنتنا مجيعاً، والتفتيش، ورأس مجعية الدعوة سبع                  
شعر العمودي، يقوله   سنوات، وله إسهامات جيدة يف جمال الكتابة الرائعة، كما أنه من أنصار ال               

 والشعر احلر، وأنا أشك يف هذا، ولكن نريد أن نسمع منه            -وينقده، ويتذوقه، ويقول وهو اآلن جبانيب       
 .يبدو جمموعة كثرية من قصائده الطيبة) وهللا احلمد(إن كان يف جعبته بعض الشيء، فلديه 

جيد، احتوى على   وهو كتاب     "يف زورقي "  : أقرأ يف كتابه   - حقيقة   - على أي حال كنت      -
تناوهلا يف هذا   .  جمموعة من قصائده يف اإلسالميات واألخالقيات والرثاء، وأيضاً عدة أغراض من الشعر           

 إىل بعض مالحظاته على بعض ما ورد يف قصيدته، اليت هي عنوان             - أستاذنا الكبري    -الكتاب؛ وأشار   
ديوان، ومما قرأته فيها، قوله يف      وتذوقت بعض أبيات قصيدة أخرى يف هذا ال          "يف زورقي "  :الديوان

مما يدل على اهتمامه ومالحقة أحداث األمة اإلسالمية اليت تعيشها من             "هي أميت "  :قصيدة حتت عنوان  
 :وقت آلخر، يقول

جمدولـــة األضـــواء مـــن هاالـــا
. 

ــ   ــزمان ِس ــه ال ــى وج ماارمســت عل
. 

ــا   ــداثها هاماـ ــنت أحـ أو طامـ
                                                            . 

مشــاء مل تحــن اجلــبني لغاصــب    
. 

ــماا    ــى قس ــدها عل ــر حيس والده
. 

ــية     ــزال فت ــا ت ــزمان وم ــاخ ال ش
. 

ــا  ــن خفقا ــياض م ــا الف ــن عطفه م
. 

ــيلة   ــل فض ــاق ك ــى اآلف ــفي عل تض
. 

 

 : إىل أن يقول-
اـــاومشـــى األنـــام مفـــدياً راي

. 

برســـالة اإلســـالم عـــز جـــناا 
. 

ــرواا ــتار مـــن سـ حملمـــد املخـ
                                                            . 

ــة أشــ   ــس اهلداي ــة مش ــن مك رقتم
. 

ــا   ــن ظلما ــوان م ــه األك ــو ب جيل
. 

وحــياً خالــداً  "القــرآن" وتــرتل 
. 

ويحـــرم األســـواء مـــن عاداـــا
. 

ــو إىل   ــبدأ يدع ــرف م ــيد، أش التوح
. 

وتألـــق اإلصـــباح يف باحاـــا  
. 

ــتامها    ــياة ق ــه احل ــن وج ــاب م فاجن
. 

مل يعـــرف الـــتاريخ مـــثل بـــناا
                                                            . 

للحـــق لإلســـالم قامـــت دولـــة 
. 



 هكذا يسري يف زورقه اجلميل، ويتناول أغراضاً شعرية جيدة، يستمتع ا من يقرأ هذا                   -
 .الكتاب

دبج   "شعراء جند املعاصرون  "  :دبائنا، ويف كتابه   من كبار أ   -  كما قلت   - األستاذ عبد اهللا     -
وحركة أدبية يف جزء غاٍل علينا يف مملكتنا هو جند يف املنطقة الوسطى، ويعترب               ..  بقلمه وبرباعة تارخياً  

الكتاب مرجعاً يرجع إليه طالب الدراسات العليا، ويلجأ إليه الباحثون يف اجلامعات؛ نرجو أن يستمر                
 أن يكون   -   أيضاً - من قصائد ومن مؤلفات؛ كما نرجو        -  إن شاء اهللا    -ما لديه   عطاؤه، وأن يواصل    

إلتاحة هذه  ..  يف هذا اللقاء الطيب ما يفيد من اجلديد؛ مرة أخرى شكراً لسعادة األستاذ عبد املقصود              
رين؛ الفرصة للحديث عن زميل عزيز، يرأس نادياً أدبياً يف الرياض، ومرحباً بكم مجيعاً، وشكراً للحاض              

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا

  ))كلمة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 :مث حتدث أبو تراب الظاهري، فقال

أإشراقتان مها    : صغرية عاجزة، وال بد من حتية للصديق، وقلنا         - أو كليمة    - هي كلمة    -
ألوىل للمكرم  تتوهجان؟ أم قمران مها ينريان؟ بل وجهان صبيحان، تزف إليهما حتيتان تتهاديان، ا              

 .واألخرى للمكرم
-  مول على              :   أما املكرجمب ،فمن أندى الناس شيمة وأسجحهم دميةً، مطبوع على اخلري والرب

 وهو السيد النضر العود، مهذب      النبيل من األمر، ينماز بأهيأ هيئة وشارة، وأكمل خلٍق وأمجل غُرة، أال           
د خوجه، الَّذي أحيا هذه السنة احملمودة يف تكرمي األدب           الشيخ عبد املقصو  ..  الطبع، شارح الصدر  

.. واألدباء، وتبجيل العلم والعلماء، فما أشرف صنيعه، وما أمحد عقباه؛ يشكره عليه القريب والرتيح              
 .يف كل حمفل ومشهد

فأديب كبري، غواص على الآلىلء يف أعماق مي األدب، ال ميسه يف انتقاء                :   وأما املكرم  -
مستحسنها، وحيازة فرائدها لُغوب، وال يعطاس عليه تناول أطراف قالئدها وعقودها عن كثب؛ فله               

 آنقه؛ وقد آتاه    - يف السلك    -من املنطق أعذبه، ومن اجلواب أصوبه، ومن املقال أتقنه، ومن النظيم            
ملنكرة، واصطرب على   والفهم األرصن، فرتَّه نفسه عن املراتع الوبيلة، واملذاهب ا         ..  اهللا العقل األرزن  

جيد املضاء، مستحصف املريرة، متوقد       - متعه اهللا بالصحة     -املشاق اليت تسبق بلوغ الغايات؛ وهو       
الفؤاد، بعيد الغور، يتطفح أصالة، ويتدفق جدالة، ويتفيض معرفة، ويعرض على املتأدبني ذكاء وفطنة،              

 اليت تربطين به بآمرة يل أن أحنت من          وليس لساين ذا ملق، وال قلمي ذا إدهان، وال آصرة األدب           
 .اخلشب ذهباً، أو أجتين من يابس اجلذع رطب



 فإن صفحة أعمال هذا الرجل بارزة للعيان، تشهد له بالرباعة والرأي الثاقب، والتفوق على                -
انه، كثري من القرناء؛ وهو شاعر وناثر مرن عليهما نفسه، وقوى على الفنني دربته، وسهد فيهما أجف                

فعاد منهما حبظ وافر ونصيب غري أوتح؛ فمن حقه علينا تكرميه، واالحتفاء به،              ..  وأيقظ فيهما حزمه  
: والتعريف جبهوده، وتعديد حماسنه؛ وما أتيت إالَّ بقدر قبسة العجالن، وحسو الطائر، وحسيب أن أقول              

ة، الشيخ عبد اهللا بن إدريس أطال       مرحباً بأخي الرياعة من زمرة العرانني املتقدمة، وثلة اهلوادي السابق         
ج الكالم، وحيوك الشعر، وينمنم القريض؛      اع مرصد، يوشي املقالة، ويدب    اهللا بقاءه، قُراع أجند، وقطَّ    

متكلماً نباجاً، وفصيحاً حمجاجاً، ال يباوئه إالَّ منكوس، وال ينافسه إالَّ مبخوس؛ وعاش مصدحاً مفوهاً،               
 .ت شيئاً قليالً يقل عن قدر مثلك، فأبسط يد العذر فيه واقبله مين بفضلكدرهاً، سطَّروشحشحا ِم

 وأختتم هذه الكليمة العاجلة املقتضبة بالدعاء والثناء، فالدعاء أن تطول مدة هذه املزنة                 -
الوطفاء بالتكرمي على أهل املعرفة واألدب، والثناء على صاحب االثنينية، الَّذي أتاح للمقول فيها                

 .تنسم ا الروح تفسحةً
 .  والسالم عليكم، ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة الشاعر األستاذ حسن عبد ا القرشي(( 
وحتدث األستاذ حسن عبد اهللا القرشي مشاركة منه يف االحتفاء باألستاذ عبد اهللا بن                

 :إدريس، فقال
 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 مثايل بني زمالئه وبني     - بال شك    - اخللق الرفيع، فالرجل      أهم جوانب ضيف هذه الليلة هو      -

 .أصدقائه، وبني مجهرة أدباء هذا البلد الكرمي
 . وأستعري أبياتاً من أمري الشعراء شوقي يف حتية صديقنا األستاذ الكبري، عبد اهللا بن إدريس-

ــبا قــــد أطلــــت التغيــ
. 

يــا ابــن إدريــس مــرحباً    
. 

ــه أىب ملعاناتـــــــــــ
. 

ــه   ــو هاجـــ وإذا اهلجـــ
. 

التماشـــــي الــــــتأدبا 
. 

فــــــرآه رذيلــــــة  
. 

فاضــــل اخللــــق طيــــباً
. 

ــاعراً   ــناس شـ ــا رأى الـ مـ
. 

زنـــبق الشـــعر عقـــربا  
. 

ــقني يف  دس للناشــــــــ
. 

..  وزاده ثباتاً وإمياناً وجهداً متواصالً      - بارك اهللا فيه     - حتية مرة أخرى ألخي وصديقي        -
 .. والسالم عليكم



 كلمة األستاذ أمني العبد ا القرقوري(( 
  ))ام جريدة البالدمدير ع

ومشاركة يف االحتفاء باألستاذ عبد اهللا بن إدريس حتدث األستاذ أمني العبد اهللا، مدير عام               
 :مؤسسة البالد الصحفية، فقال

اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، اللهم          ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 ..ثل الكامل والقدوة املثلى املصلِّ وسلم على أشرف خلقك سيدنا حممد 

، يسعدين أن   ..أيها اإلخوة، يا عشاق الكلمة واحلرف، أيها الباحثون عن احلقيقة واحلق          :   وبعد -
أحتدث إليكم، ودون شك، فنحن مجيعاً نشعر بالسعادة احلقة حني تستأنف االثنينية نشاطها، ودون                

نلتقي ..  اط، ففي هذا امللتقى الكرمي     فقد كنا يف شوق بالغ إىل استئناف هذا النش          - أيضاً   -شك  
بالشاعر والكاتب واملفكر والقاص والعامل، من هنا من أرض القداسات ومن الوطن العريب واإلسالمي               
الكبري، ودون شك أيضاً، ودون أية جماملة وبكل الصدق أحسب أن أحداً ال يشك يف أن هذه االثنينية                  

 .ذي انبثقت منه أعظم الريادات وأمساهامتثل ريادة أدبية يف هذا البلد الكرمي، الَّ
 ولقد عرف اتمع اإلسالمي الصالونات األدبية، عرفها منذ القدم يف كل عصر ويف كل                 -
 أمهية الشعر وتكرمي الشعر والشعراء، وقد عرفت العديد         - ويف اجلاهلية    -فقد عرف العرب    ..  مكان

ه االثنينية تأيت متميزة عن كل ما سبق، فذلك ألن          من البلدان العربية صالونات أدبية متنوعة، ولكن هذ       
 كانت للحديث عن األدب      - وحتدث عنها األدب أو تاريخ األدب         -الصالونات اليت عرفناها    

فقد جاءت مببدأ جديد حديث، جدير بالتقدير       :  وللمناقشات دون حتديد ملوضوع، أما هذه االثنينية       
كرين؛ ويف هذا اللقاء يتعرف اتمعون على الكاتب         واإلكبار، وهو تكرمي الشعراء والكتاب واملف      

وعلى الشاعر، يتعرف اجلميع على منهجه، وعلى املدارس اليت أثرت فيه، وعلى أسلوبه وحياته وتطور               
 .فكره

 متثل ريادة أدبية ال شك فيها؛ وحني يتتبع الباحث          - دون شك    - من هذه الزوايا، فاالثنينية      -
لبلد، جيد أنه زاخر ذه الريادات يف جماالت اخلري والفكر واإلصالح، على             الريادات األدبية يف هذا ا    

الرغم من أن هذا البلد قد مر بظروف قاسية صعبة، ولكن الرجال املخلصني اقتحموا الصعاب وأنشأوا                
ما كان حيلم به الكثريون، فعرفنا هنا الصحف واالت، وعرفنا املنتديات يف مكة واملدينة، يف وقت                 

 من املعقول أن يهتم الناس بأمورهم اخلاصة؛ ولعل من الريادات اليت ضاعت يف خضم األدب                  كان
يف عامل الشعر احلر، وهو موضوع قد أثري وكتب عنه          ..  العريب، ريادة األستاذ الكبري حممد حسن عواد      



لينا، فما   حينما حنتفي بشاعر وكاتب، أحسب أننا ال حنتفي بنتاج غريب ع           - اليوم   -كثري؛ وبعد فنحن    
أظن أن هناك أمة ارتبطت بالشعر وارتبط الشعر ا كالشعب العريب؛ معذرة إن قلت أمة، وأنا أؤمن                  
بأن األمة يف التعريف اإلسالمي هي اليت جتتمع حول آصرة العقيدة، فالعرب شعب واألتراك شعب،                

 .أما األمة فهي األمة اإلسالمية.. واهلنود شعب
نقد "  :العرب بالشعر ارتباط قدمي، وأذكر أن ابن قدامة يف كتابه          إن ارتباط   :   أعود فأقول  -
أو البيتني؛ ولذلك فأنا ال     ..  ذكر أنه ما من عريب إالَّ وهو يقول الشعر، حىت وإن قال البيت               "الشعر

 من الشعر النبطي، فهو     - وأنا منهم    - حني أرى هذا الزخم الذي يضيق به البعض          - اليوم   -أعجب  
 .ة اليت أشار إليها ابن قدمةيؤكد هذه احلقيق

 وعندما أحتدث عن ضيفنا، فإمنا أحتدث عن شخصية أدبية متعددة اجلوانب، وهي مجيعاً                 -
اجلانب اإلنساين فيه، فما من أحد إالَّ ويكرب يف احملتفى به أخالقه               :  مشرقة؛ وأول هذه اجلوانب   

 ال سيما   -ديث عن هذه اجلوانب     وسلوكه، وتعامله املثايل مع من يتعامل معه؛ وأنا أشعر أن احل            
 حديث شاق وطويل، وليس هذا باملكان املناسب اآلن؛ ولكن حني أردت أن               -اجلوانب الشعرية   

 إمنا أردت أوالً أن أسهم يف تكرمي كاتب وشاعر جدير بالتكرمي، مث أردت أن               - اليوم   -أحتدث إليكم   
عبد اهللا بن إدريس، وهو الكتاب الَّذي       أعرب عن إعجاب قدمي وعميق لكتاب من كتب شاعرنا وكاتبنا           

إن هذا  :  وال أكون مبالغاً إذا قلت      "شعراء جند املعاصرون  "  :حتدث عنه أستاذنا عزيز ضياء، كتاب     
 أيضاً ريادة يف عامل األدب      -الكتاب من أهم الكتب اليت صدرت يف هذا البلد الكرمي، وهو ميثل               

 بدراسات وإن كانت خمتصرة إالَّ أا عميقة، ومتثل          والفكر، ألنه الكتاب األول من نوعه؛ فقد حفا        
فهماً ودراسة وتصوراً للشاعر يف مشاعره ويف املدارس اليت أثرت فيه؛ فهو كتاب يدخل احملتفى به                  

 .تاريخ أدبنا من أوسع أبوابه
عن هذا الكتاب، وأن أنقل بعض مشاعري جتاه هذا الشاعر          :   أردت أن أسجل هذه احلقيقة     -

نسان املثايل، وأمتىن أن نلتقي مراراً يف هذا املكان يف هذا اللقاء الفكري واخلصب، وأمتىن                الكاتب واإل 
 . لألستاذ احملتفى به املزيد من التوفيق واملزيد من اإلنتاج؛ وسالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته

 

  ))كلمة األستاذ عبد ا خبيت(( 
 : اهللا بن خبيت، اليت قال فيهاواختتمت الكلمات الترحيبية بكلمة األستاذ عبد

أحب أن أشكر األستاذ الكرمي عبد املقصود خوجه على         :  يف البداية ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
إنشائه مثل هذه الندوة، لتكرمي رجاالت العلم واألدب والفكر يف هذه البالد؛ وحديثي عن أستاذنا                 



حوناً ببعض العاطفة واحملبة، لذا فأرى من هذا        الكبري عبد اهللا بن إدريس، ال بد أن يكون حديثاً مش           
 .املنطلق أن أقدم بعض احلقائق اليت يعرفها الكثري عن أستاذنا الكرمي

ويف هذا الكتاب ليس جمرد       "شعراء جند املعاصرون  "  : وكلنا قد قرأنا كتابه    : احلقيقة األوىل  -
تاب رائداً يف حقله، حيث قدم األستاذ       جتميع موعة من القصائد عن منطقة معينة، وإمنا يعترب هذا الك          

 .الكرمي الشعر يف جند، وعرضه للمدارس األدبية احلديثة ألول مرة يف تاريخ املنطقة
 وهي نشاطه الكبري يف مكافحة وحماربة الشعر        -ً  وهي اليت نعرفها مجيعا     - أما احلقيقة األخرى     -

 من املشاكل، على املستوى الديين أو على املستوى         الشعيب، الَّذي يعتقد أستاذنا الكبري أنه يسبب كثرياً       
القومي، وكلنا قد سبق أن قرأ املساجالت واملناقشات اليت جرت على صحفنا احمللية؛ كما أشري إىل                  
حقيقة ثابتة، وهي أنَّ أستاذنا الكرمي األستاذ عبد اهللا بن إدريس هو أول رجل يف هذه البالد دعا إىل                    

وهذا شيء ال يظهر اآلن على صفحات اجلرائد كما هي احلال             -أشري أيضاً   إنشاء جممع علمي للغة؛ و    
املعروفة، ولكن ألسباب قانونية وفنية مل يظهر امسه كما           "الدعوة"  : وهو مؤسس جملة   -  ملثل هذه احلالة  

 .نعرف هذا يف بعض اجلرائد واالت
تني من احتكاكي املباشر     وأحب أن أختم حديثي لكم بشيء تعلمته منه، خالل السنتني املاضي           -

ذي يبعد األديب والكاتب واملفكر عن املسائل الشخصية،         به، وهو احلوار اهلادئ، احلوار الرزين الَّ       
والدخول فوراً يف موضوع النقاش، وبعبارات وبتوجهات حتترم الطرف اآلخر وتقبل رأيه؛ وأحب أن               

 الستني، فنحن مجيعاً ال نزال نعتربه شاباً         أن شيخنا الكبري على الرغم من أنه قد بلغ         - أيضاً   -أقول  
بقلبه وبآرائه وبقبوله كافة التوجهات، وبقبوله اآلخر دون الشعور بالعداء لالختالف يف الرأي، وهذا               
شيء حنمده له وسيبقى له، وهذا ما جعلنا مجيعاً ندافع ونكافح من أجل بقائه رئيساً للنادي األديب                   

 جيب أن ينصبوا يف هذه األماكن العلمية، اليت          -رجال أمثاله حقيقة     وكثري من ال   -بالرياض، فمثله   
خيتلف عليها الكتاب واألدباء من مشارب خمتلفة، فنحن حنتاج إىل أمثال هذا الرجل الكرمي، حىت                  

 .نضمن ألنفسنا ثقافة حية تؤمن باحلوار، وتؤمن بالرأي اآلخر
 .  وشكراً جزيالً لكم على إنصاتكم-

 

  ))فى به األستاذ عبد ا بن إدريسكلمة احملت(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد اهللا بن إدريس شاكراً مضيفه واحلضور، فقال

 :احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا؛ وبعد..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
محة اهللا  السالم عليكم ور  "  : حتية، وهي حتية أبينا آدم، وحتية ذريته من بعده          أحييكم أمجل وأجلَّ   -
 ".وبركاته



ذي قدر لنا هذا اللقاء الكرمي املونق بوجودكم هنا، تفيضون منه على             الَّ)  تعاىل( وأشكر اهللا    -
؛ أشكركم أجزل الشكر وأوفره على      اً ونقاء ، وتعطرون به أجواء الثقافة مساحةً     اًالنصوص مودة وإخاء  

ضاع األدب، وراثة من أبيه،      ذي يقيمه أحد عشاق احلرف، ور      حضوركم هذا احلفل الكرمي، الَّ     
 .واكتساباً جبهده وذوقه الرفيع، أخونا املفضال األستاذ عبد املقصود بن حممد سعيد خوجه

 منذ والدة هذه الفكرة الرائدة لديه لتكرمي رجال الفكر واألدب والثقافة، يف هذه االثنينية                -
تقابل مين بكثري من الشكر والعرفان حلسن       الزاهرة؛ كانت دعواته الكرمية يل، وإىل ما قبل أيام قليلة،           

ظنه وظنكم يب، ويف نفس الوقت كنت أقابلها باالعتذار مرة بعد أخرى، حىت مل يعد يف القوس مرتع،                   
ر،  إالَّ االستجابة لكرم الدعوة والداعي، والشوق املُلح مين ألحظى ذا احلضور اخلي            ومل أجد يل عذراً   

الصايف واألبوة احلانية ملن هم أكرب مين سناً، وأكثر عطاء وإسهاماً يف دنيا              وهذا اللقاء املتوهج باحلب     
 .الثقافة والتوعية املستنرية، وباإلخاء الصادق من أترايب ورفقاء دربنا ودربكم مجيعاً

 لقد أنفقت كل ذخائري من االعتذارات، إالَّ أن كرم األستاذ عبد املقصود غلب متنعي الَّذي                -
 مل أقدم حىت اآلن ما يرضيين عن نفسي،         - وقد تشاركون هذه الرؤية      - سوى أنين    ليس له من سبب،   

 .فضالً عن أن يرضيكم أنتم يا قادة الفكر والثقافة واألدب يف بالدي
 ها أنا اليوم أسعد بلقائكم احلميم هنا، ال ضيفاً وال ضيفنا، ولكن أحد املستجوبني، ال عن                   -

 .ة من سرية حياة يطلب إيل أن أسردها ولو باختصار شديدتهمة أدفعها، ولكن عن جزئيات صغري
 ولئن كان ملا أسعد به من قدر أكرب وأعمق، من فلتات السعادة احليوية، فهو انتمائي إىل                    -

ركبكم املُغذ حنو الشمس، وشعوري بأنين غصن يف دوحتكم الباسقة؛ ولئن كان التاريخ هو الَّذي                 
 القلم الكُتاب األصالء هلذا التاريخ، وأنتم محلة مشاعله، وحداة           يسجل حياة األمم، فأنتم يا أرباب     

 ولسوف يبقى لكم من هذا التاريخ ما يبقى من التاريخ للحياة، فال تبخسوا               ؛قوافله إىل املدن الفاضلة   
 .أنفسكم ما قدمتم، ويف املقابل ال تطلبوا من التاريخ ما ليس لكم

 منا حياته اخلاصة، اليت متيزه كالبصمة عن اآلخرين، ملا كان           ال، أنَّ لكل فرد   لو:   أيها األفاضل  -
 .يل أن أحدثكم عن نفسي مبا قد أورده اآلن من نثار حيايت الدراسية والوظيفية والكتابية

 وفيها تلقيت معلومايت األولية يف      ،مبنطقة سدير   "حرمة"  : لقد ولدت عام تسعة وأربعني يف بلدة       -
اب، من حيث تعدد وتنوع دروسها، وأقل من املدرسة النظامية من حيث            تمدرستها اليت هي فوق الكُ    

عبد العزيز، وهو ابن الشيخ عثمان      :  املنهج؛ وكان مدير هذه املدرسة أحد طلبة العلم املستنريين، امسه         
 بعد  -بن سليمان، الَّذي كان يف شبابه أحد الشعراء الغزليني األفذاذ يف الشعر العامي، ولكنه اجته                  

 . إىل طلب العلم والتمسك الصادق، فصار أحد الدعاة والوعاظ اللسنني املؤثرين-ذلك 



) رمحة اهللا عليهما  ( أنه هو ووالده     -  والشيء بالشيء يذكر    - ومن طرائف هذا الشيخ       -
مرا بفريق من   )  يعين ال يأخذون رواتب   (وكالمها من رجال حسبة يف البلدة احتساباً وأجرهم على اهللا           

وقد وجبت، وبالكف عن    .  اوية، وهم يعزقون األرض يف إحدى املزارع، فأمراهم بالصالة        الشباب اهلو 
وذكر أبياتاً من الشعر العامي اليت كان       -:  من هو الَّذي يقول   :  يا شيخ عثمان  :  الغناء؛ فقال أحدهم  
 !!أنا الَّذي قلت هذا يوم كنت محاراً مثلك: ؟ قال الشيخ- يقوهلا الشيخ عثمان

 وهو الشيخ عثمان إمام     -انتهائي من هذه املدرسة، رغب إيلَّ مدير املدرسة           بعد خترجي و   -
 شيئاً من كتب احلديث     - بعد أذان العشاء إىل اإلقامة        - أن أقرأ على اجلماعة      -جامع يف البلدة    

البن اجلوزي،    "التبصرة"  و  "الترغيب والترهيب "  و  "رياض الصاحلني "  :والوعظ واإلرشاد، مثل كتب   
واستمررت أمارس هذه القراءة يومياً أو ليلياً على األصح،         ..  ن األحاديث الناجدية، وغريها   وجمموعة م 

 رجاالً ونساء   -وخباصة يف قيام التهجد برمضان، فكنت أحس بنشوة وسعادة وأنا أمسع بعض اجلماعة              
 كان مفتاح   وقد)  اهللا يوفقك )  (اهللا يبارك فيك  )  (جزاك اهللا خرياً  :  ( أمسعهم وهم يرددون كلمات مثل     -

 .طليب العلم، ورغبيت فيه بعكس ما كان عليه لدايت يف منطقتنا
كان أحد طلبة العلم، وتلميذاً لقاضي منطقة سدير، العالمة الشيخ عبد           )  رمحه اهللا ( إنَّ والدي    -

ولذلك وجدت يف بيتنا عدداً من الكتب يف احلديث والتوحيد والفقه            )  رمحة اهللا عليه  (اهللا العنقري   
 وشيئاً من علم النحو كاألجرومية، فعكفت على قراءا مبكراً،           - أي املواريث    -لفرائض  وعلم ا 

وكنت أطرب كثرياً عند مساعي ألئمة املساجد وهم يتغنون بأبيات الشعر، عندما تعرض هلم يف الكتب                
اليت يقرؤون منها على املصلني، ورمبا كان هذا هو بذرة الشعرية لدي. 

 وثالمثائة وألف، انتقلت من بلديت إىل الرياض ملواصلة التعلم، وجلست             يف عام ستة وستني    -
أول األمر للدراسة على الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ، يف حلقته الكربى اليت يعقدها كل                 

؛ وذلك يف   يوم بعد صالة الفجر، لطلبة العلم الصغار يف حصيلتهم العلمية، حىت وإن كانوا كهوالً               
ويف اجلانب اآلخر من املسجد     )  رمحة اهللا عليهما مجيعاً   (الشيخ حممد بن إبراهيم يف دخنة       جامع أخيه   

 واليت يتعلم فيها املتقدمون علمياً؛ وبعد شهرين أو ثالثة           - أيضاً   -يعقد الشيخ حممد حلقته الكربى      
قال من مرحلة   أحالين الشيخ عبد اللطيف إىل أخيه الشيخ حممد للدراسة عليه، وكان هذا مبثابة االنت              

 .دراسية إىل مرحلة أعلى منها
-     ا على الركب يف حلقة الشيخ حممد بن إبراهيم أكثر من ثالث سنوات،             طلبت العلم جثي

ل ـ أيام أن كانت املعارف مديرية عامة قبل أن تتشك          -وكانت املدارس االبتدائية يف ذلك الزمان        
مدير عام املعارف،   )  رمحة اهللا عليه  (يخ حممد بن مانع      قليلة العدد نسبياً يف الرياض، وكان الش       -وزارة  

يِكلُ إىل الشيخ حممد بن إبراهيم تعيني املدرسني للعلوم الدينية واللغة العربية يف هذه املدارس، وقد                  



عينين الشيخ حممد مدرساً للعلوم يف املدرسة الفيصلية االبتدائية ومل أمكث يف هذه املدرسة إالَّ سنتني                 
تح أول معهد علمي يف الرياض عام واحد وسبعني، استقلت من التدريس والتحقت به                فُفقط، وملا   

دارساً، وحصلت على الشهادة الثانوية وخترجت، مث واصلت دراسيت العليا يف كلية الشريعة، وخترجت              
 . هجرية٧٦فيها يف اية عام 

 وكنا أول   - يف نفس العام      وكان من زمالئي يف املعهد، مث يف الكلية، والَّذين خترجت وإياهم           -
الشيخ إبراهيم بن حممد بن إبراهيم وزير العدل سابقاً،          :   كان منهم  -دفعة خترجت يف هذه الكلية      

مث عضو  ..  والشيخ راشد بن خنني املستشار الشرعي يف الديوان امللكي، والشيخ علي الرومي القاضي            
 العام هليئة كبار العلماء، والشيخ عبد اهللا بن          هيئة التمييز، والدكتور عبد العزيز العبد املنعم األمني        

 ..غضيان وآخرين
مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز،       :   وأذكر من أساتذتنا يف الكلية يف علوم العقيدة والفقه          -

مساحة الشيخ حممد األمني الشنقيطي     :  ويف علوم التفسري  )  رمحه اهللا (والشيخ عبد العزيز بن رشيد       
الشيخ عبد  :  ويف احلديث ومصطلحه  )  رمحه اهللا (يما بعد يف املدينة حىت توفاه اهللا        اجلكين، الَّذي جاور ف   

األستاذ عبد اللطيف سرحان    :  ويف علم البالغة  )  رمحه اهللا (الرمحن اإلفريقي، وهو أيضاً من سكان املدينة        
) رمحه اهللا (األستاذ يوسف عمر، وكان نصف الوقت مع هذا األخري           :  ويف علم النحو  )  يرمحه اهللا (

يذهب يف احلديث عن السياسة وأحداث الساعة، لكن وقته مبارك وفيه نفع كثري؛ وعدد آخر من                  
 ..املدرسني ال داعي لذكرهم

 وهي  - أي مفتشاً على املواد الدراسية       - عينت مفتشاً فنياً     - يف هذه الكلية     - بعد التخرج    -
راً للتفتيش واالمتحانات يف الرئاسة      توجيه علمي أو تربوي؛ مث مدي       - حالياً   -الوظيفة اليت تسمى    

 . تسمى جامعة اإلمام حممد بن سعود- فيما بعد -العامة للكليات واملعاهد الفنية، اليت أصبحت 
 ويف منتصف عام تسعة وسبعني وثالمثائة وألف هجرية، انتقلت إىل وزارة املعارف مساعداً                -

 -األستاذ واملريب الكبري، األستاذ حمسن أمحد باروم        للمدير العام للتعليم الثانوي، والَّذي كان يقوم به         
 . مث عينت مديراً للتعليم الفين بالوزارة-أمده اهللا بالصحة وطول البقاء 

 يف غرة عام مخسة ومثانني، أنشأت صحيفة الدعوة األسبوعية، واليت طلب الترخيص هلا من                -
ي أنشأا من األلف إىل الياء، باإلعداد هلا        امللك فيصل، الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، وأنا الَّذ         

وإصدارها، وأصبحت رئيساً لتحريرها يف سنتها األوىل، مث رئيساً للتحرير ومدير عام للمؤسسة معاً                
مدة سبع سنوات، بإعارة من وزارة املعارف، وبعد السنوات السبع أعدت خدمايت إىل الوزارة، فعينين               

أميناً عاماً للمجلس األعلى لرعاية العلوم      )  رمحه اهللا (وزير املعارف   الشيخ حسن بن عبد اهللا آل الشيخ        
 .والفنون واآلداب



 باملعارف، حيث عني وزيراً للتعليم العايل، وعني        - بعد ذلك    - ومل يطل املقام بالشيخ حسن       -
 يف  الدكتور عبد العزيز اخلويطر وزيراً للمعارف، وقد أعددت مجيع اللوائح واألنظمة، وبدأت فعالً              

تنظيم أول مسابقة شعرية كربى على مستوى اململكة، ووصلت إلينا قصائد كثرية من عدد من                  
ولكن الدكتور  )  رمحهما اهللا (ن أمحد قنديل، وحممد علي السنوسي        ياألستاذ:  الشعراء، أذكر منهم  

دفعها من  واهللا إنك لت  :  اخلويطر استدعاين ذات يوم إىل مكتبه، وعاتبين على إعالن املسابقة، قائالً            
واهللا إين ملستعد لتحمل هذه املسؤولية، لكن دع        :  جيبك، أو اذهب واحبث عن أحد يدفعها؛ فقلت له        

 :املوضوع يسري يف طريقه؛ قال أحضر يل كامل امللف عن الس؛ وأحضرته إليه فأدخله يف درجه وقال                
 حول املوضوع، نشر يف     ؛ فأصابين اإلحباط عند ذلك، وكتبت مقاالً صرحياً        "ال داعي لس علوم   "

 .جريدة اجلزيرة، وعقب عليه كل من األخوين عبد اهللا اجلفري وعلوي الصايف
 بعد ذلك انتقلت إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود، فعملت فيها ستة شهور كأمني عام                   -

رجب للجامعة، مث صرت مديراً عاماً للثقافة يف اجلامعة، وعضواً يف الس العلمي، حيث تقاعدت يف                 
التعقيب على األستاذ أمحد    :  عام تسعة وأربعمائة وألف؛ وكانت أول مقالة كتبتها ونشرا البالد، هي          

هذه أول مقالة كتبتها، وكان األستاذ أمحد عبد الغفور عطار يكتب             )  يرمحه اهللا (عبد الغفور عطار    
فيما خطَّأ فيه اآلخرين،    وقد أخطأ هو    "  ما يلحن فيه العلماء والكُتاب    "  :مقاالت متسلسلة، بعنوان  

فقد اعترف بذلك عالنية يف اجلريدة، وأرسل خطاباً إىل األستاذ محد             )  يرمحه اهللا (وعلى غري عادته    
 مساعداً للشيخ عبد اللطيف بن       - حينذاك   -اجلاسر قبل حدوث اخلالف بينهما، وكان اجلاسر         

طاب على الطالب النجيب عبد اهللا بن       إبراهيم يف إدارة املعهد العلمي بالرياض؛ أرسل يثين يف ذلك اخل          
ذي كانت لديه هذه االهتمامات اللغوية وهو ما زال طالباً؛ وكتبت تعقيباً على              الَّ - كذا قال    -إدريس  

مبعىن ..  حول كلمة البسيط، حيث استعملها مبفهوم العامة هلا        )  رمحه اهللا (األستاذ عبد الوهاب آشي     
 .ن ذلك، مأخوذة من البسيطة وهي األرض، مبعىن الواسعةالقليل، بينما هي لغوياً على العكس م

بنشره كتابايت، بدون حذف أو تعديل يذكر،       )  رمحه اهللا ( وقد شجعين األستاذ عبد اهللا عريف        -
على مواصلة الكتابة املتدرجة بعد ذلك، وكان األستاذ عريف يكاتبين ويطلب مين نشر قصائدي                 

شر كتابايت الشعرية والنثرية يف البالد، واملدينة، وقريش،         ومقااليت يف جريدته البالد، وأصبحت أن      
وحراء احملتجبة، والندوة، واليمامة؛ وبكل أسف فإن أغلب كتابايت يف هذه اجلرائد ضاعت عين، حيث               
مل أكن أحتفظ بصورة مما أكتب، وإمنا أقص ما أكتب وأضعه يف صندوق تفاح كبري، وقد فُِقد مين                    

 واليت  - بيت، وعند البحث يف املكتبات العامة لتجميع بعض كتابايت             عندما انتقلت من بيت إىل     
 مل أجد منها إالَّ القليل، لعدم االحتفاظ         -ملوضوعها صفة الدميومة، وتصلح إلعادة نشرها يف كتب          

 .بالصحف يف هذه املكتبات منتظمة متسلسلة، رغم ضرورية ذلك



 واليت بلغ جمموعها ما يقارب ثالمثائة        -   كان كثري من كتابايت يف افتتاحية صحيفة الدعوة         -
 تتناول اجلوانب السياسية، وأحداث الساعة يف حياتنا العربية؛ وللجوانب           -افتتاحية وثالمثائة مقال    

الثقافية واالجتماعية مثل ذلك االهتمام، وكانت طبيعيت يف الكتابة يف التزام الصراحة ما وسعين اجلهد،               
العربية واألجنبية الناطقة بالعربية، تنقل كثرياً من تلك االفتتاحيات          ولذلك كان كثري من اإلذاعات      

حال صدورها، وتذيعها يف نشرات األخبار؛ وكثري منكم ال بد يذكر ذلك، حىت أنين ليلة من الليايل                  
  .مسعت إحدى هذه االفتتاحيات تذاع من مثاين إذاعات عربية

 -  أو بيين وبني الكتابة على األصح       -  دباءبعض اادالت واملناقشات بيين وبني بعض األ        -
ذين يرتزقون من   أحدمها مهاوشات مع بعض دعاة العامية، الَّ      :  ينقسم هذا النوع من الكتابة إىل قسمني      

نشر الشعر العامي يف مطابعهم، ويهدونه إىل من يكافئهم عليه مادياً، وهؤالء جرت بيين وبينهم معارك                
اً بصورة مثرية حقاً، وذلك عن طريق املقاالت اليت كتبها الكاتبون،           حامية، وقد كسبت املعركة معنوي    

مؤيدين وجهة نظري حيال طغيان الشعر العامي على وسائل اإلعالم، وخباصة نشر هذا الغثاء الرديء                
ومبساحات حمددة يف اجلريدة، فإنين ال      ..  منه؛ أما لو اقتصر النشر على عدد من القصائد العامية اجليدة          

 ..لك، إذا كان الغرض منه التاريخ والدراسة، وليس تعميق العامية يف اتمعأعارض ذ
 ولعل كثريين منكم يذكرون أن ما سعر تلك املعركة كان مقايل يف آخر شهر ذي القعدة، يعد                  -

والَّذي "  طغيان الشعر العامي على وسائل اإلعالم     "  :عام ثالثة وأربعمائة وألف هجرية يف اجلزيرة بعنوان       
 إذا كان ال    -طالبت فيه وزارة اإلعالم بالتدخل للتقليل من نشر الشعر العامي يف الصحف واالختصار              

 على عدد حمدود من القصائد اجليدة؛ فتصدى للرد علي أحد دعاة العامية واملستفيدين              -بد من نشره    
ذا عنوان املقالة؛   هك  "أتدري على من استعديت يا ابن إدريس؟      "  :من نشر هذا الغثاء، مبقال عنوانه     

وراح ميجد الشعر العامي ويدعو إىل نشره؛ وقد رددت عليه مبقال عنوانه مسجوع كعنوان مقاله، مث                 
توالت الردود يف مجيع الصحف واالت، وكتب ما جمموعه قرابة الستني مقالة خالل سنتني، وكانت               

 .من هذه املقاالت% ٩٥نسبة املؤيدين لوجهة نظري قرابة 
قسم الثاين من متاعب الكتابة ومناوشاا، فهو ما يتعلق ببعض اجلهات املسؤولة، حيث              أما ال  -
 تكون أكثر مما يتحمله الواقع، وهلذا أمثلة أورد مناذج قليلة منها؛ وقبل أن أورد                 - أحياناً   -اجلرأة  

ر يف عصوره   وخباصٍة الشع ..  النماذج القليلة أعرج عوداً على بدء، يف صغري أنين كنت حمباً للقراءة            
     ات كتب األدب، كصبح األعشى، واألمايل أليب علي القايل،          هاملختلفة، وكذلك االطالع على أم

ربه، والكامل للمربد، وغريها من الكتب اليت جتمع بني األدب واللغة                والعقد الفريد البن عبد   
 يومنا هذا، ومعجب    وقرأت دواوين كثرية لشعراء يف مجيع العصور، من العصر اجلاهلي حىت          ..  والتاريخ

.. بكثري منهم، كاملتنيب، وأيب متام، والبحتري، وأيب فراس احلمداين، وشعراء األندلس، ومئات غريهم             



وصوالً إىل الشعراء املعاصرين القمم، كاجلواهري، وأيب ريشة، وبدوي اجلبل، وحممود حسن إمساعيل،             
ء العرب؛ وكنت متابعاً جيداً للمدارس       صون عدداً من الشعرا   حي  وشعرائنا يف هذه البالد، ومن ال      

 يف جمال النقد األديب؛ وال شك أن قراءايت الكثرية واملتعددة            - أيضاً   -النقدية املعاصرة، مما أفادين     
 .املناحي، قد أفادتين يف سالمة لغيت وصقل موهبيت الشعرية، والكتابة األدبية

، وإمنا لبيان واقع حال، مث ال شك بأن           عليها اً وأرجو أالَّ يكون هذا مدحاً للنفس أو ثناء         -
محاسي لنهضة بالدي وتقدمها وتطورها، قد أوجدت عندي حساً بأنه ال بد من أن تكون الكتابة صرحية                 
ولو إىل حد ما، لتبيان وجهة نظري، واليت هي غالباً وجهة نظر اتمع ككل، يف أمور التطوير                     

ا إىل أن تكون بالدنا من البلدان املتطورة واملواكبة          والتحديث وإصالح اتمع، مبا يتوافق وطموحن     
للحياة املعاصرة، مع احتفاظنا خبصائصنا وقيمنا اإلسالمية الكرمية؛ وهذا التوجه الَّذي كان عندي               
مبكراً، سبب يل بعض املتاعب رمبا لرعونة الشباب ومحاسه الزائد عن الالزم واملقبول، ولكن هكذا                 

 .خلقت
 

 بعض األمثلة على تلك الكتابات، اليت كانت هلا ردود أفعال كادت تؤذيين              ولعلي هنا أسوق   -
 أن األستاذ محد اجلاسر     - مثالً   -مث حكمة بعض املسؤولني؛ من ذلك       )  سبحانه وتعاىل (لوال عناية اهللا    

سافر إىل القاهرة حلضور امع اللغوي هناك، وأنابين عنه يف رئاسة حترير صحيفة اليمامة، وذلك عام                 
 وصدر يف تلك األيام قرار من جملس الوزراء مبا          - فيما أذكر    -سبعة وسبعني وثالمثائة وألف هجرية      

أنه ال يصح للكُتاب الَّذين يعملون يف أجهزة الدولة أن ينفروا احلكومة أو يوجهوا اللوم إليها،                 :  معناه
حىت ال منشي على    "  :عنوانفانتهزت فرصة سلطيت على اليمامة، فكتبت افتتاحيتها يف ذلك األسبوع ب           

: إن احلكومة بني أمرين ال ثالث هلما      :  وناقشت يف ذلك املقال القرار املذكور، وقلت مبا معناه        "  الشوك
 وإما أا تريد منع     - وهذا حنن مع احلكومة يد واحدة ضده          -إما أا تريد بذلك منع النقد اهلدام        

 .-ن تقع فيه  وهذا ما نربأ حبكومتنا أ-النقد اهلادف الرتيه 
 

 كان هلذا املقال ردود أفعال من املسؤولني ضده ومن املثقفني معه، وقد عمل يل ملف وجهز                  -
ل الكُتاب  ـ بل ولك  -وقد قيض اهللا يل     )  رمحه اهللا (حملاكميت، وكان ذلك على زمن امللك سعود         

) رمحه اهللا (تاذ سعيد كردي     رجالً فاضالً ال حيب إيذاء الكُتاب أو ترويعهم، هو األس            -واملثقفني  
 - االستخبارات نعم أنا نسيت      - ال أدري    - مدير املباحث أو االستخبارات      - حينذاك   -ان  ـوك

إنكم إذا حاكمتم ابن إدريس خلقتم منه زعامة،         :  فأتى املسؤولني من نقطة معينة، حيث قال هلم        
هذا صحيح؛ فألغيت احملاكمة    واألفضل أن تتجاهلوه وتتجاهلوا ما كتب وما يكتب؛ فقالوا واهللا             

 . وهي ألف ريال، أي راتيب لشهر كامل- حينذاك -والغرامة املترتبة عليها 



 واألستاذ سعيد كردي صاحب أفضال كثرية، يف منع كثري من مناكفات أو حماكمات                  -
خذ عليه،   فيه ما ميكن أن يؤا     - أظن يف جريدة القصيم      -الكُتاب، وأذكر أنه كتب أحد الكُتاب مقاالً        

اهرب، فهرب  :  ومعىن إقبع يف هلجتنا يف جند     "  إقبع يا قباع  "  :فكتب األستاذ سعيد كردي مقاالً عنوان     
صاحب املقال إىل أمريكا وواصل دراسته هناك، ومل يعد إالَّ وهو حيمل الدكتوراة، وهو اآلن أستاذ يف                  

 "!.لقباععبد اهللا ا" :لعلوم السياسية، إنه الدكتوراجامعة امللك سعود ىف 
 ومثال آخر على نوعية بعض املتاعب اليت تنجم عن الكتابات، سواء كانت إجتماعية أم                 -

 أو  -أصدرت-  "غادة الصحراء " وتسمي نفسها    -أن إحدى بنات األسر الكبرية      ..  سياسية، أم ثقافية  
 من  وقد أهدت منه قبل طرحه يف السوق ثالث نسخ، لكل          "  مشيم العرار "  : ديوان باسم  -أصدر هلا   

واألستاذ حسن القرشي، وحملدثكم؛ حسبما أخربين صاحب        )  رمحه اهللا (األستاذ حممد حسن عواد      
املكتبة، الَّذي كان ينوي توزيع الديوان قبل أن يصادر؛ وقد رغبت هذه الشاعرة أن نقول رأينا فيه                   

تب عنه بدافع   جلس نبض اتمع حياله، وقد كنت املتسرع أو امللهوف، أو الكاتب الوحيد الَّذي ك              
 مشاركات أدبية، مهما كانت حمتوياا أو موضوعاا؛ وقد كتبت          - عندنا   -الفرحة، أن يكون للمرأة     

 وهي الصحيفة   -عن هذا الديوان دراسة مستوفية جلوانبه، أرسلت ذلك املقال إىل جريدة البالد               
يف ذيل احللقة للحديث     فنشرت احللقة األوىل من الدراسة، وكتبت         -املفضلة لدي يف ذلك الزمان      

 .صلة
 فما كان من اجلهات املسؤولة إالَّ أن اتصلت باجلريدة طالبة منها إيقاف ما بقي من الدراسة؛                 -

ولو وقف األمر عند هذا احلد ملا كان فيه من جديد، ولكن اجلديد فيه أن يذهب أحد كبار هذه األسرة                    
جيب أن يحقق مع البنت الشاعرة، عما إذا كانت         :  إىل زعيم األسرة شاكياً كاتب تلك الدراسة، قائالً       

ال ..  تتعاطى الغزل وتعاقر اخلمر، فيقام عليها احلد؛ وإما أن حياكم ابن إدريس ويقام عليه حد القذف                
 .حول وال قوة إالَّ باهللا

 

 -والَّذي يطالب مبحاكمة الشاعرة وحماكميت، فاستقبلين       ..   بلغين اخلرب، فذهبت إىل الرجل     -
والصمت املريب يلف الس، بعد قليل      ..  سلمت وجلست ..   بوجه عابس غاضب   - عادته   على غري 

يا شيخ عبد اهللا    :  تكلم وأسند كالمه إىل أحد العلماء األفاضل، الَّذي كان يف زيارته تلك الساعة، قائالً             
رجال  ما حكم من يتهم فتاة من أسرة كبرية حمافظة بأا تتغزل بال             - وهذا اسم الشيخ املسؤول      -

هذه البنت نشرت ديوان شعر كله غزل ومخريات،        :  كيف ذلك؟ أجابه  :  وتشرب اخلمر؟ قال الشيخ   
يعين أن الغزل وشرب اخلمر ورد يف       :  فكتب عنه عبد اهللا بن إدريس يشيد به وينوه عنه، قال الشيخ            

 ما ال يفعلون؟    عن الشعراء وأم يقولون   )  تعاىل(أنسيت قوله   :  الشعر الذي قالته؟ قال نعم؛ قال الشيخ      



 إالَّ أن صمت صمت القبور، فلم ينبس بعد ذلك           - الثائر على كتابيت     -فما كان من ذلك الرجل      
 .  برد الشيخ اجلليل وحكمته- اليت كدت أذهب ضحيتها -ببنت شفة، وجناين اهللا من هذه الورطة 

 

 ..من هذا أيضاًأعطيكم شيئاً ..  هل تريدون املزيد من هذه الذكريات املضحكة املؤملة؟-
 

 كنت يف بريوت عام أربعة ومثانني وثالمثائة وألف هجرية، وكان أستاذنا اجلاسر يقيم بأهله                 -
إقامة دائمة، كاحتجاج على أخذ صحيفة اليمامة منه وإعطائها لرجل آخر؛ وكانت هذه الصحيفة                

ا ورئيس حتريرها،   عرضت علي من اجلهات املسؤولة، عرضوا علي أن أمتلكها، وأن أكون صاحبه             
..  وحلرمة أخذ ملكية هي لشخص آخر      ،فرفضت ذلك رفضاً تاماً، احتراماً حلق أستاذنا علينا من ناحية         

من ناحية أخرى؛ فلما يئسوا مين أعطوها لذلك الرجل؛ املهم أن صحافة األفراد ألغيت يف ذلك العام                  
 .وقامت بدالً منها املؤسسات الصحفية

 

 إىل األستاذ محد اجلاسر يف       -  وزير اإلعالم   - مجيل احلجيالن     وصل خطاب من األستاذ    -
بريوت، يطلب منه العودة إىل اململكة إلعادة اليمامة إليه وفق أطر املؤسسات الصحفية؛ زارين األستاذ               

رأيي أن تقبل   :  اجلاسر يف مرتيل يف بريوت، وعرض علي خطاب احلجيالن، وقال ما رأيك؟ قلت              
ملكة، وتستعيد صحيفتك اليمامة، وحنن نقف معك يف إصدارها؛ قال إذن اكتب            الدعوة وترجع إىل امل   

يل األمساء اليت تقترحها؛ فكتبت له أربعني امساً من أمساء األدباء واملثقفني يف اململكة، وبعض رجال                  
األعمال الَّذين كان ينتظر منهم دعم الصحافة بأمواهلم، وليس لكسب املزيد من املال كما هو واقع                 
حاهلم اليوم مع املؤسسات الصحفية؛ عاد إىل الرياض، وذهب بقائمة األمساء إىل وزير اإلعالم، والوزير               

قلمه األمحر على امسي واسم اثنني آخرين من        )  يرمحه اهللا (رفعها إىل امللك فيصل، فأجرى امللك فيصل        
: ملبعدين، قال له امللك فيصل    الكُتاب؛ وحينما ذهب اجلاسر إىل امللك فيصل يطلب إعادة أمسائنا حنن ا           

موظفون يف الدولة؛   ..  هم موظفون مرموقون يا جاللة امللك     :  اطلب غريهم، أما هؤالء فال؛ قال اجلاسر      
على العني والرأس كموظفني، لكننا ال نريدهم موجهني فكرياً يف اتمع؛ كانوا ينظرون إلينا           :  قال امللك 

 . أو شيئاً من هذا القبيلنظرة أننا رمبا كنا متطرفني يف كتاباتنا
ملكاً للمملكة العربية السعودية،    )  رمحه اهللا (عندما بويع امللك فيصل     :   موقفان طريفان، األول   -

قرر أهايل الرياض إقامة حفل خطايب لتكرميه، فأرسلوا إيلَّ أحدهم يفاوضين أن ألقي قصيدة يف احلفل                 
 :نيابة عن األهايل، عملت قصيدة ومطلعها

ــا ــكبت أحل ــريداًوس ــنا تغ ن اهل
. 

ــيداً   ــد نش ــد اجلدي ــيت للعه غن
. 



 بدأ احلفل بكلمة األهايل، ومل يبق إالَّ دقيقتان أو ثالث على إلقاء قصيديت، وإذا بشخص آخر                 -
صيديت، فقد دعاين   يسمى عبد اهللا بن إدريس يقترب من املنصة، فسألته ماذا تريد؟ قال جئت أللقي ق               

من عبد اهللا بن إدريس؟ لست أنت       :  حممد احلجيج إللقاء قصيدة يف احلفل، قلت له يا أستاذ عبد اهللا            
الشاعر املوضوع يف الربنامج، فاألهايل طلبوا مين وليس منك املشاركة يف إلقاء قصيدة يف هذا احلفل                 

  نصنع؟ ودوري مل يبق عليه إالَّ دقيقتان؟واحترت يف أمري ماذا.. قال ال بل أنا املذكور يف الربنامج
 

الشاعر :  يا أخي   : رأى بعض احلاضرين ما دار بيننا من حوار، فقام أحدهم وقال للزميل              -
املعروف واملطلوب منه القصيدة، هو عبد اهللا بن عبد العزيز بن إدريس، هذا الواقف أمامك، وهو                  

ؤاخذة أن أصف نفسي ذه الصفات، ألا وصف         وال م  -املعروف لدى اجلميع بأنه الشاعر واألديب،       
مخيس :   وذهب إىل مقدم الربنامج اإلذاعي     -الشخص، وأنا أحكي كالم الشخص وليس حديثاً عين         

 وأخذ  - وأشار إيلَّ    -حنن ال نعرف شاعراً امسه عبد اهللا بن إدريس إالَّ هذا            :  سويدان، فأتى مخيس وقال   
فألقيت ..  لقى بيتني أو ثالثة من مطلعها؛ نادى علي املذيع          قصيديت إىل املايكرفون على الفور، وأ      

.. القصيدة، وملا انتهيت منها أتاين اآلخر املشابه المسي، وطلب أن أتوسط لدى املذيع ليقدمه إىل احلفل               
وألقى قصيدته، وخرجت من هذه الورطة األخرى ساملاً معاىف،          "  مسعاً وطاعة "  :ليلقي قصيدة، فقلت  

 .واحلمد هللا
 

قصيدة أرسلها يل من السودان شاعر سوداين معروف         "  الدعوة"  :نشرت يف :   املوقف الثاين  -
وكذلك كان يفعل حممد الفيتوري، حيث نشر عندي يف الدعوة عدداً من               "  أمحد احلردلو "  :هو

رن جرس اهلاتف يف مكتيب برئاسة حترير الدعوة، وإذا املتكلم          ..  القصائد، وبعد يوم من صدور الدعوة     
رئيس الديوان امللكي، فدق قليب ورجف ما بني خوف ورجاء، وإذا به يدعوين             ..  خ حممد النويصر  الشي

ملقابلته غداً يف الديوان امللكي؛ دخلت عليه يف الديوان بني الرجاء يف أن أحظى من جاللة الفيصل                   
؛ وبني خوف أن    كقطعة أرض مثالً، أو مبلغ ضخم من املال يتيح يل شراء بيت أو بناءه             ..  مبكافأة مثينة 

إن يف قصيدة   :  يسلم عليك امللك فيصل ويقول    :  يذهب يب إىل ضيافة أيب سفيان؛ وإذا به يقول يل          
 ولو كان الَّذي    - أو أبناء الزىن     -وصف اليهود بأم أبناء الزناة      :  الشاعر السوداين كلمة نابية، هي    

 عبد اهللا بن إدريس هلان األمر       ولو كان املشرف على الدعوة غري     "  الدعوة"نشر القصيدة صحيفة غري     
 وال ينبغي له أن ينشر قصيدة       - كذا أنقل ما قال حرفياً       -علينا، ولكن ابن إدريس رجل مثقف وفاهم        
على أي  :  ويف أمان اهللا؛ قلت يف نفسي     ..  بارك اهللا فيك  :  حتمل هذه العبارة النابية؛ وختم اللقاء بقوله      
 . أن أقوله لكم؛ والسالم عليكم ورمحة اهللاحال رجعت ال علي وال يل؛ هذا ما أردت 



  ))تعقيب األستاذ عزيز ضياء (( 
 :عقب بعد ذلك األستاذ عزيز ضياء على كلمة األستاذ عبد اهللا بن إدريس، فقال

أين كنت أظن أين أعرف األستاذ عبد اهللا بن إدريس معرفة جيدة، ألين صاحبت فكره               :   الواقع -
وظننت أين ذا   "  يف زورقي "  :مث يف هذا الديوان   "  ء جند املعاصرون  شعرا"  :فيما كتب، وباألخص يف   

استوعبت حياة الرجل، أو عرفت عنه وعنها الشيء الكثري، وليس من عاديت فيما أكتب يف نقد الشعر                 
 . ميكن أن متس إحساسه- أو بكلمة - أن أتعرض للشخصية ذاا بأي كالم - أو التعليق عليه -

لشيء الكثري، الَّذي زادين تعريفاً باألستاذ الكبري، وأقنعين بأين كنت ظاملاً            ولقد مسعت الليلة ا    -
أعترف أين كنت متحامالً، ولكن دون جرح       "..  يف زورقي "  :فيما كتبت من نقد يف كتاب عن ديوانه       

ب يل اآلن، أن أقرأ على األستاذ شيئاً مما كتبته يف           يودون مساس بالشخصية على اإلطالق، ولعل مما يط       
وزورق األستاذ ابن إدريس جيمع     :  قاالت نشرت، ورمبا قرأها على األرجح؛ على سبيل املثال قلت          م

 مألت ما يزيد على ثالمثائة وأربعني صحيفة من الكتاب أو           - أعين الديوان    -أكثر من مخسني قصيدة     
 .الديوان، أو ما مساه األستاذ ابن إدريس ورقة

لقراء يف رحلة عاجلة، وقفت خالهلا عند هذه القصائد،          ويف مقال اإلثنني املاضي، اصطحبت ا      -
اليت يصنفها األستاذ باسم القوميات اإلسالمية، ولكنها مل تكن وقفة التأمل والتفطن إىل مكامن                  
اإلبداع؛ كانت ال تزيد عن جمرد سرد للمواضيع اليت عاجلها األستاذ ذه القصائد، وكل منها يفتح                 

يف وجدان الشاعر املُمس، إذ ليس      ..  نفعال الَّذي يفجر عملية اإلبداع    الباب على مصراعيه أمام اال    
 - جماالً لإلبداع؛ فإذا مل ينس األستاذ ابن إدريس           -  على سبيل املثال    -أوسع وال أرحب من أميت      

أن مفهوم األمة عنده يشمل مجيع الشعوب اإلسالمية، فإن لنا أن نتوقع دفعاً               -"أميت"ومعه قراء قصيدة    
اً من املعاين، يتجلى فيها اإلبداع وحيلق ا الشاعر يف اآلفاق، تتالحق يف التاريخ بكل ما حفل به                   فوار

من مواكب اد، إىل جانب ما اعتوره من غياب الشمس وانتشار السحب والضباب؛ مث موضوع                 
سامي "  كاناألمة يعد واحداً من املواضيع الغنية بالنماذج، اليت خلفها عدد كبري من الشعراء منذ                 

إىل آخر السلسلة الطويلة من أعالم الشعر العريب يف         "  حافظ إبراهيم "  و"  أمحد شوقي "  وبعده"  الباردوي
 .هذا القرن العشرين

 ووفرة النماذج تتيح بالطبع وفرة باملعاين والصور وزوايا التأمل، إىل جانب التناول، وليس               -
 املنهج، وإمنا يف حماولة التفوق يف إنتاج اجلديد،          ذلك إلتاحة التأثر واالنطباع، واالنطالق على نفس      

إنه أكثر األجيال حاجة إىل     :  الَّذي يالمس أوتار املشاعر يف هذا اجليل، الَّذي قد ال نذهب بعيداً إذا قلنا             
الكلمة الشاعرة، جتد مستقرها يف وجدانه عن األمة والوطن والتاريخ؛ وأترك للقراء أن يعكفوا على                



لألستاذ عبد اهللا بن إدريس، لريوا معي أن املعاين فيها من ذلك النوع املكروه،               "  أميت"  :قراءة قصيدة 
 وهي  -فلم يبق فيه نبض احليوية املتدفقة، برغم املشاعر وتوهج االنفعال؛ ويستوقفين يف هذه القصيدة               

 غُربتها وبعدها    قلق القوايف وغربتها، حبيث تبدو وكأا ملصقة، لتكون قافية رغم          -األوىل يف الديوان    
 .عن املعىن
 : يقول األستاذ يف البيت الثالث من القصيدة-

ــماا    ــى قس ــدها عل ــر حيس والده
. 

ــية     ــزال فت ــا ت ــزمان وم ــاخ ال ش
. 

، إىل هاوية   ..ن وما تزال فتية   شاخ الزما :   ما أشد حركة السقوط من املستوى الشاهق يف قوله         -
: رمبا أن يستغرق التشبيه حني قال     ..  الدهر، الَّذي حيسدها ليس على شيء سوى قسماا؛ يريد األستاذ         

 أنه ال   - فيما أعتقد    -فتية، بأن جيعل هلا قسمات حيسدها عليها الزمان الَّذي شاخ؛ واألستاذ ال خيالفين              
اليت نعرفها للوجه اجلميل، وال ختتلف القافية امللزوقة يف البيت          يتفق واألمة أن تكون هلا قسمات كتلك        

الرابع عن القافية يف البيت الثالث، ويطول الكالم عن هذا املوضوع، ووقفت عند هذه القصيدة                  
طويالً، ولعلي قد أغضبت األستاذ، ولكين أكرر اآلن أن ابن إدريس هو الكاتب واألستاذ املهذب،                 

 ما قلته وما يقوله غريي من النقد، بروح الود واحلب والصفاء؛ وارتفاقي لزورق              الرقيق الَّذي يستقبل  
األستاذ عبد اهللا بن إدريس، طال يف عدد من املقاالت عندي، منها صور ملن يريد أن يقرأها                      

 .ويستوعبها، يف وقت أكثر سعة من هذا الوقت
-            ذه الذكريات، اليت أفضىذا اللقاء و وهي مواقف، وال   ..  ألستاذاا   أكرر، أين سعيد

يعجبين يف الكاتب والشاعر إالَّ أن يكون صاحب مواقف، فهو صاحب مواقف؛ وما أكثر ما نسمع من                 
الشعر الَّذي ليس فيه مواقف، ليس فيه اإلحساس، ليس فيه التجاوب مع مطالب األمة ومع حياا ومع                 

 وأترك لكم أن تفكروا بذلك، وأنا واثق أن فكر          ما ينقصها؛ وال أريد أن أنطلق هنا، ما الَّذي ينقصها؟         
 . كل منكم يعرف ماذا ينقصها؟ والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

 مشاركة األستاذ حممد سعيد بابصيل(( 
  ))يف االحتفاء باألستاذ عبد ا بن إدريس شعرًا

محن بابصيل،   عن األستاذ حممد سعيد عبد الر      مث ألقى األستاذ حسني جنار أبياتاً شعرية نيابةً       
 : منه يف تكرمي احملتفى به، فقالمشاركةً" مرحباً" :عنواا

ــبا   ــنا الكواكــ ــزت فيــ جــ
. 

ــرحباً    ــس مـ ــن إدريـ ــا ابـ يـ
. 

ضـــــة الشـــــعر دائـــــبا
              .                                               

ــداً  قـــــد تولـــــيت رائـــ
. 



ــذبا  ــباً مهـــــ أو أديـــــ
. 

ــاعراً    ــئت شـ ــا شـ ــن كمـ كـ
. 

كلـــــهم جـــــاء راغـــــبا
. 

ــل    ــب حمفــ ــتمس حــ والــ
. 

ــربا   ــد والــ ــوى جنــ يف هــ
. 

ــد   ــت رائـــ ــا أنـــ إمنـــ
. 

ــبا  ــديقاً محبـــــ وصـــــ
. 

ــوفقاً  ــنا مـــ دمـــــت فيـــ
. 

 

  ))فتح باب احلوار(( 
من املعروف أن ساعة    :  مث فتح باب احلوار بسؤال قدمه الدكتور عمر اخلويل، يقول فيه           

 - أو موقع    - عن قبول منصب     - أو امتنعتم    -عدل تفضل عبادة أربعني عاماً، فلماذا رفضتم        
اشد الراجح؟ هل مثة تعارض بني نظم الشعر وبني         القضاء، كما أشار إىل ذلك معايل الدكتور ر       

 وقار القاضي؟
 :ورد األستاذ عبد اهللا بن إدريس على السؤال بقوله

 رفضي للقضاء، ألين أعرف أن القضاء أمره ليس هيناً، ومسؤوليته اإلنسانية والدينية                 -
 اثنني، حكماً ال    واالجتماعية ضخمة جداً، وأنا أخشى على نفسي وأخشى على ذميت من أن أحكم بني             

                 ياً يتفق مع احلق والعدل؛ هلذا أجد يل مندوحة عن القضاء؛ وقد خريوين يف احلقيقة، وهذا شيء كان سر
القضاء أو التدريس، أو التفتيش؛ وأنا طبعاً اخترت         :  أيضاً، استدعوين وخريوين بني ثالث وظائف      
 .التفتيش، حتاشياً لوظيفيت القضاء والتدريس

:  له قصة، ال أدري هل تسمحون يل بأن أقوهلا لكم، وهي من مجلة الذكريات               وسبب التخيري  -
 -وما إىل ذلك    ..   أو ما يسمى يف الوقت احلاضر إضراباً       -فقد قمنا وحنن ندرس يف الكلية باعتصام        
 يدخل مع باب    - أو نصف ساعة     -من تأخر ربع ساعة     :  خارج الكلية، ألن عميد الكلية قال لنا       

إما أن يفتح   :   وقلنا - أعزكم اهللا    -الباب الرئيسي؛ فرفضنا الدخول مع باب احلمام        احلمام وليس مع    
تعال معنا يا فالن؛ فأتيت ووقفت      :  أو نرفض الدخول؛ فتجمع الطالب ملا أتيت، قالوا       ..  الباب الرمسي 

) رمحه اهللا ( يذهب إىل الشيخ حممد بن إبراهيم        - الَّذي وضع مديراً للكلية      -معهم، وإذا باملدير املؤقت     
إن الطالب قاموا مبظاهرة ويقودها ابن إدريس، فاستدعانا الشيخ حممد وجلسنا يف مكتبه،              :  وقال له 

) رمحه اهللا ( كفيف البصر    - كما تعلمون    -وحنن أكثر من مثانني طالباً من الَّذين دخلوا يف الس، وهو            
ه أمساءهم حىت جاء دوري، فقلت      فطلب من الطالب أن يعلن كل طالب عن امسه فبدأ الطالب بإعطائ           

عبد اهللا بن إدريس أنت معهم؟ قلت نعم معهم، ما أردت أن أخذل زمالئي؛ فقلت نعم                 :  امسي؛ قال 
أنت وفالن وفالن مفصولون من الكلية، فُصلنا من الكلية فعالً شهراً كامالً؛ فلما فُصلت              :  معهم؛ قال 



فالتقاين األستاذ سعد   "  اليمامة"  : ونشرا يف  "يف زورقي "  : كتبت هذه القصيدة، اليت هي     - طبعاً   -
لكي تكتب قصيدة؛   :  وِلم؟ قال :  اهللا جيعلك تفصل كل شهر؛ وقلت     :  وقال)  اهللا يرمحه (الرويشد وحياين   

أنا أعتذر لكم عما بدر     :  وقال)  رمحه اهللا (طبعاً بعد مدة شهر كامل، استدعانا الشيخ حممد بن إبراهيم           
، فعند خترجي خريوين بني     ..ى الدمعة يف عيين الكفيف؛ وأكملنا دراستنا      منا حيالكم؛ وألول مرة أر    

 . هذه الوظائف الثالث، فرفضت القضاء والتدريس، وقبلت التفتيش

  ))تعليق األستاذ مصطفى عطار(( 
 :مث حتدث األستاذ مصطفى عطار معلقاً على حديث احملتفى به فقال

أن وفق األخوة الَّذين سبقوين، بالتعليق      )  حانه وتعاىل سب(حنمد اهللا   ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
كما قال األستاذ عزيز، لقد زادنا معرفة به        ..  على مكانة األستاذ عبد اهللا وأدبه وفضله، وبارك اهللا فيه         

 أن يكون   - يف هذه البالد     -حمسوب له؛ ويشرفنا مجيعاً     )  وهللا احلمد (وبأدبه وجبهاده القلمي، فهذا كله      
 هؤالء الَّذين شقوا طريقهم، واستطاعوا أن يكون هلم مكانة يف دنيا األدب والقلم، ليس يف                 فينا أمثال 
 .إمنا يف خارجها.. بالدنا

من أن األستاذ عبد اهللا كان له فضل الريادة يف إخراج           :   وحبق ما قاله األستاذ أمني العبد اهللا       -
الشرقية واملنطقة الوسطى، أو يف املنطقة       سواء يف املنطقة     -ألن األدب السعودي    "  شعراء جند "  :كتابه

 - وهذا سببه    - مع األسف    - كان جمهوالً، وال يزال ليس معروفاً يف العامل العريب على األقل             -الغربية  
 يسأل عنه رؤساء النوادي والرئاسة العامة لرعاية الشباب، حيث أنه رغم كثرة ما يصدر من                 -أيضاً  

إالَّ يف النادر القليل،    ..  دها يف مكتبات البالد العربية، وال يف املعارض        الكتب األدبية والثقافية، ال جت    
ولقد بدأت رعاية الشباب تشترك يف معرض الكتاب الَّذي يقام سنوياً يف مصر، فاألستاذ عبد اهللا بن                  

كان رائداً فيه، كما كان والد األستاذ عبد املقصود خوجه، األستاذ            "  شعراء جند "  :إدريس يف كتابه  
حيث "  وحي الصحراء "  :مد سعيد عبد املقصود، والشيخ عبد اهللا بلخري، كانا رائدين بإخراج كتاب           حم

مجعا فيه أدب وشعر شعراء اململكة العربية السعودية يف احلجاز، وكتب مقدمة هذا الكتاب األديب                 
 .الكبري املصري املعروف، الدكتور حممد حسني هيكل

 -ا أصدره من مؤلفات أدبية، وال أدري ملاذا مل يتكلم             فنشكر األستاذ عبد اهللا على كل م       -
 عن النوادي األدبية واهلموم اليت حيملها رؤساء النوادي، فنرجو أن           -وهو يتحدث عن سريته الذاتية      

نسمع منه شيئاً عن مهوم النوادي األدبية، إن كثرياً منا يهاجم النوادي األدبية بأا ال تعمل شيئاً                    
النشاط املنربي حمدود، وأيضاً النشر، فرغم إن       :   من العجز ينتاب أنشطتها؛ فمثالً     لألدب، وأن كثرياً  

كل ناٍد قام بطبع كتب جتاوزت العشرات، إالَّ أن مضامني كثري من الكتب اليت نشرت ضعيفة جداً، ال                  



ن ترقى إىل مستوى اجلودة، ال من حيث األسلوب وال من حيث املعاجلة؛ كما أننا نرغب العمل على أ                  
 .ينتشر أدبنا خارج احلدود

 هذا جزء من تعليقي، وال أريد أن أطيل عليكم؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وشكراً                -
ألخي األستاذ عبد املقصود، الَّذي ال يريد أن نشغل االثنينية باحلديث عنه وعن برنامج االثنينية، لكن                 

والذكر جزء  ..  ا أن نتحدث عنها ونشيد ا، ونذكرها      العطاء الكبري الَّذي قدمته االثنينية يفرض علين      
 . من الشكر، واهللا يوفق العاملني بإخالص؛ والسالم عليكم

 

  ))رد احملتفى به على األستاذ مصطفى عطار(( 
 :ورد الشيخ عبد اهللا بن إدريس على كلمة األستاذ مصطفى عطار، بقوله

امللل يدب إىل نفوسنا، والنوم يداعب      فقد أخذ الليل ينصرم، ورمبا      ..   سنتحدث يف عجلة   -
، الرئاسة العامة لرعاية الشباب مل تقصر يف دعم األندية األدبية مادياً ومعنوياً، واألندية قامت               ..أجفاننا

باملستطاع من اجلهد يف حتريك الساحة األدبية، ويف إثراء احلركة األدبية ونشاطاا املختلفة والنشاطات              
 قام بدور   األمسيات الشعرية والقصصية، وبالكتب اليت نشرا األندية، وكل نادٍ        املنربية، واللقاءات و  

كبري وبارز، كل ناٍد من أندية اململكة قام بدوره املستطاع يف نشر عدد كبري من الكتب اجليدة، ويف                   
 بل  -خمتلف نواحي الثقافة، وليس يف األدب وحده؛ وطبعاً عدم انتشار الكتاب إىل خارج اململكة                 

 ال يرجع إىل مسؤولية األندية األدبية، وإمنا يرجع إىل ضعف دور التوزيع              -عدم انتشاره باململكة    و
 .والنشر

 دور التوزيع والنشر ليست على مستوى من اإلمكانات اليت تؤهلها للقيام بتوزيع الكتب، يف               -
ن كثرياً من الدول    يف كل مدينة وقرية، فضالً عن إخراجها خارج احلدود، أل          ..  مجيع أحناء اململكة  

: العربية تتوق إىل قراءة أدب اململكة وفكرها؛ وعندما أنشئت شركة التوزيع املوحدة فرحنا ا، وقلنا               
إن شاء اهللا هذه الشركة ستقوم بتوصيل الكتاب السعودي والصحيفة السعودية، والة السعودية إىل               

ن بكل أسف هذا مل حيصل حىت اآلن؛ معذرة يف          ، وإىل مجيع أحناء العامل العريب؛ ولك      ..كل مدينة وقرية  
 .عدم استيفاء املوضوع حقه، ألن املوضوع أطول من أن أحيط به كالماً يف هذه العجالة؛ شكراً

 

 :مث طرح األستاذ أسامة أمحد السباعي سؤاالً، قال فيه
 املؤيد   موقف - أو الشعيب    - من املعروف أن الشيخ عبد اهللا بن مخيس يقف من الشعر النبطي              -

 أو نقاش   -أو املناصر واملتحمس لشعرائه، على صفحات الصحف واالت؛ فهل حدث بينكما حوار             
  عرب صحافتنا احمللية؟-
 



 :ورد األستاذ عبد اهللا بن إدريس على ذلك بقوله
 . أعتقد أن ما جاء يف كلميت كاف-

 

 :مث وجه األستاذ عبد اهللا رجب سؤاله، فقال
أمحد اهللا كثرياً أن مشواري الليلة من مكة إىل هنا مل يضع سدى، وكذلك              ..   سالم اهللا عليكم   -

فأمحد اهللا على   .   عشاء أيضاً  - أو اخلطايب    -ألنه سيعقب هذا احلفل الكالمي      ..  عوديت على كل حال   
 .احلالني

أن هذا رجل؛ أنا أعرف عبد اهللا بن إدريس بدون          :  هذا رجل، الشيء الَّذي استفدته    :   حقيقة -
 من  - على األقل    -وبدون أستاذية، أنا أعرفه معرفة قارئ متابع، راصد حلركة الفكر واألدب            ألقاب  

 .واحلمد هللا.. عشرين عاماً حىت اآلن، ولكنين الليلة ازددت معرفة بالرجل، فهذا رجل
لألستاذ عبد السالم   "  شعراء احلجاز يف العصر احلديث    "  :أنا أذكر قراءة أن   :   سؤايل يا سيدي   -
لكين أريد  ".  شعراء جند املعاصرون  "  :سابق لكتابكم، مث جاء بعده كتابكم الَّذي هو       )  رمحه اهللا (الساسي  

 .أن أمسع احلقيقة من مصدرها، فمن منكما أصدر كتابه قبل اآلخر؟ وشكراً
 

 :وأجاب األستاذ عبد اهللا بن إدريس على استفسار األستاذ عبد اهللا رجب، بقوله
سابقان لكتايب، هذا   "  شعراء احلجاز "  :وكتاب"  وحي الصحراء "  :أن كتاب :   مما ال جدال فيه    -

واقع حال وال ينكره أحد؛ كتايب عندما وصفه املكرمون بكلمام بأنه رائد، فإمنا يعنون أنه رائد بالنسبة                
ملنطقة جند، اليت أغفلت من الكتابة عنها، أو أغفل الشعراء من الكتابة عنهم، فطبعاً كُتب عن الشعر يف                  

جاز والشعراء الثالثة يف اجلنوب، ومنطقة جند مل يكتب عنها شيء، فأردت أن أكمل هذه احللقة،                 احل
وأن أضيف هذه احللقة إىل احللقات األخر لتكتمل السلسلة؛ فهذا هو الَّذي عملت ليس منافسة،                 

 وجزاهم  ..فالفضل للمتقدم، فهم أفضل مين    )  يرمحه اهللا (وليس غرية من األستاذ عبد السالم الساسي        
 ..اهللا خرياً على ريادم وعلى فضلهم

 األستاذ حممد سعيد عبد املقصود، واألستاذ عبد اهللا بلخري، واألستاذ عبد السالم الساسي،               -
 كتب عن األدب يف احلجاز، واألستاذ عبد اهللا عبد          - أيضاً   -واألستاذ حممد عبد املنعم خفاجي، أظنه       
هم كتبوا عن األدب يف احلجاز، أثام اهللا وجزاهم خرياً            اجلبار كذلك؛ فهؤالء كلهم رواد وكل      

أو إقليم من أقاليم اجلزيرة العربية، أُغفل يف العصر احلديث          ..  بأعماهلم؛ وأنا قمت بالكتابة عن منطقة     
من التاريخ، فأردت أن أكمل هذه احللقة، وأضعها يف السلسلة اليت صدرت، ليكون لدى القارئ                 

 .  عن األدب يف اململكة العربية السعودية متكاملةةالعريب إملام



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

 - أيضاً   - شكراً جزيالً لضيفنا الكرمي، الشيخ األستاذ عبد اهللا بن إدريس، وشكراً                 -
ز ضياء، ومعايل الدكتور راشد     حلضوركم ومسامهتكم يف هذا االحتفاء، أيضاً نشكر األستاذ الكبري عزي         

الراجح، والشيخ األستاذ أبا تراب الظاهري، واألستاذ حسن عبد اهللا القرشي، واألستاذ أمني العبد               
 .اهللا، واألستاذ عبد اهللا خبيت، الَّذين سامهوا من خالل كلمام، بالترحيب بضيفنا الكبري

ن ـ م -زاهد حممد زهدي، ندعوكم      هو الدكتور    - إن شاء اهللا     - ضيف االثنينية القادمة     -
 .-  إن شاء اهللا- للمسامهة يف االحتفاء به -اآلن 

 كما  - مث قام احملتفي بتقدمي لوحة تذكارية لضيف االثنينية، األستاذ الشيخ عبد اهللا بن إدريس                -
 .-جرت العادة على ذلك

 املكان،  - بعد ذلك    -   مث تقدما احلضور إىل موائد الطعام لتناول طعام العشاء، وغادر اجلميع           -
 .وهم حيمدون اهللا على ما أنعم به عليهم من تغذية للعقول والبطون

* * * 
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