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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 .عريف احلفل األستاذ حسني بافقيه يرحب بالضيف، ويقرأ سريته الذاتية
لرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي أنزل الكتاب ومل جيعل له عوجاً،والصالة والسالم على             بسم اهللا ا  

 .النيب املصطفى وآله وصحبه املستكملني الشرفا
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: أصحاب املعايل والفضيلة والسعادة

 تشري إىل   ،خ منظومة متكاملة  يف ليلة من ليايل الوفاء، ويف أمسية من األمسيات اليت تعيدنا إىل تاري            
البنى األساسية اليت قامت عليها احلركة األكادميية واجلامعية يف اململكة العربية السعودية، يف هذه الليلة               

ذا النادي الكرمي أن تكرم احلركة األكادميية يف بالدنا ممثلة يف رمز من رموزها، هذا                   تود االثنينية 
هده ووقته لبالده ولطالبه وللعلم والثقافة، أعطى الشيء الكثري وما           الرمز الذي أعطى من عمره وج     

أمحد خالد البديل حديث عن كوكبة مباركة من        .  زال يف عنفوان عطائه ويف أوج جمده، واحلديث عن د         
أبناء هذه البالد اليت كان اهللا سبحانه وتعاىل هيأها ألن تكون قائدة هذه األمة، وأن يكون أبناؤها هم                   

 .علم والثقافة والفكررسل ال
             أن يتبادر إىل    وحينما نعود بأذهاننا إىل تلك املرحلة املبكرة من ثقافتنا وحياتنا اجلامعية البد 

أذهاننا تلك الصورة اجلميلة من صور الكفاح، من صور تسجيل الوعي، لكي نسجل امسنا يف ساحة                 
منصور .  أمحد الضبيب، د  .  د:  ساتذة الكبار ليست باهلينة ويف معترك صعب، تتبادر إىل األذهان أمساء األ         

حممد عبد الرمحن الشامخ، والدكتور أمحد البديل، وكوكبة أخرى يف جماالت خمتلفة يف               .  احلازمي، د 
 .العلم واألدب

وضيف االثنينية هذه الليلة ليس بالغريب على كل من اشتغل بالعلوم العربية واإلسالمية، فهو               
 . مشهورأستاذ جامعي عريق وأكادميي

 : وهنا نقدم حملة موجزة عن السرية الذاتية لسعادة الدكتور احملتفى به
 .األستاذ الدكتور أمحد خالد بن حامد البديل :اإلسم -
 .هـ١٣٥٤ ولد مبكة املكرمة سنة -
 .هـ١٣٧٠ نال الشهادة االبتدائية من دار األيتام مبكة املكرمة سنة -



 .هـ١٣٧٥مبكة املكرمة سنة  نال شهادة املعهد العلمي السعودي -
قسم اللغة العربية بتقدير    /  جامعة القاهرة /  من كلية اآلداب  )  ليسانس( نال الشهادة اجلامعية     -

 .هـ١٣٧٩جيد جداً عام 
 .هـ١٣٨٠ عين معيداً بقسم اللغة العربية وآداا بكلية اآلداب جامعة امللك سعود عام -
 يف اللغة الفارسية وآداا يف      ةى درجة الدكتورا  هـ إىل لندن للحصول عل    ١٣٨١ ابتعث سنة    -

 .مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية جبامعة لندن
عام )  إيران( يف األدب واحلضارة الفارسية من جامعة طهران          ة حصل على درجة الدكتورا    -

ن دور الشعر الفارسي يف الدعاية املذهبية يف إيرا       (  :هـ، وكان عنوان الرسالة بالفارسية    ١٣٨٦
 ).من القرن اخلامس إىل القرن السابع اهلجري

جامعة امللك سعود يف    /  كلية اآلداب /  ة الفارسية وآداا بقسم اللغة العربية     ـ عين مدرساً للغ   -
 .هـ١٣٨٦ /٢ /٢٣

-هـ١٣٩٩ /٩ /١٢ي إىل درجة األستاذية يف قِّ ر. 
 

 النشاط العلمي
شرت الترمجة يف جملة    ارسية إىل العربية، ون   من الف )  إيران يف العهد التجاري   ( ترجم كتاب    -١

 ).الزال الكتاب خمطوطاً(هـ ١٣٨٩هـ حىت عام ١٣٨٨منجمة من عام " املنهل"
للكاتب اإليراين الشهري صادق هدايت من الفارسية إىل العربية         )  البومة العمياء ( ترجم قصة    -٢

 ).الزالت خمطوطة(
لفارسية إىل العربية، وطبعت ضمن نشريات جامعة       رو القبادياين من ا   س ترجم رحلة ناصر خِ    -٣

 .هـ١٤٠٢امللك سعود عام 
 ).الزال خمطوطاً( "دراسة بعض الترمجات العربية لرباعيات اخليام"ف كتاب  ألَّ-٤
بالرياض "  كل ثالثاء "اليت كانت تصدر أسبوعية     "  اجلزيرة" عين حمرراً للصفحة األدبية جبريدة       -٥

 .هـ١٣٩٠ هـ حىت عام١٣٨٩من عام 
 

 النشاط اإلداري
عندما أنشئ ذلك القسم عام     /  جامعة امللك سعود  /   أول رئيس لقسم اإلعالم بكلية اآلداب      -١

 .هـ١٣٩٢
 .هـ١٣٩٥هـ حىت عام ١٣٩٣ى رئاسة قسم اللغة العربية من عام  تولَّ-٢
 .هـ١٣٩٦هـ حىت عام ١٣٩٥ وكيالً لكلية اآلداب من عام -٣



 .لرياضي باجلامعة رئيساً عاماً للنشاط ا-٤
 .هـ١٣٩٨ كان عضواً يف اللجنة األوملبية السعودية حىت عام -٥
 .هـ١٤٠٥هـ حىت ١٤٠٢ عني مديراً ملعهد اللغة العربية لغري الناطقني ا من -٦
 .هـ١٤٠٢ حصل على وسام االستحقاق من الدرجة األوىل عام -٧

 

 : لْقصود خوجه كلمة فليتفضولصاحب االثنينية األستاذ عبد امل: أيها احلفل الكرمي
 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

م على خري خلقك،    ي وأسلَّ  كما ينبغي جلالل وجهك، وعظيم سلطانك، وأصلَّ        همأمحدك اللَّ 
ك، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرينحبيبك، ونبيك، وصفي. 

 : األحبةاألخوة
             كَهذه أمسية أحسبها ستكون عرساً من أعراس اللغة العربية، وحنن إذ نم من خالهلا أحد    ر

رجاالت التعليم اجلامعي يف بالدنا وهو األستاذ الدكتور أمحد خالد البديل، ونرحب أيضاً بزمالئه                 
ت عبد  نصاري، وعز ب األ منصور إبراهيم احلازمي، وعبد الرمحن الطي      :  األفاضل األساتذة الدكاترة  

رايب احلارثي، وحممد سعيد الشعفي، ومحزة قبالن املزيين، واألستاذ عبد اهللا بن            اب، وفهد الع  ايد خطَّ 
حيلقَد احلُ م  . كَفإننا نم وبكم مجيعاً يف               ر ًم أيضاً اللغة العربية ممثلة يف هؤالء األكارم، فأهالً ومرحبا

 .ة حب وتقدير وبر بلغتنا اجلميلةالدكون ِقهذا العرس الذي نتطلع إىل أن ي
وضيفنا الكرمي ليس غريباً عن هذا امللتقى الذي يشرف بتكرمي العلماء واألدباء واملفكرين، فقد              

ِعسد              مة، وحنن نسعد به    ظْنا به من قبل، عندما شارك يف حفل تكرمي سعادة األستاذ الدكتور نذير الع
    اليوم ضيفاً عزيزاً بني حمب   يه وإخوانه الذين يكن   م يف سبيل اللغة العربية كل حب ومودة       ون له وملا قد .

فقد شارك مشاركة فاعلة يف وضع جسور التواصل بني اللغة العربية وشقيقتها اللغة الفارسية، ذات                 
 يف  افة، والتراكيب اليت تدل على إعمال الفكر      اآلداب الراقية، والتاريخ الطويل يف صناعة الكلمة الشفَّ       

 يف   وكبريةً  هامةً ر الترمجة مع أي لغة ميثل خطوةً       سوال شك أن جِ   .  استخالص أمجل الصور املبتكرة   
سبيل االنفتاح على أفكار اآلخرين، وتقدمي أحسن ما لديهم إىل القارئ العريب الذي يتطلع دائماً إىل                 

 .اجلديد يف عامل الكلمة شعراً ونثراً
، ومل تقم اجلامعة    ضل بترمجتها ضيفنا الكرمي مل تزل خمطوطةً      والشيء املالحظ أن الكتب اليت تف     

 إىل املكتبة العربية، وقد تعين الكثري بالنسبة للدارسني يف           طيبةً بطباعتها حىت اآلن، رغم أا متثل إضافةً      



ة العلمية،  وأمتىن أن جتد طريقها إىل النشر باذن اهللا نظراً ألمهيتها من الناحي           .  جمال اللغة الفارسية وآداا   
والثقافية، ولكوا امتداداً لسلسلة كادت تنقطع يف عصرنا احلديث بسبب التوجه الثقايف الذي ابتعد               
عن الشرق، والتفت ناحية الغرب يف شيء من االنبهار، ناسياً أو متناسياً أن مصدر الثقافات الغربية                  

 .نابع من الشرق وأصالته
وادة فيها باعتبارها الوسيلة اليت      تواجه حرباً ال ه    -ألحبة   كما تعلمون أيها ا    -إن اللغة العربية    

وبإعاقة هذه الوسيلة أو تعطيلها بأي شكل من األشكال ميكن           ..  متهد الطريق إىل الولوج يف اإلسالم     
ل لتصديع اللغة العربية،    بوقد عمل البعض جهدهم مبختلف الس     ..  تقدمي خدمة جليلة ألعداء اإلسالم    

ث على أنقاضها، مبا    دحتسم املوروثات األدبية وإقامة أي شيء م      دة، أو ه  يع العامي سواء عن طريق تشج   
   ذَّج الذين اندفعوا وراء هذه            يبعد الناس عن تذوق مجاليات اللغة وموسيقاها الداخلية، وهناك بعض الس

   اذ، غري عابئني باللَّ   الظواهر ذات الربيق األخب املتأجج حتت نورها، ولوال      هتصد ي عبة من ذوي   ص
           الفضل، والعلم، وقوة الشكيمة، ومعرفة ما ترمي إليه هذه الدذَوات املشبوهة، لَ  عت اللغة أو   و

 هلم من أشواك يف      هلم اجلو، ويتمكنوا من غرس ما يروق       وفُب عليها األعادي ليص   تضعضعت، وتكالَ 
 .طريق الدعوة إىل دين احلق

ليات اللغة العربية على وجه اخلصوص، تقوم بدور فاعل يف ختريج            وحنمد اهللا أن جامعاتنا، وك    
الرجال الذين سيتمكنون مبشيئة اهللا من مواصلة اجلهاد يف طريق احلق، لتأتلق اللغة العربية من جديد                 
على يد جيل من الشباب الذين يتمسكون باملبادئ السامية اليت تعلموها من أساتذم األفاضل الذين                

ع من ضة تقوم    و هناك أمجل وال أر    وليس.  لني يف ضيفنا العزيز وصحبه الكرام     يوم، ممثَّ حنتفي م ال  
           د عرب شرايني   على يد الشباب املتخرجني من اجلامعات، مصانع الرجال، وبوتقة العقول، واألمل املتجد

مل تعرف الور والركود والتخثُّهن. 
حني حبصافة   ميكن الولوج إىل بوابة املستقبل متسلِّ      وذه الشموع فقط، وعلى عربة اللغة العربية،      

         ا للتعامل مع       كَلَالفكر، وأصالة التراث، وال سبيل إىل ذلك إال بتقوية مة اللغة العربية، ومعرفة أساسيا
 .النصوص من منطلق الوعي التام واإلدراك الكامل ألبعادها ومراميها

ويل لغاا الكثري من العناية والرعاية، فاالجنليز      ، ت واملالحظ أن شعوب الغرب اليت انبهر ا البعض       
به مكاناً يف سجل اخللود، وهكذا فعل األملان          تر كَ طْ س  شكسبري، ومنحوا كلَّ   يملِْووا لِ رخمثالً أَ 

لون من قيمة اللغة العربية حىت       قلِّوبالرغم من ذلك ي   ..  هماِدقّام وشعرائهم ون  توالفرنسيون مع كُ  
 الوسيلة  هاً فيها حبد ذاا، ولكن ألا متثل كما ذكرت        ر فيستطيعون القفز عليها، ال كُ     ةًتصبح كسيح 

الوحيدة للوصول إىل الكتاب العزيز، واإلسالم احلق، الذي أصبح ميثل خطراً على احلضارة الغربية                



ن يعمالن على   يبطْة، خاصة بعد زوال احلرب الباردة، وظهور املواجهة بني اإلسالم والغرب كقُ            لّنحاملُ
 .فرض هيمنتهما على الكرة األرضية

              ك األساسي لكثري من الشعوب،      لقد ثبت مبا ال يدع جماالً للشك أن الدين ما زال احملر
م يف  وبالرغم من مرور أكثر من نصف قرن من اإلحلاد املنظَّ         ..  واالنفعاالت، واألفعال، وردود األفعال   

جأة القوميات اإلسالمية اليت حتاول أن تكتسب أرضية تنطلق منها إىل           االحتاد السوفييت سابقاً، ظهرت ف    
 عوامل أريف ظل الدميوقراطية الوليدة، وكذلك األقلية اليت أرادت إنشاء دولتها اإلسالمية يف الغرب              حب 

     ة األمم املتحدة، والنظام    لَّظَى التصفيات العرقية والدينية حتت مِ      األورويب، فوجدت هذه وتلك أعت
يف مثل هذه الظروف القاسية ينبغي أن نعي         ..  ق له مثيل  ِبسلعاملي اجلديد، ووسط تعتيم إعالمي مل ي      ا

            الدور اهلام املناط باللغة العربية، ومكانتها يف املستقبل القريب، فاإلسالم على وك صدام رهيب مع    ش
قوى الشر اليت تتربوقت ليس بالقصريصت باللغة العربية منذ ص به الدوائر، واليت ترب. 

وقد آن األوان لتدارك ما فاتنا، ولننهض مجيعاً بلغتنا العربية اجلميلة يف خمتلف جماالت العطاء                 
دين األموي والعباسي، حني    هيادي الذي قامت به يف السابق يف الع       م الترمجة بدورها الر   قُتاإلنساين، ولِ 

 ارتادت عإلسالمية والعربية، ونقلت للعربية بعض اإلبداعات      ق العامل الغريب ونقلت إليه احلضارة ا       م
ضت تلك  كاً للجميع، ومتخ  لْالغربية دون حساسيات عرقية أو دينية، حىت أصبح الفكر اإلنساين مِ            

 .ت العامل، وتركت أثراً باقياً إىل يومنا هذات أنوارها وعمعرة يف عامل املعرفة شواجلهود عن ثَ
 

 الوئام حمل   داً تلك الثورة يف مقْبل أيامنا إذا تضافرت اجلهود، وحلَّ         جمدى  رنوليس مبستبعد أن    
   اخلالفات اجلزئية اليت تِصع          ِبأْف باألخضر واليابس، يف وقت أحوج ما نكون فيه إىل ر الص د ع والسر ي

 اخلطوة األوىل   وأحسب أن العناية باللغة العربية ستكون مبشيئة اهللا       ..  ماً يف طريق التقدم واالزدهار    دقُ
قابيلها وتبعاا من أجل املصلحة العامة العليا       ر، وجتاوز املرحلة الراهنة بكل ع     يلتأطري هذا التوجه اخلَ   
 .للعامل اإلسالمي كله

 

   أشكر لكم أيها األحب         ب مرة  ة تلطفكم باالستماع رغم اإلطالة اليت فرضت نفسها فرضاً، وأرح
 . يف رحاب اللغة العربية يف حاضرها ومستقبلها سعيدةً لكم أمسيةًأخرى بضيوفنا الكرام، متمنياً

 القادم سعادة األستاذ األديب والصحفي الكبري عبد اهللا         )االثنينية(وأحب أن أشري إىل أن ضيف       
 يف مسرية الصحافة السعودية، فمرحباً بكم        مضيئةً أمحد الشباط، وهو غين عن التعريف، ويشكل عالمةً       

ر الذي غرستم بذرته وتعهدمتوه بالرعاية والعناية، حىت مسقت دوحته            التواصل اخلي وبه يف مسرية    
 .وأصبحت على ما تتمنونه من نضارة واء
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
ب، وذه الصفوة املباركة،     بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد اهللا الذي أكرمنا ذا اللقاء الطي            -

ترافقنا يف احتفائنا الليلة بأستاذنا وزميلنا األستاذ الدكتور األخ أمحد خالد البديل، وقد فرحت وأنا                 
 :ألتقي م الليلة كأنين بالشاعر يقول

ـــدعان بظُـــند أالَّ تالقـــيايعالـــب 
                  .                                           

   ــتيت ــع اهللا الش ــد يجم ــدمايوق ن بع
. 

 

        يبت م، ولكين اللقاء ألن هذه الصفوة من أساتذة        وأحسست بدفء عجيب وأنا ألتقي 
 :األدب واللغة والنحو، وكأين أمتثل وليداً وهو يقول

 

وي يلوك لسانه   ح بن تس، وأنا أساساً لَ   )١()شى صعود املنابر يف انتظار اللحن بعد اللحن       كنت أخ (
فلكم أن تتخيلوا هذه اهليبة اليت تنتابين وأنا أحاول أن أكون مع هذه              .  وال حىت سليقي أقول فأعرب    

        الكوكبة، غري أن الدفء الذي أشعر به ضي ع ههم ورأيناهم  بة اللقاء، ألن هؤالء الرجال عاصرنا      ي
د والبناء قادةً     يتدرجري على أيديهم           جون يف مدارج اللفكر واألدب، وأراد اهللا سبحانه وتعاىل أن ي 
يف تأسيس أول جامعة يف هذه البالد جامعة امللك سعود، وكنت يومها طالباً من الطالب، وقد                  اخلري 

هاب عزام رمحة اهللا عليه، معايل       حضروا كمعيدين فتذكرت أولئك الرجال أمثال األستاذ عبد الو         
رضا عبيد، األستاذ عبد    .  عبد اهللا الوهييب، د   .  الشيخ ناصر املنقور، والدكتور عبد العزيز اخلويطر، د       

          فها ووقفْ لْاهللا النعيم، كل هؤالء الرجال الذين أسسوا هذه اجلامعة ووقفوا خ  وة معهم حىت   فْت هذه الص
 . وسط تلك العواصفاستطاعت اجلامعة أن تشق طريقها يف

 

سامل .  هـ أنا والزمالء د   ١٣٧٩ولكم أن تتخيلوا يوم دخلنا أول مرة إىل جامعة الرياض عام             
                 جنا من  مليباري والدكتور مفيت، كلهم أساتذة كانوا يف جامعة الرياض ما شاء اهللا، إمنا عندما ختر

 ليعتذر لنا أننا لن     - معنا الليلة     كم متنيت أن يكون    -الثانوية ذهبنا إىل األستاذ عبد اهللا بغدادي         
لكم أولوية القبول يف    :  ولكن هذا خطاب  :   وقال -نستطيع أن حنصل على بعثة إىل خارج اململكة          

جامعة امللك سعود، فأخذنا اخلطاب وذهبنا إىل الرياض والتقينا باألخ الدكتور األستاذ عبد الرمحن عبد               
يكم ما لنا غريكم، قلت كيف      اهللا حيي :  قال.  قبول يف اجلامعة  هذا خطاب بأن لنا أولوية ال     :  الكرمي، وقلنا 

واحلقيقة أن الدفعة كلها كانت ستة طالب، واليوم ترى هذا الزحام الكبري             !  نبدأ وحنن ثالثة طالب؟   
     على أبواب اجلامعات، ولكننا ال نسى أن البداية كانت قوية، وكانت ألمثال هؤالء الرجال الذين           ن

                                           
 ). اللحنملنابر مع خمافِةشيبين كثرة ارتقاء ا: (العبارة املأثورة عن الوليد هي )١(



 إنين أشعر برغبة صادقة يف أن أشد      ..  تسبوا، حىت استطاعوا أن ينشئوا هذا البناء      صربوا وصدقوا واح  
على أيديهم مهنراً وشاكراً يف الوقت نفسه ملشاركتنا االثنينيةئاً ومقد. 

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة الدكتور منصور احلازمي(( 
-   وألحد رفقاء الد لمي والثقايف، للصديق الكبري لضيف االثنينية وهو أحد        ب األكادميي والع  ر

أركان الثقافة النقدية يف اململكة العربية السعودية األستاذ الدكتور منصور إبراهيم احلازمي كلمة عن               
 :صديقه األستاذ الدكتور أمحد البديل فليتفضل

 الصديق  كر بدايةً احلمد هللا والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وأش           ..   شكراً جزيالً  -
      أمحد خالد البديل،   .  منا هذه الليلة يف شخص صديقنا احلبيب د       األستاذ السيد عبد املقصود على أن كر

 منا قبل ذلك يف ليال سابقة فشكراً له على هذه املبادرة، ونرجو أن تستمر هذه االثنينية بكل                  ولقد كر
حممد .  كما أشكر معايل د   .  تب مهمة ضيوفها وبكل ما حوت من فكر ومن ثقافة ومن أدب ومن ك            

عبده مياين على هذه اإلشارة إىل زمالئه القدامى، وأذكر أنين كنت يف كلية اآلداب وكان الزميل أو                  
 عن الطالب، فأكربت فيه تلك الشجاعة وتلك        الطالب حممد عبده مياين يلقي خطاباً يف اجلامعة نيابةً         

 مالزمتني هلذه الشخصية الكبرية احلبيبة إىل قلوبنا مجيعاً         اجلرأة، وقد استمرت الشجاعة واجلرأة صفتني     
حممد عبده مياين، الذي مجع بني العلم وبني األدب، بني الفضاء واألقمار البعيدة وبني هذه األقمار اليت                  

على األرضتدب . 
 

 اآلن من السنوات الطويلة من العمر سوى الذكريات، ذكريات األماكن وذكريات البشر            مل يبق  
وذكريات األرواح والفضاءات، وتزدحم الصور على الذاكرة، بعضها يقاوم الزمن فال ينمحي وبعضها             

ف يف الضياء كالقمر يف بدايات قوته وعنفوانه، متتد يف           ص ونِ ف يف الظلِّ  صيتالشى وخيتفي وبعضها نِ   
     وسِ ، فواحاً الزمن، وتشتد يف الروح شذى ح عاصري، وهو من   اذاً يقاوم كل التقلبات واأل     راً أخ

األصدقاء القالئل الذين استمرت عالقيت م حبكم الدراسة والعمل منذ شباب الطفولة حىت شباب                
شيخوختنا اليوم وال أقول الشيخوخة، لعل الصدفة وحدها هي اليت حكمت ذه املالزمة واملعايشة،               

التآلف واالنسجام، واألرواح   ولكن الصدفة وحدها ال ميكن أن حتكم ذه املواءمة واملماثلة، بل هو              
ج ويبدو أن روحي وروح الزميل أمحد       )١(دة ما تقارب منها ائتلف وما تباعد منهـا اختلف         نود جمن ،

 .واحلمد هللا! خالد من هذه األرواح املؤتلفة

                                           
 .كما يف احلديث الشريف )١(



 رحليت مع الزميل أمحد خالد تبدأ يف مكة املكرمة، مث يف القاهرة، مث يف لندن، وأخرياً يف                     إنَّ
 عاصمة العواصم وحمط التسيار، سنوات طويلة من املواقف والذكريات، ال ميكن اختصارها يف              الرياض

حلظات، ولكن دعوين أتذكر شيئاً منها وأمر بكم سريعاً على األماكن القدمية وأسائلها لعلها جتيب أو                 
 اهلجرية،  واحملطة األوىل بطبيعة احلال هي مكة املكرمة كان ذلك يف بداية السبعينات              .  تستجيب

املعهد العلمي السعودي، ومدرسة حتضري البعثات      :  اخلمسينيات امليالدية، وقد هبط التوأمان املتنافسان     
، وهبطنا  )القشاشية(من عليائهما يف قمة جبل هندي إىل الشارع الطويل املنبسط جبوار املسعى القدمية               

ياً يف الصباح مث نرتهلا يف املساء وقت        معهما واسترحنا من تلك السالمل الطويلة اليت كنا نصعدها يوم          
االنصراف، كانت القلعة هي مقر املدرستني العظيمتني، اللتني ال يوجد مثلهما مثيل يف مجيع أرجاء                 

  ما أشبهخليت القلعة من هاتني     ما تكونان بكمربدج وأكسفورد يف بريطانيا العظمى، وحني أُ         اململكة، إ
اخلي املنتمون إليهما، وأظن أن الزميل أمحد خالد مل حيضر القلعة            املدرستني احتلها طالب القسم الد    

حني كانت منارة للعلم بل حضرها حني حتولت إىل مهاجع ومطاعم، وله فيها ذكريات وقصص مع                  
 أصدقائه الوافدين من شىت أحناء اململكة، وأظنه لو كتب شيئاً من تلك الذكريات والقصص لغدت متعةً               

 .وتارخياً
 

 داً يف القلعة عندما كانت مدرسة، ومل أساكنه فيها حني حتولت إىل مهجع ومطعم، ولكين                أمح مل أر
ال أتذكر كيف تعرفت إليه وأنا أسبقه       .  رأيته فيما أظن يف رحاب املعهد العلمي السعودي يف القشاشية         

مفتول يف الدراسة وأساويه يف العمر، ملاذا تأخر عين عامني ال أدري، وكنا على طريف نقيض، هو                    
 رى من  ان اجلسم، تبدو عليه خمائل النعمة، وأنا مهزول اجلسد شاحب اللون ال أكاد أُ               العضالت ري

الضعف والنحول، مث عرفت بعد ذلك أنه نشأ وترعرع يف دار األيتام، وأنه واصل ذلك الترعرع يف                  
من ذلك بكثري، فكالنا    القسم الداخلي يف القلعة، ولكنين عرفت أيضاً أن ما جيمعين بأمحد خالد، أكرب              

 .من أطراف مكة، وكالنا من الفصائل احملببة لشهية املعهد العلمي السعودي
 

 اجلِ وحني جد د       وعرفت أن اخلمسة األوائل من املعهد ن فقط هم الذين ميكنهم الذهاب إىل        ي
         ا صممت أن أكون أحدهم، ووذلك، وشددت  ت واحلمد هللا يف     قْفِّالقاهرة لاللتحاق بإحدى جامعا

   ور فالقاهرة، أما أمحد خالد فقد بقي يف مكة، كنت يف شغل شاغل             وا الرحال إىل الطُّ   الرحال مع من شد
م، ومل يصل أمحد    ١٩٥٤  -هـ  ١٣٧٤من أمري فلم أسأل عنه، ذهبت إىل القاهرة يف بدايات عام             

ات السعودية، أو يف    م، كنا نتزاور أحياناً ونلتقي يف دار البعث        ١٩٥٦خالد إال مع حرب السويس       
جات أو بوفيه كلية اآلداب جامعة القاهرة، ولكن لقاءاتنا قليلة على أي حال، كان مشغوالً                  مدر

بالرياضة ومحل احلديد وكنت مشغوالً باأللعاب اخلفيفة وبعض األمسيات األدبية، ومع ذلك فقد كنا               



 طه حسني، وسهري القلماوي، وحيىي       :مجيعاً حمظوظني جداً إذ تتلمذنا على خنبة من األساتذة أمثال           
 .كانت قاهرة عبد الناصر يف ذلك الوقت يف أوج عزها وعنفواا. اخلشاب، وعبد العزيز األهواين

ة ـ والتحقت معيداً جبامعة امللك سعود سن       - البكالوريوس   -وحني انتهيت من الليسانس      
ببايل أنه سيتبعين أيضاً إىل     م كان أمحد خالد ال يزال يف القاهرة، ومل خيطر             ١٩٥٩  -هـ  ١٣٧٩

م مبدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية جبامعة لندن        ١٩٦١اإلعادة، ولكنين فوجئت به حوايل سنة        
حسبته أحد األفارقة الذين    !!  ة وحيمل بيده مظلَّ   ،يرتدي معطفاً شتوياً مسيكاً، ويضع قبعة فوق رأسه        

ه حني أقبل علي بلهفة وشوق وبلهجته املكية         تكانت متتلئ م املدرسة حبكم ختصصها، ولكنين تبين        
الصميمة، فرحبت به وبدأنا البحث عن السكن وما إليه، وكان االجنليز وما يزالون                  )١("احلاروية"

يضمرون العداء للعرب وال يطيقون رؤية امللونني ومجيع العرب على اختالف أشكاهلم وألوام هم من               
 .هذا الصنف غري املرغوب فيه

 

عتقد أن للدكتور أمحد خالد بعض املواقف الطريفة مع اإلجنليز حيسن تدوينها يف مذكراته اليت               وأ
            يكتبها حالياً، ويبدو أن التجارب القاسية مع األسر االجنليزية قد دفعته هو وأخوي ن آخرن إىل استئجار   ي

ة خاصة مبنطقة كويرت وي القريبة من حديقة هايد بارك، ويف املساكن                قَّش  نون اخلاصة يشعر امللو
ويستطيعون أن يشبعوا هوايتهم يف األكل مجية واحلديث بأصوات جملجلة           .  باستقالهلم وإنسانيتهم 

طة يف تلك   بوالضحك حىت التبطح واالستلقاء، وأعتقد أن أمحد خالد وأخويه قد شعروا بكثري من الغِ              
ادهـا ومن املواظبني أيام    و قد جعلتهم من ر    ال سيما وأن جماورم حلديقة هايد بارك      "  البهيجة"الشقة  

 .اآلحاد على االستماع خلطبائها وشعرائها
 

رة حنقه على االجنليز أن يكَون حلقة خاصة        مر أمحد خالد يف تلك األيام اخلوايل ويف غَ        ورمبا فكَّ 
ألمحد خالد  له يكشف فيها عورام وما يتشدقون به من حرية ودميقراطية وحقوق إنسان، وأذكر أن                

 .عالقات محيمية ببعض خطباء هايد بارك ومنهم اخلطيب االجنليزي املسلم حممد ويبستر رمحه اهللا
 

مل يطل املقام بأمحد خالد يف لندن إذ اكتشف أن اللغة الفارسية اليت ابتعث للتخصص فيها ال                   
       نها األصلي إيران، إىل جانب أن       من دراستها يف موط    ميكن دراستها يف اجنلترا باللغة االجنليزية، بل البد

 ملبتون مل تكن على شيء من        سرئيس قسم اللغة الفارسية مبدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية مِ         
بة املالمح، تربط دراجتها بساحة الكلية      لْة اهليئة ص  ثَّاء ر طَمكنا نشاهدها عجوزاً ش   ..  التأديب أو اخللق  

شاة االمرباطورية يف   ال تلتفت مينة وال يسرة، وكأا من بقايا م         مث تتوجه مبشية عسكرية إىل مكتبها،       

                                           
 .ويريد ا اللهجة الشعبية املكية) احلارةْ(نسبة إىل  )١(



    ا كانت تعامل تالميذها بشيء من العنجهية والقسوة وال سيما أولئك             القرن التاسع عشر، ال بدأ 
 .التالميذ من املستعمرات القدمية

ايران والتحاقه جبامعة   فجأة غادرنا أمحد خالد متوجهاً إىل اململكة، مث مسعنا بعد ذلك بتوجهه إىل              
انقطعت أخباره عنا ما يزيد على أربع سنوات، ولكننا وجدناه أمامنا عندما عدنا إىل الرياض                .  طهران
 من اجلامعات الربيطانية، أنا      ةم، وكنا أكرب جمموعة تتخرج بالدكتورا      ١٩٦٦  -هـ  ١٣٨٦سنة  

فرهود، وعبد الغين محزة، أما أمحد      ب، وعبد الرمحن األنصاري، وحسن شاذيل       يبأمحد الض :  والزمالء
 يف اللغة الفارسية من إيران، أما ما حدث خالل هذه            ةخالد فكان أول سعودي حيصل على الدكتورا      

 ولكن دعوين أجتزئ شيئاً قليالً منه وال سيما         - وذلك حديث يطول ويطول      -الثالثني عاماً األخرية    
 :الد البديلأمحد خ. ى به هذه الليلة دما خيص الضيف احملتفَ

أمحد خالد من قسم اللغة العربية إىل قسم التاريخ حلاجة التاريخ إىل أساتذة آنذاك،               .   انصرف د  -  ١
ولكن مل ميكث فيه إىل األبد كما فعل األنصاري، بل سرعان ما عاد إىل قسمه األصلي معاىفً مشاىف                  

ادميي، ورمبا كان كتابه الثاين عن      وكان كتابه عن الدولة القاجارية أثراً من آثار ذلك االحنراف األك          
 .الناصر خسرو من آثار تلك املوجة التارخيية

أمحد خالد تلك املقاالت املسلسلة اليت كان ينشرها يف جريدة اجلزيرة            .   من أمجل ما كتب د     -  ٢
بعنوان غروب إيران يف رباعيات اخليام، فحبذا لو أعاد طبعها يف كتاب وأضاف إليها ما ينبغي                  

 .إضافته
ري األدب العريب بالكثري من الترمجات الفارسية ولكن يبدو أن          أمحد خالد أن يثْ   .   كان بإمكان د   -  ٣

األحداث األخرية يف إيران قد قضت على الكثري من الطموحات املشروعة والعالقات التارخيية               
البومة (احلميمة بني األدبني العريب والفارسي، وال أذكر من مشروعات الزميل أمحد خالد سوى                

 .كما مسعتم ألحد أدباء إيران املشهورين) العمياء
وأخرياً فإين أرجو للزميل الصديق طول العمر والصحة والعافية، وأرجو أن جيمع ما تناثر من                 

 .كتاباته العديدة، ويطبعها يف كتب تكون يف متناول أيدي القراء
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

 :عريف احلفل معلقاً
نا نرجو ذلك، كما نرجو هذا اجليل املؤسس لو كتب ذكرياته عن اجلامعة وعن                وحنن بدور  -

 .الدراسات العليا، ألا سوف تفيد كثرياً يف تاريخ احلركة الثقافية واالجتماعية يف اململكة



واآلن الكلمة ألحد أبناء ذلك اجليل الرائد، وأحد أبرز الباحثني اآلثاريني يف العامل العريب األستاذ               
 : كتور عبد الرمحن الطيب األنصاريالد

 

  ))كلمة األستاذ الدكتور عبد الرمحن الطيب األ�صاري(( 
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا-

حتدث الدكتور منصور حديثاً مجيالً عن الزميل العزيز األستاذ الدكتور أمحد خالد البديل، ولعل               
شتركة بني ما ميكن أن أقول ما قاله الزميل احلازمي، الدكتور البديل عندما كنا يف                  هناك أشياء م  

      نا بعد الدكتور احلازمي وبعد الدكتور أمحد خالد إىل القاهرة،           ثِْعالقاهرة، أنا من املدينة، ولذلك ابت
 وزميالً يل    سنة أي سنة احلرب الثالثية، العدوان الثالثي على مصر، وسكنت          ٥٦وذهبنا إليها يف سنة     
   قِّيف شارع خملوف بالد   دف أن كان شخصاً عرفت أنه سعودي ما شاء اهللا كما قال            ي، ومن حسن الص

الدكتور منصور مفتول اجلسم قوي العضالت رياضي من الطراز األول يسكن هو وزميل آخر من                 
كثرياً عما ذكره   مكة يف شقة أمامنا، وكنت وزميلي وحنن الذين أتينا من املدينة بشكل ال خيتلف                  

الدكتور منصور يف وصفه لنفسه، وكنا ال نستطيع حىت لبس البنطلون لصغر أحجامنا، وعندما نرى                
أمثال الدكتور أمحد خالد نشعر أننا جيب أن رول حىت ال نصاب بشيء مما يكن أن يصيبنا به الدكتور                   

 .يف قسم اللغة العربيةأمحد خالد، ولكنين عرفت فيما بعد أنه شخص رقيق القلب وزميل لنا 
             ينت معيداً جبامعة امللك    ومضت األيام، مل تبدأ العالقة بيين وبني الدكتور أمحد خالد إال بعد أن ع

         سعود، فوجدته هو والزميل األستاذ الدكتور حممد سعيد الشعفي معيدن قبلنا يف جامعة امللك سعود،      ي
د، وذهبنا بعدها إىل بريطانيا أنا يف جامعة ليدز         وبدأت العالقة تتحسن بشكل جيد، وتتطور بشكل أجو       

وهو ذهب مع الدكتور الشعفي واألستاذ حممد الباز إىل جامعة لندن، وبدأنا نتبادل الزيارات يف                  
بريطانيا، نذهب إىل لندن خالل رأس السنة ومنضي بعض الوقت، وكنت ألقى الدكتور أمحد خالد                 

مع ذلك مل تقْو هذه العالقة بشكل جيد رمبا للبعد املكاين           بكثري من الشوق والتعرف إليه عن قرب، و       
 .أيضاً، فنحن نسكن يف الشمال وهو يسكن يف اجلنوب

وانتقل بعد ذلك إىل ايران وبقينا يف بريطانيا، وعدت إىل الرياض فوجدت أمحد خالد سبقين يف                 
عودي بعثته جامعة امللك سعود     العودة بأسبوعني، فهو حاز باألولية إذ يعترب الدكتور أمحد خالد أول س           

يف كلية اآلداب وعاد بدرجة الدكتوراة، ونعتربها له أولياتة من األولي. 
الدكتور أمحد خالد هو السعودي الوحيد يف اململكة العربية السعودية املتخصص يف اللغة                

مد العوضي رمحه اهللا،    الفارسية واألدب الفارسي، كان له ثاٍن ولكن انتقل إىل رمحة اهللا هو الدكتور حم             
دت العالقة بعد   وليس لدينا يف الوقت احلاضر سوى الدكتور أمحد خالد البديل أطال اهللا يف عمره، توطَّ              



 يف اجلامعة ويف املرتل وأسرية بشكل ينقطع هلا          أن عدنا مع الدكتور أمحد خالد بشكل وثيق، صداقةً         
القوة وبتلك الشهامة وبذلك احلب إال بعد أن        نظري، ومل أكن أعرف الدكتور أمحد خالد البديل بتلك          

 .أصبحنا نعمل معاً يف جامعة واحدة ويف كلية واحدة
   إىل قسم التاريخ من قسم اللغة العربية ال هروباً ولكن حبثاً عن طريق              لظروف أو أخرى انتقلت 

اللغة العربية  جديد أحبث فيه عن اآلثار بشكل جيد، فكان قسم التاريخ هو املكان املناسب، أما قسم                 
فإم ال حيتاجون إيل ألنين أدرس أشياء ال يستفيدون منها، وكانت يل بالفرج كما يقولون، بدأت                  

لب إيلَّ أن أدرس مادة النصوص التارخيية للسنة الثالثة،         أُدرس النصوص التارخيية يف قسم التاريخ، مث طُ       
الطربي عن رسائل متبادلة بني أيب جعفر املنصور         من    من العصر العباسي خمتارةً     نصوصاً تارخييةً  وخاصةً

 .وحممد النفس الزكية
وكان يف هذه الرسائل كثري من التعابري وكثري من الرموز اليت مل أستطع يف ذلك الوقت أن أتفهم                  
مدى داللتها، كان الدكتور أمحد خالد العائد من إيران خري من يشرح هذه الدالالت ذات املعاين اليت                 

 بالعلويني وما ينثرونه يف رسائلهم املتبادلة مع أيب جعفر املنصور والدولة العباسية، فقلت لرئيس               هلا صلة 
حقيقة أنا ال أستطيع أن أدرس هذه املادة، ولكن هناك من أقترحه وهو زميلي الدكتور أمحد                 :  القسم

لدولة العباسية بكفاءة   خالد البديل، فطلب إليه ذلك فجاء ودرس هذه املادة النصوص التارخيية من ا             
وجدارة، واستفدت أنا أيضاً من تدريسه هلذه املادة وبدأ يشرح يل هذه املضامني وهذه املقاصد وما له                  

 .صلة بالتشيع والعلوية
الدكتور أمحد خالد أشعر أنه ذو ميول تارخيية وليس له ميول يف اللغة العربية واألدب العريب،                 

ئل، كل أعماله اليت كتبها هلا دالالت تارخيية وحضارية، مل يكتب شيئاً            وأنا أقول هذا ويل كثري من الدال      
ك شاه، وكتب ترمجة الناصر     لْ كتب ترمجة الدولة القاجارية، وكتب عن نظام املُ        -يف األدب العريب قط     

وحىت ما كتبه عن األدب الفارسي واللغة الفارسية يف جريدة اجلزيرة كان            .  خسرو وهي رحلة تارخيية   
 .ضارة الفارسية والعالقة بني احلضارتني العربية والفارسيةعن احل

الدكتور البديل مؤرخ ثاقب النظر يؤرخ لألحداث وأعتقد أن عنده اآلن ما ال يقل عن عشرة                 
جملدات إن مل يكن أكثر يف مذكراته، ذهب معنا يف رحالت كثرية يف اآلثار، أمضى معي حوايل مخسة                   

ال إىل املدينة، وكان يكتب     اض عرب القصيم إىل حائل إىل تيماء إىل الع        وعشرين يوماً يف رحلة من الري     
 كل الظروف يكتبهـا بشكل     -يوماً بيوم، كان يكتب كل األحداث وما جيد علينا من مشاكل              

لديه تاريخ  .  ع، حىت أمساء الناس الذين نقابلهم، ولذلك هو يرصد األحداث ويؤرخ ألول مرة              موس
ة، لديه تاريخ كثري عن شخصياتنا، ولذلك حنن خناف منه، راصد جيد بشكل              كثري عن احلركة العلمي   

 .منقطع النظري



الدكتور البديل أيضاً صحبين ألكثر من مرة إىل قرية الفاو، وشارك يف الرحالت األوىل، وكان                
              ه خرج مذكرات يستمتع مبا خنرجه من مكنونات األرض، لذلك الدكتور البديل أشعر أنه يف اليوم الذي ي

أو خيرج بعضاً منها مما تسمح الظروف بإخراجه، سوف نكتشف جزءاً كبرياً من تارخينا، كتبه هذا                  
         املؤرخ الذي استطاع أن يتفوق على املؤرخني يف رد األحداث ويف كتابتها   ص  .   لو سألتين هل كتبت 

د هذه  شيئاً عن هذه الرحالت؟ أقول لك ال، لكنين سوف اكتب يف يوم ما، لكنه هو كتب، ورص                  
األحداث، ولذلك كلنا نأمل أن ينشر ما لديه، الدكتور أمحد خالد ينشر مذكراته وينشر الكتب،                 
صحيح أن ما ترمجه من كتب أو من حبوث عن الفارسية هلا ظروف سياسية، قد ال تساعد على نشرها،                   

 الوضع احلاضر،   لكنين أعتقد أن كثرياً من األشياء ميكن أن تظهر إىل النور بطريقة تتناسب مع ظروف              
ح بنشر هذا الكتاب، وكتابه استمتعت      سبدليل أنه نشر كثرياً مما ترمجه عن الدولة القاجارية، ولديه فَ          

 .به
حقيقة كنا نسكن يف عمارة واحدة، وكان يترجم ونقرأ هذه الترمجات، ولكنين كنت أشعر                

دخل املدينة ويقطع الرؤوس    كان يأيت امللك الفارسي وي    .  بضيق شديد ملا أجده من قسوة لدى الفرس       
راً من العيون، مث     أو يقلع العيون ويعمل ا صب      -مجيعها، ويضعها يف أكوام مث يأيت املنشدون وينشدون         

يفرح ذا العمل، احلقيقة عمل سيئ، ولعل هذه النظرات اليت كنت أقوهلا له جعلت أمحد خالد حيجم                  
 ال أشك أا مجيلة بينهم، ولذلك        مجيلةً اش حياةً عن نشر هذه الصور السيئة عن قوم درس بينهم وع          

ليس من الكياسة أن يسيء إىل تارخيهم، ولكن التاريخ تاريخ بشره وخريه بكل ما فيه من حسنات                   
 .وسيئات، أرجو من الدكتور البديل أن يعيد النظر

 

على الدكتور البديل مارس العمل اإلداري يف اجلامعة، ولكنه مل يكن ذلك الرجل الصبور                 
 وأكثرنا  اإلدارة، كنت أدخل عليه فأجده يقرأ، حيب القراءة بشكل منقطع النظري، هو أكثرنا قراءةً               

 أن جتد كتاباً ال تعليق عليه، وليس التعليق العادي، ولكنه            تعليقاً على الكتب، إذا دخلت مكتبه قلَّ      
   كتاباً يهديك كتاباً يف    عندما يهديك   .  رى املراجع، مث يضيف ويضيف ويضيف     التعليق الذي يذهب لي

 .التاريخ، وقل أن يهديك كتاباً يف األدب
 

حنن نعترب الدكتور أمحد خالد البديل مؤرخاً وأديباً وعاملاً جليالً ولكنه متواضع وهذا التواضع هو               
الذي جعله أكادميياً معروفاً مرموقاً، وأشكر للزمالء كل ما قالوه من معاٍن جيدة، وأشكر أيضاً للشيخ                

 املقصود تكرمه بتكرمينا يف كل عام تقريباً، حنن نأيت إىل هنا ونتحدث ونسمع اإلطراء، وهذا                   عبد
 اإلطراء يكبريةً نا مسؤوليةً لُحم           ا ونشعر بالفخار أن هذا املواطن املخلص، يقد ر يف كوكبة    جداً، نشعر

 لنكون على مستوى ما يشعر به       من الناس ما قاموا به، وجيعلنا نشعر بأننا جيب أن نعود ونعمل الكثري،            



اآلخرون جتاهنا، وأشكر للزميل الدكتور حممد عبده مياين على إطرائه لنا، ولكنه نسي أيضاً أنه أحد بناة               
 .جامعة امللك سعود، وجامعة امللك سعود تشعر بالوفاء له وبدوره يف إنشائها وتقوميها

 . شكراً جزيالً والسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))رابي احلارثيلدكتور فهد العكلمة ا(( 
 : ألحد أبناء اجليل الثاين من األكادمييني يف بالدنا الدكتور فهد العرايب احلارثي كلمة فليتفضل-
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-

الربوفسور أمحد خالد البديل مل أزامله يف الداخل يف املعهد العلمي السعودي ومل أرافقه يف القاهرة                
 أو بريطانيا العظمى، الربوفسور البديل التقيته يف الرياض يف كلية اآلداب دكتوراً مليئاً               أو بالد فارس  

كان .  كامل األة كنت يومها معيداً صغرياً يف كلية التربية، والكبري ليس له أن يلتفت فعالً إىل صغري                 
 الضيقتني مكاناً مل يكن     ينظر إيلَّ من فوق خشمه، عالقيت باألدب وبالثقافة هي اليت أفسحت يل يف عينيه             

رحباً كما ينبغي ومل يكن وثرياً كما جيب لكنه يف األحوال كلها كان يتيح يل أن أراقب ما كان الفتاً                     
 .حقاً يف شخصية الربوفسور أمحد خالد البديل

زمالؤه حتدثوا وسوف يتحدثون هذه الليلة عن جوانب العلم يف حياته، أما أنا فسأحتدث عن                 
اقفه وتصرفاته، البديل أيها الناس يضحك قليالً ولكنه يسخر دائماً، كل الذين عرفوه أو              الفلسفة يف مو  

احتكوا به يسمعون منه ما مل يسمعوه من غريه، يضحكون دائماً لكنهم قليالً ما يعيشون ويدركون                  
ن نفسه،  يسخر م .  أمحد خالد البديل  ..  املرارات السحيقة اليت أراد أن يبلغها هلم هذا الفيلسوف املر          

ومن التاريخ، ومن السياسة، ومن األنثروبولوجيا، ومن األرض كلها، وممن يف األرض كلهم، قليالً ما                
تدي إىل حكمة البديل أو العقل الكامن أو املستكني يف سخرياته، هو متواضع إىل درجة الثقة املتناهية                 

 يفرغ ما يف صدره، أو يفضفض كما        يف النفس، وهو متعال إىل درجة أنه ال يأبه بأحد عندما يريد أن             
نقول يف لغتنا اليومية، وألن الناس يعرفون عنه ذلك فإم يقبلون منه ما ال يقبلونه أبداً من غريه، وألن                   
الناس يدركون كم هو متواضع، وكم هو متعال يف الوقت نفسه، فإم مينحونه دون تردد احلق يف أن                   

    م الكبري ِهِدقَخيوض وخيوض وخيوض يف ع  م الصغرية، اليت ال يقبلون ألحد أن يتجرأ على         ِهِدقَة ويف ع
كلهم يستمعون وكلهم ينصتون ولكنهم قليالً جداً ما         ..  القرب منها أو يالمسها أو يلوك لسانه ا        

 ..خرياته البديل أو العقل املستتر يف سيتعظون أو يتعلمون أو يدركون حكمةَ
 البديل يلعبه بني أصدقائه ومعارفه، ذلك الدور هو أن           لَّ دوراً بارزاً واحداً على األقل ظ       إنَّ

           حيرضهم على أن خيلعوا عن وجوههم األقنعة، وهو حيثهم على أن يضوا أجسادهم للشمس وأدمغتهم    عر
مث حيس قريباً   ..  فيدهش..  ناعه أو أقنعته من أقرب النوافذ إليه      يرمي قِ ..  للهواء الطلق فيبدأ البديل بنفسه    



ناعه أو هي    قليل أن كالً منا ومن احمليطني به ال ينفك يتشبث حىت الفناء بقِ             دل إذ يالحظ بع   مبرارة الفش 
 ..أقنعته

أوه يا سيدي الفيلسوف إنك تنسى أننا أجنب وأهون من أن جنلس مع الناس، أو أن نتحدث                   
سى أننا ال   أوه يا سيدي الفيلسوف إنك تن     .  إليهم، أو أن نصارحهم أو أن منشي يف جنائزهم بال أقنعة          

نستطيع أن ننظر إىل وجوهنا يف املرآة وحنن خنلع عنها األقنعة وال نقوى أبداً على أن خنلو إىل أنفسنا أو                    
 األقنعة هي اليت تتحدث بالنيابة عنا، وهي اليت          إىل زوجاتنا وحنن خنلع عن وجوهنا كل األقنعة، إنَّ         
 .، وحنن الغائبون أبداً سيدي الفيلسوفتصاهر وتصادق وتحب بالنيابة عنا، هي احلاضرة دوماً

               ا، ومن  ولكن البديل ال ييأس، وال ينفض يديه منا، فهو يواصل فلسفته فيسخر من نفسه، ومن
ولوال خوفه من أن    ..  إنين أعرفه حق املعرفة أيها السادة      .  األرض ومن مجيع من هم فوق األرض       

تفوا به، لوال خوفه من أن يزعجكم، خللع        يزعجكم وهو الذي حضرمت الليلة إىل هنا كي تكرموه وحت         
يال انتو  "الصارخة اليت ال تبقي وال تذر       "  احلاروية"أمامكم اآلن كل األقنعة، ولقال لكم بلهجته املكية         

 .إنين ال أستبعد أبداً أن يفعلها قبل أن يغادر هذا املكان" أختكم.. كمان اخلعوا يا
 أقنعة، وتنفس اهلواء الطلق أو غري الطلق بال أقنعة،          هذه هي فلسفة البديل، اخلروج إىل الناس بال       

كثري من أقوال البديل أيها السادة ال نستطيع أن نكتبها وال نستطيع أن             ..  واحلب إىل الذؤابات بال أقنعة    
نقوهلا من فوق منرب أو عرب مكربات الصوت، قد نقوهلا مهساً، وحنن نتلفت، قد نقوهلا باإلشارة وحنن                  

طبعاً ..  ولكن ال بأس من أن أروي لكم هنا بعض الكثري مما أعرف           ..   ونتلمس شفاهنا  نتحسس أصابعنا 
الذي ..  ن جداً احلني..  الرقيق جداً ..  احلليم جداً ..  الذي سأرويه هنا سيكون من الوزن اخلفيف جداً        
ولن أعلق بشيء عما سأرويه، ألنين أخاف أن         ..  يتحمله املنرب والذي لن تضيق به مكربات الصوت        

إنين أحس أا حتمل معاين ودالالت عميقة، ويف          ..قول لكم كل ما أفهمه من مواقف البديل وتصرفاته        أ
الصميم وعليكم أنتم أن تستنبطوها، وأنا شخصياً مثل الكثري بينكم متشبث بقناعي واهللا حسيب                 

 :خذوا هذه.. وحسبكم
ربية لغري الناطقني ا، التابع جلامعة      عين األستاذ أمحد خالد البديل عميداً ملعهد تعليم اللغة الع          

فجاء إىل زمالئه يف كلية اآلداب يف اليوم التايل          ..  امللك سعود خلفاً للدكتور حممود امساعيل الصيين      
 ".واهللا ألمليه لكم تكارنه..  املعهد بالصينيني الصيين مَأليا عيال أو ما الحظتم يف املعهد أنَّ: "يقول

لة الدكاترة األولني، احلازمي واألنصاري والضبيب والشعفي         ذهبت ش ..  خذوا هذه أيضاً  
والشاذيل والشامخ وطبعاً البديل، ملقابلة معايل املرحوم الشيخ حسن بن عبد اهللا آل الشيخ وزير                  
املعارف والتعليم العايل فيما بعد، يشكون له أوضاعهم املالية يف ظل تدفق األموال على الناس أمجعني،                 

لقوا باالً  سن رمحه اهللا إال أن يقول هلم بأم هم الثروة احلقيقية للبالد، وال جيب أن ي               فما وجد الشيخ ح   



          ئل البديل عن رأيه يف اللقاء فقال       لوسخ الدنيا، فعندما غادروا جملس الوزير وباتوا يف الشارع، س :
 .احلقيقة أنين اقتنعت بأنين ثروة ولكن احلمد هللا أم ألغوا الدكة اللي يف مكة

ن شلة الدكاترة األولني، الدكتور الضبيب والدكتور البديل ومها صديقان محيمان، وكان               م
للدكتور البديل رأي واضح يف الشعر النبطي، الذي يتحمس له الضبيب، وتروج له الصحف وغري                 
الصحف، فيقول دائماً إن هذا شعر خاص بالبدو وبأهل جند وأنتم بلغتكم يا أمحد ما تنفهم، شوف أنا                   

، كل ذلك يف مخس     ةرت يف أدا الدكتورا   لمت الفارسية أقرأها وأكتبها وأحتدث ا بطالقة، وحض       تع
سنني، ولكين أسكن الرياض من مخس وعشرين سنة، وحىت اآلن ال أستطيع أن أفهم لغتهم، مث يضيف                 

لعربية لغري  أرى أن نتقدم أنت وأنا إىل اجلامعة باقتراح إلنشاء معهد على غرار معهد تعليم اللغة ا                  
وهكذا ميكن أن يفتح اهللا على        ..الناطقني ا، ونسميه معهد تعليم اللهجة البدوية لغري الناطقني ا          

 .سكان اململكة اآلخرين بفهم الشعر النبطي اللي امتحنتونا فيه اهللا ميتحنكم
نه حىت أصدق   وأنا غري معين ذه الكلمة، فالدكتور البديل مل يسلم م         ..  وما دمنا يف سرية البدو    

أصدقائه من البدو، وهو الدكتور منصور احلازمي، ومن تشنيعاته عليه اليت مل يستطع الدكتور احلازمي                
أن يتخلص منها إىل هذا اليوم، أم عندما ذهبوا إىل القاهرة طالباً هناك، اشترى احلازمي كما يروي                  

ويقول ..  بدوي..   وهو يف اجلامعة   ومن شدة إعجابه به، كان يلبسه حىت        )١("روب دي شامرب  "البديل  
 اسطوانة الغاز عندما فرغت من الغاز يف القاهرة وجاء البواب ألخذها،             البديل عن احلازمي نفسه إنَّ    

ختسأ حليتك،  :  رفض احلازمي أن يعطيه األنبوبة، وعندما أصر البواب، أخذ احلازمي السكني وهو يقول            
 كيف تأخذها؟.. واهللا ما تأخذها هذه حقتنا

 

العيار الثقيل أيها السادة من     ..   هذا مل حيدث قط    احلازمي يزعم ويغلظ يف األميان بأنَّ     ..  للتاريخ
أقوال البديل ال حتتمله املنابر، وال مكربات الصوت، يتداوله فقط أصدقاؤه الذين فشل يف أن يعلمهم                 

ثون بأقنعتهم، وإنه هو مل      أصدقاءه ما زالوا يتشب    إنَّ..  شيئاً من حكمته، وأنا بال فخر واحد من هؤالء        
 .تعيش أيها الفيلسوف العنيد الربوفيسور أمحد خالد البديل.. ييأس قط

 . والسالم عليكم
 

  ))كلمة األستاذ الدكتور حممد سعيد الشعفي(( 
 : الكلمة اآلن لألستاذ الدكتور حممد سعيد الشعفي األكادميي واملؤرخ البارز فليتفضل-
 : وبركاته السالم عليكم ورمحة اهللا-

                                           
 .لباس معروف، يستعمل عادة فوق ثياب الراحة يف املرتل )١(



أوالً أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه، على دعوتنا وإتاحة هذه الفرصة للتحدث إليكم، كما               
يسعدين أن أحتدث إليكم هذه الليلة، عن بعض اجلوانب اخلفية يف حياة احملتفى به، صديقنا العزيز أمحد                  

 .خالد البديل
صديقنا العزيز أيب مالك، وأن     بادئ ذي بدء أرجو أن يكون حديثي خفيفاً عليكم، كخفة دم             

يكون مقتضباً ما أمكن ذلك، ألن احلديث عنه ذو شجون، فقد عشنا معاً أياماً حلوة وأخرى مرة،                   
 .وسوف أركز حديثي على ثالثة أو أربعة أمور عشناها سوياً

األوىل الفترة اليت كنا فيها يف القسم الداخلي مبكة املكرمة، إبان دراستنا يف مدرسة حتضري                  
البعثات واملعهد العلمي السعودي، وكان يضم لفيفاً من الطالب الوافدين إىل مكة املكرمة، والذين أتوا               

 .من مجيع أحناء اململكة
أما الثانية فقد كانت يف الرياض وعقب عودتنا من الدراسة اجلامعية مبصر حيث استأجرنا فيال يف                

 .حي البحر األمحر
 .واصلة دراساتنا العلياأما الثالثة فكانت يف بريطانيا مل

وأخرياً العودة إىل أرض الوطن، بعد أن من اهللا علينا بالنجاح، وابتدأ مشوارنا مع التعليم                  
وذه املناسبة الدكتور احلازمي عندما أشار إىل الثالثة الذين سكنوا يف الشقة كنت من ضمن               ..  اجلامعي

 عالقيت  نعم إنَّ ..  ل كل حمطة بشيء من التفصيل     هؤالء، وطبعاً سأتعرض إىل هذا وامسحوا يل أن أتناو        
بالصديق احلميم أيب مالك، الذي أعتز بصداقته كثرياً، تعود إىل الوراء عشرات السنوات وبالتحديد               

هـ تقريباً إذ كنت أدرس يف مدرسة حتضري البعثات، بينما األخ أمحد يتلقى تعليمه يف                 ١٣٧٠منذ  
عاً يف جبل هندي، وتوطدت العالقة بيننا منذ ذلك الوقت، ويف           املعهد العلمي السعودي، وكنا نسكن م     

بداية األمر مل أعره أي اهتمام، ألنه كان شغوفاً باللعب وحيب املزح واهلزار، لكن سرعان ما تبني يل                   
 االنطباع الذي أخذته عنه، أما كيف؟ فلعل كلمته اليت ألقاها يف املسامرات األدبية، واليت كانت                 أخط

قت وآخر يف فناء مدرسة حتضري البعثات واملعهد العلمي السعودي، وكانت عن ديكارت،              تقام بني و  
عندئذ أدركت أنين أمام موهبة أدبية، وأخذت أراقبه منذ ذلك الوقت، فاكتشفت أنه يقرأ بنهم شديد،                

أثبت أنه  يقرأ أي كتاب يقع بصره عليه، وقد حفزين ذلك إىل القراءة وحماولة حماكاة أقراين، ومرة ثانية                 
 ذلك أنه مت اختياره ليعمل متعاوناً مع اإلذاعة السعودية، ليقدم بعض الربامج، وأحياناً نشرة               شاب جمد ،

األخبار، وباملناسبة كانت اإلذاعة السعودية حتتل مبىن مالصقاً لسكننا يف قلعة جبل هندي، وكم من                
اركة بالكتابة واإللقاء يف اإلذاعة بأجر كبري،       مرة زارنا األستاذ طاهر زخمشري رمحه اهللا، ليطلب منا املش         

يقدر خبمسني رياالً عن كل مقال، مث ذهبنا سوياً إىل مصر، حيث التحقنا بكلية اآلداب، ومل نعد نرى                   
وبعد .  ، ألننا كنا يف قسمني خمتلفني، إذ كان يف قسم اللغة العربية وكنت يف قسم التاريخ               اًبعضنا إال ملام  



، وجنحنا يف احلصول على الشهادة اجلامعية، مجع اهللا الشمل مرة أخرى، حيث مت               مالناآأن حقق اهللا    
تعينينا يف جامعة امللك سعود وحبكم معرفتنا ببعض، قررنا أن نسكن سوياً، حيث استأجرنا فيال يف                  

عن  مل يكن فيه سكان والطريق إليه كان عبارة          ،البحر األمحر املعروفة اآلن بامللز، وكانت يف حمل مقفر        
 من الزميلني الدكتور    واد، وتبني لنا أننا إذا مل نفعل شيئاً حيافظ على سالمة أجسامنا، وكما ذكر كالً               

احلازمي والدكتور األنصاري من أن الدكتور البديل يتمتع جبسم قوي وبنية قوية، أنا أيضاً كنت إىل حد                 
إنه ال حمالة إذا استمرينا على هذا       ما عندي نفس املميزات، ولكن ليس جبسامة الدكتور أمحد، ومن هنا ف           

ففكرنا يف أنه جيب أن نفكر يف شيء، ومن مث قررنا أنه جيب أن نقوم                ..  النحو، نأكل ونشرب وننام   
بتمارين رياضية يومياً، وعنيفة يف نفس الوقت، فكنا نذهب إىل اجلامعة مشياً على األقدام، ونعود مشياً،                

 احلرارة، مث هدانا تفكرينا إىل أن نشغل وقت فراغنا الواقع بني             غري مبالني حبرارة اجلو وارتفاع درجة     
العصر واملغرب، يف عمل شاق، وقررنا أن نشتري أدوات جنارة واألخشاب اليت حنتاج إليها، يف صنع                 
ما حنتاجه من أسرة وطاوالت وكراسي، وحتولت الفيال إىل ورشة عمل، مما ساعدنا أن البيوت ااورة                 

 سوى واحدة كان يسكنها األساتذان صاحل العجروش، وعبد الرمحن احلمدان ويقوم             مل تكن مسكونة  
خبدمتنا بذلك الوقت وجتهيز طعامنا، عامل ميين، آنذاك وبعد أن مكثنا عاماً دراسياً يف اجلامعة، صدر                 

من لبنان فمصر   قرار ابتعاثنا إىل لندن، ملواصلة دراستنا العليا، فذهبنا سوياً وأخذنا نقطع الرحلة تدرجيياً              
 يوماً، أما احلكمة يف ذلك      ٤٠فاليونان فسويسرا، حىت وصلنا إىل لندن، وقد استغرقت الرحلة حواىل           

فهي التعرف إىل بلدان أوروبا، وقد وضعنا لنا برناجماً سياحياً يشمل زيارة املعامل احلضارية، واألماكن                
مشياً على األقدام، وقد اكتشفت خالل       الثقافية، وغريها، وكنا نقطع يومياً عشرات الكيلومترات         

رحليت تلك، أن رفيق رحليت إنسان وديع، مسامل سليم النية، حسن السريرة، يتفق معك يف كل شيء                  
تقترحه، غري أن عيبه الوحيد أنه ال يستطيع أن يعود إىل مقر سكنه ألنه ال ميلك احلس اجلغرايف، وقمني                   

الك يسجل األحداث اليت متر بنا دقيقة بدقيقة، وساعة بساعة،          بالذكر أن أشري هنا إىل أن صديقنا أبا م        
بكل تفاصيلها وحيتفظ مبذكرات يومية يف غاية األمهية، بدأها منذ نشأته األوىل وحىت اليوم، وتقع يف                 
مئات الصفحات، وأرجو أن ترى النور قريباً، وقد سبقين األخوة أيضاً إىل االشارة إىل هذه املذكرات،                

يست حتكي فقط عن قصة حياته وإمنا أيضاً تشملنا بالتايل، ألن كل من يذهب معه يسجل                هي الواقع ل  
 .يف ما حدث يف تلك الرحلة

بلنا يف جامعة لندن كان شرط اجلامعة أن ننجح          جداً، فعندما قُ   أما حياتنا يف لندن فكانت بائسةً     
الجنليزية، نكون قادرين بعدها على      هذا يتطلب أن ندرس اللغة ا      يف امتحان تأهيلي، وقد اكتشفنا أنَّ     

 فسوف  ،لتراجنتأدية هذا االمتحان، وواجهنا صعوبة بالغة، فاألخ أمحد خالد اكتشف أنه لو بقي يف ا               
يكون قوياً يف اللغة االجنليزية، لكن لن يكون مستواه جيداً يف اللغة الفارسية اليت جاء من أجل                     



 إجتاه بعثته إىل إيران ألنه البلد الطبيعي الذي ينبغي له           التخصص فيها، ومن هنا حاول املستحيل أن يغري       
، فاستبشرنا خرياً   على كل، عندما وصلنا لندن كانت الشمس ساطعةً       ..  أن يدرس فيه هذه اللغة وآداا     

، وخاصة أن لندن كانت تعرف بأا بلد الضباب، لكن معاناتنا بدأت يف               طيبةً بذلك ألنه كان عالمةً   
 جاء   عبارةً -نا يف جريدة إجنليزية وقعت حتت نظرنا، وعند تصفحنا إعالنات املساكن            الفندق، فقد قرأ  

 األخ أمحد ذهب إىل املطعم، وكان الوقت ليس         وزاد الطني بلة أنَّ   )  امللونون غري مرغوب فيهم   (فيها  
، وتبادر إىل   فهم بأن الوقت مل حين الستقبال الرتالء، ويبدو أنه مل يفهم ماذا يعنون            بوقت طعام عشاء، فأُ   

ذهنه أم ال يسمحون لنا بتناول الطعام، فقررنا أن خنرج، وأخذنا منشي يف شارع الطرف األغر، ومل                  
 .يكن الفندق يبعد عن حمطة بوند ستريت إال بضع خطوات

أما احلادثة األخرى فقد ذهبنا إىل السفارة الباكستانية، وكانت يف ذلك الوقت ترعى املصاحل                
 على أثر العدوان الثالثي على مصر        عالقات السعودية االجنليزية كانت مقطوعةً     السعودية ألن ال  

 :وكذلك الحتالل بريطانيا واحة الربميي، واستقبلنا السكرتري األول ومما قاله
What can I do for you  ..          ،فخرج األخ أمحد، فلحقته أستفسر منه ماذا قال الباكستاين

لكم؟ فخرجنا وظللنا نبحث عن سكن لعدة أسابيع، ومل نوفق           إيش أعمل   :  فكانت إجابة األخ أمحد   
وعندئذ قررنا أن نستأجر شقة ومل تكن أحوالنا يف بريطانيا تسمح بأن حنضر من يقوم خبدمتنا، فقسمنا                  
العمل بيننا، كان من نصييب الطبخ، ووقعت القرعة على أيب مالك أن يتوىل غسيل األواين، بينما يقوم                  

د الباز بتنظيف الشقة، إال أن أبا مالك قلما حيتمل اإلنفاق إذا كان جائعاً وال ميتلك                 زميلنا الثالث حمم  
نقوداً يقوم بواجباته أما إذا كان جيبه مآلناً فإنه ال يعبأ باإلنفاق وعلى فكرة، فإنه ال حيسن تصريف                    

جليب يأتيك ما يف    أصرف ما يف ا   "شئونه، كما أن الفلوس ال قيمة هلا عنده، ورمبا يعمل باملثل القائل              
 ..".الغيب

   ققت مطالبه، ونقل إىل طهران، وأنا بقيت يف لندن إىل بضعة شهور، مث حولت              مث افترقنا حيث ح
إىل جامعة ليدز حيث انضممت هناك إىل الزميلني الدكتور أمحد الضبيب، وعبد الرمحن األنصاري، مث                

األخ أمحد عاد قبلي بعام، مث شاء القدر أن         وكان  .  ةعدنا إىل الرياض بعد حصولنا على شهادة الدكتورا       
يتزوج، وأن يسكن معي ومع الصديق الدكتور عبد الرمحن األنصاري يف عمارة واحدة، يف شارع                 

اجنليزية، "  هلمان"وباملناسبة اشترينا ثالث سيارات     ..  طلق عليها عمارة الدكاترة   طارق بن زياد وقد أُ    
دكتور أمحد، ألا فريدة من نوعها، فهي من املوديالت القدمية          وكان يشار إليها بالبنان خاصة سيارة ال      

 هلا، وقد ساعدنا يف ذلك       محراء ليس يف الرياض شبيه     وكانت سيارة الدكتور األنصاري أيضاً سيارةً     
األخ عبد الرمحن العيسى، إذ قسط علينا قيمة هذه السيارات، وكذلك الدكتور احلازمي أيضاً اشترى               

 ..لكنها بيضاء مل تكن محراء أو بلون آخرو" هلمان"سيار 



واشتركنا سوياً يف الرحالت العلمية اليت قامت ا اجلامعة إىل الفاو، وإىل مواقع أثرية قريبة من                 
يف الشمال ملشاهدة بركة حلفظ مياه      )  مسرية(الدوادمي وإىل الشمال، وأذكر أننا وقفنا بالقرب من          

ومكة ويذكر أن زبيدة زوجة اخلليفة هارون الرشيد، قد قامت           األمطار تقع على الطريق بني العراق       
ببناء هذه البرك خدمةً للحجاج، فتوقفنا أمامها فإذا بشيخ مسن، يعتقد أننا هيئة ملكية جاءت لفض                 
نزاع بينه وبني جريانه، فأخذ يسألنا واحداً واحداً من هو أمريكم، كلكم متفقون، ويف هذه الرحلة كنا                 

ثنان أكثر منا ضخامة ومسنة،     اليس األساتذة فقط، حىت الطالب، كان عندنا ما شاء اهللا           و"  كلنا ختان "
      ال تآكلت        ويف هذه الرحلة وبينما كنا نقطع حرفَكَ"ات الرشايدة يف طريقنا إىل العالسيارات،   )١("اتر

 ما حنتاجه من    فكان ال بد من انتظار العشاء، وهنا تطوع الدكتور أمحد بالتوجه إىل املدينة، لشراء               
والذكريات كثرية وال أريد أن أسترسل أكثر خوفاً من أن أكرر ما قاله اإلخوة الزمالء،                 ..  اترفَكَ
 .ثقل على أمساعكموأُ

 بالنشاط   حافلةً  سعيدةً أشكركم على حسن االستماع، وأرجو ألخي أمحد، دوام الصحة، وحياةً         
ر مذكراته وأيضاً إىل إنتاجه العلمي، وأشكر        واحليوية، ومرة أخرى أدعو الدكتور الزميل، إىل نش        

 .والسالم عليكم.. صاحب الدعوة واهللا حيفظكم
 :احلازمي.  تعليق د-

الشعفي حول السيارات اهللمان، أن أربعتهم كانوا يذهبون إىل مقاهي يف طريق            .  ما مل يذكره د   
كانوا يركبون السيارات   ، وباعتبارهم الدكاترة الوحيدين يف مدينة الرياض،         )٢(خريص يف العصاري  

األربع كلها، ما يركبون مع بعض، كل واحد يركب سيارته، وميشون يف قاطرة إىل املقهى، دكاترة                  
 .طبعاً، عشان الشارع يعين

ما استمعنا إليه ميكن أن نعده من تاريخ ما أمهله التاريخ، مثة مالحظة بالنسبة               :   عريف احلفل  -
يد، إمنا الترتيب كان من لدن األستاذ الدكتور منصور احلازمي، فهو           لترتيب األمساء طبعاً ليس لنا فيه       

الكلمة اآلن ألحد أبناء اجليل الرائد، جيل األكادمييني األوائل، األستاذ الدكتور            ..  يتحمل املسؤولية 
 : عزت خطاب الناقد املعروف أستاذ األدب اإلجنليزي يف جامعة امللك سعود

  ))خطاب كلمة األستاذ الدكتور عزت (( 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أوالً أشكر لألستاذ                 -

الكبري عبد املقصود خوجه، هذه االثنينية اليت طبقت شهرا اآلفاق، وأمامي قصة جناح هذه االثنينية،                

                                           
 .بالتحريك، يريد عجالا، والكلمة مستعملة يف اللغة الدارجة: كَفَرات السيارة )١(
 .صيغة مجع لوقت ما بعد العصر: العصاري )٢(



ألستاذ عبد املقصود يقوم    كما هي مذكورة يف هذه الة، والواقع هي أكرب من هذا بكثري، الواقع ا               
بعمل كبري رائد، جيب أن تقوم به املؤسسات العلمية يف هذا البلد، ولكن جيب أن يذكر الفضل                    
لصاحب الفضل، فأشكره على هذا التفضل بتكرمي هؤالء الرواد، وبدعوتنا للمشاركة يف هذا التكرمي،              

مسعتم كثرياً من الذكريات وكثرياً     وأشكركم أيضاً بامسي واسم زمالئي على تفضلكم باحلضور، نعم           
من اآلراء وكثرياً من القطع األدبية يف الواقع، وما سأقوله ال يرقى إىل ذلك وإمنا ميكن أن يضيف شيئاً                    
من األشياء، بدأت عالقيت مع الزميل والصديق العزيز الدكتور أمحد خالد البديل منذ حوايل ثالثة                  

 املدرسة الثانوية باملدينة املنورة إىل مكة املكرمة، وإىل مدرسة           وأربعني عاماً، عندما ذهبنا حنن طالب     
البديل يف القسم   .  حتضري البعثات إلاء السنة النهائية، ومن مث االبتعاث إىل اجلامعات املصرية، قابلت د            

الداخلي الذي مسعتم عنه أكثر من مرة، الذي كان يقع يف قمة جبل هندي، وكان القسم يضم طالباً                   
تلف مناطق اململكة حيث أنه ال توجد مدرسة ثانوية متكاملة إال يف العاصمة املقدسة، وحيث                 من خم 

 ما يلتحق ا خرجيو املعهد العلمي السعودي، من أحناء اململكة           توجد أيضاً أول كلية شريعة اليت عادةً      
 وأعتقد أنه من حقه     القسم الداخلي كان عاملاً قائماً بذاته،     ..  ومن خرجيي مدرسة دار التوحيد بالطائف     

علينا أن نسجل جتاربنا املختلفة فيه، فقد عاش فيه تقريباً كل الرواد من املثقفني اجلامعيني السعوديني،                 
األستاذ علي الشاعر وزير اإلعالم السابق،      :  الذين تسنموا أرفع املناصب يف الدولة، مثالً أذكر منهم        

ري غريهم، وتذكرت أيضاً شاعراً كان مرموقاً يف         الدكتور أمحد حممد علي، الدكتور رضا عبيد، وكث        
   األستاذ حممد سليمان الشبل، أيضاً كان من الرواد من الشعراء، وكان             مقلٌ ذلك الوقت، ولكنه شاعر 

أيضاً يف كلية الشريعة، وكل فرد مر يف ذلك الصرح، له قصة فيه أو عنه، وميكن لإلنسان أن يقول عن                    
 ..هذا مكانه فأرجو أن تتاح يل الفرصة يف الكتابة عنهذلك الشيء الكثري، ولكن ليس 

 

مد القسم الداخلي، فال ميكن لك إال أن تعرفه، وببساطته وخفة            من ع  الدكتور البديل كان عمدةً   
روحه جتد نفسك قريباً منه، حىت لو قابلته ألول مرة، تزاملنا يف مكة املكرمة، مث يف مصر، مث يف لندن،                     

ددنا الرحال إليها للدراسة العليا، وبعد ذلك تفرقت بنا السبل، إىل أن عدنا               لفترة بسيطة عندما ش   
 إنتهاء الدراسة، وضمتنا كلية اآلداب يف مبناها العتيد يف امللز، مث يف مبناها الكبري يف حرم                 دللرياض بع 

 وأكرر  اجلامعة يف الدرعية، وعن كلية اآلداب يف امللز حديث يستحق أن يقال وأن ينشر، كما مسعنا،                
البديل يف األدب الفارسي ويعد من       .  هذا أكثر من مرة، ألنه سبقين الزمالء، كما مسعنا ختصص د            

التخصصات النادرة يف العامل العريب وباألخص يف اململكة، وحسب علمي مل يتخصص أحد يف اململكة                
ة األدب العريب   وعالق..  البديل أطال اهللا يف عمره    .  العوضي رمحه اهللا، ود   .  يف هذا األدب سوى د    

باألدب الفارسي هلا أمهية كبرية، وكذلك عالقته باآلداب األخرى مثل اآلداب التركية واألدب                



ن ينصرف الذهن إىل عالقة األدب      فحني يذكر األدب املقار   ..   يف جمال األدب املقارن    ردي خاصةً اُأل
وأعمق، وأعتقد أنه قد حان الوقت      العريب باآلداب األوروبية بينما عالقته ذه اآلداب الشرقية أقوى          

أن نتجه حنو الشرق ونوليه االهتمام نفسه الذي نوليه للغرب وآدابه ولغاته وثقافته، وعندما يذكر                 
األدب الفارسي تقفز إىل خميليت شخصية من أهم شخصيات هذا األدب أال وهي شخصية عمر اخليام                 

  ورباعياته، اليت سوكم من األساطري حيكت حوله، وكم من          ؟ت شرقاً وغرباً، فمن هو اخليام      ر 
 سبت إليه؟ هل هو الفيلسوف احلكيم؟ أم هو الشاعر املتصوف؟ وكم هي رباعياته                الرباعيات ن

             احلقيقية؟ هذه األسئلة وكثري غريها، حتتاج إىل عامل متخصص وباحث ذي ذائقة مة لإلجابة عنها،   لهم
كما مسعنا قبل ذلك يف البحث قبل         فقد بدأ فعالً  ..  ءالبديل من خري من ينهض ذا العب      .  وأعتقد أن د  

نيف وعشرين عاماً، عندما كتب فصوالً عن ترمجات رباعيات اخليام العربية، ولكنه توقف بعد أن نشر                
هذه الفصول يف إحدى اجلرائد احمللية، وقد سررت عندما مسعت اآلن أن هذه الفصول موجودة يف                  

ورمبا كان توقفه كما كنت أعتقد،      ..  وأرجو أن ترى النور قريباً    شكل خمطوط، عند الدكتور البديل،      
بسبب عدم حصوله على مظان هذا البحث من بلده لألسباب املعروفة، وأرجو خملصاً أن تتاح له فرصة                 

 ..متابعة هذا البحث الذي يعد من أهم مباحث األدب املقارن
كنه قارئ م كما مسعنا أكثر من مرة، ال         اب املقلني، الذين ينشرون ول    تالبديل بطبعه من الكُ   .  د

ويتمتع ما شاء   ..  تكاد يده ختلو من كتاب، أو ديوان شعر، أو حبث تارخيي، أو اجتماعي أو ثقايف عام                
اهللا بذاكرة جيدة ولكن إذا كتب تنساب األفكار من قلمه بلغة جذابة رصينة، سهلة ممتنعة، لذلك                  

البديل يأخذك دائماً إىل املاضي القريب،      .  أخرياً احلديث مع د   و..  يأسف املرء أال تكون كتاباته غزيرة     
ماضي احلجاز ومكة املكرمة بعبقها التارخيي كما يقول األستاذ حسن عبد احلي قزاز وشخصياا                 

البديل، فأرجو أن   .  وأحداثها اليت عاصرها، ونتمىن لو جتد تلك الصور مرسومة لك يف كتاب بقلم د              
 . مالك فهو أهل للوفاءيعد بذلك، وإذا وعد أبو

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة الدكتور محزة قبالن املزيين(( 
محزة قبالن املزيين كلمة    .   لرئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة امللك سعود د            -
 :فليتفضل
يهم أحببتم وأقصد   املشكل مع هؤالء الباشوات، أو األباطرة، أ      ..   السالم عليكم ورمحة اهللا    -

عبد الرمحن األنصاري   .  منصور احلازمي واألستاذ د   .  أمحد خالد البديل واألستاذ د    .  أساتذيت األستاذ د  
أننا وأقصد  ..  عزت خطاب .   أمحد الضبيب، واألستاذ د    .حممد سعيد الشعفي، واألستاذ د    .  واألستاذ د 



 علينا وال   جاحد منهم، ونتيجة لذلك يرت    تالميذهم، ترتعد فرائصنا ويشل تفكرينا دائماً عند ذكر أي و         
ليس ذلك بسبب أم    ..   عليهم اًيفتح اهللا علينا بشيء عند احلديث عنهم، إال إذا كان احلديث ثناء            

مربأون من العيوب، ففيهم ما اهللا عليم به، غري أنين مل أمتكن إىل اآلن من اكتشاف سر هذه املهابة اليت                    
 .ينا، إم جيل ساحرتكسوهم، وهذا الفزع الذي يعتر

تكثر الشكوى من عدم تكرمي البارزين من األدباء واملفكرين واملبدعني يف أثناء حيام، وتظهر               
رتِكب إهذه الشكوى بشكل بارز عندما يفقد واحد من هؤالء، وكأن هذه الشكوى تكفري عن خطأ                 

بالدنا بدأت يف تكرمي من     ولكن من حسن احلظ، أن      ..  يف حقهم يف حيام، وكأنه وفاء متأخر هلم        
يستحقون التكرمي، وهم ما يزالون بيننا، وقد متثل ذلك يف املستوى الرمسي، كما أن ذلك التكرمي قد                  
انتقل إىل املستوى غري الرمسي، إذ بادر كثري من املؤسسات غري الرمسية واألفراد إىل تكرمي البارزين يف                  

طروا على الوفاء ومعرفة     على أفراد هذا الوطن الذين فُ      اتمع ويف خمتلف النشاطات، وليس هذا غريباً      
 .الفضل لذويه

ومن أبرز الفاعلني يف هذا اال، األستاذ عبد املقصود خوجه، الذي دأب على تكرمي                   
، ويضرب مثالً حلفاوة أهل الفضل بأهل        حسنةً الشخصيات الوطنية البارزة، وهو بذلك إمنا يسن سنةً       

  مع الكرمي يف هذه الليلة لتكرمي شخصية مهمة من الشخصيات الفكرية يف             عي هذا اجل  الفضل، وقد د
أمحد خالد البديل، عضو هيئة التدريس يف قسم اللغة العربية جبامعة امللك سعود،              .  بالدنا، أال وهو د   

وأستاذ اللغة واألدب الفارسيني فيه، واألستاذ الدكتور أمحد خالد البديل، واحد من تلك الصفوة اليت                
ن أعضاؤها من أوائل من عادوا بعد احلصول على الدكتوراة إىل اململكة يف أواسط الثمانينات                  كا

          اهلجرية من القرن املاضي، مما يدعو إىل الفخر، أن أكثرهم يبنسب إىل قسم اللغة العربية جبامعة       ضرب 
الفكري، يف داخل   امللك سعود، وقد قامت هذه النخبة املؤهلة بالتأسيس العلمي واإلداري والثقايف و            

اجلامعة ويف خارجها وعلى الرغم من اختالف مناحي التفرد، بني أفراد هذه النخبة إال أم يأتون إىل                  
الذاكرة مجيعاً عندما يريد اإلنسان التحدث عن واحد منهم، ورمبا يعود ذلك إىل تساويهم يف الريادة                 

اجلامعة واتمع، كما أحسب أن ذلك يعود       ر كل واحد منهم عن طريقها يف        وإن تعددت السبل اليت أثَّ    
إىل كوم ميثلون فريقاً واحداً متجانساً، بني أفراده من روابط األلفة والتناغم، ما يكاد يلغي الفروق                 
الفردية، فلذلك جيب أال يظن أحد أن الكالم على أي واحد منهم هو تكرار ملا يقال عن اآلخرين،                    

    م إىل التماثل، فما يقال عن              لقوفليس الكالم بتكرار، فهكذا خ ون بل يكاد األمر يصلا، هم يتشا
 .أي واحد منهم يصدق على كل واحد منهم

أمحد خالد البديل فقد تتلمذت عليه من السنة األوىل يل يف اجلامعة حىت خترجت               .  أما األستاذ د  
له يف عالقته الودودة مع من       يقل مثي  فيها، وملا عدت من البعثة صحبته أستاذاً يل أيضاً وزميالً عزيزاً           



يعرفه وال ميكن يل أن أنسى طريقته يف بناء عالقته مع طالبه، فعلى النقيض مما يعمله كثري من األساتذة،                   
البديل حيرص على إبداع اجلسور وترميمها، حىت       .  من حرق اجلسور بينهم وبني طالم، كان األستاذ د        

 و ال يفعل كما يفعل كثري من األساتذة، إذ ينظرون بتعالٍ          يعرب الطالب إىل الضفة اليت يقف عليها، وه       
من فوق نظارام املعلقة على أطراف أنوفهم إىل طالم، ويظنون أم بذلك يغرسون يف نفوس هؤالء                 
الطالب احترامهم، وما دروا أم إمنا يزيدون بذلك الفروق والتمايزات املوجودة أصالً بينهم وبني                

 .هؤالء الطالب
ي أمر هذه العالقة املتباعدة إىل ازدراء هؤالء الطالب ألولئك األساتذة، مث تنتهي العالقة               وينته

ولقد درست يف السنة األوىل     ..  بعد أن يفر الطالب جبلودهم من قبضة أولئك، ولكن تبقى الذكريات          
 على النقيض من    أمحد خالد البديل، إحدى املواد العامة يف اللغة العربية وكان         .  اجلامعية على األستاذ د   

كثري من األساتذة اآلخرين الذين تغلب عليهم الرمسية واجلد، فكان جيلس جلسة مرحية، مث يتناول                 
بالتعليق أشياَء كثرية هلا صلة باملوضوع ولكن ليس هلا صلة بالدرس، اليت هلا صلة بالدرس، واليت ليس                 

وبه األسلوب التهكمي من كثري مما      هلا صلة بالدرس، فكان ال يتورع عن تناول أي موضوع، وكان أسل           
حييط بنا فيقدح بذلك أفكارنا، ويقودنا إىل التفكري الذي يؤدي بنا دائماً إىل اكتشاف عبثية بعض ما                  

 إال أنه كثرياً ما ينطلق      ،كنا نظنه فوق العبث، وعلى الرغم من تدريسه هلذه املادة من مواد اللغة العربية             
 .ملكاوية اليت تضفي على اجلو كثرياً من احليوية والدرامايف تعليقاته على سجيته بلهجته ا

أما تعليقاته على ما نكتبه فقد كانت مثاالً على السخاء يف التشجيع، ورمبا كان ذلك واحداً من                 
العوامل اليت دفعتين إىل التخصص يف اللغة العربية، وبعد أن ختصصت يف اللغة العربية تتلمذت عليه يف                 

عض مواد األدب، فكان مثاالً للمدرس الذي ال يهمه الدرس بذاته، وإمنا كان يهمه أن               اللغة الفارسية وب  
يتجاوز الطالب ما درسه، وال أستطيع أن أنسى موقفاً له مين، عند واحد من مفترقات طرق احلياة،                   

ايلت على  ومل أجنز شيئاً طوال سنتني ونصف، مث حت       ..  فقد بعثت أوالً إىل جامعة لندن لكنين مل أفلح فيها         
 يف جامعة لندن حىت يكتب لقسم اللغة العربية يف جامعة الرياض حينذاك، ليسمح              يستاذ املشرف عل  اُأل

يل بالذهاب إىل إحدى اجلامعات األمريكية، لدراسة بعض املواد يف اللسانيات، وقد وافق القسم على                
لبقاء ملدة فصلني آخرين يف      أخرى ليسمح يل با    ذلك، كما حتايلت على املشرف يف جامعة لندن مرةً         

وكان غرضي من ذلك أن أي املاجستري، وملا أيت املاجستري، رجعت إىل القسم              .  امريكا، وقد فعل  
وأبديت رغبيت يف االستمرار يف تلك اجلامعة األمريكية للحصول على الدكتوراة، لكن هذا األمر قوبل               

 كانت يف حملها، وبعد أن حتدثت مع بعض          باملمانعة من قبل بعض األعضاء، وكانت هلم وجهة نظر         
. األساتذة يف القسم أبدى كثري منهم تأييدي للبقاء يف أمريكا، لكنين ما زلت أذكر كلمة األستاذ د                  



أنت أبقى لنا من جامعة لندن ومن بريطانيا كلها، وكان هلذا املوقف النبيل أثر         :  البديل الذي قال بانفعال   
موافقة القسم على رغبيت يف نفسي ورمبا كان وراءكبري . 

 طالباً واحداً   وما زال األستاذ الدكتور البديل، على ما عهدته فيه عندما كنت طالباً، فال أذكر أنَّ              
البديل وحرصه على احلضور    .  جاء ليتذمر من معاملته له، ونعرف حنن مجيعاً يف القسم إلتزام األستاذ د            

وهو يقضي وقته منذ الصباح الباكر يف مكتبه يف القراءة          .  .مبكراً يومياً سواء كان لديه حماضرات أم ال       
اليت ال تنقطع، وال بد من اإلشارة هنا إىل أن األستاذ الدكتور البديل هو الوحيد الذي بقي يف القسم                    

 يف نفوسنا، فنحن نرجع إليه       خاصةً من ذلك اجليل املؤسس، وهذا مما يزيد تعلقنا به، وجيعل له مرتلةً            
 املشورة والتوجيه، بل إننا لنفخر بوجوده بيننا ألنه عالمة على تواصل األجيال                دائماً يف طلب  

 لألجيال الشابة حىت ال تغتر      وامتدادها وذلك ما يزيد يف تأصيل القيم والتقاليد العلمية، كما ميثل قدوةً           
.. الطويلةمبؤهالا وإسهاماا، إذ جتد كل يوم ما ميكن هلا أن تتعلمه من ذوي التجارب واخلربات                  

وليس ميكن يل أن أتناول كل اجلوانب املضيئة يف حياة هذا الرجل وهو ممن يتفق كل الذين يعرفونه                    
 دأمحد خال .  د.  على متيزه بكل اخلصال اليت جتعل منه مثاالً، وجتعله أهالً للتكرمي، أمتىن ألستاذي العزيز أ              

 . يشغل يف قلوبنا مكاناً رفيعاً وسيظل كذلك ملؤها النشاط والصحة والعطاء، وأؤكد له أنهالبديل حياةً
 .وأشكركم

 من خارج نطاق جامعة امللك سعود، وإىل جامعة امللك عبد العزيز، األستاذ الدكتور عبد                 -
 : احملسن القحطاين له كلمة فليتفضل

 

  ))كلمة الدكتور عبد احملسن القحطا�ي(( 
 : السالم عليكم أيها احلاضرون ورمحة اهللا وبركاته-
 أخرى سالم اهللا حيفكم، ورمحته تغشاكم، وتوفيقه حيوطكم أينما كنتم، وامسحوا يل أن                 مرةً

أحتدث واقفاً، إجالالً هلذه الكوكبة العظيمة، هذه الكوكبة اليت مل أتتلمذ عليها جثواً على الركب، ومل                 
مثايل من عشاق احلرف،     اعتربا فتحاً يل وأل    ألتِق ا يف قاعة الدرس، وإمنا كانت جيالً حيدد مرحلةً          

وإذا يب أمسع   ..   رياالً ٥٢٥حينما كان مهي ومبلغ أملي أن أكون مدرساً يف االبتدائية كأستاذي راتبه              
 جاءت إىل اململكة، من أبناء جلديت ووطين حيملون شهادة امسها الدكتوراة، فسألت ما هذه                 كوكبةً

ان سنوات أو عشر سنوات حىت حتصل على        قيل يل إا بعد أن تتخرج من اجلامعة متكث مث         !  الشهادة؟
أأقضي ربع قرن يف التعليم؟ فعالً كان أول اسم يقع يف أذين هو الدكتور منصور                :  هذه الدرجة فقلت  

احلازمي، والسبب يف ذلك أنين وإياه يف نسب العلم ختصص اللغة العربية، وإذا يب أمسع عن الدكتور                  
عربية، وتدثر بالتاريخ، وتعمق يف علم اآلثار، فكان عاملاً كما          عبد الرمحن األنصاري، وقد تطعم باللغة ال      



ترونه ملء السمع والبصر، هؤالء مسعتهم مث مسعت بعد ذلك عن الدكتور حممد عبد الرمحن الشامخ                 
بدراساته القيمة، وسألت، وأول كلمة تصل إىل أذين عن الدكتور أمحد خالد البديل، أنه متخصص يف                 

 عنا، سيما وأن أهلها حيملون مهنا مع اختالف          إا بنت عم لغتنا، فليست غريبةً      اللغة الفارسية، وقلت  
 .يف املذهب

لن أحتدث عن الدكتور أمحد خالد البديل وحده ألنه من منظومة ال أراهم إال مجيعاً، وكأن                   
ة، فكأننا على موعد بتكرمي سنوي هلذه املنظوم      ..  التكرمي هنا يتجدد كل عام هلم وليس لواحد منهم         

وأنا على يقني أن األستاذ عبد املقصود خوجه، سيكمل هذه املنظومة وسيالحقها حىت تكتمل، وهم                 
منصور احلازمي،  .  حممد عبد الرمحن الشامخ، د    .  الدكتور أمحد الضبيب، د   :  كما تعرفون سبعة أشخاص   

محد  أ -حممد سعيد الشعفي، جئت على آخرهم د        .  عزت خطاب، د  .  عبد الرمحن األنصاري، د   .  د
           كرم بيننا، وهو ال يرغب أن يموعة، وقد تفضل        خالد البديل ألنه هو املكرم لوحده، بل مع هذه ا

 وهذا الشيء الذي الحظت على هذه اموعة        ، واحدة الدكتور محزة املزيين بأنه ال يراهم إال جمموعةً       
ياً بينهم يف الصحف كما يطلق عليها       أم أسسوا للمعرفة وأم عملوا، مل أحلظ فيما الحظته اختالفاً علن          

املعارك األدبية، وحيبذها كثري من املروجني هلا، يتناقشون ويعملون وحياورون بعضهم وخيرجون بعمل              
عبد الرمحن األنصاري سحبهم إىل الفاو أكثر من مرة، وحىت          .  ذي قيمة، وليس أدل على ذلك من أن د        

منصور احلازمي كذلك ال أقول تارخيي يف طبعه، وإمنا         .  فإن د أمحد البديل تارخيي يف طبعه،      .  إن قال إن د   
           موعة، ومجيعاً، كما      يف ممارساته النقدية يربطها ربطاً تارخيياً، امسحوا يل إن أطلت، وحيوا معي هذه ا

 .حممد عبده مياين يف إحدى املناسبات، حيوا معي هذا املكرم وصفقوا له. قال د
 . وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا

 .  ننتقل من حديث النثر إىل واحة الشعر وهي املسك، مع الشاعر األستاذ فاروق بنجر-
 

  ))كلمة وقصيدة األستاذ الشاعر فاروق بنجر(( 
 وشكراً جزيالً   ،أيها السادة السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته       ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

  ء واملثقفني، األستاذ عبد املقصود خوجه، إذ يستضيف الليلة          م األدباء والعلما  للشيخ املفضال مكر
واحداً من الرواد الطليعيني األكادمييني عندنا، يستضيف أستاذي الدكتور أمحد خالد البديل، وحنن               
سعيدون ال شك يف هذه الليلة ذه الكوكبة الطليعية من الرواد األكادمييني، من أساتذيت الذين بدأوا                 

ي بعد الدكتوراة، كما بدأنا حنن معهم دراستنا اجلامعية، وقد سبقين إىل احلديث الزميل              تدريسهم اجلامع 
الذكريات عن األستاذ الدكتور    .  القدمي األستاذ الدكتور محزة املزيين املدين، وكان يسبقين بسنة واحدة         

 باالمتنان الكثري   أمحد خالد البديل كثرية كما هي حافلة مع زمالئه الذين كانوا أساتذتنا ونشعر حنوهم              



والكبري، ويف مقدمتهم أستاذي الدكتور منصور احلازمي الذي ظل إىل أكثر من ربع قرن صديقاً                  
         سنا التاريخ القدمي يف الصف     لطالبه، وكذلك أذكر األستاذ الدكتور عبد الرمحن األنصاري، الذي در

ام، فكنا   اقتحام عامل اخلي   األول، وكذلك الدكتور عزت خطاب الذي كان يشارك الدكتور البديل يف           
               سنا ندرس يف قسم اللغة العربية، اخليام ورباعياته مرة بالفارسية، وإذا جاءنا الدكتور عزت خطاب در

ام وهذه الرباعيات باإلجنليزية من ترمجة فتزجرالد، ورمبا يترمجها لنا، هؤالء األساتذة نشعر حنوهم               اخلي
 .باحلب العميق

اسبة أيضاً أساتذتنا الباقني، ومنهم الدكتور حممد عبد الرمحن الشامخ، الذي           وال أنسى يف هذه املن    
اختفى قوياً عميقاً أصيالً بني زمالئه السعوديني، وأذكر أيضاً أستاذنا الذي كان يتناوب مع الدكتور                

بيب، كما نذكر الدكتور الض   ..   الدكتور العوضي  - رمحه اهللا رمحة واسعة      -البديل يف تدريسنا الفارسية     
والشاذيل الذي اختفى، كما سأذكره بعد قليل، اختصر هذا الكالم، ألذكر الدكتور البديل والدكتور               
احلازمي واآلخرين خبامتة قصيديت املرآة، اليت وجهتها إىل الدكتور منصور احلازمي وسأختصرها على              

 .هذه اخلامتة مث أُحيي الدكتور البديل
مات ذكرها زمالؤه وتلميذه األستاذ املزيين، ولكن يف         فإذا عدت ألستاذي البديل، أذكره بس     

مقدمة هذه السمات والصفات والشمائل اجلميلة يف اإلنسان، تواضعه اجلم ومساحته يف مادته وأدائه               
ودرجاته وتقديره، وأيضاً جديته وعلمه والتزامه، مل يذكر أحد هنا ورمبا يذكر أستاذي البديل ذلك، أنه                

 العلماء، عندما كان طالباً لفقيه مكة وعاملها وشيخها يف فترته وعهده وزمانه،              كان وفياً ملشاخيه من   
                م الزيارة  املرحوم العامل الصاحل الشيخ حسن مشاط، وال ميكن لألستاذ البديل أن يأيت إىل مكة إال ويقد

ه احلفيل  ذلك هو البديل يف تارخيه وماضي     ..  ألستاذه وشيخه، ويصلي معه املغرب يف حصوة باب الزيادة        
باإلحسان، كما هو يف حاضره اجلليل بالتقدير والعرفان، وامسحوا يل أن أحيي أستاذي البديل، وزمالءه               

 : وتقديراً ملا بيننا من رابطة األستاذ بتلميذه والتلميذ بأستاذهاًذه الكلمات وفاء
 

 !ةحيَت
 .."ديل أمحد خالد الب/أستاذنا الدكتور: إىل "

*    *    * 

!ام يف مــوكب الــدرِب جــة األيــبــنا
                                                            . 

تـضد م ـن؛ فق ـأحييك يف ذكرى السني    
. 

!ذبرآة وجداننا الع  ـي م ـب ف ـندى احلُ 
. 

   وأنت-    األَ - كما أنت و ترى ـفل..  لوف
. 

يضــيئونَ أبــراج الــبالد مــع الــركب؟
. 

مـر وقِته ـي فَج ـادين ف ـألست ترى الغ   
. 

!بـدى الرح ـذا امل ـمع الطري يف آفاق ه    
. 

ــاؤهم     ــزمان؛ فض ــناُء ال ــئك أب أول
. 



ــدب؟  ــع يف ح ــيقات الطالئ ــبارك م ت
. 

ــيعة ثُلَّــ    ــنهم يف الطل ــنت م ــا ك ةًأم
. 

  ـرام م ـبني الك ..  اـبنيك بـن الصح"
                                                            . 

ــزمانِ   ــر ال ــن عم ــونَ م ــر! ثالث أذاك
. 

  م صف ـوما انفكأب ـي الكهول ـن ية بالد!
. 

ةٌـ نخب -ي املدارس   ـ ف -لقد شاب منهم     
. 

ب؟مــن صــ" ةالفارســي"فهــل لــدالل 
. 

ــيون    ــِل ع ــر"َألج ــرنا" بيةاليع عم
. 

ـ  اً، وأسـتاذاً  وقاص .. حـظ باهلُدب  ومل ن!
. 

ــيحة  ــاب املل ــى ب ــبونا عل ــاعراً: ص ش
. 

!ن احلُب ـى م ـوى، وأَ ـجن الن ـأرق م 
                                                            . 

اـهوساً، وإن ـمش)  الفُصحى(ا زالِت   ـفم 
. 

*    *    * 

 

 إىل حكمته   ع سوياً  واآلن سوف ينتقل احلديث إىل األستاذ الدكتور أمحد خالد البديل، لنستم           -
الشرقية، وإىل حكمته املكية كذلك، وبعد أن خيلص من حديثه الشيق، سوف يكون هناك حوار عرب                 

 . أسئلة مكتوبة على الورق، مع رجائنا أن تقتصر أسئلتكم على سؤال واحد، وذلك لضيق الوقت
 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ الدكتور أمحد خالد البديل(( 
والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله          ..  رمحن الرحيم  بسم اهللا ال   -

 :والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته.. وصحبه أمجعني
كم كان بودي أن أعقب على كل الكلمات اجلميلة، اليت أحاطين ا األصدقاء والزمالء، وطبعاً               

اء اليت استمرت أربعة عشر عاماً، وهو يكرم        نشكر الشيخ عبد املقصود، وهذا ال يستغرب عن األشي        
 .طلبة العلم والعلماء، فهذه إحدى وراثاته من أبيه رمحة اهللا عليه

 أن هؤالء الزمالء أتوا     - واألخ عريف احلفل يقول لنا اختصروا الكالم          -وما أريد قوله    
ريد أن أقوله، ومل يتركوا      ويف نفس الوقت قالوا يف كلمام كل ما أ         - نسأل اهللا أن يكرمهم      -لتكرمينا  

يل أي كالم، إمنا أرجو أن ال أطيل عليكم، وأن حتتملوا مين ألنين ال أحسن اإلرجتال، لذلك كتبت                    
 .كلمة أرجو أن تكون مناسبة

 .بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

ــزوح  ــبات نـ ــنا النائـ ــيايلَ عـ لـ
. 

ــواً مبكــ    ــر حل ــراً م ــى اهللا ده ةرع
. 

 

مبكة املكرمة، من األحياء العشوائية، اليت تنبت يف ضواحي املدن الكبرية نباتاً            )  الطندباوي(حي  
أو )  التنضب(شيطانياً، والطندباوي، اسم عريب فصيح، وقدمي مبكة حرفته العامة عن أصله العريب وهو              



أن التنضب نبات شوكي تأكله اإلبل، وقرية       :  "حمليط للفريوز آبادي  وقد جاء يف القاموس ا    )  التناضب(
 ).حارة الفالته(وأرجح أن تكون هذه القرية الواقعة يف غرب مكة هي حينا  ".قرب مكة

وهذا احلي مل يكن كما يراه الناس اليوم، عامراً زاخراً باحلياة، فهذا الشارع الذي ميتد اليوم من                 
   عداًكوبري شارع املنصور ص      إىل املغاير، مل يكن قد ع ب د وس       يف  فلت وأُضيء، بل مل يكن أحد قد فكر 

شيء من ذلك، بل كان احلي كله، حياً فقرياً بائساً كئيباً ال ترى فيه أثراً للبناء احلجري، بل كانت                     
يخ شش واألكواخ احلقرية، تشب فيها احلرائق كل يوم، حىت صار احلريق جزءاً من تار              من الع  جمموعةٌ

، يؤرخون ا أفراحهم وأتراحهم، فيقال ولد فالن يوم احترق اجلانب الفالين، ومات             )الفالته(عشرييت  
وكان يتوسط احلي مسجد، ال أعرف تاريخ بنائه، وكل ما أذكره، أن جدي             .  ينفالن يوم احلريق العالَّ   

 واحتراماً بني   جاهة ومهابةً ألمي الشيخ أبو بكر مسبودودو هو إمامه الراتب، وقد اكسبته هذه اإلمامة و            
 .عشرييت

وهي برحة تقع يف أعلى احلي      .  رمحه اهللا )  يسلم بافرج (كان ملعبنا وحنن أطفال صغار برحة العم        
     د تلك الربحة وأصبحت اليوم جزءاً من الشارع العام املؤدي          قرب املسيل، وقد ابتلع اإلسفلت األسو

 .إىل املسجد احلرام
كما يلعب  "  االستغماية"  )١("الكبت"اتنا فيها يلعب الشباب      كانت تلك الربحة هي كل حي      

والطبيان، ويف اجلبل احملاذي للربحة كان األطفال يطريون الطيارات الورقية، فقد            "  الكبوش"الصبيان  
 .كانت لنا يف صبانا ألعاب مومسية كثرية ال كحال الصبية اليوم الذين ال يكادون يلعبون

) ىنِم(ا مسقط رأسي فقد كان كما علمت من كبار العائلة هو             وأم يف حارة الفالته هذه نشأت،    
قب لّوهو أين كنت أُ   )  ىنِم(طلق علي بسبب ميالدي يف      وقد كنت يف طفوليت املبكرة أستفيد من لقب أُ        

فكان األشقياء من شباب عشرييت يتسلون بالتالعب معي بسبب هذا اللقب، فكانوا              "  كبش مىن "
القيام ببعض حركات التيوس باعتباري تيساً بشرياً، وكنت أتقاضى منهم حلوى           جيتمعون ويطلبون مين    

 .وبعض اهللالت وكانوا يبادلونين الضحك والسرور
 

وأذكر جيداً كيف ختلّصت من هذا اللقب املزري، فقد كنت يف حلقة من تلك احللقات أقوم                 
بو بكر مسبودودو يراين وهو قادم      بالعرض اليومي، وحويل الصبية يتضاحكون، وإذا جبدي ألمي الشيخ أ         

   ذا اللقب، فسوف يفعل ويفعل،             من السوق، فزجرين وعن ف الصبية، وحلف لئن مسعهم ينعتونين
صت من لقب التيس وهللا     ومنذ ذلك اليوم ختلّ   .   امسه أمحد؟  أال تعلمون أنَّ  :  وختم حديثه إليهم قائالً   

 .احلمد

                                           
 .ألعاب شعبية معروفة يف احلجاز قدمياً )١(



 .صباي البعيد
إليه أللعابهأحن  
 .ه احللوة السامرةألوقات

 ..حنني غريب
 إىل صحبيت
 ..إىل إخويت

 إىل حفنة األشقياء ينامون ظهراً على املصطبة
 ..وقد حيلمون بقصر مشيد

 ..وباب حديد
 ومائدة فوقها ألف صحن
 ..دجاج وبط وخبز كثري

 

يف أفريقيا،  وحنن أسرة فقرية بائسة، محلها طغيان املستعمر األورويب على ترك وطنها األصلي               
 . إىل حرم اهللا اآلمناًواهلجرة إىل مكة، فراراً بدينها والتجاء

ال أعلم على وجه التحديد، أي أقاليم أفريقيا هو موطين األول، فقد كانت أسريت كلها أمية، أو                 
ناً شبه أمية، إال بعضاً من أي القرآن الكرمي اليت متكن املسلم من أداء واجباته الدينية، وإن كنت أظن ظ                  

فقد كان مبلغ علم    .  وهم قبيليت )  الفالنة(يقرب من اليقني، أننا من مايل أو النيجر، حيث يكثر الفوالن            
إم جاءوا من الغرب من وراء البحار، وقصة        :  كبار أسريت، عندما أسأهلم عن وطننا األول، أن يقولوا        

أهوال وشدائد ومفاجآت،   هجرة عشرييت من القصص اليت تستحق التسجيل، ملا اكتنفها من مصاعب و           
ف من مل يستطع مواصلة الرحلة املقدسة،       استغرقت سنني طواالً، مات خالهلا الكثري وولد الكثري، وختلّ        

لذلك ال زال بعض عشرييت يف السودان، منهم أبناء عمي، ويدعى سنوس بن حامد، تصلنا نتفاً من                   
 أكثر ما أضاع اجلهل من حوادث يف        أخبارهم من آن آلخر، مع احلجاج القادمني من السودان، وما          

تاريخ اإلنسانية، جديرة بالتسجيل، ورحلة عشرييت إىل مكة، واحدة من تلك احلوادث اليت تبحث عن               
 .مؤرخ

م، واخنرط بعض أفرادها يف جيش      ١٨٨٢وقد علمت أن عشرييت قدمت إىل مكة يف حوايل سنة           
نزلوا به  ن مبكة املكرمة، وكان أول مكان أُ      األشراف النظامي، وعمل األكثرون أجراء يف بيوت األعيا       
دي مث نقلتهم اجلهات املسؤولة إىل حيث هم        عند دخوهلم مكة، هو حملة املسفلة، يف أسفل مكة وإىل كُ          

 ).حارة الفالته(اآلن يف حي الطندباوي 



استطاع والدي خالد بن حامد بن موسى فالته رمحة اهللا عليه، أن يلتحق بإحدى بيوتات مكة،                 
 بيت املرحومي الواقع يف حارة سوق الليل أمام قهوة املريعاين، كصيب أوالً، حيث استطاع أن يتقن                 وهو

األمهار ومقابض األبواب واهلوندات، وما إىل ذلك من فن السباكةعمل السباكة، مما يتصل بصب . 
م حيىي أبو   وقد ولدت ورأيت الوالد رمحه اهللا يعمل يف ورشة تقع بسوق املعال مع رجل يدعى الع               

            هلا إىل ورشة يعمل فيها حلسابه      شال، وكان أن أتقن الصنعة وبرع فيها، واستغل غريفة يف مرتلنا وحو
اخلاص، وكان أكثر ما يسبكه يف تلك الورشة هي األمهار بأحجامها املختلفة، وكان يبيعها لرجل يدعى                

الزيادة، وأذكر أن هذه األمهار     لقمان كانت له دكانة صغرية على يسار الداخل إىل احلرم من باب              
وكان والدي رمحة   .  كانت تدر علينا رحباً مادياً طيباً، وكنا موضع حسد أترابنا الفقراء يف حارة الفالته             

اهللا عليه يصطحبين معه دائماً إىل الورشة العامة يف سوق املعال، كما كان يكلفين ببعض األعمال                   
ار أو نفخ الكري مثالً، وكان حريصاً على أن يعلمين الصنعة            الصغرية يف ورشته يف املرتل، كربد األمه      

بينما كان أخي األكرب حممد رعاه اهللا، مشوساً مجوحاً، يفضل أن يلعب وأن              )  صنعة أبوك ال يغلبوك   (
 .يعمل مستقالً عن الوالد، وقد عشق مهنة البناء منذ صباه الباكر وبرع فيها وهو اليوم بناء ماهر

ن اليت يألف فيها األطفال ذويهم، ويتعلقون م، ويتخذوم املثل األعلى هلم            مل أكد أصل إىل الس    
يف احلياة، حىت مرض والدي مرضاً ال أدري كم لزمه، ومل أعرف كنه ذلك املرض، ولكن الذي أدريه                   

 لب إلينا ذات يوم حنن األطفال أن ننتقل إىل رعاية جدي ألمي، وأن نقيم عنده، بينما              وأذكره، هو أنه طُ   
 .تقوم أمي بدور املمرضة أليب الذي اشتد عليه املرض

وهي تسجي أيب وتنشج    )  فاطمة(وذات يوم ساقين فضول طفويل إىل مرتلنا حيث وجدت عميت           
        ى لوجدان طفل يف الثامنة أن يدرك معىن املوت؟         بالبكاء، ومل أكن أعرف معىن املوت يومذاك، وأن .

 .هـ١٣٦٢ولقد كانت وفاة والدي سنة 
 

 : وخراب ديارموت
م وتأزم املوقف العاملي، فقفلت      ١٩٣٩صادف موت أيب نشوب احلرب العاملية الثانية سنة           

 من موارد رزقهم، فاحلجاز منذ القدم بلد غري          البحار، وذلك يعين لسكان احلجاز انقطاع مورد هامٍ       
وارتفاعاً يف  وانقطاع السفن عن محل األرزاق إىل موانئه، يعين جماعة أكيدة             .  ذي زرع وال ضرع   

         ب اهللا ثراه، تولت تأمني الغذاء للناس،       األسعار، ولكن حكومة جاللة املغفور له، امللك عبد العزيز طي
فقامت الدولة بتوزيع الطحني والسكر واخلبز على مجيع األسر احملتاجة عن طريق بطاقات متوين رمسية،               

 األمحر، مث أذهب صباحاً إىل      دقيق والسكر ومعي البطاقة التموينية ألخذ ال    "  املبسط"فكنت أذهب إىل    
 .فرن العم أمحد اجلداوي رمحه اهللا ألخذ املقرر من اخلبز ألفراد أسريت



ومل ميض على وفاة الوالد غري بعض العام، حىت مرضت الوالدة رمحة اهللا عليها، وكنت أثناء                  
اروم، وكان يكلفين للتبييض    مرضها أعمل صبياً يف زقاق الوزير مبكة مع أحد النحاسني، حتت بيت الب            

النحاس، وقد جاءته ذات يوم جفان كبرية فطلب مين إعدادها للتبييض، وكان عملي الدخول إىل                 
اجلفنة والدوران بداخلها دورات لوانية، واحلصى حتت قدمي، حىت ينظف القاع قبل تبيضه، وقد                

 .أرعبتين تلك اجلفان، فهربت من عند املعلم ومل أعد إليه ثانية
وأذكر أين عدت إىل املرتل، مرتل جدي ذات مساء وقد محلت معي شيئاً من احللوى والشريك                 

 لقد ماتت أمي منذ أيام، ومل خيربين أحد بذلك، ولقد           - ويا هلول ما اكتشفت      -ألمي، ولكن اكتشفت    
اإلنتقام مت على   وصم.  أسلمتين الصدمة إىل الضياع يف تلك السن املبكرة، أحقاً صرت يتيم األبوين؟           

 ساحمين اهللا   -وقد استعملت ضدهم سالحاً بتاراً      .  من أهلي الذين أمهلوين ومل خيربوين مبوت أمي العزيزة        
 فقد سرقت بطاقة التموين من جيب جدي العجوز وهربت من املرتل،            -على ذلك التصرف الصبياين     

 حواري مكة وأزقتها    هائماً على وجهي، أبيت يف احلرم الشريف وأقضي سحابة اري متجوالً يف             
واستلمت األرغفة املسجلة على    )  أمحد جداوي (وتكاياها، فإذا جاء الصباح ذهبت مبكراً إىل فرن العم          

ا غدائي فكان متروكاً    وأبقيت رغيفاً واحداً إلفطاري، أم     :  البطاقة وبعتها مجيعاً يف سوق العياشني      
 .للصدف

يدفعانين للعودة إىل بيت    )  سعاد وخدجية وأمينة    (كانت الطفولة واحلنني إىل إخويت الصغار األيتام      
وكثرياً ما كنت أقع يف قبضة جدي خالل هذه الزيارت، فكان           .  جدي، لرؤية إخويت اليتامى إختالساً    

وبني الضرب والنصح مرت    .  يربطين إىل أصل شجرة نيم عتيقة يف دارنا، ويوسعين ضرباً جبريد النخل           
 .والتشرد والضياعيب سنتان مريرتان توازعهما اليتم 

 

 :يف دار األيتام
كان جدي ألمي الشيخ أبو بكر مسبودودو رمحه اهللا، يتأمل لوضعنا، إخويت وأنا، ويرى ما نعانيه يف                 
تلك السن الصغرية من اليتم واحلرمان والفاقه، يف سن أشد ما يكون األطفال فيها حاجة إىل حنان                   

تواضع، ال ميكنه من توفري رغباتنا الكثرية، وأذكر أنه          األمومة وشفقة األبوة، وكان دخله الضئيل امل       
كان خييط لنا الثياب من أمساله البالية بعد أن يستغين عنها ويؤثرنا ا على نفسه، بل كان أكثر من                     

     ا رؤوسنا يف األعياد، فكان يتوىل حالقة رؤوسنا بنفسه، فكان رمحه             ذلك، كان ال ميلك نقوداً تزي ن
 . ومعلماً وطبيباً وحالقاً أيضاً، جيرجر مشاكل تربيتنا إىل جانب شيخوخته العاليةاهللا أباً وأماً
جدي ألمي يف إدخالنا دار األيتام أخي حممد وأنا، فذهب إىل عمدة سوق الليل الشيخ                  فكر 

           الشيخ صاحل رمحه اهللا بالفكرة،      صاحل املرحومي رمحه اهللا، وطلب منه العون يف إحلاقنا بالدار ورحب 



فقد كان والدي يعمل صبياً يف ورشة أخيه األكرب الشيخ عمر املرحومي، كان أخي حممد يف الطائف مع                  
ها ما رأيك يف دار األيتام؟ هل ترغب         :  فسألين جدي رمحه اهللا   )  اخلضرمي(معلم من البنائني يدعى     

 .اإللتحاق ا؟ فقبلت اإلنتساب إىل الدار فراراً من واقعي األليم
وتقع دار األيتام، يف حارة أجياد مبكة وحيث أين كنت قد           .  هـ١٣٦٤أليتام سنة   التحقت بدار ا  

       اب مسجد الشيخ حممد سرور الصبان خلف قصره        ترددت على كثري من املدارس والكتاتيب، مثل كت
يف جرول، حيث درست على يد الشيخ أمحد اليماين، الذي كان يدرسنا القرآن الكرمي لوجه اهللا، وإن                 

 وكاملدرسة  - لوجه اهللا أيضاً     -ا القيام ببعض األعمال يف بيته كطحن النب وجرش احلنطة            كان يكلفن 
على (كما قرأت بعض السور القصار      .  اخلالدية يف ريع الرسام، حيث درست أياماً قليلة مث هربت منها          

ىل السنة  يد السيدة الصاحلة زوج العم طه باماقوس املرحومي، لكل هذه السوابق العلمية، فقد نقلت إ              
وكان رقمي يف دار األيتام هو      .  الثانية االبتدائية بدار األيتام ومل أقض بالسنة األوىل سوى أسابيع حمدودة          

وهو رقم سوف يالزمين طوال السنني الست اليت قضيتها يف الدار، ألن النظام العسكري              )  ١٣٢(رقم  
 .املتبع يف الدار يعرف األيتام، بأرقامهم أكثر من أمسائهم

 

 :حلياة يف دار األيتاما
    وإلباسي ثوباً   ،قبلت به يف الدار، كان حالقة شعر رأسي املفلفل الكث         أذكر أن أول شيء است 

 .والزي يف الدار موحداً لكل األيتام) ١٣٢(جديداً ناصعاً حيمل الرقم 
يكونون  وهو عادة من التالميذ الكبار، الذين        -سلمين أحد املسؤولني يف الدار إىل رئيس النقابة         

يف السنوات النهائية، وقام رئيس النقابة بدوره بتسليمي لنقيب الصف األول االبتدائي، الذي سلمين               
 .بدوره لعريف الفرقة األوىل االبتدائية

 ويكون العريف   ،كان تالميذ كل سنة، يقسمون إىل جمموعات، يرأس كل جمموعة عريف             
ب مسؤوال أمام رئيس النقباء الذي يتصل مباشرة         مسؤوالً عن النظام يف الفصل أمام النقيب، والنقي        

كان مدير دار األيتام عندما التحقت ا       .  مبدير الدار إلطالعه على سري النظام يف الدار مساء كل يوم          
املرحوم الشيخ عبد القادر أبو اخلري من كبار موظفي مديرية األمن العام الواقعة يف عمارة احلميدية اليت                 

 .سجد احلرام يف اجلهة اجلنوبية مما يلي أجيادكانت قائمة أمام امل
 

 :صفة دار األيتام
مبىن دار األيتام مبىن فخم ضخم، ذو ثالث طوابق، تقع إىل جنوبه الثكنة العسكرية، ويف شرقه                 
مبىن وزارة املالية العتيد، ورمبا كانت دار األيتام من أفخم املباين مبكة يف ذلك العهد، ويف مدخل الدار                  

 يف أصل اجلدار، عليها شعار اململكة العربية السعودية، السيفان            رية خضراء اللون، مثبتةً   لوحة كب 



ويلي ذلك حديث طويل عن افتتاحها      )  هـ١٣٥٥دار األيتام تأسست سنة     (والنخلة، وحتتهما عبارة    
 .وحييط بالدار من اجلهة الشرقية سياج حديدي أخضر اللون يزين مدخل الدار

 

 الدار ملكاتب اإلدارة واملستودع واملطعم وصاالت النشاط الالصفي          خصص الدور األول يف   
كاحلياكة والنجارة وصناعة الكراسي اخليزران، كما خصص الدور الثاين للفصول الدراسية، وإدارة             
النقابة املسؤولة عن سري النظام يف الدار، ويتكون جملس النقابة من النقباء الستة ورئيس النقباء، ويوجد                

 .ور الثاين أيضاً صالة إستقبال كبار الضيوف الذين يزورون الدار يف خمتلف املناسباتيف الد
 

كما توجد به املضاجع اليت يأوي إليها        .  وخصص الدور الثالث لصغار التالميذ بالسنة األوىل       
املضجع الطويل وهو خاص بكبار التالميذ من السنوات الثالثة إىل           :  التالميذ بالليل، ومها مضجعان   

 .لسادسة وهو يتسع ألكثر من ستني سريراً، واملضجع املربع وهو خاص بصغار التالميذا
 

يعاونه بعض التالميذ من    )  منصور(وكان يتوىل حراسة الطالب ليالً رجل مغريب امسه احلاج            
 م النوبة ملن يليه   الفصول املتقدمة، وكانت نوبة التلميذ ال تتجاوز ساعة واحدة فإذا انقضت الساعة سلَّ            

 . سلفاًمبوجب جدول معٍد
 

يأيت )  منصور(وعندما بلغت السن اليت تسمح يل باملسامهة يف هذه النوبات الليلية، كان احلاج               
 فز،  -وينادي أمحد أمحد فز     )  األتاريك(إىل فراشي، ويضرب قوائم السرير بطرف جريدة كان يعلق ا           

 .فأفز لتسلم نوبيت الليلية
 

 :النظام الصحي
الدار نظام صحي صارم ال هوادة فيه، فكان على مجيع التالميذ أن حيلقوا رؤوسهم              كان يتبع يف    

كل أسبوع، وأن يقلموا أظافرهم، وأن يستاكوا كل صباح، ويكشف عليهم طبيب مديرية الصحة كل               
أسبوع كشفاً تاماً، والبد أن ميارسوا األلعاب الرياضية كل صباح قبل الفطور، وأذكر أن إحدى غرف                

 .انت خمصصة للمرضى حيجزون فيها ريثما تتم إجراءات نقلهم إىل املستشفى املركزي بأجيادالدار ك
 

 أظافره، فكان أدىن عقاب يرتل به، أن        والويل للتلميذ الذي يتهاون يف تنظيف أسنانه، أو تقليمِ        
كلفني بالتأكد  ويشبع ضرباً، وأعاله أن يرمى به يف قاع القبو املظلم، وكان العرفاء م            )  الفلكة(يوضع يف   

من نظافة دورات املياه، بعد كل نوبة يفرغ فيها األيتام من الوضوء واخلالء، كما كان ال بد أن يشرفوا                   
على هيئة التالميذ أيام األمخسة، قبل خروجهم لزيارة ذويهم، فال بد أن يكون احلذاء المعاً، والبدلة                 

 .مكوية، واألزارير سليمة، ال مقطوعة وال مدلوعة



 :م الدراسي يف الدارالنظا
يبدأ اليوم الدراسي يف الدار مع أذان الفجر، حيث يستيقظ كبار التالميذ ويستعدون ألداء                

وال يكاد كبار التالميذ    .  اًالصالة مع اإلمام الراتب يف سطح الدار صيفاً، ويف إحدى املمرات شتاء            
ولة النشاط الرياضي الصباحي،    يفرغون من صالة الفجر حىت يكون الصغار قد استيقظوا ويأوا ملزا           

فيرتل اجلميع إىل الساحة الواقعة أمام الدار، ويقومون ببعض احلركات السويدية، بعد أن يقرأوا نشيد                
الصباح، وال يكادون ينتهون من التمارين الرياضية حىت ينصرفوا استعداداً لتناول وجبة الفطور، اليت               

ه كان قليالً، فهو ال يزيد عن احلليب والشاي يوماً           كانت ختضع للظروف، وكان الطعام جيداً ولكن      
والفول املدمس يوماً آخر، والعدس يف يوم ثالث وعيش الصدقة دائماً، فميزانية الدار القائمة على                 
حسنات احملسنني ومعونات الدولة، ال تستطيع تقدمي أكثر من ذلك ومل نكن حنن األيتام نطمع يف أكثر                  

 .من ذلك
فهي الدراسة تبدأ من    .  يف حوايل الواحدة والنصف صباحاً بالتوقيت العريب       فإذا فرغ الفطور    

 .الثانية صباحاً وتنتهي يف السابعة ظهراً
واملنهج الدراسي يف الدار هو نفس املنهج السائد يف مجيع املراحل االبتدائية كما قررته مديرية                

لقرآن، واحلديث، والتاريخ، واملطالعة،    ومواد الدراسة عبارة عن التوحيد، والفقه، وا      .  املعارف العامة 
واإلمالء واإلنشاء والقواعد واحلساب واهلندسة، وشيئاً من العلوم، تزيد جرعات املواد كلما انتقل               

 .التلميذ إىل فصل دراسي أعلى
وكان مجهرة مدرسينا يف الدار من ااورين يف البلد احلرام، من جاويني ومغاربة ومصريني                 

اجلاويون أذكر منهم الشيخ حممد زبري والشيخ عرفة والشيخ الفلمبان، وكان يقوم             وهنود، وأكثرهم   
باإلشراف علينا إىل جانب من ذكرت من األساتذة جمموعة من املراقبني السعوديني، كالشيخ عبد                
العزيز مالكي، والشيخ حسني منشي والشيخ عبد الرمحن تاج الدين خباري وكان هذا األخري رمحه اهللا                

 . غليظاً علينا يضربنا على السهوة واهلفوة رمحه اهللا رمحة واسعة وغفر لهشديداً
عندما تنتهي الدراسة عند الظهر كنا نتهيأ للغداء الذي كان كصنوه الفطور، خيضع للظروف               
املالية، فإن كان الصندوق عامراً ظفرنا بوجبة طيبة دمسة، وإالَّ محدنا اهللا على املوجود، وأشهد أنا كنا                  

 .كل األحوال من الشاكرين، فنحن نتمتع يف الدار بعيش كرمي دائماًيف 
 

وهل يقيل األطفال؟ كنا نتجمع بعد الغداء يف احلجر املخصصة           .  أما القيلولة فلم نكن نعرفها    
 ما لديه، مث يليه     صبعه، مث يبدأ يف قص    ألكل فرقة، وكان عريف الفصل يطلب ممن لديه حكاية أن يرفع            

 وعبث صبياين إىل أن حتني صالة العصر، فنؤديها مجاعة،            ومرجٍ  يف ضحك وهرجٍ   آخر وثالث ونظل  



يؤمنا عريف الفصل دائماً، وما إن تنتهي صالة العصر حىت يبدأ برنامج املذاكرة الذي ميتد من العصر                  
 .حىت الغروب
 اليت كنت    إىل تلك الساعات املباركات    شهد اهللا أين إىل يومي هذا وأنا استاذ باجلامعة أحن          وأُ

أقضيها يف املذاكرة وأنا صيب، فها أنا اليوم ال أستطيع اإلفادة من هذه الساعات بني العصر واملغرب                  
 بيين وبني أن    - اليت أصبحت من ضرورات حيايت       -كما كنت أفعل يف صباي، فقد حالت القيلولة         
      وإن تكن   -والت عقيمة   إن أعمارنا تفىن يف حما    ":  ابأستغل تلك الساعات، ويعجبين قول أحد الكت 

 ".ى حىت إذا انتهينا إىل الطريقة واهتدينا إىل املنهاج وجدنا الشباب قد ولَّ-خملصة للتعلم 
 

وما إن يرتفع صوت املؤذن منادياً لصالة املغرب، حىت نغادر مقاعدنا ألداء الصالة مجاعة، مث                 
وهناك .  ع يف أعاله قلعة أجياد    ننتظم يف صفوف وخنرج إىل ساحة خلف الدار يف سفح اجلبل الذي تق             

 والتسلية الربيئة حتت إشراف العرفاء والنقباء واملراقبني الليليني الذين كانوا            يسمح لنا بالقفز والنطِّ   
وكان كبار التالميذ يستعرضون عضالم أمامنا حنن الصغار الذين          .  يتناولون الشاي يف هدوء ووقار    

 احلبل  فقد كان كبار التالميذ يتبارون يف شد      .  القوة ذات يوم  كنا حنسدهم ونرجوا أن نبلغ مبلغهم من        
ورفع األثقال، ونظل يف تلك الفسحة اجلميلة احملببة إىل أن حتني صالة العشاء، فندلف إىل الدار ألداء                  

 .الصالة وتناول العشاء مث اإليواء إىل مضاجعنا
 

 :نظام اإلجازات الدراسية يف الدار
لدار، ال يسمح له مبغادرا إالَّ مساء اخلميس من كل أسبوع، ليزور أهله             منذ أن يلتحق اليتيم با    

وأقاربه مبكة مث يعود إىل الدار صباح السبت، وإذا كان مقطوعاً ال أهل له وال أقارب مبكة، ظل يف                     
م وكان أولئك األيتام البؤساء، يقضون أيام اجلمع يف الدار، ويسمح هل          .  الدار إىل آخر مراحله الدراسية    

 .باخلروج ألداء صالة اجلمعة يف املسجد احلرام، والتجول يف اسواق مكة مث يعودون إىل الدار
وكان لنا إىل جانب اإلجازات األسبوعية، إجازتان مها عيد الفطر وعيد األضحى حيث كان                

 .يسمح لأليتام بقضاء تلك اإلجازات مع أهليهم
 

ونرتل يف  )  مىن(اية الرييع، كنا نذهب فيها إىل       إىل جانب تلك اإلجازتني، كانت لنا إجازة يف بد        
      اراً ال ي وكانت قبضة العرفاء   .  نسى من اللهو والعبث الطفويل الربيء     السبيل املصري مبىن، ومنضي

قل وكان يوماً مشهوداً يستعد له األيتام قبل أسابيع فيشترون الن          .  والنقباء ختف عنا يف ذلك اليوم      
ر نقوداً لفقراء األيتام لشراء ما حيتاجونه يف ذلك اليوم حىت ال تنكسر              واحللوى، ويدفع صندوق الدا   

 .نفوسهم الغضة الصغرية



 :النظام املايل بدار األيتام
كان دخل الدار يأيت أساساً من إعانات الدولة ولكنها كانت على ما يبدو متواضعة، ألين كنت                 

 الدار وتغريهم بالتربع لأليتام، وأذكر أن       أرى الدار تلجأ يف مواسم احلج إىل دعوة كبار احلجاج إىل           
ولقد أدركت اجلهات   .  أحد املراقبني يف الدار كانت مهمته اإلتصال باملطوفني يف مكة ملساعدة الدار            

املسؤولة يف الدولة أن قيام مؤسسة اجتماعية لرعاية األيتام، كالدار ال ميكن أن حتيا عرب حسنات                   
ضمان االجتماعي بوزارة العمل والشؤون اإلجتماعية، وخرياً فعلت،        احملسنني فضمت الدار إىل إدارة ال     

 .فقد أغنت األيتام عن املسألة
 

 :نظام التخرج
قام حفل يج    مرحلة الدراسة اإلبتدائية يف الدار، ي      -   الذي مل يعد يتيماً بعد     -عندما ينهي اليتيم    

وكان حيضر حفل التخرج مدير       .نييف مديرية األمن العام باحلميدية حيث تسلم الشهادات للخرجي         
 فلم يكن من السهل أن      - قليب أنا على األقل      -وكان حفالً يفطر القلب     .  الدار واألساتذة واملراقبون  

يفارق اإلنسان هؤالء املربني األجالء، الذين أشرفوا على تربيتنا وتعليمنا طوال ست سنوات، فقد كنا               
المتنان والعرفان، فقد كانوا بالنسبة لنا مصدر عطف وحنان         ننظر إليهم نظرة ملؤها احلب واإلكبار وا      

ر وكنا عاجزين عن أن نعب    .  ورعاية، كنا يف أشد احلاجة إليها، وليس كاليتيم من يدرك هذه العواطف            
 هلم عما تكنه جواحننا هلم من حب وتقدير، وهل ميلك اليتيم إال الدموع؟

دقة يوصينا فيها بتقوى اهللا، واإلخالص للمليك       وكان مدير األمن العام، يودعنا بكلمة حارة صا       
لقد دفعتنا الدار إىل احلياة وقد زودتنا بزاد العلم          .   بالتوفيق والنجاح   مليئةً والوطن ويرجو لنا حياةً   

 .وأنعم به من زاد
حسن :  هـ كنا سبعة من الشباب هم     ١٣٧٠  عندما خترجت من دار األيتام يف شهر حمرم سنة        

. وأنا.  ان صاحل صائغ، أمني رمضاين    القحطاين، راشد التركي، حممد صاحل وز     خباري، ناصر بن فراج     
 .وقد اخنرط اجلميع يف الوظائف احلكومية عسكرية ومدنية، وكلهم اليوم موظف ناجح وأب مثايل
وكان .  أما أنا فقد وفقين اهللا إلكمال دراسيت، فالتحقت باملعهد العلمي السعودي حبارة القشاشية            

مي السعودي ومدرسة حتضري البعثات حيتالن عمارتني متجاورتني أمام عمارة باناجة جبوار             املعهد العل 
 .املسعى القدمي

 

 ذكريات املعهد العلمي السعودي والقسم الداخلي جببل هندي
يف صبيحة يوم من األيام، ال أذكر أي أيام األسبوع هو، ولكين أذكر العام جيداً وهو سنة                    

 جندي من جنود األمن العام، أمسكين بيد وأمسك باألخرى دفتراً من            وجدتين أسري مع  .  هـ١٣٧٠



كان مدير املعهد   .  دفاتر إيداع املعامالت، وكنا يف طريقنا من مبىن احلميدية إىل املعهد العلمي السعودي            
يومذاك أستاذي اجلليل املريب الكبري وخطاط مديرية املعارف الشيخ حممد حلمي، وأذكر أن اجلندي               

 شديدة، وأدى التحية العسكرية املعهودة للمدير، مث سلمه أوراقي             رض بقدميه ضربةً  ضرب األ 
الدراسية وسلمين أيضاً إلدارة املعهد، وكان ذلك آخر عهدي بالنظام العسكري الدقيق الذي عشته               

ىل فقبل طليب وصعدت إ   .  طوال دراسيت اإلبتدائية بدار األيتام، طلبت من املدير تسجيلي طالباً داخلياً          
 .حيث القسم الداخلي) قلعة جبل هندي(القلعة 

 

 :الدراسة يف املعهد العلمي السعودي
النظام الدراسي يف املعهد العلمي السعودي نظام فذ وفريد وعملي يف نفس الوقت، فكان                 
األساس يف ذلك املنهاج أن يدرس الطالب املواد الدينية، كالقرآن والتفسري واحلديث والتوحيد والفقه              

فرائض، إىل جانب املواد اإلجتماعية كالتاريخ واجلغرافيا، واملواد الرياضية كاحلساب واهلندسة إىل             وال
جانب املواد األدبية كاألدب العريب يف خمتلف عصوره، وتاريخ األدب العريب، واخلط أي نعم اخلط،                

طالب عن جتويد   هذه املادة اليت حيسبها الطالب اليوم غري ذات خطر، وكان نتيجة انصراف بعض ال              
اخلطوط أن أصبحت خطوط طالب اجلامعة نوعاً من الطالسم دوا هريوغليفية الفراعنة ومسمارية               
السومريني، وهكذا كان املنهج الدراسي املتبع يف املعهد العلمي السعودي جيمع علوم الدين والدنيا وما               

 ..)١(أمجل الدين والدنيا إذا اجتمعا كما يقول الشاعر
 املدرسني باملعهد العلمي السعودي يوم التحقت به، من األساتذة املصريني الكرام              كان مجهرة 

وبعض املواطنني، أذكر من أساتذيت السعوديني باملعهد رمحة اهللا عليهم وأطال عمر الباقني الشيخ علي                
 هندي، والشيخ عبد الرمحن الصباغ والشيخ عبد احلميد اجلمادي، والشيخ إبراهيم فطاين، والشيخ             

واألستاذ عبد اهللا بوقس،    .  ف، والشيخ عبد اهللا أحرار الذي كان يدرسنا مادة اخلطابة          إبراهيم عالَّ 
كما كان األساتذة حممد باوجيه،     .  واألستاذ مجيل أبو سليمان رمحه اهللا، واملرحوم األستاذ حممد فدا          

            ال أنسى خيزرانة     ،وحسن زمزمي، وسعيد بوقري ومجيل خوقري يقومون باملراقبة علينا، وإن أنس
 .املرحوم حممد باوجيه الطويلة اليت كان يهزها هزة واحدة فيسود النظام يف املعهد

 

كانت لنا نشاطات ثقافية يف املعهد العلمي السعودي تتمثل يف املسامرات األدبية اليت كنا نعقدها               
ت، فكانوا يقومون   يف أماسي األمخسة، وكان يشاركنا يف تلك املسامرات طالب مدرسة حتضري البعثا            

. بالقاء احملاضرات العلمية بينما كان طالب املعهد العلمي السعودي، يتولون اجلانب األديب واالجتماعي            
                                           

 .يريد بذلك هذا البيت املشهور )١(
ــرجلو ــالق يف الـ ــل و اإلمـ ــبح اجلهـ أقـ

. 

دنـــيا إذا اجـــتمعالا أحســـن الـــدين و امـــ 
. 

 



يف إحدى املسامرات وكانت تلك احملاضرة      "  ثوان مع هنري ديكارت   " بعنوان   وأذكر أين ألقيت حماضرةً   
رحوم الشاعر طاهر عبد الرمحن زخمشري،      اجلريئة، عن فيلسوف فرنسي نابه، سبباً يف أن طلب مين امل          

ويعلم اهللا أن مستوى طالب املعهد والبعثات الثقايف يومذاك،         .  أن التحق باإلذاعة السعودية يف القلعة     
 .كما يقولون) لبه وكتاب(يفوق مستوى بعض طالب جامعاتنا اليوم، فقد كانت حياتنا 

ديد فيه يستحق الوقوف عنده، سوى حادثة       سار حتصلي العلمي يف املعهد، رتيباً متشااً ال ج         
هـ انتقل جدي ألمي الشيخ     ١٣٧٣ بالنسبة يل، ولكن ال راد لقضاء اهللا ففي سنة           واحدة كانت أليمةً  

أبو بكر مسبودودو إىل رمحة اهللا، وكان جدي عائلنا الوحيد منذ تويف والدي خالد رمحة اهللا عليه، كان                   
 أمام عيين، وكانت تلك أول مرة       - إن شاء اهللا     -لطاهرة  جدي يف حدود السبعني وقد فاضت روحه ا       

فقد أستأذنت من املسؤولني يف القسم الداخلي قبل موته بأيام للحصول            .  راً بأم عيين  أرى فيها حمتضِ  
على إجازة قصرية ألكون جبانب جدي احملتضر، فذهبت إىل مرتلنا ألكون جبانبه، وبعد سبعة أيام يف                  

هـ فاضت روح جدي إىل بارئها أسكنه اهللا فسيح         ١٣٧٣يع األول سنة    ضحى يوم من أيام شهر رب     
 .وبعد انقضاء أيام العزاء، عدت إىل القسم الداخلي ألتابع دراسيت وحيايت الروتينية العادية. جناته

 

 :احلياة يف القسم الداخلي
خالسعودي  القسم الداخلي إليواء الغرباء والفقراء من طلبة العلم يف املعهد العلمي                صص

الع وهي من بقايا القِ   )  جبل قعيقعان (وحتضري البعثات، ويقع القسم الداخلي يف قلعة جبل هندي            
التركية القدمية يف مكة، بل تعترب هذه القلعة وأختاها قلعتا أجياد والقشلة يف جرول من أهم قالع                   

ة حديدية فخمة توحي    األتراك مبكة، وهي بناء مستطيل الشكل ميتد من الشرق إىل الغرب، وله بواب             
 والقلعة مكونة من    -بقوة العثمانيني يوم كان هلم احلول والطول، فسبحان من ال حيول وال يزول                

دورين، وكانت مقر مدرسيت املعهد العلمي السعودي وحتضري البعثات قبل أن تتحول إىل سكن                 
شاهق الذي يشاهده الناس    داخلي، ويقع إىل شرقي القلعة حمطة اإلذاعة السعودية وائيها الضخم ال           

وأرضية القلعة يف الدور األول حجرية، أما الدور الثاين فأرضيته خشبية وال أدري             .  أينما كانوا يف مكة   
إالَّ أا كانت وسيلة من وسائل اإلزعاج عندما يسري عليها الطالب أو يلعبون كرة                .  تفسرياً لذلك 

يحة، لذلك كان املسؤولون يضطرون إلسكان      القدم يف األمسيات، وكانت حجر القلعة، واسعة فس        
أعداد كبرية من الطالب يف احلجرة الواحدة، وغالباً ما كانت جمموعات الطالب متجانسة، فهذه غرفة               

وتلك للطالب القادمني من املنطقة الوسطى، وثالثة        )  القادمني من املدينة املنورة   (للطالب املدنيني   
أما غرفيت بالقسم فكان    .  ورابعة للطالب الصوماليني وهكذا   للطالب األندونيسني من طالب املنح،      



وعبد اللطيف  ).  وهو اليوم من كبار ضباط األمن العام      (يزاملين فيها اإلخوة حسن علي عبد اهلادي        
ار ابراهيم، وحسن باهربي، وعبد الكرمي اخلراشيحامد السرحيي، وعم. 

خلي، إالَّ أا كانت ختتلف عن تلك        وكانت تقدم لنا كل الوجبات الغذائية يف القسم الدا          
الوجبات اليت ألفتها يف دار األيتام، ال من حيث احملتوى فحسب، بل من حيث النظام العسكري الدقيق                 
الذي كان يسود يف الدار والذي مل أجد له أثراً يف القسم الداخلي بالقلعة، فقد كانت الوجبات يف دار                   

وأذكر أين كنت أتناول طعامي يف الدار يف مكان معني وعلى           .  منياأليتام تقدم لنا يف نظام وترتيب صار      
بينما األمر يف القسم الداخلي خيضع       .  كرسي حمدد طوال السنوات الست اليت قضيتها يف الدار          

فاملراقبون هنا يف القلعة كانوا أضعف من أن        .  )١(كما يقول غوار الطوشة   )   ذراعه له  وكلٌ(للفوضى،  
د كان بعض األشقياء يهاجم املشرفني على حفل الطعام، وخيطفون منهم            يسيطروا على الطالب، فق   

 .الفواكه واحللوى، وبذلك يفوزون بأكرب قسط من الطيبات، بينما كان البعض ال حيصل على أي شيء
كان القسم الداخلي يقفل أبوابه خالل أشهر الصيف، فكان التالميذ يسافرون إىل ذويهم وكنت              

وج حبي الطندباوي ألعيش يف كنف أخي حممد، الذي كان قد تز            )  الفالتهحارة  (أعود إىل حاريت    
فقد عملت  .  وكنت أزاول خالل الصيف بعض األعمال البسيطة املتيسرة ألمثايل        .  وأصبح رب أسرة  

ذات صيف يف اإلذاعة السعودية يف جبل هندي، حيث زاملت األساتذة عباس فايق غزاوي، واملرحوم               
ومخيس سويدان، والدكتور فايز شعبان عنان، وكان يدير        .  اعر طاهر زخمشري  بكر بوقس واملرحوم الش   

 .اإلذاعة األستاذ املرحوم حامد دمنهوري
 

فقد كان املرحوم طاهر    .  وقصة عملي يف اإلذاعة من الذكريات الطريفة اليت ال بد من سردها            
كل صوره ويأخذ   زخمشري، يتابع نشاط الشباب السعودي مبكة ويشجعهم على اإلنتاج األديب ب            

" ثواٍن مع الفيلسوف هنري ديكارت    :  "بيدهم، وكنت قد ألقيت حماضرة يف املسامرات األدبية بعنوان        
ين يف رقة شديدة ال أنساها ما حييت،        وهنأَّ.  وبعد انتهاء املسامرة طلب األستاذ طاهر زخمشري مقابليت       

 فقد كانوا يبحثون عن اصوات إذاعية       ؟ا إذا كنت على إستعداد للعمل يف اإلذاعة السعودية        وسألين عم 
فقبلت العرض شاكراً، وقد أحسست بشيء من الغرور اخلفي هلذ العرض غري            .  مناسبة لإلذاعة الوليدة  

املتوقع، وما هي إالَّ أيام حىت طلبين األستاذ املرحوم حامد دمنهوري املشرف على اإلذاعة يف مكتبه                  
لين إىل املرحوم بكر بوقس إلجراء االمتحان الالزم، ملعرفة          وبعد املقابلة أرس  .  إلجراء مقابلة شخصية  

، وقد جنحت   )احلي(مدى صالحية صويت لإللقاء اإلذاعي، ومدى قدريت على اإلشتراك يف البث املباشر             
وكانت سيارة اإلذاعة   .  هـ١٣٧٤ يف اإلمتحان وعينت مذيعاً وكان ذلك سنة           - وهللا احلمد    -

                                           
 .إ هـ املعلق. والقول املذكور يف لوازمه يف أدواره الفنية. االسم الفين للفنان السوري الكوميدي دريد حلام: ةلطوشغوار ا )١(



ل املرحوم بكر بوقس يف الطندباوي، مث على مرتل أخي حممد              كل صباح على مرت    متر)  البوكس(
 .الصطحايب إىل قلعة جبل هندي حيث مقر اإلذاعة

    ضت هلا أثناء عملي يف اإلذاعة، هو أين ذات صباح كنت مكلفاً             من املواقف الطريفة، اليت تعر
أن أقول أيها السادة     فبدالً من    - فأصبت بلخمة    - أول عهدي باإلذاعة     -بإفتتاح اإلذاعة الصباحية    

أيها السادة نفتتح اإلرسال بفاصل موسيقي،       :  قلت.  نفتتح اإلرسال بتالوة آي من الذكر احلكيم       
فأضطر املهندس املسؤل إليقاف اإلرسال وإعطائي فرصة إصالح اخلطأ، وبعد دقائق كان املرحوم حامد              

اً يف التأين واحلذر لن أنساه ما        دمنهوري يف مبىن اإلذاعة، لريى هذا املذيع الغشيم، وأعطاين درس           
 .حييت

من األعمال اليت زاولتها خالل دراسيت باملعهد العلمي السعودي أين التحقت خبدمة بعض                
املطوفني مبكة، وكان عملي يتلخص يف تطويف احلجاج والسعي م بني الصفا واملروة، واستقباهلم حني               

يعهم بعد إنتهاء احلج، وقد عملت مع املطوف عمر          قدومهم إىل مكة يف مقر النقابة يف البيبان، وتود         
اس فقيها مبحلة حارة الباب، ومع املطوف عبد املعطي عبد املاجد بباب القطيب، كما عملت يف مدينة                 عب

وأذكر أن يل عنده إىل     .  جدة مع أحد الوكالء وامسه سراج بدوي، وكان شخصاً شرهاً مماطالً مراوغاً           
 .- ساحمه اهللا -دميت مل يدفعها يل رغم مراجعايت وتوساليت الكثرية إليه اليوم بعض الرياالت مقابل خ

كانت تلك األعمال املومسية، تدر علي بعض املال كنت أنفق منه خالل سين دراسيت، يف شراء                 
فقد كانت مكتبة الثقافة    .  الصحف واالت وبعض الكتب من مكتبة الثقافة بباب السالم الصغري مبكة          

 علينا األستاذ الفاضل والباحث     وقد قص .  ثقافية اليت كنا نطل منها على الثقافة اخلارجية       هي النافذة ال  
عة األديب الكبري املرحوم عبد العزيز أمحد الرفاعي تاريخ مكتبات باب السالم يف حبث ممتع بعنوان                الطلُ

رفاعي للنشر  ونشرته دار ال  )  من دفاتري (من سلسلته   .  مكتبات مكة املكرمة  "  رحليت مع املكتبات  "
 ).هـ١٤١٣الطبعة األوىل سنة (والطباعة والتوزيع بالرياض 

 

  ))الرحلة إىل مصر(( 
م أيت املرحلة الثانوية يف املعهد العلمي السعودي، وكنت         ١٩٥٥هـ املوافق   ١٣٧٥يف عام   

خالل دراسيت يف املعهد أحضر دروس سيدي وشيخي املرحوم حسن حممد املشاط رمحه اهللا وأسكنه                 
األخ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان وأنا        :  وكان سيدي الشيخ حسن يولينا    .  يح جناته فس
، فقد رأى منا إقباالً على دروسه وإكباباً على اإلنتفاع بعلمه وفضله، وكانت حلقة الشيخ                خاصةً عنايةً

 .شاءاملشاط تعقد، يف حصوة باب السالم وتبدأ قبيل صالة املغرب وتنتهي بعد صالة الع



، أما اخلاصة فكانت تبدأ يف خلوته بعد صالة           وعامةً  املشاط خاصةً  -كانت دروس سيدي    
 ومتتد إىل قبل صالة املغرب، وكان خيصصها ألكابر طالبه واملتقدمني يف حتصيلهم                العصر مباشرةً 

بد العلمي، وأذكر أن األخ عبد الوهاب أبو سليمان وأنا كنا ندرس عليه ألفية ابن مالك، وكان ع                  
وإن كان يدعوين إىل    .  الوهاب أجود مين حفظاً وأفطن يف حتصيله العلمي مين، وكان ذلك يغيظين جداً            

وأذكر أين  .  كما كنا ندرس على سيدي الشيخ حسن الفقه املالكي        .  اللحاق به يف جتويد حفظي وفطانيت     
 للشيخ عبد اهللا    "مراقي السعود "وعبد الوهاب استنسخنا كتاباً يف أصول الفقه املالكي هو كتاب             

فقد كنا نتناول الغداء يف القسم الداخلي        .  ا نسبق سيدي الشيخ إىل اخللوة     وكن.  العلوي الشنقيطي 
 .بالقلعة مث ننحدر مسرعني إىل اخللوة لالستذكار قبل حضور الشيخ، سقى اهللا تلك األيام
ب واملستمعون  أما الدروس العامة، فكانت تبدأ بعد صالة املغرب مباشرة حيث يتحلق الطالّ             

 وكان سيدي الشيخ رجالً     - وكان غالباً يف صحيح البخاري        -حول الشيخ، ليبدأ درس احلديث      
، مث يبدأ يف     الطالب األكابر بقراءة النص    دف أح وقوراً، خفيض الصوت، قليل الكالم، وكان يكلِّ       

ى سيدي رسول اهللا، مث     وكان يفتتح الدرس بالبسملة والصالة والسالم عل      .  الشرح ويتدفق يف البيان   
 :ينشد هذا البيت الذي كان يكرره دائماً حىت حفظته عن ظهر قلب وهو

فحــديث مــن أهــوى حلَّــى مســامعي
. 

 ــن ــدث، وش ــامعيح ــديث مس ف باحل
. 

 

ر من وظيفة مناسبة يف إحدى الدوائر احلكومية، أو         نعم أيت الثانوية، وكنت ال أطمع يف أكث       
التدريس يف إحدى املدارس اإلبتدائية، فال ترتييب يف النجاح كان يؤهلين للسفر واالستزادة من العلم،               

أضف إىل ذلك أن سيدي الشيخ حسن       .  وال وضعي املايل كان يسمح يل بالسفر على حسايب اخلاص         
، فهو سيء الظن بالتحصيل خارج حلقات العلم يف املسجد           مشاط كان ال يشجع طالبه على السفر      

 :احلرام ألنه كان يؤمن بقول الشاعر
ِضــعوا مــن مكــة، العمــالَعلمــاً، إذا و

. 

رياِن بـــيت اهللا قاطـــبةًلُّ ِجـــجـــأَ 
. 

 

 إىل مصر لن يعود عليه بالنفع، كل هذا أقنعين بعدم جدوى            وكان يرى أن ذهاب شاب يف سين      
السفر، فبدأت أخطط حلياة جديدة، وأهيئ نفسي لإللتحاق بوظيفة ما، ولكين شئت شيئاً وشاء اهللا                 

 .شيئاً آخر وما تشاؤون إالَّ أن يشاء اهللا
اجلليل كنت يف خلوة املرحوم الشيخ حسن زمزمي أستعد لصالة اجلمعة، وكان هناك الشيخ                

ين الشيخ  شروبعد صالة اجلمعة ب   .  واملريب الفاضل الشيخ حممد حلمي مدير املعهد العلمي السعودي         
وطلب مين التجهز لذلك، ولك أن تتصور مدى سروري         .  حلمي أين مرشح للسفر إىل مصر للدراسة      

وقد .  هللا دارساً وأخرياً يا ابن خالد ستدخلن مصر إن شاء ا        .  بٍخ بخٍ .  وفرحي واغتباطي هلذه البشرى   



اب وال فاطمة ورا    تال حممد يف الكُ   (ومن الذي مينعين من السفر؟      .  غمرين السرور وكدت أطري فرحاً    
وعندما استوضحت من الشيخ حلمي     .  وإذا أراد اهللا شيئاً، هيأ أسبابه     .  كما يقول مثلنا احلجازي   )  الباب

اسة مبصر، مع أن ترتييب يف كشف       عن األمر، وكيف تسىن يل أن أكون أحد املرشحني للسفر للدر           
أجابين الشيخ حلمي أن الستة األوائل      .  واملعهد ال يرسل سوى اخلمسة األوائل     .  ؟الناجحني هو العاشر  

كلهم ليسوا سعوديني، ومن مث ال حيق هلم اإلبتعاث مبوجب نظام اإلبتعاث الذي هو من حق املواطنني                  
 . أن كان العاشروهكذا أصبح ترتييب الرابع بعد. السعوديني فقط

بدأت أجتهز للسفر العلمي إىل مصر، وكان أول عمل قمت به هو الذهاب إىل سيدي الشيخ                  
كذلك .  وما إن مسع اخلرب حىت بدا على حمياه شيء من األسى والوجوم            .  حسن ألزف إليه البشرى   

 من فعله،   الذي يبدو على حميا أب شغوف عندما يرى ابنه يقدم على شيء ال يرضاه، وال ميلك منعه                 
ولكين علمت يقيناً أن    .  وطلب مين سيدي الشيخ أن أصلي صالة االستخارة، واهللا خيتار ما فيه اخلري             

 .اهللا قد خار يل السفر وإالَّ فما معىن أن أكون العاشر وأصبح الرابع؟
أستغرقت اإلستعدادات للسفر وإخراج جواز السفر وتصديق الشهادات من وزارة اخلارجية            

 .هـ١٣٧٥السفارة املصرية جبدة جزءاً من حيايت سنة السعودية و
 

  ))أرض الكنا�ة(( 
وجدتين ذات يوم أستعد للسفر إىل القاهرة، وقد رافقين إىل مطار جدة شقيقي حممد خالد،                 
وكان النظام املتبع بالنسبة للمبتعثني إىل القاهرة أن يقضوا أياماً يف احلجر الصحي بسيناء قبل السماح                 

هـ تغير ذلك النظام ومسح     ١٣٧٥مصر، ولكن يف العام الذي سافرت فيه إىل مصر سنة           هلم بدخول   
لنا بالسفر إىل لبنان وقضاء ما شئت من أيام قبل التوجه إىل مصر شريطة أن تكون يف القاهرة قبل بدء                    
السنة الدراسية يف شهر اكتوبر بوقت معقول تستطيع خالله إجناز اإلجراءات الالزمة لإللتحاق                

 .بالكليات كالكشف الطيب ودفع الرسوم الدراسية وما شابه ذلك
وعندما ودعت شقيقي حممد للتوجه إىل الطائرة الرابضة يف أرض املطار واليت ستحملين إىل                

 مع  -خارج أرض الوطن ألول مرة يف حيايت، أحسست بأمل الفراق حاداً، ومل أمتالك نفسي من البكاء                 
وجدت نفسي مشدوداً حببال وثيقة داخل ذلك الصندوق الطائر،           وبعد حلظات    -أين عصي الدمع    

فالناس هنا غري الناس الذين     .  وكان كل شيء داخل صندوق الدنيا هذا يثري إنتباهي ويدعوين للتساؤل          
اعتدت اجللوس والتحدث إليهم، وكان يخيل إيلَّ أم بشر من عامل آخر، ال يربطين م أي رابط، وإالَّ                  

 يستقبلوين بشد الوثاق؟؟ مث ما هذه األضواء الكثرية امللونة يف كل ركن من أركان هذا                 فما معىن أن  
وما معىن هذه األزارير املعلقة فوق رأسي؟؟ وهل ترانا نساق إىل املوت احلتمي؟ فما بال                .  الصندوق؟



حوال هذه الكتابات أمامي تذكرين بأن مظلة النجاة تقع حتت املقعد؟؟ كنت أحدث نفسي بكل هذه األ               
عندما ارتفع صوت املضيف، ليزيدين قلقاً ووجالً على ما أنا فيه، فقد بدأ يرينا كيفية استخدام جهاز                  

وما أن انتهى املضيف من     .  األوكسجني، عندما يضطر إليه أحدنا إذا أحس باالختناق يف أجواء الفضاء          
مها العمالق يرتعش، وقد    تأيت حبركات متشنجة وأخذ جس    )  اإلسكاين ماستر (شرحه حىت بدأت الطائرة     

 .آذنتنا أا على وشك اإلقالع
كانت جتربة ركوب الطائرة ألول مرة يف حيايت أشبه بالكابوس الذي حيس به النائم، وال يستطيع                

وهو .  ن األمر علي أحد الطالب السعوديني املسافرين معي على نفس الرحلة           وقد هو .  اإلفالت منه 
طالب بالسنة الثالثة بكلية احلقوق جامعة القاهرة، وقد أوصاه يب خرياً           األخ حممد مرزوق الصانع وهو      

صديقي األخ عبد اهللا موسى فالته زميله بنفس الكلية، وطلب منه رعاييت إىل أن أصل إىل القاهرة                   
 .حيث تتوىل إدارة البعثات هناك أمري

 وعادت إيلَّ نفسي أو     ما إن استقرت الطائرة يف الفضاء، حىت بدأ اخلوف يزايلين شيئاً فشيئاً            
عدت إىل نفسي، فقد هدأ اهتزاز الطائرة، وشعرت كأين يف جملس من االس العادية، وكنت أظن                  
الطائرة، يف بعض األحيان ساكنة ال تتحرك، وزاد من دئة روعي أن املضيف بدأ يوزع علينا احللوى                  

ن مل يكن األمر خميفاً كما تصورت       واجلرائد، وتعالت سحب دخان السجاير، ونام بعض املسافرين، إذ        
وما هي إال ثوان معدودات حىت استغرقت يف نوم عميق، لست أدري أكان ذلك النوم               .  يف بدء الرحلة  

ولقد اصبح النوم يف    .  دليالً على االطمئان أم هو نوع من اهلروب تلجأ إليه عند اإلحساس باخلطر؟             
انيب مسافر ثرثار يفرغ روعه يف احلديث معي، ويزيد         إالَّ إذا جلس جب   .  الطائرات من عوائدي إىل اليوم    
 .من روعي وقد حرمين من النوم

بعد حوايل ساعتني، هبطت الطائرة بسالم يف مطار بريوت الدويل، واستقبلتنا عاملة اجلوازات              
 أراها هكذا سافرة شابة مجيلة تقطر شباباً        - من غري حمارمي     -على سلم الطائرة، وكانت أول امرأة       

وأحسست يومها أين على أبواب عامل جديد خيتلف كل اإلختالف عن العوامل اليت ألفتها              .  الً وأنوثة ومجا
           يف بيئيت احملدودة مبكة املكرمة، عامل كل ما فيه مدهش، وفاتن، وحمي شاب غر مثلي كانت تتوزع      ر للب 

 .حياته بني البيت واملدرسة واملسجد وال شيء وراء ذلك
إىل )  بريوت(ملطار بسرعة، وركبنا عربة من عربات األجرة إىل قلب مدينة           فرغنا من اجراءات ا   

 .وهو أول فندق أنزله يف حيايت) باالس هوتيل(ساحة الربج، ونزلنا يف فندق 
ويف هذا الفندق البريويت بدأت أواجه أوىل املشاكل اليت يتعرض هلا أبناء القرى عندما حيلون يف                 

 فقد أردت بعد اإلستراحة يف الفندق أن أنزع         -مي مكة املكرمة قرية      إذا جاز أن تس    -املدن الكبرية   
مالبسي الوطنية، ألدخل يف املالبس اإلفرجنية وأردت االغتسال، ولكن احلمامات هنا ليست                



جرادل وال أزيار وال مغاريف وال قباقيب وال ليف ويسمون تلك             كاحلمامات اليت عهدا يف بالدي فال     
 .محامات؟

: سفري األخ حممد مرزوق الصانع على حجرة واسعة المعة ونظيفة ومعطرة وقال            دلين رفيق   
قفلت الباب ووقفت حمتاراً أيظنين هذا األبله ال أعرف احلمامات؟ وما الذي حيمله على              .  دونك احلمام 

جرة أيهديين إىل هذه احل   .  ؟السخرية يل وملَّا نتعارف بعد التعارف الكايف الذي جييز له رفع الكلفة بيننا             
الالمعة النظيفة الواسعة ويطلب مين قضاء حاجيت فيها؟ ما هذا الصندوق املرمري الناصع البياض يف                
ذلك اجلانب القصي؟ وما هذا العمود الذي يتدىل منه؟ وأين املرحاض؟ ال أرى هنا غري جهاز أسود                   

لب مين ذلك   اللون بيضاوي الشكل ويف قعره ماء صاف زالل، مل أر يف حيايت أصفى منه، هل يط                 
الرفيق األمحق أن أقضي حاجيت هنا لريمي يب صاحب الفندق يف الشارع، ويتهمين بالوحشية وقلة                 

 . مث هبين أطعت ذلك الرفيق األمحق فبم أستنجي ومب أستجمر؟؟الذوق
وشعرت .  ولكن عالم؟   )١("شوفيتم:  "سارعت باخلروج لتأنيب رفيقي وإذا به يبادرين قائالً         

ولكن :  "فقلت لرفيقي خجالً  .  حقاً"  اممح" من حلنه أن ذلك املكان الذي كنت فيه          باخلجل فقد أدركت  
فضحك ضحكاً    ."يا صديقي أرجو أن ال تسخر مين، فإين مل أهتد إىل كيفية استخدام ذلك احلمام                

رين بغشاميت إىل اليومشديداً، والزال امللعون يعي. 
املالبس اإلفرجنية أي البنطلون واجلاكيت     هذا شأن احلمام وقد فرغت منه، وجاء دور ارتداء           

 يف مكة املكرمة،    -والقميص فأنا ابن جبدا، فقد أعتدت على لبس البدل منذ كنت تلميذاً بدار األيتام               
ولكن ما هذا الرباط اللعني املسمى بالكرافته؟ كيف سأعلق يف عنقي؟ هذه هي املسألة كما يقول                   

 قبل أن أستعني برفيقي وإن كنت أعلم سلفاً أنه سيوسعين            وحاولت حماوالت شىت يف ربطه    .  شكسبري
 .ضحكاً وتريقة قبل أن يطلعين على سر عقدة رباط العنق

ولكي أستريح من سخرية رفيقي فقد       .  وتطوع رفيقي بعقد الرباط، بعد أن أوسعين سخرية        
 حبذر شديد، حىت    ظللت ألبس رباطاً واحداً طوال إقاميت يف لبنان، فكنت أنزع الرباط من عنقي نزعاً              

 .ال ينفرط وأضطر ملعونة ذلك الرفيق اهلازل القارص اهلزل
 

ولكن .  واحلمد هللا .  كنت أظن أن احلمام اإلفرجني، ورباط العنق مها كل مشاكلي وقد كفيتهما            
 الليايل حباىل كما يقول الشاعر، والليايل هنا هي ليايل لبنان الصاخبة، فلم أكن أتصور أن يف احلياة ليايل                 

    حيا سوى ليايل رمضان، أما أن جيتمع الناس إلحياء لياٍل عابثة، فيها قصف ورقص وغناء وصخب،             ت
 .فهذا ما مل أتصوره، ولكنه وقع

                                           
 .إهـ املعلق. كلمة تقال عادة للرجل بعد االنتهاء من قضاء احلاجة والتخلي، ويكون معناها الشفاء من األذى: شوفيتم )١(



وجتولت ورفيقي العتيد يف شارعها الرئيسي حيث دور         )  عاليه(فقد صعدت ذات مساء إىل       
ستقام ذلك املساء يف فندق      السينما واملالهي واستوقف نظرنا إعالن كبري عن حفلة مسائية،             

ومل ينتظر رفيقي أن يرى رأيي فقد       .  ، يشترك فيها العبون والعبات من خمتلف أحناء العامل         )طانيوس(
 .كان هو أمني الصندوق، فتوجه تواً إىل طانيوس، وحجز لنا تذاكر حفل ذلك املساء

.  دنيا -عابه عجيباً يف صخبه      رأيت فيه عاملاً عجيباً، عجيباً يف أناسه، عجيباً يف أل           اًوكان مساء 
                 يف بالهة،   كنت كقروي ساذج، يرى مساخر املدينة ألول مرة يف حياته فال ميلك إالَّ أن يفغر فاه 

 .وسذاجة بل ومحرية أحياناً
وقد زرت دمشق أيضاً، خالل األسبوع الذي أقمته يف الشام، وشاهدت معرض دمشق وجتولت              

 .يف سوق احلميدية الشهري
غادرنا بريوت، ووصلنا القاهرة لنجد مندوباً من إدارة البعثات السعودية يف القاهرة            بعد أسبوع   

وصلنا مقر البعثة يف    .  كان وصولنا إىل القاهرة ليالً فلم نستتطع إكتناه شيء من معاملها           .  يف إنتظارنا 
العشاء، شارع عبد املنعم بالدقي، ومل أجد يف نفسي ميالً للخروج من مقر البعثة بعد أن تناولت                    

فصعدت إىل حجريت، فقد كنت يف أشد احلاجة للنوم، بعد تعب السفر فهو قطعة من العذاب، وإن                   
 .كان على منت السحاب

  ))احلياة يف مصر(( 
لــك يف الــنفوس مــودةٌ ال ــرم   

. 

ــا   ــر"ي ــال " مص ــارم والع ــا أم املك ي
. 

 

 كان لدي من الوقت لرؤية بعض معامل القاهرة، قبل التسجيل طالباً بكلية اآلداب قسم               متسع 
اللغة العربية يف جامعة القاهرة، وكان األخوة السعوديون من الطالب األقدم عهداً يف القاهرة،                  

 .يتطوعون دائماً للقيام مبهمة األدالء بالنسبة للقادمني اجلدد
وكان .   األوىل يف القاهرة يف رؤية األهرام وأيب اهلول وحديقة احليوانات يف اجليزة             قضيت األيام 

 وعثمان داود كمرين، واألخ عمر      ،األستاذ عبد اهللا زكريا بيال    :  يرافقين يف تلك الرحالت اإلخوان    
 نكاد  أما أمسيات القاهرة فكنا نقضيها يف دور السينما، فال        .  فلمبان، واألخ أمحد عبد الرمحن عثمان     

نغادر داراً حىت ندخل إىل أخرى، وأكثر ما كنا نرتاده هي الدور الشعبية حيث تعرض الدار أكثر من                   
فيلم بقروش معدودات، ولقد كانت تلك األفالم اليت شاهدناها وسائل تثقيف لنا إىل جانب كوا                 

 .تسلية بريئة
 ودفعت القسط   ،اآلداببعد أسبوع من وصويل إىل القاهرة، ذهبت إىل قسم التسجيل بكلية             

األول من الرسوم الدراسية اليت استلمتها من الشؤون املالية بإدارة البعثات السعودية، وبعد يومني                



لت طالباً بقسم اللغة العربية يف كلية       ج، وس يتقدمت للكشف الطيب مبنطقة اجليزة حيث مت الكشف عل        
العلمي السعودي مبكة، فإين مل أدرس اللغة        اآلداب جامعة القاهرة، وملا كنت أحد خرجيي املعهد           

فقد كتب مسجل الكلية يف هامش      .  الفرنسية اليت كانت إحدى متطلبات اإللتحاق بقسم اللغة العربية        
". يقبل بقسم اللغة العربية على أن يؤدي إمتحاناً يف اللغة الفرنسية يف السنة النهائية             :  "شهاديت املعهدية 

 .لبين أحد عن اللغة الفرنسية فضالً عن إمتحاين فيهاوقد خترجت يف القسم ومل يطا
 

 :ذكريات التحصيل العلمي يف مصر
ها؟ إن ذكريايت يف مصر كثرية ومتنوعة، وأي ذكريات؟ وكم من ذكريات؟ ما أكثرها وما أجلَّ               

وكيف اإلحاطة ا وتذكرها بعد هذا الزمن الطويل؟؟ ولكن كيف أنساها وقليب مل يزل يسكن جنيب                 
ح املفرط كالمها حيض الذاكرة ولكن ال بأس        يقول رامي؟ إن الكثرة املفرطة يف الذكريات كالش       كما  

 .فألبدأ بذكريات العلم وأكرم ا من بداية
إن جيلي من الشباب السعودي، مل يذهب إىل مصر خايل الذهن عما متوج به أرض الكنانة من                  

احلجاز صحف وجمالت وكتب مصرية كثرية، وكنا       أفانني العلم واألدب والفن، فقد كانت تصلنا يف         
نتسابق القتنائها من مكتبة الثقافة بباب السالم، وكنت حبكم نشأيت يتيماً، أميل إىل العزلة واإلنطواء،                
وال زالت العزلة إىل اليوم إحدى أميز خصائصي، وكان أحب أنواع الرياضات إىل نفسي اخللوة إىل                 

 .بة من األلعاب اليت كان أقراين يتلهون ا يف صباهمكتاب أو جملة، ومل أتقن أية لع
وقد قرأت يف خلوة سيدي الشيخ حسن مشاط باحلرم املكي كثرياً من كتب الفقه املالكي وغري                
املالكي، وكان سيدي الشيخ حسن يهدينا كثرياً من كتب التراث اإلسالمي، ويشجعنا على قراءا                

 الشعرية يف الفقه واحلديث ومصطلح احلديث والقواعد          واستظهار كثري من املتون الشعرية وغري      
كما قرأت كثرياً من الكتب واالت والصحف املصرية اليت كنت أجدها يف مكتبة أحد                .  النحوية

وكنت أستعري بعض الكتب من زمالئي طلبة املعهد العلمي          .  أقربائي ويدعى عبد اهللا موسى فالته      
كما يقول املثل، فهذه املالهي الكثرية ووسائل الترفيه        )   وكتاب هلب(فقد كانت حياة جيلنا     .  السعودي

اليت تشغل أجيال اليوم، مل يكن هلا وجود يف عهدنا فال كورة وال مسلسالت تلفزيونية وال مباريات وال                  
 .سياحة من أي نوع

م ولكن الشخص الذي دفعين دفعة قوية، لقراءة الكتب املصرية اجلادة هو املريب الفاضل املرحو              
حممد عبد الصمد فدا رمحه اهللا رمحة واسعة، لقد ترك هذا الرجل الفذ يف نفسي أثراً بارزاً ال أنساه ما                     

نعم لقد دفعين هذا املريب الفاضل إىل مطالعة        .  حييت، وكم يترك املعلمون واملربون من آثار ال تنسى؟        
     الت املصرية فقد طلب منعهد العلمي السعودي أن حناول     ا يف أول درس ألقاه علينا بامل      الكتب وا



حيايت للدكتور أمحد أمني، واأليام للدكتور طه حسني، وحياة حممد للدكتور حممد            :  قراءة الكتب اآلتية  
كما .  حسني هيكل، ومتابعة أعداد جملة الرسالة املصرية اليت كان حيررها املرحوم أمحد حسن الزيات              

لدراسية، وما درى رمحه اهللا، أنه كان حيدد اجتاهنا          حدثنا عن ضرورة القراءة احلرة خارج الفصول ا        
 .العلمي منذ تلك الساعة

؟ لقد قررنا حنن     واحدةً ولكن كيف يستطيع طالب فقري مثلي، أن حيصل على تلك الكتب دفعةً           
جمموعة من الطالب، االشتراك يف شراء تلك الكتب، وكنا نقرؤها، بالدور، وهكذا قرأنا تلك الكتب               

ألمحد )  حيايت(وكان كتاب   )  حياة حممد (وأخذ الثاين   )  األيام(رنا توزيعها بيننا، فأخذ أحدنا      مجيعاً، مث قر  
إذن فقد دخلت مصر وأنا على جانب ال بأس به من اإلطالع على ما متوج به القاهرة                 .  أمني من نصييب  

 .من حركة علمية، وضة أدبية عارمة
ب، كنت أعرف متاماً ما أريد من التحاقي         عندما التحقت بقسم اللغة العربية يف كلية اآلدا        

ولقد كنا حنن السعوديني يف قسم اللغة       .   مهيأً للسري فيه بشكل جيد     - وهللا احلمد    -بالقسم، فقد كنت    
العربية نشعر بشيء من التفوق على زمالئنا املصريني فيما يتعلق بالدراسات النحوية والبالغية والدينية،              

 .راسات النقدية واللغات األجنبية والتارخييةوكانوا يتفوقون علينا يف الد
 

فدراستنا يف املعهد العلمي مبكة، قد هيأتنا للتفوق يف تلك الدراسات بينما وقفت بنا قاصرة عن                
جتويد الدراسات االجتماعية واللغات األجنبية، فلم يزد ما درسناه من اللغة اإلجنليزية يف املعهد عن                 

يد معلم مصري، كان جديراً بأن جيعلنا مربزين يف اللغة اإلجنليزية، لو             املبادئ األولية البسيطة على     
ولكن ما  .  مسحت املناهج املتاحة يف املقرر، فقد كان حقاً جاداً وحريصاً على أن نتقن ذلك القليل املتاح               

 كان  عسانا نصنع ذه البضاعة التافهة من اللغة االجنليزية أمام الروايات املقررة علينا بالقسم؟ فقد               
وخمتارات من  )  هنريك ابسن (وروايات  )  اوسكار وايلد (ضمن مقررات اللغة االجنليزية مسرحيات       

الشعر االجنليزي من شوسر إىل سبتدر ومقتطفات من عيون األدب العاملي لدستوفيسكي وموباسان؟              
 .هذه هي املشكلة

 

ا أحد األساتذة   وملا كان لكل مشكلة حل، فقد وجدنا احلل يف ترتيب دروس خصوصية تواله             
املصريني العاملني يف املعهد الثقايف الربيطاين يف القاهرة، فكان يلخص لنا تلك املقررات تلخيصاً جيداً                
يضمن لنا النجاح، وإن كان يعطل فينا موهبة الفهم والفطانة، ولكن ليس باليد حيلة وال بد من                    

ملتون يف املعهد على استظهار تلك       وقد ساعدتنا حافظتنا القوية، اليت مرنت على حفظ ا          .  النجاح
امللخصات اإلجنليزية وحفظها عن ظهر قلب وضمان النجاح فيها، وال زلت إىل اليوم أحفظ تلك                 

 . كما ألشك أن زميلي األستاذ سليمان اجلبهان حيفظها-التلخيصات 



 أن تواظب   أما الدراسات النقدية، فقد كان أمر استيعاا أيسر من اللغة االجنليزية، فما هو إالَّ              
. على حضور احملاضرات وتقرأ الكتب املقررة يف املوضوع حىت حتس أن األمر أهون من أن يكربك                 

وكانت مكتبة كلية اآلداب ومكتبات سور األزبكية يف اهلواء الطلق، متدنا حباجتنا من الكتب وغريها                
 .الب العلموكانت كتب السور رخيصة ويف متناول يد ط. مما حتتاجه الدراسة اجلامعية

 واليت مألتنا بالكثري من الغرور والكربياء       -أما املواضيع اجلديدة حقاً يف حياتنا العلمية باجلامعة         
فهذه األمساء والعلوم   .   فهي دراستنا لبالغة أرسطو وغريه من الفالسفة والنقاد اليونانيني          -العلمي  

وها أنا اليوم يف قاعة     .  ن أساتذيت إليها  والدراسات مل أمسع ا قط يف مكة املكرمة، ومل يدلين أحد م            
الدرس استمع إىل أستاذي املرحوم الدكتور إبراهيم سالمة حيدثنا عن بالغة أرسطو بني العرب                  

. وما بالغته؟ وكيف ميكن أن تكون البالغة مشتركة بني اليونان والعرب؟          .  ما هذا األرسطو؟  .  واليونان
 الشرح واإلستفاضة والتفريع والتشقيق والتحليل، وامسع       ويستطرد الدكتور يف  .  ما مسعنا ذا من قبل    

والعمل وجماله  .  عن املنطق أو كيفية التفكري، والنظر الذي يدرس بامسه الكائنات يف ذاا وحد نفسها              
األحداث والسلوك من الناحية اخللقية، والشعر وجماله درس اإلنتاج العملي من ناحية أنه موصل                 

وهكذا يكون التحصيل اجلامعي    .  العلم حبر يا عيال   .  اهر واملاصدقات اهللا اهللا اهللا    لإلنتاج الفين، واملظ  
 .وإالَّ فال

وأجدين أعجب بدرس البالغة اليونانية، وأحب املعلم األول، وأعجب باجلاحظ، يف غري ما               
 .حدود، كما أحس بنفور من السوفسطائية يف غري ما حدود أيضاً

 

 :مواقف طريفة
 املواقف الطريفة، احملرجة املربكة، واملضحكة يف نفس الوقت، بسبب تباين            ونتعرض أللوان من  

ومن تلك املواقف، أين كنت أحياناً أختلف عن         .  البيئة القاهرية عن البيئة احلجازية اليت قدمنا منها        
فقد كانت مادة جافة ومملة وهو      )  التاريخ(حضور حماضرات أستاذنا الدكتور حسني مؤنس يف مادة          

اضل، ضليع يف مادته، إالَّ أنه ضعيف السيطرة على طالبه، فكانت حماضراته تضيع وسط                 أستاذ ف 
صخب الشياطني من الطالب، لذلك كنت أفضل اجللوس يف مكتبة كلية اآلداب، بدالً من حضور                 

ولكن ال بد من إجياد وسيلة لنقل تلك احملاضرات ومذاكرا ألداء اإلمتحان فما العمل؟               .  ذلك املولد 
أستعري دفاتر إحدى الزميالت وأنقل منها احملاضرات، وكان أحد زمالئي السعوديني أشد مين              كنت  

. زهداً يف حماضرات التاريخ، وكان يعلم كثرة غيايب، ويعجب من مذكرايت املرتبة يف مادة التاريخ تلك               
انت وصادف أن ك  .  وكان يبدي استغرابه ذلك على مأل من الطالب يف مقهى كلية اآلداب العتيد              

مت رمة هذه جزاها اهللا خرياً، وما كدت أُ       الربكة يف احلُ  :  الزميلة على مقربة مين، فأردت شكرها فقلت      



حرمة يف عينك قليل األدب، احلق علي أنا اليت         :  (العبارة حىت انفجرت تلك الفتاة غاضبة، وصاحت      
إذ كيف تتجاسر   .  معركةفكادت تكون   .  فعجبت من ثورا اليت مل أفهم هلا سبباً مقبوالً         !!  ساعدتك

وقد علمت فيما بعد أن كلمة      .  ؟؟ وقد تدخل الطالب وانفض اإلشكال     !امرأة على إهانيت يف مكان عام     
 .ذكريات، ذكريات، ذكريات. من الكلمات النابية يف مصر) حرمة(
 

 :حديث األربعاء
عميد األدب العريب،   كان يوم األربعاء من األيام املشهودة يف كلية اآلداب، ففي هذا اليوم، يلقي              

الدكتور طه حسني، حماضرة على طالب قسم اللغة العربية وكانت قاعة الدرس متوج بأفواج صاخبة،                
متدافعة من حميب عميد األدب من كل معاهد القاهرة العلمية وغري العلمية، وكان يصعد إىل القاعة وقد                 

حيث كان قد أسن فقد كان يعتمد على        حف به كوكبة من العلماء كلهم تالميذه وحواريوه وحمبوه، و         
. الدكتورة الفاضلة سهري القلماوي، والدكتور حيىي اخلشاب، فهما من آثر الناس عنده وأحبهم إىل قلبه              

فقد كان مسيطراً على ناحية اللغة العربية، جباراً يف احلديث ا ومل يكن             .  وكان طه حسني معجزة حقاً    
 .سني، إن صوت هذا الشيخ فذ وكفىشيء يعدل عندي مساع الدكتور طه ح

كانت تنقضي الساعات والناس حوله صامتون، يستزيدونه من هذه القدرة اللدنية اليت منحه اهللا              
إن صوت العميد من األصوات اآلسرة الساحرة، اليت مل امسع يف حيايت ما مياثلها يف روعة إاللقاء                 .  إياها

 على أحاديث األربعاء تلك، أكثر من حرصي على          آية ذلك عندي أين كنت حريصاً      .وحالوة اإلنشاد 
 ما أدراك ما حفالت أم كلثوم؟؟وحفالت املرحومة السيدة أم كلثوم 

 

 :أساتذيت يف القسم
كل أساتذيت حبيب إىل نفسي، وأنا أدعو هلم مجيعاً يف أدبار الصلوات بالرمحة والغفران، كفاء ما                

من أولئك األساتذة،   .  وال نستطيع نسيام ما حيينا    قدموه يل، ولكن مثة أساتذة يسكنون دواخلنا،         
دين هلم باحلب والفضل، املرحوم الدكتور حممد كامل حسني، أستاذ األدب الفاطمي بقسم اللغة              الذين أُ 

العربية وهو من أفقه علماء املذهب اإلمساعيلي، وأعلمهم بتراث تلك النحلة الشيعية، ومكتبة الدكتور              
أنفس وأندر املخطوطات واملطبوعات حول ذلك املذهب، ويكفي للداللة          حممد كامل حسني، حتوي     

وهو من أكرب إن مل     )  ايفانوف)  (EVANOV(على ذلك، أن أشري إىل أن املستشرق الروسي الشهري          
ا أدرس يف جامعة طهران سنة       ـيكن أكرب العلماء املهتمني بالتراث االمساعيلي سألين ذات يوم وأن          

وعلمت فيما بعد   .  فأجبته أن ال علم يل مبصريها     .  ملرحوم حممد كامل حسني   م عن مصري مكتبة ا    ١٩٦٦
 .أن ورثته قد أهدوا تلك املكتبة القيمة لكلية اآلداب جامعة القاهرة وخرياً فعلوا



من أساتذيت األجالء الدكتور شوقي ضيف، وهو مؤلف وباحث عمالق أفضل منه حماضراً،               
 أبواب العلم واألدب، إالَّ أنه بطيء يف حماضراته، كان حيصر فال            فرغم مؤلفاته القيمة الكثرية، يف شىت     

وكان يدرس لنا األدب    .  تنطلق الكلمات من فمه، إالَّ جبهد شديد، فكأنه كان يلد العبارات وال ينطقها            
وعلى العكس من الدكتور شوقي ضيف،      .  كما درس لنا النحو يف وقت ما      .  العريب يف خمتلف عصوره   

سهري القلماوي، متحدثة لبقة منطلقة ذات أسلوب مشرق مرتب وساٍم، فهي متدفقة            كانت الدكتورة   
ال تكاد تتلعثم أو تتردد، بينما هي ضنينة بالتأليف إذا ما قيست بالدكتور شوقي، الذي كان غزير                   

 .اإلنتاج، وقد درستنا الدكتورة سهري القلماوي النقد األديب احلديث
 

 درست عليها يف كلية اآلداب الدكتور املرحوم عبد الوهاب          من أظرف الشخصيات العلمية اليت    
وكان من الشخصيات املرحة احملبوبة اليت متزج العلم بشيء من           )  التفسري(محودة، كان يدرسنا مادة     

فكان إذا بدأ الدرس ورأى بعض الطالب، وقد         .  السخرية اليت ال خترج عن حدود احلشمة والوقار        
علم يف نظره، كأن يرتدي بدلة كحلية اللون ورباط عنق أمحر مما هو أليق               ارتدى زياً ال يالئم وقار ال     

بالسهرات، منه بقاعة الدرس، طلب من ذلك الطالب أن ميسح السبورة، ولك أن تتصور ذرات                  
 .الطباشري البيضاء وقد تناثرت على بدلته األنيقة وما يثريه ذلك من ضحك بني الطالب

 

املنطق (نعم املنطق فقد درست     )  املنطق(لغة العربية جبامعة القاهرة     من العلوم اليت درستها بقسم ال     
ل لنا يف تلك الدروس، ما كان يعطى        صعلى يد األستاذ الدكتور زكي جنيب حممود، وكان يف        )  الوضعي

 علمت )  املنطق(ويف هذا الدرس    .  جمالً يف درس البالغة، على يد املرحوم الدكتور ابراهيم سالمة         لنا م
إذاً فهذا العلم هو    .  فمنطق رياضي ومنطق فلسفي ومنطق هندسي ومنطق وضعي إخل        :  ق أقسام أن املنط 

الدراسات كلها، فلم وملَ ملْ أعرف هذا العلم من قبل؟ !"من متنطق تزندق؟: " كان يقال لناأس 
 

يضري لقد علمت فيما بعد من خالل قراءايت احلرة، أن اإلمام الغزايل كان يرى أن تعلم املنطق ال                  
املسلم، وقد أحل اإلمام الغزايل، على ضرورة دراسة املنطق يف كتبه، اليت تناول فيها علمي الكالم                   

ورمبا كان عذر معلمينا يف عدم      ).  افت الفالسفة (    و)  مقاصد الفالسفة (واألصول، وخاصة يف كتابيه     
علم يضل فيه وبه من يدرسه      وهو  .  تلقينا هذا العلم، هو خوفهم علينا من الضياع يف متاهاته ومزالقه          

، إذا مل يكن له عصمة من الدين أو مسكة من العقل خاصة إذا راعينا ما أثري حوله من اجلدل                     اًابتداء
والدراسات، وما عرض من اآلراء من لدن فالسفة اليونان والرومان والعرب، إىل فالسفة العصر                 

 خمتلف الفنون؟ أو ما هو األصل أو األصول         ما هي العالقات اجلمالية واجلدلية بني     .  احلديث يف أوروبا  
 املشتركة بني الفنون اجلميلة، كالشعر والرسم والنحت واملوسيقى والرقص والغناء؟



دراسة هذه العالقات وبيان النسب والوشائج اجلمالية املؤتلفة واملختلفة، يف تلك الفنون، هو ما              
) علم اجلمال (وقد كان هذا العلم     .  ميد يونس كان يدور حوله درس أستاذنا املرحوم الدكتور عبد احل        

 .كالبالغة واملنطق جديداً علي كل اجلدة
كان الدكتور عبد احلميد يونس، يتناول داللة األلفاظ عند النقاد العرب األقدمني، وما تدور               

رقيل كالت( كثرة األلفاظ التشكيلية،     - هكذا يقول علم اجلمال      -فإذا رأينا   .  حوله من حماور اإلهتمام   
 ذلك على االهتمام    لَّيف مصطلحات البالغيني العرب، د     )  والتذييل والتوشيح والتربيح والتسهيم   

بالشكل اخلارجي والتعلق به، وما هو موقف الدارس العريب املعاصر من هذا السيل اجلارف من                  
لحات اجلديدة  املصطلحات األدبية والنقدية األوروبية املعاصرة؟ وكيف ميكن املواءمة بني هذه املصط           

 . واآلراء القدمية

  ))فتح باب احلوار(( 
 :وابتدأ احلوار بني سعادة الضيف احملتفى به، واحلضور على الشكل التايل

من املعروف أن     : هنا سؤال األستاذ أمني عبد السالم الوصايب، رئيس حترير جملة بلقيس يقول            -
.. قبل أعداء هذه اللغة الثرية يف عطائها ومجالياا       اللغة العربية تواجه حتديات كبرية وخطرية أيضاً، من         

ما هو الدور املطلوب من قبل األديب يف الوطن العريب بشكل عام يف مواجهة هذه                  :  السؤال هنا 
التحديات الغربية اليت ما زالت حتاول بكل وسائلها اإلعالمية والفكرية أن تناصب اللغة العربية العداء               

 املتواصل؟
أنا يبدو يل أن الشيخ عبد املقصود يف املقدمة اليت حتدث عنها            :  ر البديل قائالً   وجييب الدكتو  -

كلها كانت تدور حول هذا املوضوع، وبعدين أنا لو سئلت مثالً ملاذا اخترت اللغة الفارسية أو ما قيمة                  
كن أي واحد   إمنا متهيأ يل رمبا مم    .  اللغة الفارسية للباحث العريب، كنت ميكن أجيب وأتبحبح يف اإلجابة         

جييب عن هذا السؤال، وليس معناه أنين ال أستطيع اإلجابة، ولكن بالفعل أنا كنت أطمع أن أُسأل عن                  
ن ندرس الفارسية، وأيه قيمة أنك تدرس فارسي، وتركي، وعربي مثالً يف كلية             اللغة الفارسية وملاذا حن   

رجو أنه يرجع ملا ذكره الشيخ عبد        اآلداب أو قسم اللغة العربية؟ إمنا السؤال الذي سأله هذا، فأ            
 .املقصود، وإذا اقتنع السائل ذه اإلجابة أنا ما عندي إضافة

 

نريد :   سؤال يبدو أنه سؤال تربوي، من أمحد العدل شاهني، وهو معلم لغة عربية يقول                 -
 وحتدثاً  االسترشاد برأي حضرتكم، يف الكيفية السليمة والصحيحة، الستخدام اللغة العربية، استخداماً          

واستعماالً من خالل العملية التربوية، لتالميذ املرحلة االبتدائية، ولطالب املرحلة املتوسطة والثانوية              
 على الرغم من ترك التحدث ا كلغة للدرس العريب برغم أا فوق مستوى الطالب؟



معة اإلمام   جداً لكن من حسن احلظ أنه منذ أسبوع واحد فقط، يف جا             يبدو يل أنه سؤال واعٍ     -
حممد بن سعود اإلسالمية، عقدت ندوة تتحدث عن ضعف الطالب اجلامعيني حتديداً يف اللغة العربية،                
 ونشرت هذه احملاضرة يف كل الصحف، وبالتحديد يف الصحف الغربية من باب أوىل، كما قرأت مقالةً               

نأخذ الكباية من راس      (حنن أحياناً كما يقال   :  لشخص زميل لنا امسه الدكتور سعد البازعي يقول        
لو طالعنا أسباب ضعفنا يف اللغة العربية، طبعاً األسباب كثرية، لكن ميكن من أمهها أنه حنن                  ).  القدر

بابا :  (أولياء األمور واملدرسني أيضاً ال تم ذه اللغة، أنت حىت ملا تكلم الذي يشتغل يف بيتك تقول له                 
اللغة العربية حىت يتقنها، أنت تكسر لغتك وتفسدها، يعين         كأنه ليس مطلوب أنك تعلمه      )  أنا ما يفهم  

يوجد أسباب كثرية أنا ال أستطيع يف الواقع يف هذه العجالة أن أجيب عن كل شيء، إمنا األسباب                    
مثالً طالب جييء   ..  كثرية جداً، األساتذة مقصرون فيها، أولياء األمور مقصرون فيها، حنن نفسنا نتحمل           

 : العربية لغري العرب ليتعلم اللغة العربية جتدنا نكلمه باإلجنليزي نقول لهعندنا يف معهد اللغة
How are you, Can I help you, What is your name       ،يعين أنا بدل ما أكلمه عريب 

 .يعين أشياء كثرية يف الواقع.. وأشعره أين أنا أحترم لغيت وأنت جاي عشان تتعلمها
د ايد الزهراء وهو طالب علم وباحث، السؤال يتعلق           هنا سؤال ختصصي من األستاذ عب      -

بالشعراء الكبار يف اللغة الفارسية الذين هلم شعر عاطفي وديين، وخاصة ما يتعلق بالديار املقدسة                  
 .يود أن تذكر له شيئاً عن هؤالء الشعراء.. احلجازية

 :وجييب الدكتور البديل عن السؤال قائالً
هلم على القلب، يكفي أن تعرف أن شاهنامة الفردوسي وحدها            الشعر الفارسي أكثر من ا     -

ستون ألف بيت من الشعر، شاهنامة فقط، لشخص واحد، ومنهم الفردوسي، والعطار وحافظ،                
أنا ..  وسعدي، وعبد الرمحن جامد، وكثري جداً ما أقدر أحددهم، شعراء الفرس كثريون جداً جداً جداً              

! عر الفارسي املوجود ذه الكثرة الكثرية وتأثري اللغة العربية فيه؟         كنت أمتىن أن يكون السؤال إيش الش      
الفرس كانوا يكتبون يف املاضي بلغات خمتلفة، يف العصر الساساين لغة خمتلفة، األدب الفارسي                  
اإلسالمي الذي ندرسه اآلن يف اجلامعات عندنا هذا املعجم العريب واللغة العربية واملفردات واحلرف،               

شاب خري، صباح اخلري يقول لك      :  مساء اخلري، يقول لك   :  ت هذه دخلت، عندما يقول لك     كل احلاجا 
 أن يتخلصوا منها يف امع      صبح خبري، كثرية جداً يعين اللغة العربية أثرت فيهم لدرجة أم حاولوا مرةً            

 :اللغوي كتبوا ما يلي
 .والباقي كله عريبفقط الفارسية، ) آست(طلعت .. استعمايل لغات عريب اكيد ممنوعآست

 أن تنشد لنا بعض األبيات البسيطة السهلة         اًرجاء:   سؤال من عبد الوهاب بترجي يقول       -
 .بالفارسية مع الترمجة



 :ويستجيب الضيف احملتفى به للطلب فيقول
درس هذه اللغة وحافظها، لكن حكاية أين أنشد        واهللا ما أدري، أنا يل ثالثني سنة أُ       !!  هيا خذوا 
 .. دي بيعينلك بالفارسي

 ).ينشد بعض األبيات بالفارسية(
وجـو أَع ـ إىل السماكَني وه   فَسيصلُ الِبناءُ 

. 

ــناُء اللبــنة األوىل معــوجة  ضــع البإذا و
. 

 

ي ما أعرف ما أختار، كنت أرجو يف مرة         ومن كثرة الشعر الفارس   ..  كثرية جداً طبعاً أشعارهم   
من املرات، يف اثنينية أخرى إن شاء اهللا قريباً يف تكرمي صديق من األصدقاء وأجيب رباعيات واقرأها                  

 .وأترمجها لكم
 :وهنا يوجه الشيخ عبد املقصود الكالم للضيف الكرمي قائالً

 ة اليت تفضلوا لرباعيات اخليام؟موالنا احلبيب بلخوجة يسأل ما هي الترمج: عبد املقصود خوجه
 :وجييب الدكتور البديل

 سنة  ٢٣هـ، من   ١٣٩٢ لقد قمت بدراسة بعض الترمجات العربية لرباعيات اخليام يف             -
ليست للسباعي وال لعبد احلق فاضل وال ألمحد        ..  ريض من البحرين  وأمجل ترمجة، إلبراهيم العِ   ..  مضت
.. أم كلثوم لو غنت أمحر وحالوة     ..  مجيلة أن أم كلثوم غنتها    أمحد رامي الذي جعل رباعياته      ..  رامي

إمنا أنا يف رأيي، على األقل، وهذا يظل رأي، يف          ..  يعين لو غنت أي حاجة يف الدنيا يقبل عليها الناس         
 ترمجة عربية وأنا وجدت أن ترمجة ابراهيم العريض يف البحرين من أفضل هؤالء الناس،                 ٢٢حوايل  

لعراقي الكبري أمحد الصايف النجفي، أيضاً له ترمجة مجيلة جداً، وصارت موضة يف سنة              بعده يأيت الشاعر ا   
من السنني أن كل واحد يترجم الرباعيات، من فيتزجريالد االجنليزي إىل أي أديب، السباعي، وابراهيم               

ئة فهو يأيت   إن ترمجة فيتزجريالد سي   :  عبد القادر املازين له يف حصاد اهلشيم رباعيات مترمجة وهو يقول          
أنا شاعر مث يترمجه، فكثري جداً من الرباعيات ولكن أنا أظن أن القضية قضية              :  بالنص االجنليزي ويقول  

 .تذوق وذوق بالدرجة األوىل وأن ابراهيم العريض بالفعل ترمجته للرباعيات ممتازة
م يف حبار    من خالل عميق جتاربك    - عافاكم اهللا    -نريد  :   سؤال للسيد أبو زيد السري يقول      -

العلم أن جتلوا لنا وتوضحوا السبل الناجعة، والطرق والدروب اليت تؤدي إىل استكمال نبتكم من                 
 .الطالب الطريق العلمي بكل دأب وبال ضجر أو سأم

 :وكان جواب احملتفى به
على األقل يف   ..  السؤال مجيل، ولكن حيتاج إىل حماضرة حباهلا      ..  سؤال باملرة تقيل  ..   يا ساتر  -

س الكعبة وقطعوا   لغة الفارسية اليت أنا أدرسها فأجعله حيبها، وال أقول له لغة األعجمي الذي جاء وجنَّ              ال



) إحياء علوم الدين  (ب له اللغة؟ أقول له مثالً إن شيخ مثل اإلمام الغزايل له كتاب               كيف أحب ..  رأسه
كل اإليرانيني وعلماؤهم الكبار    ، بعدين   )كيمياء السعادة (كلكم تعرفونه، له كتاب آخر بالفارسية إمسه        

يسموم ذوي لسانني، يعين كان يتقن العربية ويتقن الفارسية وكان بعض اإليرانيني من أئمة اللغة                 
العربية، بعضهم كان يؤلف باللغة العربية أساساً كتبه، مث يأيت مثل ابن سينا والفارايب وهؤالء الناس                  

 الفرس دخلوا اإلسالم وقبلوه وأصبحوا من خرية          ويكتب بالفارسية، كل األعاجم الفرس، وغري      
املسلمني، ولكن مل يقبلوا اللغة العربية، يعين إيران ملا دخلت اإلسالم ما أصبحت عربية، نيجريا ما                  
اصبحوا عرب، حكاية أن الفرس يكون فيهم عامل يف اللغة العربية ويكتب باللغة الفارسية زي ما كنا                  

أذكر مثالً الشيخ بابصيل رمحة اهللا عليه كان يدرس الرسالة لإلمام            حنن نشوف يف احلرم من زمان،        
الشافعي يف الصبح بعد صالة الفجر، وبعد ذلك يكلف أحد طالبه من األندونسيني أن يعيد الدرس                  
باللغة املالوية، نظراً ألن كل األندونسيني شافعية، ذلك يعين أن اللغة الفارسية تعليمها مهم جداً، ألن                 

نوا يكتبون بالعربية وبالفارسية، هذا ما أقدر أن أجيب عنه، وما جيعل الطالب يقبل، أما                 الفرس كا 
 .رحم اهللا امرءاً عرف قدر نفسه.. حكاية السؤال، هذا بالفعل واسع جداً وما أستطيع أن أجيب عنه

 :وهنا سؤال آخر
ختلف املستوى التعليمي   ملاذا ا :   باعتباركم من الرعيل األول من األكادمييني، فهل لنا أن نسأل          -

واملستوى الثقايف وحىت املستوى األخالقي، لدى مفكري العصر احلديث، ومثقفي هذه األيام، وإىل ماذا              
مع اإلشارة إىل ما كانت عليه مكانة املعلم واملثقف فيما مضى، ومكانة املعلم يف هذه                 .  يعود ذلك 

 .الزولفما أسباب التراجع يف رأيكم؟ حممد أمان أمحد . األيام
 :وجييب األستاذ الدكتور احملتفى به

 هذا أيضاً اإلجابة عنه مثل اإلجابة عن السؤال املاضي، يعين أنا كنت أتكلم عن الشيخ حسن                 -
     مشاط، الشيخ حسن ليس فقط در       ج بعض الطالب عنده إذا     سنا، الشيخ حسن رمحة اهللا عليه، زو

 قبل أن أسافر القاهرة أجيء       الشيخ حسن، كنت   ..وجده صاحلاً ورضي دينه وخلقه كما يقول الدين       
 - مثالً   -وأطلب منه نصيحة يقول يل يا ولدي استخر اهللا، ولكن أنا أشوف مصر هذه ال تروحها                   

مشاخينا كانوا آباءنا، كانوا مربينا، كنا خناف منهم، اآلن ما يف أحد خياف من أحد، قبل أن تسأل كيف                   
 . عن العالقة بني األب وابنهالعالقة بني املعلم والطالب، اسأل

 الواحد يتحدث عنها يف إجابة سريعة، على األقل أنا          القضية واسعة جداً، ويتهيأ يل أكرب من أنَّ       
بالذات غري موهوب يف اإلجابات السريعة، لكن األسباب كثرية وكثرية حداً، يعين مثالً كنا نذهب                 

اآلن ..  صحيح..  ة ونطحن له موش عارف إيه     نا سقاي للشيخ يف مرتله يدرسنا بالش، لكن برضه يشغلّ       
مني يقدر يقول لطالب أو واحد يف مرحلة ابتدائية روح جيب يل ماء أو جيب يل حىت سجاير إذا كان                    



يدخن، كانت العالقة بني األستاذ والطالب عالقة خمتلفة، وبالتايل النتائج خمتلفة، أسأل اهللا أن أكون                 
 .أجيب بعض الشيء

لو خريت أستاذ األدب الفارسي بني قراءة شعرية حاملة         :  قاوي له سؤال يقول    األستاذ فؤاد عن   -
 للخيام، وبني أبيات عميقة للشريازي، أيهما ختتار لتقرأ علينا بعضاً منها بالفارسية، وكذلك ترمجتها؟

 :وجييب الدكتور البديل
كن كل واحد    بالتأكيد أختار الشريازي، سعدي الشريازي، ليس ألنه أحسن من اخليام، ول            -

فيهم له نكهته اخلاصة، على األقل يف بيئتنا حنن، ممكن تترجم كل سعد الشريازي وتقرأه دون حرج                  
وحتس أنك أفدت الناس، لكن اخليام، أنا أذكر من ضمن احلاجات اليت حصلت يل أنين ترمجت له                   

ء، غري هذا الرجل    الرباعيات هذه أو دراسة الترمجات، فقالوا يل أنت ما لقيت من كل الشعراء هؤال              
لت اكتب عنه، فاخليام ما أعتقد أنه من السهل الكتابة عنه، أنا أختار يا أخ                املارق الكذا والكذا وبطَّ   

 .فؤاد، أخ فؤاد حبيبنا وصديقنا ومنذ زمن ما رأيناه على كل حال، أما النماذج فنتركها لوقت آخر
 وقد مسعنا   اتك يف طهران، خاصةً   حنب أن نسمع ذكري   :   سؤال لألستاذ عثمان مليباري يقول     -

 من زمالئك الدكاترة، عن ذكرياتك يف لندن والرياض والقاهرة؟
 كثرية ذكريايت، أهم حاجة أذكرها وما أنساها عمري، أول ما زرت طهران التكاسي ما متشي                -

زي الليموزينات عندنا يف شوارع جدة والرياض، تروح يف احملطة وتركب التاكسي، وصلت عند                
.. أنبسط..  قال يل أنت من فني؟ قلت له من السعودية        ..  ل ويقول يل فني رايح؟ قلت له اجلامعة       الرج

قام يسلم علي، ركبت معه، بعد شوية قال يل         ..  اهللا..  قال يل من فني يف السعودية؟ قلت له من مكة         
: قال يل ..  ليأبو بكر وعمر وعثمان وع    :  قلت له أربعة  ..  انتو كم إمام عندكم؟ أنا نسيت أين يف إيران        

 ..املهم طردين.. أربعة وكمان علي يف اآلخر.. يا ابن الكلب
كانت عندي سيارة بورجوا أول ما رحت إيران اشتريتها، سيارة تعبانة كحيانة دمها             :  حاجة ثانية 

فاير، فكان الشاه يف تلك األيام يزوره دجيول، تصور، واقفني يف خط املطار، تروح السيارة توقف يل يف               
يا بويا أنا طالب سعودي جاي      ..  خلط، بس جروين وحبسوين السافاك، أسبوع زمان حيققوا معي        وسط ا 

برضه مرة ثانية ملا كنت يف إيران ما كنت أرجع          .  قالوا يل أبداً ما فيش فايدة     ..  أدرس موش عارف أيه   
ألفغانية، عندي نفس السيارة هذه أروح ا احلدود الروسية احلدود الباكستانية احلدود ا             ..  الرياض

يا بوي تعال أنت أسود بعدين إيش جايبك هنا؟         :  فمسكوين برضه حقون املباحث عندهم، هناك قالوا      
أبداً ماين امريكي، سعودي، حيبسوين، يقوم جيي السفري حقنا رمحة اهللا عليه امسه              :  أمريكي؟ أقول هلم  

أقول ..  رياض موش عارف أيه   الشيخ يوسف فوزان يقول يل يا أمحد ترا أنت امتحنتنا، واهللا أرسلك ال            



هذه من ضمن احلاجات اليت     ..  فاحلاصل هناك كثري جداً جداً    ..  له ايش أسوي ما أبغي أروح أنا هذا       
 .أذكرها بشكل سريع

اشتهر عمر اخليام، بأنه من أشهر األدباء الفرس ومن         :   األستاذ عجالن أمحد له سؤال يقول      -
 إىل متجيد اخلمر، وحبكم ختصصكم ودراستكم ألدبه، فهل         أشهر أشعاره رباعياته، وقد جتلى فيها ميله      

عرجتم لدراسة سريته وهل اكتشفتم أن لتلك السرية تطابقاً مع إنتاجه األديب؟ أرجو ضرب بعض                 
 .األمثلة

 

 :وكانت إجابة الدكتور البديل
 اخليام زي أي قاضي عندنا هنا مثالً أو أي مدرس يف          ..   ما هو صحيح أن اخليام كان شاعراً       -

مدرسة، يقول شعر بينه وبني نفسه، يقوله ألصحابه يعين يف جلسة مسر، يف خرجة، يقول أبياتاً معينة يف                  
ففي زمنه كان معروفاً أنه رجل فلكي، رجل من          ..  مناسبة معينة، خطرات أو خواطر مسها ما شئت        

 يف مرارة، كان يقول    علماء الفلك الكبار، ويف أيام امللك شاه السرجوخي، كان أحد الذين بنوا املرصد            
   شفت ليس يف زمنه، الدليل على كذا أن الناس يقولون ما له غري عشر                هذه اخلطرات، وبعدين اكت

رباعيات، وبعضهم يوصلوا إىل مئات الرباعيات، عمر اخليام صحيح كان يقول شعراً رمبا غري                 
    ي ما عندنا يف األدب العريب       شاعر داعر، يقول شعراً ينسبه لعمر اخليام، ز        مستساغ يف كل وقت، كأي

أي واحد يقول شعراً ما ميشي حاله، يقول هذا شعر أبو نواس، يلصقه فيه، فكل الفرس صاروا                    
 رباعية هذه   ٧٥بالشكل هذا، وإال بالفعل عمر اخليام من دراسيت له كانت رباعياته ال تزيد على                 

ترمجني العرب للرباعيات يف الواقع كانوا       والذين ترمجوا عنه من امل     ،تقريباً اليت أنا على األقل درستها     
متأثرين بفتزجريالد، والكتاب املستشرقني الذين كان يهمهم أن يزيدوا أشياء كثرية، فما هو صحيح أنه               

 . كان شاعراً الرجل

  ))ختتام احلفلإ(( 
 :خيتتم األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بقوله

ة كثرية لكن الوقت تأخر، فنعتذر من األساتذة         يف احلقيقة يوجد اسئل   :  عبد املقصود خوجه  
الكرام الذين مل نستطع أن نقرأ أسئلتهم على الضيف الكرمي، وهنا مالحظة صغرية أو سؤال من                   

 وهو مىت نرى الدكتور     - الكالم موجه يل أنا      -هذا سؤال يلح على ذهين      :  األستاذ علي حسون يقول   
س كذلك؟ خلي بالك هذه ليست عصبية ألنه مديين          أسامة عبد الرمحن وهو أحد هذه الكوكبة ألي        

 .وحتيايت



 :وجييب األستاذ عبد املقصود خوجه عن التساؤل املطروح قائالً
أوالً كما تعلمون االثنينية مل تكن ملدينة دون أخرى فهي شرقت وغربت ومشألت وجونبت                 

أيت حسب التيسري وأنا أقول   ونرحب بكل من يستحق التكرمي، والقضية احلقيقة ليس هلا أولويات وإمنا ت           
 .لألستاذ علي احلسون أعطنا مما أعطاك اهللا وساعدنا ولك الشكر، أترك الكلمة األخرية لألستاذ بافقيه

 وذا ختتتم هذه الليلة اجلميلة اليت أعادتنا مجيعاً إىل ما يقارب الثالثني عاماً من احلركة                   -
د أن نذكركم أن االثنينية القادمة بإذن اهللا سوف يكون           األكادميية والتعليمية يف بالدنا الغالية، ونو      

ضيفها األستاذ األديب الصحفي املعروف عبد اهللا الشباط، واآلن يقدم صاحب االثنينية األستاذ عبد               
 .املقصود خوجه لوحة االثنينية التذكارية للضيف الكرمي
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