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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد، وعلى آله                 -

 .وأصحابه أمجعني
 - إن شاء اهللا تعاىل   - يف هذا امللتقى الطيب، الَّذي نأمل        - جمدداً   - أهالً وسهالً ومرحباً بكم      -
 .. ما هو خري وحمبةفيه كلَّ

 يف أمسيتنا هلذه الليلة املباركة، يسعدنا كثرياً أن نلتقي لالحتفاء بسعادة األديب والشاعر                -
 : وضيفنا هووالصحايف األستاذ سعد البواردي،

املنطقة (حاضرة إقليم الوشم مبنطقة الرياض       )  شقراء(هـ، ببلدة   ١٣٤٩ من مواليد عام      -
 . كيلومترا٢١٠ًواليت أصبحت مدينة اآلن، وتبعد عن الرياض على طريق مكة القدمي حبوايل ) الوسطى
 تويف وابنه   وهو من أسرة معروفة أجنبت العديد من العلماء، ووالده كان أمرياً لشقراء، وقد               -

 .أستاذنا سعد صغرياً
 تعلم يف الكتاتيب وحلقات املساجد قبل وجود املدارس النظامية، مث درس املرحلة االبتدائية يف               -

 .أول مدرسة حكومية افتتحت بالوشم بالستينات اهلجرية
 التحق بعد خترجه من الدراسة االبتدائية مبدرسة دار التوحيد بالطائف، ولكنه بعد دراسة                -

 .استمرت ثالث سنوات تركها دون أن يكمل املشوار بسبب ظروفه اخلاصة
اليت "  ار الظهران بأخ" سافر إىل الظهران يف السبعينات اهلجرية، وعمل هناك وأسس جريدة             -

هـ وهي جملة شهرية استمرت     ١٣٧٥عام  "  اإلشعاع"  :توقفت لظروف خاصة، وكذلك أصدر جملة     
 .مدينة اخلربعامني مث احتجبت، وكان صدورها يف 

 عمل فترة بالقطاع اخلاص، مث التحق بوظائف حكومية، وعمل يف وزارة املعارف، مث يف                  -
، مث انتقل عمله إىل املكتب التعليمي السعودي          )حوايل عشر سنوات  (امللحقية السعودية ببريوت    

ستشار تعليمي  بالقاهرة بعد نشوب احلرب األهلية يف لبنان، وعمل بالقاهرة إىل أن وصل إىل وظيفة م               
 .هـ١٤٠٦للشؤون اإلعالمية بسفارة اململكة العربية السعودية، وإىل أن تقاعد عام 



 يكتب الشعر واملقالة النثرية، والقصة القصرية، وقد نشر له الكثري يف الصحف واالت                -
 .السعودية

 :نشرت له عدة كتب منها
 . أغنية العودة، شعر-١
 . فلسفة اانني، نثر قصصي-٢
 . البسمات امللونة، شعر-٣
 . أغنيات لبالدي، شعر-٤
 . قصائد تتوكأ على عكاز، شعر-٥
 . رسائل إىل نازك، نثر-٦
 . حىت ال نفقد الذاكرة، نثر-٧
 . قصائد ختاطب اإلنسان، شعر-٨

نأمل ..  وأكثر من مثانية عشر مؤلفاً آخر مهيأة للطبع       ..   باإلضافة إىل مؤلفات أخرى مت طبعها      -
 .نور كشقيقااأن ترى ال
هذه كلمة تقدير وترحيب    ..   بامسكم مجيعاً نرحب بضيفنا األستاذ سعد البواردي، ويف البداية         -

 : لألستاذ عبد املقصود خوجه صاحب االثنينية
 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -
 وسيد من   م علَّ ن والصالةُ على خري م    - ما مل يعلم     سانَ علم اإلن  - بالقلم   م بسم اهللا الَّذي علَّ    -
ِمأعلم، خاتاألنبياء، صفي كحِب ووسلمِه وصحِب، وعلى آلِهنا حممٍد، سيِديبك . 
 .ه اهللا وبركاتالسالم عليكم ورمحةُ:  أيها األحبة-
  األديبِ  الشاعرِ ِذ وأهالً وسهالً ومرحباً بكم يف هذه األمسية اليت حنتفي من خالهلا باألستا             -

، ِهاِندج من و   النابعةِ  اخلاصةِ ، واللغةِ  اخلاصةِ  البصمةِ  صاحب  املتميز ذلك األديب ..  ديسعد البوارِ 
 ِهِل بتعام ت األدبية، وإمنا اختلطَ    على الكتاباتِ  م تقتصر ها لَ ب أحس  نافذةٍ  ببصريةٍِ ِهم من حولِ   للعالَ ِهومعايشِت

 ِةفلسفَ  "ِه يف كتابِ  ه ذلك املخلوق الَّذي وصفَ    -)  الكَجا(نَّ  ؛ وأعتقد أَ  ..اها وأبعادِ ه صورِ  بكلِّ مع احلياةِ 
  ما تؤثر   معها، واليت عادةً   شايعا أو ت  ه اليت عاش   وحتدث عنه باندفاٍع شديد، ميثلُ واقع البيئةِ       -"اانني

؛ .. على كتاباته   الَّذي يسيطر   والالوعي ي الوع تلَا، وشكّ ه اليت عاش ضمن   ِرطُعلى املبدع من خالل األُ    



 هلذا جيدر   ا(ل   بنا أن نتأملنستِش)  الكَجما لدى ضيفِ   ف ن ا، واألثر  أو اآلثار   اليت تركت ا هذه الشخصيةُ  ه 
 .على أستاذنا وثقافته

- ضيفِ  وصفِ  بصددِ  ولست ن   قد يطول، واألفضلُ   ا الكبري، فذلك أمر   ذه    أن يقوم ًهو شخصيا  
 انطباعايت   بعض دوِرغري أنين أُ  ..  ه يف أعمالِ   اإلهلامِ  على مصدرِ  ها، لنقف لَ واليت آمل أن يتناو    املهمِة
 فيما يكتب، فال تكاد     ِه واندفاعِ ِه وعميق ينعكس على استرسالِ     طويلٍ ٍسفَ ميتاز بن  ا الكبري نفأديب..  الذاتية
، أو  ك صدر  الَّذي احتواه   اهلواءَ رفُزا قبل أن ت   ه إىل تكملتِ  ، إالَّ وتشعر وكأنك منساق    ، أو فقرةَ   مجلةً تقرأُ

 عندما أقرأُ  هكذا أشعر      األستاذ سعد البواردي، وقد قرأت ه من مرة، ويف كل مرةٍ      أكثر  ِن ينتاب ي ذات 
 يف  يت ال يتورع   احلريرية ال   اجلميلة، والقيودِ   التعابريِ  خلف اقسن اخلفية، وأَ   الساحبةِ  بتلك القوةِ  الشعوِر
 لَأن يكب  ا القارئ  َوجيعل ه حيبس  يف رئتيهِ   النفس   اليت يطالِ   من الفقرةِ  ، حىت ينتهي عإىل نقطةٍ  ا، أو يصلُ  ه  
من خاللِ  يستطيع ه  ا أن يِلفَنوميد يديه طائعاً للقيدِ     للحظاتٍ ت ،   ه  نفساً طويالً علّ   ذُ احلريري، مث يأخ

فَجياري به نِهن من أدواِت املتمِكديِب هذا األس. 
- القناةِ  األستاذ سعد البواردي مير بذاتِ     ِم يف عالَ   والشعر   اليت يكتب   ا النثر     غري أنه يعطي ،

 يوِدم، ويف الشعر الع   ِد، حىت يف أقصر القصائِ    ه اليت تنتظم قصائد    واملوسيقى اإلبداعيةِ  الثقل للقافيةِ 
 واحلر، جتده ي نصاحليةِ  ويسوق من الصورِ   ِة من املوسيقى احلاملَ    كرنفاالً ب     ما تراه متحركاً أمام ك ي ِبنض 

 .وريةلُّ إىل شاشٍة ب قد حتولت الكتاِب صفحةَ بني السطور، وكأنّباحلياِة
 وسكناته،  ِه وحركاتِ ِهاِتضب ن  مع كلِّ   عند األستاذ سعد البواردي يتواصلُ     ن اإلبداع  أَ بسح وأَ -
 يف   الصافية، وتغسلُ   األارِ  كمنابعِ  متحدرةٌ  قويةً  تنساب  رؤاه نَّ، إالَّ أَ  ِه يف عطائِ  لُِّقمن أنه م  فبالرغم  
 ِم وقوادِ ي احلب  جبناح  الوجدانُ  العليلة، فريتفع  يي بشذاها املهج  ح الصدئة، وت   النفوسِ ا رواسب هطريِق

 . والسكينةناِن واالطمئ باهلدوِء مسكونٍةٍةبح حنو آفاٍق رالصدِق
 ، رياضِ ِه يف رياضِ   وجوالت  صوالت -   أيها األحبةُ  - أمتىن أن تكون لنا معه يف هذه األمسية          -
 -ف، ويسعدين أن نتشرف      املره ِر الشاعِ  مع ضيفنا األديبِ    ماتعةً  والشعر، وأمتىن لكم سويعاتٍ    األدِب
 - خمتار السالمي     العالمةِ  الشيخِ ا مساحةِ ن بضيفِ ِء باالحتفا -   إن شاء اهللاُ   -   القادمةِ  يف االثنينيةِ  -مجيعاً  
 مفيت تونس  -  الَّذي لب       ى مشكوراً دعوة االثنينية، وسيحضر من تونخِ س بكم،   االلتقاءِ يصاً من أجلِ  ص 

 ثنينيتكُا  ه؛ وكما تعلمون فإنَّ    وعلمِ ِه من فضلِ  وحىت نستزيد      م ليس هلا دعوات، وإمنا هي منتدى مفتوح  
 . وحمبيهِه بني أهِلِه بسماحِت بكم لالحتفاِء أن نسعدي الكلمة، وآملُحمبلكل 

 أرجو أن أنقل عرب الالقط رسالة أمانة من معايل الدكتور رضا عبيد الَّذي كان يود أن يكون                   -
بيننا هذه األمسية، وقد محلين أن أنقل لسعادة ضيفنا الكبري أن ظرفاً طارئاً حال دون حضوره، مع                   

 .ه التحية والتقدير لضيفنا الكبريتقدمي



ا ذا  نتعمي العديدة لِ  ِهِلشاِغ رغم م   من القاهرةِ  مِدنا الكبري، الَّذي قَ    بضيفِ  أخرى نرحب   مرةً -
 .اللقاء، فشكراً له ولكم مجيعاً

 .  والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة األستاذ مصطفى عطار(( 
 :ألستاذ مصطفى حسني عطار، فقالمث أعطيت الكلمة لسعادة ا

أحييكم بتحية اإلسالم املباركة، سالم اهللا عليكم       :   بسم اهللا الرمحن الرحيم، أيها اإلخوة األحبة       -
 :ورمحته وبركاته

 أشكر سعادة أخي األستاذ عبد املقصود خوجه على إتاحته الفرصة يل الليلة، ألشارك يف                 -
؛ ذلكم هو أستاذنا    .. بارز، وشاعر وكاتب متميز    ، وإعالمي التحدث والترحيب بأخ عزيز، وزميل كرمي     

 .سعد البواردي
أن مؤهله التعليمي الرمسي االبتدائية وهو يعيد لنا سرية          ..  أحب أن أعلق على ذكره    :  أوالً  -

 بالشهادة االبتدائية، ولكن    أستاذنا الكبري عباس حممود العقاد، الَّذي مل حيظ من التعليم النظامي إالَّ             
ميع يعلمون كيف أن ذلك كان منطلقه للتحدي العظيم، حبيث مل يستطع أحد يف جممع اللغة العربية                 اجل

يف القاهرة من كل العلماء العرب واملستشرقني، الَّذين كانوا حيضرون امع ونقاش امع يف اللغة                 
 .العربية، أو يف العلوم الطبيعية، كان يبزهم وكان يتغلب عليهم

 

 وليس معىن هذا تقليالً من شأن محلة رسائل الدكتوراة واملؤهالت           -عد البواردي    فأستاذنا س  -
 واململكة العربية السعودية طبعاً جزء      - عاملنا العريب واإلسالمي     العلمية، فيكفينا فخراً وهللا احلمد، أنَّ     

وما ..  وا ويؤدون  حتتوي على جمموعة كبرية من محلة املؤهالت العلمية، الَّذين أد          -من العامل اإلسالمي    
يزالون يف الداخل واخلارج يؤدون أدواراً طليعية مؤثرة يف تقدم النهضة التعليمية واالقتصادية، وغريها              
يف العامل العريب واخلارجي، وليس السعوديون فقط، وإمنا علماء العرب واملسلمون من إخواننا املصريني              

د دائماً ديدنه الصراحة والتحدي الَّذي ال يظهر على          فأستاذنا سع  - محداً هللا    -..  والعراقيني والسوريني 
 - دائماً   -شكله وعلى مظهره، وعلى أسلوب تعامله مع زمالئه، ولكن يظهر يف حماسبته لنفسه، فهو                

كان وفياً لرسالته اليت هيأ نفسه من أجلها، هيأ نفسه ليكون حامل قلم، وفكر تفكرياً كبرياً، واستطاع                 
 اإلعالم كما قرأمت أو قرئ عليكم يف سريته الذاتية، أنه أصدر جملة يف املنطقة                أن ينتزع موافقة وزارة   

هذا تاريخ متقدم جداً وأوضاع املنطقة الشرقية ال تشجع بأن          )  م١٩٥٥(هـ  ١٣٧٥الشرقية يف عام    
 تصدر فيها جملة أدبية، ولو تقرؤون املقال الَّذي كتبه كافتتاحية هلذه الة لعلمتم من هو سعد، سعد                 



الَّذي يريد هلذه الة أن تكون منرباً للحق والعدل، ولن تنحاز ولن تكون بوقاً ألي فريق من الناس،                   
 ..وهكذا

 احلديث عن األستاذ سعد البواردي حديث متشعب، ولكنين أكتفي بنقطة أو جبانب                إنَّ -
المياً يف املكتب الثقايف    واحد، وهو اجلانب الَّذي كان ميدنا بكثري من عطائه حينما كان يعمل ملحقاً إع             

 تأخذهم أو   - مع األسف الشديد     - كثرياً من املوظفني يف اخلارج       السعودي جبمهورية مصر العربية؛ إنَّ    
سواء كانوا يف الشرق أو الغرب، فينغمسون       ..  تبهرهم األوضاع اخلارجية، فتراهم ينغمسون يف احلياة      

األستاذ سعد البواردي كان من خرية الرجال الَّذين        يف تلك احلياة وال يفكرون ما حيتاجه الوطن؛ لكن          
تولوا هذا املنصب يف مجهورية مصر العربية، واستطاع أن ميد وزارة التعليم العايل واجلامعات بكل ما                 
يصدر أو بأكثر ما يصدر، ويتعلق بالتعليم والتقدم العلمي والثقافة، ميد الوزارة واجلامعات بتقرير                 

 هلا حبوث،   - أيضاً   -سوق رائجة للثقافة واإلصدارات العلمية، وجامعاا       مسهب؛ وتعلمون أن مصر     
وهلا توجهات، وهلا ارتباطات باجلامعات اخلارجية، وهلا مبتعثون يأتون كأساتذة زائرين، ويقدمون               

، كل هذا ينقل يف تقارير ترسل لوزارة التعليم العايل واجلامعات،             ..مشروعات، ويلقون حماضرات  
 اجلامعات؛ وإذا أراد اإلنسان أن يذكر جزءاً من هذه التقارير فلن تكفيه الليلة، إمنا ملفات                وتستفيد منه 

 .كبرية مملوءة بتلك التقارير، وبأخبار اإلصدارات، وبأخبار املشروعات والربامج احلديثة
 ال  أذكر أنه يف أحد التقارير، وهذا يتصل بعملنا يف اجلامعة، ولو أن بعض اإلخوان قد               :   مثالً -

يريد أن أحتدث عنه، ولكن التعليم أهم؛ كل بيت وكل إنسان، من ضمن التقارير بعث ملعايل وزير                   
التعليم العايل واجلامعات، أن جامعة يف مصر، أظن جامعة أسيوط اختذت برنامج التعليم املصغر الَّذي                

ن استغالل الدوائر التلفزيونية    جيري يف الواليات املتحدة األمريكية، يف جامعاا، التعليم املصغر عبارة ع          
وذلك بأن يأيت األستاذ ويلقي درسه على زمالء له ال يتعدون سبعة أو مثانية أساتذة من زمالئه،                    
ويكتبون مالحظام مث جيتمعون به ويعرضون عليه ويقدمون له تلك املالحظات، وجيعلونه يكرر                

ا أن يتجنبوا كثرياً من السلبيات ومن        تدريس هذه املادة أو هذا املوضوع عليهم، وذا استطاعو          
القصور الَّذي يكتنف تدريس بعض األساتذة الشباب، الَّذين مل يأخذوا شيئاً يف التأهيل التربوي؛ من                

 . جامعاتنا تشترط على األساتذة الَّذين يبتعثون أن يأخذ كل منهم دورة يف التعليم العايلأجل هذا فإنَّ
 تنىبء عن توجه    - وهللا احلمد    -ذ سعد يقدمها كثرية، وكلها       واإلصدارات اليت كان األستا    -

أن مدير مدرسة ثانوية يف إيطاليا أنذر أو فجر قضية أنه لن يسمح لطالبة              :  سليم؛ مثالً من ضمن األخبار    
تدخل املدرسة وهي ال ترتدي مالبس االحتشام، وأ نه سيستغل منع الطالبات الالئي ال خيضعن هلذه                 

م، وذا القانون وذا التفجري للقضية هذه قال        ١٩٢٥مل القانون الَّذي صدر عام      التعليمات، ويستع 
 -ال يريد أن تتحول مدارس إيطاليا إىل مراقص، وتعلمون أن بعض الدول العربية اآلن                :  يف تصرحياته 



 أو بعض الدول، يقوم نقاش ا هل يسمحون للطالبات احملجبات بدخول اجلامعة             -مع األسف الشديد    
 .م ال؟ فهذه من ضمن احلاجات القليلةأ

 وهو ميسك أذن كل واحد منا، واألستاذ         األستاذ عبد املقصود ال يعطينا الفرصة للكلمة إالَّ        -
 - أيضاً   -سبق وشارك مشاركة عظيمة يف جملة اليمامة هو وجمموعة مع األستاذ محد اجلاسر، وشارك                

كثريون ولكنها جملة عظيمة جداً، يكتب فيها التربويون        يف جملة تصدرها وزارة املعارف، قد ال يعرفها ال        
الوافدون والتربويون السعوديون، وكانت تصدر يف وزارة املعارف وأنشئت حينما كان خادم احلرمني             
الشريفني وزيراً للمعارف واستمرت وبعدها توقفت، فكان األستاذ سعد البواردي من ضمن كوكبة              

 .ذين يشرفون على هذه الة الرائعةمن خرية التربويني واألدباء، الَّ
 شكراً لكم على إصغائكم، وشكراً لألستاذ سعد البواردي، وشكراً لألستاذ عبد املقصود               -

خوجه على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة؛ ولعل هناك خرب صغري سيذكره هو كحديث عن النفس،                
كون م املليشيات يف جنوب لبنان،      حينما استطاعت إسرائيل أن تأخذ من اللبنانيني بعض األفراد وت          

حينما احتلت جزءاً من اجلنوب، واستطاعت أن تؤثر على اخلائن سعد حداد، فاألستاذ سعد صرح بأنه                
سيلغي امسه أو يغري امسه ألجل هذا اخلائن، ألنه عريب قومي مسلم يعتز بعروبته، ودائماً وأبداً مع قضايا                  

 .أمته
 . ركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا وب-

 

  ))كلمة األستاذ حممد علي قدس(( 
 :مث أعطيت الكلمة ألمني سر النادي األديب الثقايف جبدة األستاذ حممد علي قدس، فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على النيب اخلامت الصادق                -
 :األمني؛ وبعد

عبد املقصود خوجه يف حديثه عن ضيف هذه الليلة، األستاذ           لقد أوىف صاحب االثنينية الشيخ       -
الكبري سعد البواردي؛ حىت أين أكاد ال أجد ما أضيفه، وليس يف مقدوري أن أقول كالماً أفضل منه،                   
كما أن غريي سيتحدث من بعدي، وسيقولون كالماً بال شك سيكون له وزنه وله قيمته، وهم من                   

الشعر وحسن القول، وهم من صفوة هذا الس الطيب يف إثره             ذوي املكانة العلية يف األدب و      
 .ومقصده
 نعرف من هو سعد البواردي، ونعرف إبداعه الشعري، وعطاءه األديب،             - مجيعاً   - حنن   -

، وهو عطاء موسوم بأخالقه وسلوكياته، ورهافة        ..ومشواره مع الصحافة مبدعاً وباحثاً عن احلقيقة       
تاذنا البواردي كما درس أقراين ومن جاء بعدهم شعره، حيث كان           ؛ درست شعر أس   ..حسه ووطنيته 



وال يزال يدرس هذا الشعر لطالب املدارس واجلامعات، كنماذج إبداعية يف دراساتنا للنصوص األدبية              
شرحاً وبالغةً ونقداً؛ وقد تعلمت وتعلم غريي ضمن ما تعلمنا حب هذا الوطن، وكان الشاعر                  

منا من شعرهم حب هذا الوطن الغايل املقدس، وقد برع يف التعبري عن هذا               البواردي أحد الَّذين تعل   
احلب، ورمبا كان لتغربه الطويل عن وطنه دوراً، أو أثراً كبرياً يف جتربته ويف براعته، والتألق يف صياغة                   

لى شعره منذ ديوانه األول أغنية العودة حىت آخر عطاءاته الشعرية قصائده، اليت ادعى أا تتكىء ع                
 .عكاز، فإذا ا تسري بيننا ويف وجداننا مهرولة

 لست يف جمال يتيح يل احلديث عن جتربة شاعرنا البواردي الشعرية، وهناك من هم أقدر مين                  -
على قراءة الشعر واحلكم عليه، ولكين تذوقت شعر األستاذ البواردي وتشربته منذ الصغر، طالباً،                

ا السعوديني، الَّذين يأيت يف مقدمتهم وهو الَّذي أعطى بكلماته           وهاوياً، ومهتماً بكل عطاءات أدبائن    
وإنتاجه الفكري ما خيدم الساحة الثقافية ويثري تارخينا األديب، وقد مجعتين باألستاذ البواردي لقاءات               

 .أدبية عديدة يف القاهرة ويف اجلنادرية، حيث كان يستعيد أجماد وطنه
 

 كرميه، وأحيي صاحب االثنينية وهو صاحب عطاء ال منلك إالَّ          أحيي أستاذنا البواردي يف يوم ت      -
 . أن نقدره وجنله، وأحييكم وأشكركم على حسن استماعكم؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة الشريف منصور بن سلطان(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ الشريف منصور بن سلطان، فقال

 .لصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه بسم اهللا الرمحن الرحيم، وا-
 كان ال بد يل من القول واملسامهة يف هذه الليلة، وحيث إنين ممن يكرب عليهم املوقف ويصعب                  -

 ..، ولكن املوقف يبعث يف النفس أشياء وأشياء..عليهم االرجتال
 

ته الشعرية الكثري، تلك     األستاذ سعد البواردي األديب الشاعر القاص، الَّذي تتلمذ يف مدرس          -
املدرسة امللتزمة بقواعد الشعر يف إطاره الفراهيدي مبعانيه السامية من حيث الشكل واملضمون؛ وملا                
كان شاعرنا قد مجع بني الشعر والقصة والكلمة، تلك املعادلة الصعبة، وأيضاً الكلمة الصحفية                  

خص واحد، ولكن شاعرنا حوى تلك الباقة؛       الصادقة، فهي تلك املعادلة الصعبة اليت قلما جتتمع يف ش         
 فإنين أتشرف هذه الليلة     - وحنن يف العشق سواء، ونيلها العذب         -وحبكم عشقه ألرض الكنانة     

" مصر يف عيوين  "  :بإهدائه ديواين الَّذي أحسبه يواكب مقدمه إلينا وكأنه حيتفي بقدومه، وهو ديوان            
أخفف عنكم اإلسهاب يف النثر أتلو على أمساعكم         لعله جيد فيه بيتاً يطرب أو شطراً يعجب، وكي           

 .قصيدة إهداء لكم تشريفاً له



  وصلتين برقية من بعض األحبة مبصر، عندما طال غيايب عنهم حتمل نربة عتاب، نرجو أالَّ                 -
 :فأجبتهم.. تكون غضبت على مصر

ــد شــربوا أحــبة مــن زالل العــذب ق
. 

شــوق يــا نــيل اهلــوى أهــبحتــية ال 
. 

ــبوا   ــوا وإن عت ــي إذا غال ــم وفائ هل
                                                            . 

دهـاب أقص ـن األحب ـان بعدي ع  ـما ك  
. 

بـن هجرام تع  ـات م ـو الَّذي ب  ـوه
. 

ــمه    ــاق بلس ــود للخف ــم ال ــل ه أه
. 

تلـــك األمـــاين واألفـــراح واألرب
. 

ــرهم    ــنا خباط ــا ك ــوا مل ــو مل يكون ل
. 

بـه عج ـن خلق ـرى م ـوم ن ـيف كل ي  
. 

ــزرعه   ــون ن ــنا الك ــربنا وطف ــم اغت ك
. 

سـحر يـداوي إذا مـا الشـوق يلتهب         
                  .                                           

ــزة   ــيل معج ــثل الن ــني م ــر الع مل تبص
. 

ــرب  ــم واآلداب والط ــن والعل واحلس
. 

ــه    ــنان أمجع ــوجد والتح ــدفء وال ال
. 

مت علــى أجمــاده الشــهبوكــم تســا
. 

ــغفاً   ــقاعها ش ــن أص ــق م ــؤمه اخلل ت
. 

واـد وثب ـى األحزان ق  ـى لقوم عل  ـطوب
. 

ــة   ــزان بامس ــا األح ــيون امله ــرى ع ت
. 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 

  ))كلمة احملتفى به(( 
 - ضيف االثنينية    -مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ سعد بن عبد الرمحن البواردي            

 :فقال
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
يء من  امسحوا يل وقبل أن أثقل على مسامعكم بش       .  السالم عليكم ورمحة اهللا   :   أساتذيت زمالئي  -

               مين حماواليت الشعرية، أن أتقدم بالشكر اجلزيل ألخي الشيخ عبد املقصود خوجه، الَّذي دعاين فكر
حبضوري وكرمين حبضوركم، وكان لقاء أحببته ومتنيته منذ زمن طويل، فله الفضل على هذه السابقة،               

 .وله الفضل على هذه املنة، وله الفضل على هذه احلسنة اليت أشكره عليها
 اإلنسان حب، حينما يتجرد من حبه، يتجرد من قلبه، حني يتخلى عن ضمريه يتخلى عن                  -

، ال أدعي ملشاعري أكثر مما      ..عقله، وبني القلب والعقل يتحدد مسار حياة اإلنسان وتتشكل مشاعره         
د يكفي أا حماولة، جمر   ..   إرهاصات طفولية رغم شيخوخة صاحبها     حتتمل يف صياغة شعرها، إن هي إالَّ      

حماولة، لتخطي مرحلة الزحف على اليدين إىل مرحلة السري على القدمني مع الوطن الصغري حيث                 
 :أنتمي كانت هذه األبيات

نـب والفن ـار واخلص ـي غريك األ  ـفف
. 

ــا   ــت خبريه ــي ولس ــا أرض ــبك ي أح
. 



ــت يل ــوطن وأن ــل وال ــتاريخ واأله  ال
                                                            . 

ولكــنك األــى فأنــت حبيــبيت    
. 

ــثمن  ــه ال ــو أن ــيع األرض ل ــيح رب يب
. 

ــناً  ــتاريخ أهــالً وموط ومــن يعشــق ال
. 

 

 : وعن احلب الوجداين مع املعذرة قلت هذه القصيدة-
ــد  ــيم وقـ ــيها تقاسـ ــاقين فـ شـ

. 

ــود     ــن ت ــني م ــل ع ــن يف ك حس
. 

ر أجفــان وخــد شــاطئاه الســم 
                                                            . 

ــا    ــوج ـ ــر املـ ــيون يبحـ وعـ
. 

كـــتلة حـــوراء يف جـــزر ومـــد
. 

ــداق    ــيل يف أحـ ــحى واللـ هاالضـ
. 

ومتاديـــت فلألوصـــاف حـــد  
. 

قـــال ســـلطان اهلـــوى أطـــربتها 
. 

ــود    ــن ت ــني م ــل ع ــن يف ك حس
. 

قلــت دعــين غارقــاً يف وصــفها    
. 

 

 : وعن احللم اجلميل حني يتداعى على صخرة اليقظة املرة-
 حلمت ذات ليلة أنَّ النجوم يف فضائنا مشعة بالنور

 أنَّ الزهور يف فنائنا ندية العطور
 أنَّ الزوايا وسط دارنا تعمرها الطيور
 أنَّ الصباح منذ الح قوض الدجيور

 أنَّ احلروب واحلراب والقنابل.. يلةحلمت ذات ل
 حتولت مجيعها حببنا إىل هياكل

 حتولت بغرسنا وعرسنا إىل سنابل
 إىل صداح عاشق يف لغة البالبل

 أنَّ الدماء أر من ماء.. حلمت ذات ليلة
 نطفئ ا اجلفاف واللهيب والظمأ

 وخنصب السهول والوديان والسماء
 ن يولدون يف احلياةأنَّ الذي.. حلمت ذات ليلة
 يوعدون باحلياة
 يوجدون للحياة

 رؤوسهم مرفوعة اهلامات واجلباه
 أنَّ الدموع وحدها عالمة.. حلمت ذات ليلة

 ال مالمة.. ال انقصام.. ال خصام.. ال كرهاً.. تعين ابتسامة



 طريقهم رفيقهم للحب للسالمة
 أحقادأنَّ السباع مل يعد هلا ناب وال .. حلمت ذات ليلة

 أن اجلياع قصة قدمية ترنيمة األوالد لألحفاد
 أنَّ الضياع مجلة جمهولة نقرؤها يف كتب األجداد

 أنَّ الصراع حط يف تابوته فال حداد
 أنَّ البحار أجلمت فال طوفان.. حلمت ذات ليلة

 أنَّ اجلبال روضت فال بركان
 أنَّ النفوس هذبت فال طغيان

 إلنسانأنَّ احلياة يزهو ا ا
 أنَّ الربيع والغدير والبشر.. حلمت ذات ليلة

 تعانقوا يف قبة القمر
 امسوا يف صحوة السحر
 تراقصوا يف نغمة الوتر

 تعاقدوا على احلياة بالزهر
 وقد غفوت.. حلمت ذات ليلة

 أيقظين من غفويت قذيفة وصوت
 حني صحوت أيقنت أنين أعيش يف سرداب موت

 ..عد ختدعين األحالم أنين صحوتمهما غفوت مل ت
 

 : وأخرياً مع وليمة اجلفاف-
 .املعاناة، حيث التخمة واجلوع، حيث االبتسامة البلهاء، وحيث الدموع..  حيث اإلنسان-

 يا أيها العروس يف موسم اجلفاف
 أيها الزمن، جمدبة جنوعهم

 سخية مجوعهم
 عصية دموعهم

 بال كفن.. ال مثنب.. زفوا إليك يف العراء بال وهن
 هناك أيها الزمن

 يف القارة السوداء عامل ميوت



 هناك أيها احلزن جحافل من البشر من دون قوت
 األم شح ثديها فألقمت رضيعها من جوعها

 مما تبقى عندها من ريق
 ومدت يدها لفلذة من كبد كان غريق.. غريقة كادت

 وألف ألف جسد مهجور تطاله الذئاب والنسور
 ألف ألف شبح مذعور يفزعه الصباح والدجيورو

 يصعقه اهلجران واهلجري
 يثقله املسري واملصري
 هل أشتكيك يا زمن؟

 أشتكي ملن؟
 أشكو لعني أغمضت كي ال ترى موت اجلياع؟
 أشكو ألذن أطبقت من حوهلا رعد ارتياع؟
 أشكو لبطن متخمة أم أشتكي قهر الضياع؟

 هل أشتكي قدر السماء؟
 كو ااعة والظمأ؟أش

 أم أشتكي من يلقمون القمح أفواه البحار؟
 وكأا األجدى به من ساغب يشكو الضرار

 أشكو ملن؟ قل يا شجن؟
 يا كل أوتار الزمن

 إنَّ اجلياع جيندلون على تضاريس املساء
 يف كل يوم موكب باٍك يزف إىل األسى
 وعلى وليمتك اجلفاف تدق أوتار احلزن

 يك، تبكي علينا، تشتكي منا إليناتبكي عل
 تشتكي منا علينا
 ..إننا حنن الزمن

 

 .  معذرة وقد أطلت، والسالم عليكم ورمحة اهللا-



  ))فتح باب احلوار(( 
 :افتتح باب احلوار بسؤال من األستاذ علي املنقري، يقول فيه

لة اإلشعاع الشهرية    هل باإلمكان اإلفصاح عن تلك الظروف اخلاصة اليت تسببت يف توقف جم            -
 عن الصدور؟

 

 :وأجاب احملتفى به قائالً
هـ يف زمن كان العامل العريب يعيش فيه ذروة إحساسه           ١٣٧٥ جملة اإلشعاع صدرت عام      -

بتواجده على مسرح حياته، كانت مرحلة الصراع بني االستعمار الَّذي كانت تطاله جمموعة دول                
ل أن يزيل كابوس االستعمار؛ لذلك كانت جملة اإلشعاع جملة شابة،           عربية، وبني العامل العريب الَّذي حياو     

ولكنها كانت تعيش مرحلة مراهقة فكرية، كان محاسها رمبا كان حاراً وليس دافئاً، ومن هنا حاولت                 
 .فقيل هلا استرحيي، فاستراحت.. أن يكون لساا طويالً أكثر من الالزم

 

 الصحافة املساعد بكلية اآلداب بقسم اإلعالم   أستاذ -ومن الدكتور غازي زين عوض اهللا       
 : ورد السؤال التايل-

 من خالل جتربتكم الريادية واحلية من جملة اإلشعاع اليت صدرت يف املنطقة الشرقية، ورغم                -
قصر عمرها الزمين، فقد أثارت رد فعل يف حرية الرأي، وتركت بصمات واضحة يف مسرية الصحافة                 

ي مدى ميكن أن نضع معايري حلرية الصحافة يف عصرها احلايل، إذا اعتربنا أن               يف بالدنا؛ سؤايل إىل أ    
 احلرية يف مفهومها العام إما أن تكون نقمة أو نعمة كإطار نظري؟

 

 :ورد األستاذ البواردي باجلواب التايل
-       اإلنسان بطبيعته حر، والفكر هو أسلوب طرح ن  لبناء حياته وبناء حريته، وبالطبيعة اإلنسا      ه

عندما حياول أن يعيش حياته جيب أن يكون صادقاً مع نفسه، وصادقاً مع واقعه، وصادقاً مع غريه؛                   
وبالتايل جيب أن تكون حريته حمكومة ذا الصدق، حبيث ال تتجاوز احلدود اليت تطال أو تؤثر على                   

مة بثوابت   حمكو - أيضاً   -حرية اآلخرين؛ أعتقد أن حرية الصحافة هي يف واقعها جيب أن تكون               
 فإذا كانت احلرية كما نفهمها هي حركة التغيري إىل األصلح، فإنَّ           ..  وجدانية وعقلية يف آن واحد    

سالح الصحافة جيب أن يكون على هذا األساس، أما حينما تكون احلرية يف حدود ميش الواقع                  
 .للحرية، ففي رأيي أنه قد يعطي مردوداً سيئاً



 : يقول- احملامي واملستشار القانوين -فقي وورد سؤال من األستاذ عدنان 
 عرفناك شاعراً مبدعاً وعازفاً على قيثارة النغم الشعري اجلميل، الَّذي يهز الوجدان والعاطفة              -
 شاعرنا كيف ميكنه أن يوفق بني شاعريته يف         ن، ومن تلك الصورة اجلميلة نريد أن نعرف مِ        ..واخليال

  التزامه يف إطار نظرية املسؤولية االجتماعية؟إطار إبداعي يف حرية متكاملة، وبني
 :ورد احملتفى به قائالً

ال تناقض بني املسؤولية على اإلطار االجتماعي واملسؤولية على اإلطار الفكري؛            :   يا سيدي  -
هناك شيء امسه رسالة، هذه الرسالة ال ميكن جتزئتها، فاملسار على الواقع االجتماعي هو بناء يف إطار                  

سالة، واملسار الفكري هو نفسه خط مواز هلذا االجتاه، ومها يلتقيان عند نقطة واحدة أو عند                 هذه الر 
هدف واحد، وهو إيصال الفكرة اليت حتراها الكاتب، أو يتحراها املسؤول عن عمله وإيصاهلا إىل نقطة                

ك تعارض بني أن    أنه ليس هنا  ..  فأعتقد اعتقاداً ..  التالقي، حينها يكون هناك التوحد يف إحقاق اهلدف       
 مسؤوالً عن عمل فكري، كالمها      - أيضاً   -يكون اإلنسان مسؤوالً عن عمل اجتماعي، وأن يكون         

 .خيدمان، أو كالمها جناحان لطائر واحد، أو كالمها وجهان لعملة واحدة
 

 :ومن األستاذ عبد احلميد الدرهلي ورد السؤال التايل
 يتمثل بتهديد اهلوية الفكرية والثقافية لألمة العربية         ما هي أكرب خماطر السالم مع إسرائيل، هل        -

من جراء التطبيع، أو التحدي االجتماعي الَّذي ميس العادات واألعراف والتقاليد واألخالق هو                
 األخطر أمام تراخي اجلانب العريب؟

 

 :وأجاب األستاذ البواردي قائالً
ليس هناك شيء امسه العدل أو احلق يف ميزان         نا نعيش يف عامل يدين بالقوة،       املشكلة أن :   الواقع -

 من ميلك القوة ميلك تقرير      فإنَّ..  ما يطلق عليه اآلن الشرعية الدولية، العامل حيترم األقوياء، وعليه          
املصري، والقوة سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو علمية، كلها سالح ميكن أن حيسب له ألف                  

 مستهدفون ومستضعفون   - لألسف   -نا  يب أو العامل اإلسالمي أن    حساب؛ مشكلتنا حنن يف العامل العر     
ومن داخل أنفسنا، فكيف نريد للعامل أو ألعدائنا أن حيترمونا ما دمنا ال حنترم أنفسنا؟ حنن اآلن حنارب                  

 أعداءنا يف أن يقفوا مع أعدائنا       - أيضاً   -أنفسنا أكثر من دولة إسالمية يقتل بعضنا البعض، كيف نلوم           
يف البوسنة أو يف الشيشان أو غريها، علينا حنن املسلمني وحنن العرب أن نصحح أوضاعنا،               :  نا؟ مثالً لقتل

لكم مصاحل  :  سياسي، وأن نقول لغرينا   ..  اجتماعي..  وأن نبين قوتنا يف إطار تكتل إسالمي اقتصادي        
 إن شاء   -ادة، ومنلك   من حيقق مصاحلنا حنقق له املصاحل؛، وأعتقد أننا منلك ال شك اإلر           ..  ولنا مصاحل 



 أمتنا العربية من خالل مؤمتراا أن تعطي نتائج أكثر قوة وأكثر حسماً على                الثقة واليقني يف أنَّ    -اهللا  
 .األقل الحترام حقوقنا وحقوق املسلمني

 

 :ووجه فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين سؤاالً يف سؤالني واستسمحه، فقال
انني مع سالمتكم من االخنراط يف سلكهم، وهل صحيح ما           كيف توصلتم إىل معرفة فلسفة ا      -

 :قاله الشاعر
 للمجانني؟  ما لذة العيش إالَّ-
 . أفيدونا مشكورين-

 :ورد األستاذ سعد البوادري قائالً
يف كتابه فلسفة   )  رمحة اهللا عليه  ( يا سيدي الفضل ملعرفيت للكجا هو ألستاذي أمحد السباعي            -

يت كتايب فلسفة اانني؛ كجا شخصية قد تكون         مفسي معه يف حمرابه، وس    اجلن، وبالتايل حشرت ن   
أسطورية، ولكنها مزيج من اخليال والواقع، ختاطب احلياة وختاطب األحياء بشيء من السخرية الالذعة              
اليت توقظ النيام إذا شاؤوا أن يستيقظوا طبعاً؛ قرأت للسباعي كتابه، ورأيت فيه اتساعاً يف األفق،                  

عداً يف نظرته للحياة وتناوهلا من خالل إطار فلسفي؛ وأنا أعتقد أنين يف يوم من األيام كنت مديناً                    وب
لألستاذ السباعي يف كثري من توجهي الفكري؛ الواقع كجا هذا املشكلة اليت يعيشها السباعي وأعيشها               

       اختالف رمبا يف وضع     بلد، قد تكون مشكلة مشتركة، هناك        أنا، ويعيشها أي كاتب وأي مفكر يف أي
اإلطار للمشكلة، أو يف طريقة تناوهلا، أو يف طريقة طرحها؛ قد طرحتها أنا بأسلوب قد يكون إىل حد                   

 الكجا له الفضل األول     ما خيتلف عن أسلوب السباعي، ولكننا كلنا نلتقي عند حمور واحد، هو أنَّ             
 .واألخري يف كل ما رويناه

 

 :يف يقولاجلزء الثاين من نفس السؤال للض
 هل لسعادتكم صلة قرابة بالعامل اللغوي اجلليل واحملدث واملفسر الشهري، العالمة حممد زاهد               -

هـ، واملعروف بغالم ثعلب الَّذي شرح غريب مسند اإلمام أمحد بن حنبل،            ٣٤٥البارودي املتوىف سنة    
 للغة من حفظه دون كتاب؟وكان نابغة يف حفظ فصيح اللغة حىت اشتهر بأنه أملى ثالثني ألف ورقة يف ا

 :ورد األستاذ سعد البوادري قائالً
البارودي شاعر مصري، وأنا شويعر سعودي، البارودي كلنا نعرفه، فهو أحد             :   يا سيدي  -

القمم، وال أستطيع أقول ملاذا مسي البارودي، ولكنين أستطيع أن أقول ملاذا مسيت البواردي؛ يف عهد                 
 كانت هناك عصابات    -ة قبل أن تكون مملكة وقبل أن تكون آمنة            ملا كانت اململك   -جدنا القدمي   

للسرقة، وكان جدنا القدمي حيمل عصا متينة ويلهث وراء مجله حيتطب، لعل عصابة رأته فحاولت أن                 



تفترسه أن تأخذ ما معه، رغم أنه ما معه إال الفقر؛ طبعاً هناك كان لديه شيء يشبه اخلندق الصغري،                     
الصغري أو احلفرة ورفع العصا املتينة يف اجتاه القوم، تومهوا أا بندقية، فقال بعضهم              نزل يف هذا اخلندق     

لبعض ابتعدوا عن طريق البواردي، البواردي هو الَّذي يطلق البارود، فابتعدوا عن طريقه خوفاً من أن                
 .تصيبهم طلقاته، فسلم وهو ال حيمل باروداً وال يعرف حىت الرمي

 

 :اذ ناصر سلطان الشريف يقولوورد سؤال من األست
 هل من املمكن إذا أسعفتك الذاكرة أن تذكر لنا بعض الزمالء واملدرسني الَّذين زاملتهم                 -

  شرح ابن عقيل كان سبباً يف ترك الدراسة؟وتتلمذت على أيديهم، وهل نستطيع أن نقول إنَّ
 :وأجاب األستاذ سعد البواردي قائالً

لسؤال األول، أدين بالفضل أنا وجمموعة من زمالئي يف مدرسة           أجيب على ا   - أوالً   - دعين   -
وكان رئيس حماكم املدينة املنورة،     )  متعه اهللا بالصحة والعافية   (شقراء لشيخنا اجلليل عبد ايد حسن       

عبد اهللا بن خربوش، وسويلم نافع، وإسحاق كردي،          :  وكان يعاونه أساتذة أجالء، أذكر منهم      
 الَّذين أدين هلم بالفضل يف دار التوحيد، األستاذ جة البيطار العامل السوري             ، ومن األساتذة  ..وغريهم

اجلليل، ويسار البيطار، وعصمت البيطار، وحممد اذوب، والشيخ عبد اهللا اخلياط، واألستاذ إبراهيم             
هم فودة، هؤالء من حتضرين أمساؤهم وهم أصحاب فضل على جمموعة الطلبة الَّذين درسوا وأخذوا علم              

 .منهم
 بالنسبة للشق الثاين من السؤال، ال أعتقد أن هناك بالتحديد كتاباً معيناً، ولكن اإلنسان                 -

 وال أقوهلا تواضعاً بل     -يصاب بعقد تزمحه وتقتل لديه الرغبة، حىت يف تناول الطعام أحياناً؛ وأمحد اهللا              
ي ال أملك احلفظ، وكل مادة متلى        أنين ضعيف الذاكرة إىل درجة ال يصدقها العقل، حىت أن           -واقعاً  
أن هذه   - وقد يكون تفكريي يف ذلك الوقت خطأ          - ألحفظها آخذ فيها صفر، ويف اعتقادي        علي 

املواد اليت نرغم عليها باحلفظ هي تقيد العقل والفكر وحتد من انطالقته وحريته، لو قيل يل هذه                    
 عن الشمس تكلم حبريتك أنت، لرمبا أعطيت        القصيدة مثالً أو هذا املقال مثالً يتحدث عن الربيع أو         

            هذه املادة ألحفظها حرفاً حرفاً      شيئاً قد يكون فيه حماولة تصيب أو ختيب، ولكن حينما تفرض علي 
وبشكل أصم، ورمبا بشكل ال أفهم منه شيئاً، هذه صراحة، راكمت العقد يف نفسي، وأصبحت يف                  

 . أنامالليلة اليت يوافيين صباحها مبواد ذات حفظ ال
 

 :وورد من األستاذ أمني عبد الوهاب الوصايب رئيس حترير جملة بلقيس، يقول
 املتلقي العريب بشكل عام جيد نفسه أمام العديد من اإلبداعات األدبية، هل ترى أن الساحة                 -

متثل األدبية حباجة فعلية إىل كل هذه اإلصدارات اليت أغرقت فعالً املكتبة العربية، ألن البعض منها ال                  



الطموحات الثقافية وال تعرب عن مهوم الواقع العريب؛ يف رأيكم هل نعترب كل تلك اإلصدارات هي                  
 .إضافة جديدة لرصيد اإلبداع الثقايف؟

 :وكان رد احملتفى به على سؤال السائل كما يلي
احلديث ذو شجون، لنملك شيئاً من الصراحة واملصارحة، الكاتب اجلاد، والكتاب           :   يا سيدي  -

 من ندرة هم أصحاب ختصص أو ندرة هلم هذا          اجلاد ال يقرأ، وإن قرئ وفهم ال يطبق، مبعىن أصح إالَّ          
التوجه؛ إذن صاحب القلم اجلاد حينما حياول أن يطبع أو يقذف إىل املكتبة العربية بكتبه وعلى حسابه،                 

 ٣٠٠٠ أحسن الظن يف      نسخة مثالً،  ٣٠٠٠ي، ألنه عندما يطبع     حعليه أن يض  ..  فإنه لن يربح مادياً   
      نسخة لو باع نصفها يعترب هذا ضرب  اً، وبالتايل فهو بذلك سيخسر مادياً، وستعطيه هذه         رقماً قياسي

النتيجة شيئاً من الصدود النفسي؛ ولكن حينما يأيت شخص ما ويتناول فناناً ما ويتحدث عنه وعما                  
،، فمثل هذا الكتاب لو طبع منه       ..يأكل وماذا يشرب، يصوره وهو يغين، وكيف يبتسم، وكيف يتكئ         

 .عشرين ألف نسخة لنفذت يف غضون شهر
 - لألسف   -اب اجلادين يف أزمة، ألنه       إن الكت  - أيضاً   - إذن فالفكر اجلاد يف أزمة، وأقول        -

حىت اآلن أصبح الكاتب اجلاد حماصراً إما أن يكتب مبا يراد أن يكتب، وعليه أن تكون خطاه خطاً                    
 يف العامل أصبحت متحور الفكر، متحوره متاماً        - لألسف   - يكتب؛ والسياسة    ذرة، أو أالَّ  طاً ح واثقة وخ 

وتشكله، إذن فالكاتب إذا مل يكن لديه القدرة على أن يبىن شخصية استقاللية فإنه سينجرف؛ وهذا                 
 .رأيي

 

 :وسأل األستاذ عثمان مليباري يقول
يف "  األدب الشعيب " العامية   ازدياد أدبِ   - ورمبا الحظ الغيور على لغة القرآن        - الحظت   -

صحفنا وجمالتنا السعودية، حيث خصصت مجيع الصحف واالت صفحات يومية كاملة هلذا النوع              
  إنتاجكم األديب اتسم بأدب      وأنَّ رى هل يرضيكم ازدهار أدب العامية يف بالدنا، خاصةً        من األدب، ت 
 الفصحى؟

 :وأجاب ضيف االثنينية على ذلك مبا يلي
ه جيسد الفولكلور جيسد الشكلية     يا سيدي الكرمي جيب أن ال نلغي أدب العامية، ألن          :  أوالً  -

، ومبعىن أصح أن يكون فيه       .. يكون عرضها ليس خمتزالً وخمتزناً      ة أنْ الشعبية بلساا امليسر، شريطَ   
طر  ضمن األُ   ملتزماً - أيضاً   -الوضوح والقبول متاماً كالشعر وكاألدب العريب، جيب أن يكون            

املقبولة؛ هناك شعر شعيب أعتقد أنه جيد ومرادف ومالزم للشعر العريب، بل هناك شعر شعيب ميكن أن                  
تقرأه باللغة العربية، وبالعكس؛ ويف تصوري، سواء كان الشعر العريب أو الشعيب، فهو جيب أن يكون                 



           خيلو من مضامني شعورية فهو ال      ا حينما   شعوراً وأن يرسم لك صورة وواقعاً جيسد لك شيئاً ما، أم
 .شيء

 

 :وورد سؤال من األستاذ عبد اهللا املنصور يقول فيه
 كان لك عمود أسبوعي يف جريدة اليمامة أثناء امتياز والدنا الكبري عالمة اجلزيرة محد                  -

س  وكان هذا العنوان يعاجل مهوم النا      - حسبما أتذكر    -أو مشاكل الناس    ..  مع الناس :  اجلاسر، بعنوان 
هل مجعت هذه املقاالت يف كتيب يذكر        :  ويعرضها للمسؤولني خالل السبعينات اهلجرية؛ سؤايل      

قناديل القلم لكل قارىء؟القارئ احلاضر بأوضاع السبعينات حلوها ومرها، كأديب أشعلت  
 :ورد األستاذ البواردي قائالً

الثقة والتعاون، أذكر   مع أستاذي الشيخ محد اجلاسر كان هناك شيء من           :   يا سيدي الكرمي   -
أنين كتبت معه يف صحيفته اليمامة حينما كانت صحيفة قبل أن تكون جملة، بدأت بالزاوية األسبوعية                 

استمرت زهاء عام ونصف، مث قلت ملاذا أطل من النافذة ملاذا ال أقترب من              "  من النافذة "  :حتت عنوان 
واستمرت "  الباب املفتوح "  :ا عنواناً الباب؟ وهبطت من النافذة ووقفت عند عتبة الباب ووضعت هل          

قرابة أكثر من عام أيضاً، وحينما رأيت الصخب من حويل اقتربت من الناس وعشت مع الناس                   
وأصبحت هذه الزاوية مع الناس تتلقى مشاكل القراء، القارئ يبعث          "  مع الناس "  :ووضعت هلا عنواناً  

كنت أصوغها يف قالب قصة دون أن أشري إىل         يل مبشكلته ومعظمها مشاكل اجتماعية يف ذلك الوقت، ف        
 باسم رمزي؛ إذا كانت هذه املشكلة تطال جهة من جهات الدولة، كالشؤون االجتماعية               صاحبها إالَّ 

 أطرحها بشكل غري مباشر، أو أحياناً بشكل مباشر إىل اجلهة املعنية             - أيضاً   -مثالً، كمحاكم، فإنين    
جدت حالً هلا؛ هذه القصص اليت هي مع الناس هي من ضمن الكتب             لعلها جتد احلل منها، طبعاً أشياء و      

 ".مع الناس" :اليت أشري إليها هنا، وهي موجودة بعنوان
 

 :أما السؤال الصغري فيقول
  ملاذا تستمر يف هجرة الوطن وأنت االبن البار؟-

 :ورد الضيف قائالً
أبداً بالنسبة يل جحوداً أو نكراناً؛      اإلنسان انتماء واهلجرة من الوطن مل تكن        :   يا سيدي الكرمي   -

 أعرف اهلجرة أو االغتراب مبعىن أصح، قد أكون يف بلدي هنا وأنا خارج إطار وطين،                - أوالً   -دعين  
فأكون مغترباً، أي أنين ال أشاركه يف بنائه االجتماعي والفكري، إذن فأنا مغترب حىت لو كنت يف                   

 األميال، ولكين مشدود إىل وطين بعملي أو بقلمي،          أقدس مقدساته هنا؛ وقد أكون على بعد آالف        
فأنا كنت يف   ..  هذه من الوجهة العامة أما وجودي يف مصر، يف الواقع          ..  فإذن أنا موجود يف وطين    



بريوت مث انتقلت إىل مصر، وحبكم عملي يل أوالد، هؤالء األوالد التحقوا باجلامعات واملدارس                 
ا يف عنق الزجاجة، ومنهم من يقترب من عنق الزجاجة، ومن            الثانوية، وهم اآلن يكادون أن يكونو     

الصعب أن أعطيهم صدمة وأنقلهم من هناك إىل مدارس هنا ختتلف كثرياً يف مناهجها ويف أسلوا؛ إذن                 
 .أوالدي كانوا معي واآلن أنا معهم

 

 :وألقى الدكتور زاهد زهدي ثالثة أبيات هي
وللجـــــواب مرتجــــى 

. 

ــا   ــيان واحلجـ ــا ذا البــ يـ
. 

ــا   ــاين جللجــ ــى لسـ علـ
. 

إنَّ ســـــؤاالً حمــــرجـاً  
. 

ــا  ــىن الكجـ ــيدي معـ ياسـ
. 

ــنا    ـــرح لـ ــآلن مل تشـ لـ
. 

 :فرد الضيف قائالً
كُجا؛ أعتقد أن أستاذنا السباعي ابتكره، هذه شخصية           ىت أنا أجهله هذا الَّذي يدعى       ح -

أسطورية واألساطري ال ختضع ألسلوب املنطق، اإلنسان حينما يريد أن يكتب قصة عن عفاريت خيترع               
 أمساء تشبه اهلذيان، إذن أعتقد أن الكجا ليس تعريفاً امسياً لشخص واقعي، وإمنا هو اسم رمزي                  

 .لشخصية رمزية أراد أن يتحاور معها
 

 :وتدخل عبد املقصود خوجه قائالً
 أستميح أستاذنا البواردي، فالكجا هناك ما يضيف للتعريف عنه أستاذنا حامد مطاوع، ولدي              -

بعض املعلومات إذا مل ترد يف كلمات األستاذ حامد مطاوع، سأكون أنا بالتايل املتكلم الثاين عن                   
 .الكجا

 :ستاذ حامد مطاوع فقالوأجاب األ
 الكجا ليس رمزاً لكنه شخصاً كان موجوداً، وكان يطلق عليه الكجا ألنه كان ساخراً وكان                -

يشتغل يف التبليط، وكان يسكن يف املسفلة، وكان جيوب الشوارع وخلفه جمموعة من األوالد الصغار،               
 االجتماعي يف ذلك الوقت؛      غالباً هي استهزاء باالعوجاج   ..  يرددون ما يقول من فلسفة ساخرة      

اقتبس هذه املعاين اليت كان يتصف ا الكجا، واعتربه شخصية تصلح أن            )  يرمحه اهللا (فاألستاذ السباعي   
 .يبين عليها أفكاره الساخرة، واقتدى به أستاذنا البواردي

 

 :غري أن عبد املقصود أضاف إىل ما قاله األستاذ حامد مطاوع قائالً
 عرفت الكجا وهو شخصية كما عرفه األستاذ حامد مطاوع، شخصية            أحب أن أضيف أنين    -

 .كاريكاتورية، كان أحدباً قصري القامة، له شكلٌ مميز، عندما تنظر إليه ال متلك إالَّ أن تضحك



 :فقال البواردي
 . إذن هذا يذكرنا بأحدب نوتردام-

 

 :وألقى األستاذ علي حممد الشهري أبياتاً شعرية ذه املناسبة هي
  بسم اهللا-

 مجعت أطراف الشوارد
 من كل رحال ووارد
 حييت أهالً يا بواردي
 شبل الصناديد البواردي

 

 . وهذا طبعاً يذكرنا بأن جدك كان بواردي-
 . وشكراً-

 

 :وسأل األستاذ عجالن أمحد جابر يقول
 أننا حنن   -اً   أخري - يف إحدى قصائدكم اليت تلومتوها على أمساعنا شكومت الزمن، مث اتضح              -

؛ وقد وصلتم إىل تلك النتيجة      ..الزمن الَّذي سبب لألمة تلك املشاكل من الفقر، واحلروب، والطغيان         
 أن توضحوا رؤيتكم حول مشاكل األمة،       - وبكل صدق    -أرجو  :  بعد أن صحومت؛ سعادة الشاعر    
 .وما هو احلل العملي؟ وشكراً

 

 :وأجاب احملتفى به قائالً
أعتقد أن هذا السؤال كل واحد منا يدركه ويعرفه ببساطة، فكل فرد يف              :   يا سيدي الكرمي   -

األمة مسؤول، األب واألم مسؤوالن عن أبنائهما وبناما، والطبيب مسؤول عن مرضاه، واألستاذ               
فاحلياة :  مسؤول عن تالميذه، والعامل مسؤول عن مصنعه، واملزارع مسؤول عن مزرعته، ومبعىن أصح            

: اعي يقوم على التعاون، وعلى التنسيق، وعلى توحد التوجه لبناء الصاحل العام؛ إذن            كلها تكافل اجتم  
أعتقد يا سيدي الكرمي عندما نقول الزمن، الزمن ليس شيئاً ملموساً، الزمن هو معيار للتاريخ تنتهي                  

يكه ومنلك  مرحلة وتأيت مرحلة، ولكن حنن الزمن، ألننا حنن الَّذين نصوغ الزمن، حنن الَّذين منلك حتر               
حىت جتميده؛ إذن اإلنسان هو العنصر الفاعل العامل الَّذي ميلي إرادته على الزمن، ويعطي البصمات                
لتارخيه على لوحاث الزمن؛ إذن الزمن أنا وأنت واآلخرون، ألننا حنن حصاد الزمن، وما مل يكن للزمن                 

 .حصاد يثمر ويعطي فهو إذن زمن ميت
 



 :رمحن الشنقيطي املدرس يف كلية املعلمني جبدةوورد سؤال من األستاذ عبد ال
 من املعلوم أن شعرنا الشعيب يقوم على التفعيلة الداخلية املستمدة من روح البيئة والعصر، أود                -

 .التفضل بإبراز هذا اجلانب يف شعرنا الشعيب، مع إحتافنا مبثال لذلك
 :وأجاب األستاذ سعد قائالً

صدقين أنين لست شاعراً شعبياً، وال      ..  ءاً عرف قدر نفسه   رحم اهللا امر  :   يا سيدي الكرمي   -
فاملعيار الَّذي ينطبق على الشعر العريب      ..  أستطيع أن أفيت مبا ال أعرف؛ ولكن من باب االجتهاد فقط           

ينطبق على الشعر الشعيب، مبعىن أن هناك إيقاعاً وجرساً موسيقياً حيكم انضباط البيت، حبيث ال تكون                 
ا يسميها بعض الناس، وال يكون فراغ أو خواء يف املعىن؛ إذن عندما يكون له إيقاعه،                هناك مطبات كم  

 .، أعتقد أن هذا هو املطلوب..وله خصوصيته، وله فكرته، وله جرس موسيقي، ويعرب عن حالة شعبية
 

 :وسأل السائل نفسه السؤال التايل
 ب عائقاً لعملية اإلبداع األديب؟ هل تعدون االلتزام باملعاين القاموسية يف إطار عامل األد-

 :وأجاب األستاذ البواردي قائالً
 اإلبداع يا سيدي ليس حروفاً، احلروف هي أداة لطرح اإلبداع، اإلبداع هو حصيلة تنمي                -

 هو الكرت، أما    - قبل كل شيء     -وتصقل وقبل هذا كله توجد كموهبة تعطَى لإلنسان؛ إذن اإلبداع           
يت يصب فيها هذا الكرت، مبعىن أن اللغة العربية هي أداة طرح، إمنا اإلبداع              فهي القوالب ال  ..  احلروف

هو أن أستطيع أن أجدد، وأن أبدع، وأن أعطي صوراً جديدة مل تطرق، وأتناوهلا بزوايا جديدة مل                    
تتناول، وأن أضيف؛ ألن اإلبداع هو إضافة قبل كل شيء، ميكن لكل إنسان أن يكون مبدعاً، ويأيت                  

ويقول أنا مبدع، ولكن هذا املبدع األخري مل يضف شيئاً إىل ما أبدعه األول، إذن ليس                 شخص آخر   
 .مبدعاً، اإلبداع هو إضافة وأي عمل ليس فيه إضافة فهو ليس إبداعاً

 

 :ومن األستاذ عبد السميع حممد راضي ورد السؤال التايل
 هذه املؤلفات    كيف لك أن تكون ضعيف الذاكرة سريع النسيان حسب قولك، ولك كل             -

 حسب الترمجة اليت مسعناها الليلة وكلها تعتمد على الذاكرة وعمق الفهم، هل لنا أن نفهم ذلك؟
 :وأجاب احملتفى به قائالً

 نقمة، ولكن أعتقد أن     - أيضاً   -ضعف الذاكرة قدر ما يكون نعمة فهو        :   يا سيدي الكرمي   -
رصد حىت ال تنسى، ألنه ليس هنا خمزون يف          الَّذين يعيشون ضعاف الذاكرة فهناك اهتمامات هلم ت        

 القلم والورقة   الذهن ختزن فيه هذه األشياء وتعتمد على ذاكرتك فيها، إذن ليس لك سالح إالَّ                
  ليست خمزوناً إالَّ   - كما قلت لك     -تسجلها يف مفكرة وتعود إليها حينما حتتاجها؛ إمنا الذاكرة           



ميلكها ذاكرته تكون يف هذه الورقة أو الكتيب الصغري         لشخص مستعد ألن حيتفظ ا، لكن الَّذي ال         
 إهلامية، سواء فكرة قصيدة أو      - طبعاً   -الَّذي يرجع إليه كلما أراد أن يطرح فكرة؛ األفكار تأتيه            

فكرة كلمة تطرق بابه أحياناً، حيلم ا يف الليل ويستيقظ ويرصدها، أحياناً يكون يف الشارع ويسمع                 
 مدخل لقصيدة، إمنا الذاكرة ليست ضرورة أبداً أن تكون مصدر            -أيضاً    -كلمة يلتقطها تكون    

 .العطاء دائماً
 

 :وسأل سعادة األستاذ عبد املقصود ضيفه قائالً
 كماً هائالً يصل إىل مثانية      - كما أرى أمامي     - طبع لكم ستة عشر كتاباً، وحتت الطبع          -

م هلذه الكتب حىت اآلن، ومن العناوين اليت        وعشرين كتاباً، ما هي األسباب اليت أدت إىل عدم نشرك         
 .مسعناها كتب ذات مضمامني يف علوم شىت وبعناوين ملفتة للنظر؟ سؤال حيتاج إىل إجابة

 

 :ورد احملتفى به على مستضيفه قائالً
 .. يا سيدي-

ــيدا  ــار املق ــنار احلم ــك ال ــاءت ل أض
                 .                                            

ــاً   ــيس لعلم ــبد ق ــا ع ــراً ي ــد نظ أع
. 

 

 كتيب اليت مل    إنين أكرر نفسي، إنَّ   :   أعد قراءة ما حتت هذه العناوين ستجد اإلجابة، قلت لك          -
ناوين براقة ورائعة جداً، رمبا أطبعها يف ورق        تطبع ال تضيف جديداً بالنسبة لكتيب اليت طبعت، نعم الع         

ال جتد هناك فارقاً، إذن ال أضيف    ..  جيد جداً وطباعة أنيقة، ولكنك تقرؤها وتقرأ ديواناً أو كتاباً سبقها          
 .اً كيفيشيئاً، قد أضيف كماً عددياً ولكن ال أضيف كماً

 

 :ويعود احملتفي ليسأل احملتفى به قائالً
العناوين اليت أراها أمامي ختتلف عن مضامني       ..   قد يكون هذا تواضع الكبار     : يا سيدي الكرمي   -

وسعد البواردي عرف فيلسوفاً، ال أعتقد أن الكتب هي تكرار للكتب اليت حتت             ..  الكتب اليت طبعت  
الطبع، ال بد أن تكون هناك إضافة، لندع األمر تكون حجته منه وفيه، لنطبع كتاباً أو كتابني ونترك                   

اماً، وهو   كتاباً، هذا عمل أنا متأكد أنك بذلت فيه ليايل، وأي           ٢٨ألن هذا كم كبري     ..  ئ احلكم للقار
 .عملٌ يصل إىل درجة األعمال الشاقة

 

 :وأجاب احملتفى به
أوالً جيب أن ال تنخدع بالعناوين، فاخلبثاء خيتارون عناوين الفتة للنظر ال أكثر             :  يا سيدي الكرمي  

 ..وال أقل



 :تفي وقالوتدخل احمل
 سعد البواردي مل يكن خبيثاً وإمنا كان دائماً ذكياً فيلسوفاً، ابتدأ من الكجا، وأنا بالذات                  -

 أوليات،  أمحد السباعي كان علَماً كما نعرف، وكان علماً بارزاً، وكان صاحب           ..  ركزت يف كلميت  
ومعىن هذا أننا أمام    ..  بريواعترافك بأنك تتلمذت يف األوليات على األستاذ السباعي هذا شرف ك           

 وهو ذه املناسبة صديق والدي منذ الطفولة كما ذكر          -)  رمحة اهللا عليه  (مدرسة كبرية، ألن السباعي     
 السباعي كان مدرسة، تلمذتك يف مدرسة السباعي مل تأِت من فراغ، تحدثُك             -يف كتبه وكما أعرف     

 -، كنت   ..خرة، واملواضيع اليت كنت تتكلم عنها     عن الكجا، وفلسفتك اليت عرفناها يف مقاالتك السا       
 تأيت باجلديد، وتتكلم باجلدية عندما تشاء، وتتكلم بالسخرية عندما تريد املواربة، ولكنك               -دائماً  
شهادة أنك  ..   ذلك املواطن الصادق الَّذي تعاملت مع الكلمة، وأشهد شهادة صادقة          - دائماً   -كنت  

 . االحترام، ألنك تعاملت مع الكلمة باحترام وبصدق ومبوضوعيةكنت ذلك املواطن الَّذي تستحق
 

 :وسأل احملتفى به احملتفي قائالً
  ما هو املطلوب؟-

 

 :ورد احملتفي يقول
 املطلوب أن نرى من كتبك ما يطبع، وإذا أردت أرجو أن تتفضل مشكوراً وتعطيين كتاباً، أو                 -

قد ال تعلم ما يسمى     ..  الطريق، ولكن لنا مع االثنينية    كتابني، ليست صنعيت النشر وال أتكسب من هذا         
كتاب االثنينية، وليست وقائع االثنينية اليت تطبع، وهي ملن ال يريد أن ينشر كتبه، وهناك ما يفيد األمة                  

 .ويفيد القارئ نطبع كتبه
 

 :فرد الضيف قائالً
 . يسعدين ويشرفين واهللا-

 

 :فقال احملتفي
أنتظر منك أن ختتار ثالثة كتب لنطبعها مث نرى حكم القارئ عليها،              إذن من هذا املوقع أنا       -

 .ولنا موقف بعد ذلك
 

 :فأجاب احملتفى به بقوله
 .  وهو كذلك-



  ))ختام األمسية(( 
 :فقال احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه وهو خيتتم األمسية

سعيد بلقائكم  ..  رتنا راحبة إن شاء اهللا     أحسن اهللا إليك، وأنا أعتقد أنه ذه األمسية كانت جتا          -
مجيعاً، وأكثر سعادة بأخي وأستاذنا الكبري األستاذ سعد البواردي، الَّذي جتشم مشقة عناء السفر                 

 .للحضور إلينا، فحضوره مشكور ومقدر، وأهالً وسهالً ومرحباً به دائماً، وأنا أنتظر الكتب الثالثة
قادمة مساحة مفيت تونس الشيخ خمتار السالمي، وأسعد أن           ضيفنا يف االثنينية ال     وأذكر أنَّ  -

 .نكون مبعيته، وأمتىن لكم وقتاً طيباً
 مث قدم احملتفي لضيفه لوحة تذكارية، وبعد ذلك انصرف اجلميع إىل موائد الطعام ليتناولوا                 -

األسبوع طعام العشاء، شاكرين مقدرين لصاحب االثنينية أرحييته، ونفوسهم تتطلع إىل امللتقى يف                
 .القادم
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