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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :افتتح األستاذ حسان كتوعة عريف احلفل األمسية قائالً
لصالة والسالم على   بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا محداً يوايف نعمه، ويكافئ مزيده، وا             

اهلادي البشري والسراج املنري سيد اخللق أمجعني، حبيبنا ورسولنا وقدوتنا حممد وعلى آله وصحبه                 
 . الطيبني الطاهرين

 .. أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة
 .. أيها األدباء واملثقفون

 .. حميب االثنينية.. إخواين احلضور
 ..كل عام وأنتم ترفلون يف ثياب الصحة والعافيةو، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أهالً ومرحباً بكم يف بداية موسم جديد من مواسم التكرمي واالحتفاء برجال العلم واألدب                
والثقافة، وخمتلف العلوم، ويف احلقيقة قد ختونين العبارات وأنا أرحب بكم بعد غيبة ليست بالقصرية                

، فاحلمد هللا الذي من علينا وعلى صاحب هذه الدار العامرة             اشتقنا فيها لرؤية هذه الوجوه الطيبة      
بالصحة والعافية حىت مكننا جزاه اهللا خرياً مرة أخرى من االلتقاء ببعضنا البعض؛ لنعيش يف رحاب                  
اثنينية احلب والوفاء، حيث نكرم هذه الليلة مبشيئة اهللا أديباً وكاتباً وشاعراً ومثقفاً معروفاً هو سعادة                 

تاذ حممد املنصور الشقحاء، فأهالً وسهالً بسعادته وصحبه الكرام وبكم أنتم وعلى بركة اهللا                 األس
 .وكاملعتاد نبدأ لقاءنا بتالوة آٍي من الذكر احلكيم للقارئ الشيخ مصطفى الرهوان

 
  ))السرية الذاتية(( 

 :األسبوعأيها السادة بدايةً هذه نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية لفارس اثنينية هذا 
 .هـ١٣٦٦ األستاذ حممد املنصور الشقحاء من مواليد مدينة الرياض، يف عام -
 

 :النشاط األديب
 . هـ١٣٨٤ كتب املقال والقصة القصرية والشعر منذ عام -



 . هـ١٣٩٥ ساهم يف تأسيس نادي الطائف األديب عام -
 .هـ١٤١٦عام حىت ) أميناً للسر( سعادته عضو جملس إدارة نادي الطائف األديب -
 . عضو يف اجلمعية العربية السعودية هلواة الطوابع-
 . عضو يف اجلمعية العربية للثقافة والفنون فرع الطائف-
 . عضو شرف بنادي جدة الثقايف-
 . عضو شرف بنادي مكة املكرمة األديب الثقايف-
 . عضو بنادي القصة السعودي بالرياض-
تماع السنوي لرؤساء وممثلي األندية األدبية يف االجتماع          مثَّل نادي الطائف األديب يف االج       -

 .األول وعدد من اللقاءات
 . عضو اللجنة العليا للتنشيط السياحي بالطائف-
 . عضو أصدقاء املكتبة العامة بالطائف-
 . حاضر وشارك يف العديد من اللقاءات املنربية يف األندية األدبية ومجعية الثقافة والفنون-

 

 :ادتهإنتاج سع
 ). قصص( البحث عن ابتسامة -
 ).شعر( معاناة -
 ). شعر( بقايا وجود -
 ).قصص( حكاية حب ساذجة -
 ) قصص( مساء يوم يف آذار -
 ).قصص( إنتظار الرحلة امللغاة -
 ).قصص( الزهور الصفراء -
 ).قصص( قالت إا قادمة -
 ).شعر( مقاطع من أوراق عاشق -
 ).قصص( الغريب -
 ).قصص( اإلحندار -
 ).قصص( الرجل الذي مات وهو ينتظر -
 ).قصص( الطيب -
 ).خمتارات شعرية( قصائد من الصحراء -



 . نادي الطائف األديب مسرية وتاريخ-
تعليق ومراجعة  )  تأليف ابن فهد  ( حتفة اللطائف يف فضائل احلرب ابن عباس ووج الطائف             -

 .مبشاركة األستاذ حممد سعيد كمال
 .مبشاركة األستاذ علي حسن العبادي) يكتاب دور( الشعر -
 ). كتاب دوري( القصة -
 . مناذج من القصص السعودية-
 .مبشاركة األستاذ علي حسن العبادي) كتاب دوري( مقاالت يف األدب -

 

 :دراسات عن قصص سعادته
 . منشورات جملة الثقافة بدمشق-دمشق ) حمسن يوسف( صوت يف القصة السعودية -
 .الطائف) الدكتور طلعت صبح السيد(  .صة القصرية عند حممد الشقحاء دراسة يف الق-
 .القاهرة) فؤاد نصر الدين حسني( السهم واملسار -
 ). الطائف-الدكتور عبد القادر كراجه ( قراءة يف أدب الشقحاء -
 ). تونس-إبراهيم بن سلطان ( قراءة يف بعض أعمال القاص حممد الشقحاء -
 ).الدكتور حممد الصادق عفيفي وآخرون(صي  عامل الشقحاء القص-
 ).جمموعة من الكتاب( متابعات نقدية -
 . إثباتات مشرقة-
 ). الطائف-حممد سعد الثبييت (سرية ذاتية وانتقائية يف أدب حممد الشقحاء   -
 

يبدو أن السرية الذاتية طويلة وحافلة فسنقتصر على بعض الكتب املشتملة على دراسة                 
  -:أعماله

 ).محد الزيد(اتب وكتاب  ك-
 ).حممد بن سعد بن حسني. د. أ( وقفات مع بعض القاصين -
 . األدب احلديث-
 ).أمحد فضل شبلول( أصوات سعودية يف القصة القصرية -
 .طلعت صبح السيد.  العناصر البيئية يف الفن القصصي يف اململكة العربية السعودية، د-
 ).طلعت صبح السيد. د(ة السعودية بني الرومانسية والواقعية  القصة القصرية يف اململكة العربي-
 ).أمحد فضل شبلول( أصوات من الشعر املعاصر -
 ).مسعد بن عيد العطوي. د( االجتاهات الفنية للقصة القصرية يف اململكة العربية السعودية -



 ).نصر حممد عباس. د( البناء الفين يف القصة السعودية املعاصرة -
 ).حممد صاحل الشنطي. د(القصرية يف اململكة العربية السعودية  القصة -
 ).حسني حممد علي. د( مجاليات القصة القصرية -
 ).حممد سليمان القويفلي. د( الطفولة وعامل الراشدين يف القصة القصرية يف اململكة العربية السعودية -
 

 :الشهادات التقديرية والدروع اليت ناهلا سعادته
 شهادة تقدير من صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز أمري منطقة                حصل على  -

 .الرياض بعد أن أهدى مكتبته اخلاصة ملكتبة امللك فهد الوطنية
 . حصل على عدد من الدروع وشهادات التقدير من اللجنة العليا للتنشيط السياحي بالطائف-
رية من اجلمعية العربية السعودية للثقافة        حصل على العديد من الدروع والشهادات التقدي        -

 .والفنون بالطائف ونادي الطائف األديب
 . حصل على درع وشهادة تقدير من مؤسسة رعاية األطفال املشلولني بالرياض-

 

مرة أخرى وامسحوا يل بامسكم مجيعاً أن نرحب بفارس اثنينيتنا وبصحبه الكرام وكل من حضر                
 القط الصوت لسعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه ليلقي             هذه الليلة، ويسرين أن أحيل    

 .كلمته الترحيبية
 

  ))كلمة سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
والصالة ..  احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم           ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم   

لذي يحمد أكثر محد وأفضل محد محده        والسالم على البشري النذير، والسراج املنري، سيدنا حممد ا         
 .البشر، وعلى آله وصحبه السادات الغرر

 ..الزمالء األكارم.. األساتذة األفاضل
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

يطيب يل أن نلتقي جمدداً بعد غيبة طويلة فرضتها ظروف أنتم أدرى مبالبساا، ختللتها أحداث                
ن من أكرب إفرازاا يد اإلرهاب اليت حاولت العبث بأمن واستقرار            كبرية على خمتلف األصعدة، وكا    

وظنت أا تستطيع أن تعيث فساداً يف األرض، ولكن اهللا غالب على أمره،               ..  هذا التراب الزكي  
وسيكون مصري تلك احملاوالت العبثية االنزالق إىل مزبلة التاريخ غري مأسوف عليها، ألا مناط شجب               

 . من كل املواطنني وحميب اخلري والسالموإدانة ورفض تام



زميلنا الناقد الفين األستاذ محدان     :  وأثناء فترة توقفنا أيضاً لفنا احلزن بفقد بعض األحبة منهم          
 الذي لىب نداء ربه، وقد كان من حميب هذا املنتدى األديب ومل ينقطع عنه مؤخراً إال                 -  رمحه اهللا   -صدقة  

 الذي  -  رمحه اهللا   -املعلق والصحفي الرياضي األستاذ زاهد قدسي       كما رحل زميلنا    ..  بسبب املرض 
انتقل إىل دار البقاء، ففقدت الساحة الرياضية واإلعالمية بفقده علماً أثبت جدارته على املستويني                

 ويف موقف من الوفاء والتالحم      -  رمحهما اهللا   -وقد كان والده صديقاً لوالدي        ..  احمللي واإلقليمي 
ان طريح الفراش يف دارتنا مبكة املكرمة أثناء مرضه األخري إىل أن توفاه اهللا وأُقيم عزاؤه                 االجتماعي ك 

رمحهما   -وأيضاً فقدنا أستاذنا الشيخ أمحد حممد صاحل مالئكة، الذي كان صديقاً محيماً لوالدي              ..  فيها
وهو من الرعيل األول     وقد كان له علي فضل التوجيه والرب والرعاية والنصح،            -اهللا رمحة األبرار    

، وأسهم خبربته وجتاربه الثرية يف تطويرها والعمل بكل جترد لرياها أهالً            "االثنينية"الذين دعموا مسرية    
نسأل اهللا سبحانه   ..  لتكرمي ذوي الفضل من أساتذتنا الكبار الذين يشرفوننا بتكرميهم واالحتفاء م           

وراجياً املوىل أن يعوضنا    ..   وذويهم الصرب وحسن العزاء    وتعاىل أن يتغمدهم مجيعاً بواسع رمحته ويلهمنا      
 .عنهم خرياً وجيعل ما قدموا يف موازين حسنام

 لننتقل بني تياراته فننعم اليوم بتكرمي أستاذ أقدمه          -الفرح والترح -وميضي ر احلياة بشاطئيه     
فمنذ سنوات وأعذاره   ..  بين كثرياً إن املاثل أمامكم، األستاذ حممد املنصور الشقحاء، قد أتع        :  إليكم قائالً 

ال تنقطع عن تشريفنا ذا اللقاء الذي يبدو أنه قد ادخره لنا ليكون بداية انطالقة هذا املوسم، وعالمة                  
فله الشكر على تفضله باالستجابة لدعوة زمالئه حميب         "..  االثنينية"انطالقة فراشات الفرح يف ربوع      

 األفاضل الذين جتشموا مشاق السفر من الرياض، والطائف،         احلرف، والشكر موصول جلميع األساتذة    
ومكة املكرمة، ليسهموا معنا يف هذه االحتفالية اليت ما كان هلا أن تتأطر بالشكل الذي نتطلع إليه لوال                  

 .حضورهم الذي نثمنه عالياً
وال ..  عني عاماً إن املتتبع ملسرية ضيفنا الكبري، جيد أنه أطل على الساحة الثقافية منذ أكثر من أرب              

كل ما يف   ..  كما يقول أحبتنا على شواطئ اخلليج     )  جيل الغوص (أنه من   "  اللغوصة"يعين ذلك حمليب    
األمر انه امتشق قلمه يف سن مبكر، وزاحم الكبار زحفاً على الركب ليتعلم، ويف ذات الوقت زامحهم                 

إا مسرية طويلة يف درب     ..   على القراء  مبنكبيه وملا يبلغ العشرين ليجد ما حبره قلمه نافذة يطل منها          
شائك ال يقدر عليه إال من آتاه اهللا عزمية، وحباً، وإدراكاً ألبعاد ما يقوم به، وإمياناً بالدور الذي يؤديه                   

 .خلدمة وطنه ومواطنيه
 لينشر ما جادت به     -على قلتها -لنا أن نتخيل شاباً يف ميعة الصبا، يركض بني مكاتب الصحف            

 شعر ونثر، مث يواكب األحداث، ويتعلم يف كل يوم طرحاً جديداً، ويفتح نافذة على األفق                 قرحيته من 
.. الوردي الذي يتكشف له من خالل الكتب واالت والصحف اليت كانت تصلنا عرب احلدود                



 يف تأسيس نادي    -وهو يف حدود الثالثني من عمره     -  وعندما شب عن الطوق توسعت مداركه ليسهم      
فما كان منه إال أن سقاه من       ..  لقد حترك حب األدب وسرى مسرى الدم يف عروقه        ..  ديبالطائف األ 

ينبوع املعرفة، وتكفل بتغذيته بوافر من االطالع واملثابرة على االحتكاك بكبار املثقفني داخل وخارج               
 .اململكة؛ ليصوغ لنا يف النهاية أديباً نفخر به بني رصفائه على مستوى الوطن العريب

يداً رويداً مال أديبنا وضيفنا الكبري إىل فن القصة القصرية، كما يتضح لكم من جممل نتاجه                ورو
األديب الذي أمثر وأينع ودنت قطوفه باملكتبة العربية، والواقع أن جتربته السردية قد لفتت انتباه كثري                 

 أدائه ومدى مالمسته    من األدباء والنقاد فأفردوا هلا دراسات لتشريح نصوصها وإلقاء الضوء على منط           
هلموم اتمع، فهو ابن هذا االنصهار واحلراك االجتماعي الذي بدأ متواضعاً يف خطاه اليت تتسم بالتؤدة                
واهلدوء وراحة البال، مث تسارعت وترية االنتقال من تلك احلياة اليت أقرب ما تكون إىل السكون، إىل                 

وبالتقاء التيارين  )  احللم الوردي الذي لن يتكرر    (  أو ما أطلق عليها دائماً    "  الطفرة"ما مسي بفترة    
وارتفعت شعارات مل تكن معروفة من قبل، ووجد كثري من الناس أنفسهم بني              ..  تكسرت بعض القيم  

فكان هذا الصراع مدعاة إلفراز     ..  قدمي يتمترس بعواطفهم، وجديد يدق بعنف على عقوهلم وجيوم        
يقول كلمته بأكثر من طريقة، ويضرب على أوتار ال ائية ليخرج           كثري من املواقف اليت تستفز املبدع ل      

 . لنا سيمفونية عميقة الغور، وشديدة التوهج، ورائعة التكثيف
إن القصة القصرية متثل فعالً فن تكثيف املواقف وتقدمي عصري التجارب يف ما يشبه االسطوانة                

..  من األبعاد يعجز البعض عن إدراك كنهها       املدجمة، خفيفة الوزن، وسهلة احلمل، إال أا متور بكثري         
وقد يراها مبتورة ومبتسرة، لكن الغوص فيه يكشف عمق التجربة اليت دخلها املبدع، واملعاناة اليت                 

مرة أخرى إنه فن التكثيف،     ..  كابدها لريسم بكلمات معدودة ما ميكن بسطه يف صفحات طوال           
 ضيفنا الكبري ممن هلم إسهامات تذكر فتشكر        -مل يزل و-وقد كان   ..  وإبداع اإلجياز والرسم بالكلمات   

 .يف هذا الفن القصصي الرفيع
ومما ال شك فيه أن التحوالت اليت نعيش إرهاصاا اآلن، والتغيري الذي طرأ على أسلوب                  
التعامل مع بعض املعطيات اليت كان مسكوتاً عنها، يبشر باندالع حركة قوية يف مسرية القصة                   

 أتوقع أن يلتفت مبدعو ذلك الفن إىل أخذ زمام املبادرة والعمل بسرعة ملواكبة                 القصرية، وإنين 
األحداث، وصياغة الكثري من القصص اليت تسهم يف دحض الفكر الظالمي وإشعال قنديل وراء آخر                
لزيادة مساحة التنوير والتأثري يف قطاعات الشباب، بغرض سلخهم من أي تيار هالمي وإعادم إىل                 

طريق بأسلوب فين ال يهبط إىل مستوى اخلطاب الوعظي املباشر، وال يغرق يف الرمزية اليت ال                 جادة ال 
 .يفهمها إال القلة من ذوي االختصاص



إننا أمام مفترق طريق حنتاج فيه إىل كثري من النصوص اإلبداعية الواضحة اليت تسمي األشياء                
يوهات متعددة تصلح أرضية لدراما تلفزيونية      بأمسائها، واليت ميكن تطويرها واستنباط حوارات وسينار      

وكما تعلمون فإن الفن القصصي أو ما يعرف         ..  تشع معرفة ونورية وختدم قضايانا املصريية الراهنة       
.. بالدراما تعترب واحدة من أهم املؤثرات اليت تسهم بقوة يف تشكيل مفاهيم الشابات والشباب                 

العنا يف الوقت احلايل من بيئات أقل ما يقال عنها أا ذات            ولألسف فإن معظم األعمال الدرامية اليت تط      
فنحن يف حاجة ماسة إىل القاص الذي يستخدم قلمه متاماً مثل مبضع              ..  اهتمامات ال تعنينا كثرياً   

.. اجلراح، فيزيل اخلراج، وينظف اجلرح، ويضع العالج املناسب، مث يتابع احلالة حىت بلوغ الشفاء التام              
أداء دوره الطليعي دون كلل يف خدمة اتمع من هذه الزاوية التربوية واألمنية                وينهض جمدداً ب  

واألخالقية اليت ال تقل خطورة عن أي جهاز آخر يسعى إىل ردم هوة الفراغ الذي قد يفغر فاه يف أي                    
 .حلظة اللتهام فلذات األكباد، والزج م يف تيارات ما أنزل اهللا ا من سلطان

فذلك نابع من حرصي على تأكيد أمهية الكلمة يف املعترك الذي نعيشه             ..  دتمعذرة إذا استطر  
اآلن، وأحسب أن مثقفينا وكتابنا وأدباءنا ورجاالت صحافتنا األفاضل يوافقونين الرأي على هذا               

 .الطرح؛ إلجناز مشروع أديب كبري خاص ذه الفترة، واهللا املستعان، وهو اهلادي إىل سواء السبيل
بعد أن  ..  ختطو خطوا األوىل يف عامها الثاين والعشرين      "  االثنينية"هذه مسرية   ..  األحبةاألساتذة  

م، فكان لزاماً   ١٩٩٠  -هـ  ١٤١١حجبها العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت الشقيقة عام          
الغراء عليها أن تقول كلمتها بطريقة مناسبة يف تلك الظروف، وفعالً أجنزت بالتعاون مع دارة املنهل                 

.. مث احتجبت جمدداً بسبب إفرازات األزمة العراقية األخرية       ..  بأجزائه الثالثة "  جذاذات خليجية "كتاب  
وهاهي تعود حبمد اهللا أكثر قوة وعزماً على أداء رسالتها إن شاء اهللا بفضل اهللا مث جهودكم                      

لسمو امللكي األمري   ومساندتكم املقدرة، سعيداً بأن أزف إليكم بشرى لقائنا القادم مع صاحب ا             
سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، صاحب النشاطات القيادية اإلنسانية املتعددة يف جماالت رعاية                 

وكلها جماالت خصبة   ..  واهليئة الوطنية لآلثار واملتاحف   ..  واهليئة العليا للسياحة  ..  األطفال املعاقني 
لتقي األسبوع القادم لالحتفاء بسموه الكرمي،      آمالً أن ن  ..  للعطاء واملتابعة من قبل املواطن واملسئول     

 ..واالستفادة من جتاربه الثرية يف هذه احلقول وغريها من املواقع اليت دف إىل خدمة الوطن واملواطنني
القنصل املغريب األستاذ حممد عبده إميان، والقنصل العام         :  شرفنا هذه الليلة بسعادة القناصل    

القنصل اإليراين حممد سيبويه، والقنصل الصيين شانج يي، متمنياً لكم أمسية           اإليراين طلة سهرايب ونائبه     
 .ماتعة مع ضيفنا الكبري، وإىل لقاء يتجدد وأنتم خبري

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



أيها السادة كما يعرف كثري منكم برنامج االثنينية، فبعد أن تعطى الكلمات              :  عريف احلفل 
تحدثني يف حضرة ضيفنا، ستعطى الكلمة لفارس االثنينية، بعدها سيفتح باب             ألصحاب السعادة امل  

احلوار بينكم وبني سعادته، فمن له سؤال أو استفسار يود أن يوجهه لسعادته نتمىن أن يوافينا به،                   
 .وحبذا لو كان سؤاالً واحداً حىت نتيح الفرصة ألكرب عدد من حضراتكم

ادة األستاذ الدكتور عبد اهللا مناع األديب والكاتب الكبري           أُحيل امليكروفون اآلن إىل سع     
 .املعروف

 

  ))كلمة سعادة الدكتور عبد ا مناع(( 
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد اهللا مساءكم مجيعاً

مل أكن أختيل أنين سأكون املتحدث األول يف هذه الليلة، فلست ناقداً أدبياً يتوىل بالنقد                   
 األستاذ حممد املنصور الشقحاء القصصية، ولست أديباً كبرياً يلقي بنظرة أو بقراءة مستفيضة              جمموعات

حول عطاء األستاذ حممد منصور الشقحاء، وكل ما هنالك أن سكرتري االثنينية حدثين عن هذه الليلة                 
ى غري ما   فرحبت أن أُشارك بكُليمة ليست أكثر من سطرين أو ثالثة، لكن يبدو أن األمر جرى عل                 

 .كنت أتوقعه
ليست لدي سوى بعض النقاط، وكنت أعتقد أا ستكون يف هامش اجللسة وليس يف متنها،                 

أننا نلتقي الليلة بعد انقطاع طويل عن االثنينية، وقد ذكرتين هذه العودة بالقيمة               :  أوىل هذه النقاط  
 رمبا كان رجل األعمال األول والوحيد       احلقيقية هلذه االثنينية، فأنا أعتقد أن الشيخ عبد املقصود خوجه         

الذي يفتح بيته كل أسبوع ليحتفي بأديٍب أو بكاتٍب أو بشاعٍر أو باحٍث أو بعامل، وهذه ميزة يشكر                   
عليها الشيخ عبد املقصود، صحيح أن أباه األديب الشيخ حممد سعيد عبد املقصود هو رئيس حترير                  

 يعين ليس هو كل األمر، فهناك أبناء آلباء من رجال           ولكن ذلك "  أم القرى "أول صحيفة سعودية وهي     
أعمال وقد كان هلم تاريخ صحفي كبري، ومع ذلك ال نرى أحداً منهم بالساحة، الشيخ عبد املقصود                  
ذه االثنينية يتفرد فعالً بوفائه ويتفرد يف حرصه ويتفرد يف حمبته، ويتفرد يف حرصه على التواصل مع                  

 .بعد جيل أبيه، هذه النقطة األوىلأجيال من أدباء جاؤوا 
أن هذه الليلة تأيت بعد ليلتني من وفاة الشاعرة الفلسطينية العظيمة فدوى طوقان،             :  النقطة الثانية 

واحلقيقة أنين عندما قرأت خرب وفاا ومل أمسعه ال يف التلفزيون وال يف اإلذاعة شعرت حبزن حقيقي، فقد                  
هي، شاعرة عظيمة وحمرومة كبرية، فقد عاشت حياا وكأا         كانت فدوى طوقان وكلكم يعرفها من       

ناسكة يف عامل الشعر ويف عامل قضيتها القضية الفلسطينية ويف عامل حبها ملدينتها نابلس، وقد عاشت                  



تتغىن بتلك املدينة طفلة وشابة وكهلة، ورأت بعض أحالمها يف تلك املدينة، وأيضاً رأت مدينتها احلبيبة                
" شارون"الً كبقية أطالل املدن الفلسطينية حتت هذا االحتالل اجلبار الذي يقوده              وقد غدت أطال  

 .وتدعمه الواليات املتحدة األمريكية
أسفت وحزنت لوفاة طوقان، وأسفت وحزنت ألن حياا خلت من تلك السعادات الصغرية أو              

كة، ولذلك كان كتاا    حىت الكبرية، سواء كانت سعادات صغرية أو كبرية ولكنها عاشت حمرومة ناس           
اجلميل الذي روت فيه قصة حياا، رحلة صعبة، رحلة جبلية، كانت جتسيداً لتلك الصعاب ولتلك                 

 .احلياة اليت خلت من كثري من جة األيام
 هي كاتبنا األستاذ حممد منصور الشقحاء، وهو قاص مظلوم أيضاً كأدباء              -:  النقطة الثالثة 

نفسها املظلومة، كاتب قصة منذ أكثر من عشرين عاماً، ورمبا مخسة             الطائف املظلومني، كالطائف    
وعشرين عاماً، ولكن املقابل هلذا العطاء الذي امتد قرابة ربع قرن مل يكن على قدر اجلهد الذي بُذل                   
فيه، الطائف مظلومة وحمرومة من الكثري، حمرومة من وسائل النشر، مظلومة من صحافة خترج عنها، أو                

يف "  املدينة"، وكان أدباؤها يتناثرون وال جيدون فرصاً للنشر إال باملراسلة عن طريق جريدة               خترج منها 
وقليل ما يذهبون إىل جريدة     "  اجلزيرة"يف الرياض، أو عن طريق      "  الرياض"جدة أو عن طريق جريدة      

املدينة الصيفية  أكرب ألا املدينة الصيفية املنافسة، أو        "  الوطن"، لكن رمبا يصبح دور جريدة        "اليوم"
األخرى، يصح أا تفتح أبواا ألدباء الطائف بصورة أكرب، يفاجئنا األستاذ حممد منصور الشقحاء                
 ذات يوم بإعالنه عن رغبته يف عرض مكتبته للبيع، رمبا كان ذلك تعبرياً عن يأسه، رمبا كان تعبرياً عن                   

أكن أعلم أن املكتبة انتهى ا املطاف إىل أن         ، ورمبا كان تعبرياً عن طول الطريق وصعوبته، ومل          "قرفه"
تكون جزءاً من مكتبة امللك فهد كما مسعت الليلة بأنه تربع ا إىل مكتبة امللك فهد الوطنية وأنه تلقى                   
وساماً من األمري سلمان نتيجة هذا التقدمي للمكتبة، لكن اإلعالن حىت بعد أن حدث ما حدث يظل                  

فعه، وقد نفهم دواعيه ودوافعه أحياناً ولكن نتجاهلها حبثاً عن مساعها من             لغزاً ال تفهم دواعيه ودوا    
 .صاحبها

األستاذ حممد منصور الشقحاء حلق به زميله القاص األستاذ جار اهللا احلميد عندما أعلمين أحد                
 بأنه هو اآلخر يعلن عن رغبته يف بيع مكتبته حىت يتوفر له            "  اجلوال"اإلخوان على رسالة على هاتفي      

شيء من احتياجاته، ما قصة أدبائنا الذين يذهبون على هذا الطريق حىت هذه النقطة؟ ما هي قصتهم؟ ما                  
هي حكايتهم؟ ما موقف األدباء؟ ما موقف األندية منهم؟ أمعقول أن يصل احلال بأدبائنا أن يعلنوا                  

عقاد عن سعد باشا زغلول     مكتبام للبيع حىت يعود عائدها عليهم؟ أتذكر وأنا أقرأ يف كتاب األستاذ ال            
أنه أراد أيضاً أن يبيع الكتاب حىت يستطيع أن يعيش على عائده، ولكن الكتاب بيع بالقدر الذي بيع                   
به مث فكر يف بيع املكتبة كاألخوين األخ حممد منصور الشقحاء وجار اهللا احلميد، أعتقد أن األدباء                   



 أن جيري عليهم يف قرٍن آخر جديد، بعد ستني          والكتاب وما كان جيري عليهم يف األربعينات ال يصح        
عاماً من ذلك التاريخ، ليس من شك أن األديب يعيش أزمة، وأن الكاتب يعيش أزمة، وأن األزمات                  

 .تتعدد وتتنوع وإذا كانت األزمة األوىل هي احلرية فإن أزمته الثانية هي لقمة العيش
الليلة يف االحتفاء بك قاصاً وأديباً وكاتباً،       األستاذ حممد منصور الشقحاء يسعدين أن أشارك هذه         

 .تنضم إىل زمرة كتاب القصة الكبار واودين من أمثال الباخشوين، وجار اهللا وعبده خال
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

الكلمة اآلن لسعادة الدكتور سلطان القحطاين الكاتب والناقد واألستاذ جبامعة           :  عريف احلفل 
 .عودامللك س

 

  ))كلمة سعادة الدكتور سلطان القحطا�ي(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله              

 .وصحبه أمجعني
أيها احلاضرون مجيعاً السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وكل عام           ..  سيدي صاحب االثنينية  

 .وأنتم خبري
يف حقيقة األمر أنين من السعيدين جداً باستمرار هذه االثنينية، واليت دأب              :  النقطة األوىل 

صاحبها على تكرمي األدب أياً كان نوعه شعراً أو نثراً، وتكرمي العلماء، ويف هذه األثناء اليت يكرم فيها                  
رث أباه إال   هذا األديب الذي ورث األدب، أو كما قال الزميل عبد اهللا مناع قبل قليل أن البعض ال ي                 

يف بعض التخصصات، وكأين بعبد املقصود خوجه قد لزم وصية أبيه فقام مبا قام به أبوه من تكرمي                    
وأدب، ومما حيز يف النفس أن كثرياً من رجال األعمال واألثرياء يصرفون املبالغ يف غري مستحقيها إىل                  

وما بني املُكَرم واملُكَرم هذه الليلة      غري مستحقيها، وال ينتبهون إىل األدب على أنه بناء وأنه حضارة،             
عالقة وشيجة، فهذا مبدع وهذا متلقي، واملتلقي قدر إبداع املبدع، ولذلك ال جند غرابة وحنن حنتفي                 

 .بأحد املبدعني هذه الليلة فقد احتفينا ومسعنا االحتفاء بغريه
 يف هذا املكان الطيب حنتفي برائد   وال أريد أن أطيل وهي أننا بعد أقل من عام كنا          :  النقطة الثانية 

من رواد الرواية وهو األستاذ إبراهيم الناصر احلميدان، وبعد أقل من عام احتفينا برائد من رواد القصة                 
القصرية، وهذا حبد ذاته يعترب من االعترافات الكبرية بفضل السرد والفن القصصي الذي كان ال                 

جائز ومن ال شغل له، فأصبح للفن قيمة وأصبح له متلٍق،            يسمى، إال أنه مما يلهو به األطفال والع        
 .وأصبح له يف بالدنا واحلمد هللا من املنتجني الكثريين



 من قبلي   -األستاذ حممد الشقحاء وهو غين عن تعريفي أو عن شهاديت له هذه الليلة وقد أفاض                
أنفرد به، وكرمنا هذه الليلة      مبا سردوه من أعماله، ولكنين أود أن أقول شيئاً رمبا             -وأعرف به مين    

شخصية حتمل الكثري من األضواء ودليل ذلك أن الشيخ عبد املقصود خوجه قال أن األستاذ الشقحاء                
 .أتعبه عندما كان يطلبه ليأيت فيتلكأ ويعتذر حىت فتح اهللا عليه أخرياً وجاء هلذا التكرمي

من املؤيدين الكثريين وله من     حممد املنصور الشقحاء رجل أخلص لفنه، وأخلص ألدبه، وله           
األعداء الكثريين، وإن كان هذا على صواب أو ذلك على صواب فإن ذلك مل يعين حممد الشقحاء بأي                  
حال من األحوال، مل تأخذه مدائح املادحني ومل حتبطه عبارات احملبطني، بل أخلص لفنه واستمر كثرياً                 

 فيه شيء من اامالت الكثرية فهو مل يلق له باالً،           فيه، ومل يتعرض ألحد وحىت ما كُِتب عنه وإن كان         
سنة "  البحث عن ابتسامة  "بل استمر يف فنه القصصي وكتاباته املقالية الرائعة، وبني عمله األول               

مل يتغري خطه فيها بل ثابر واستمر وأنتج وترك         "  احلملة عقود من الزمن   "هـ وبني عمله األخري     ١٣٧٩
حلقيقة أن أطيل لكنين أوجه شكري للمكرم وأوجه نئيت للمكَرم وأقول            احلكم للمتلقي، وال أود ا    

 :للمكرم وكأنه قد استمع إىل قول الشاعر اجلاهلي
ــرما  ــأن يتكـ ــرٍم إال بـ ــا كَـ أخـ

                                                            . 

 مــر ــرى تكَ ــن ت ــيل ول ــتاد اجلم  لتع
. 

 

وأنا أقول لضيف هذه الليلة املُكَرم سر على طريقك بارك اهللا فيك فأنت أُكِرمت ِممن قدر                  
تكرميك، ومل تكرم من اجلهات الرمسية واليت تصرف املبالغ الطائلة ومل تلتفت إىل فنان كهذا ومل تقدر                  

 .ته يف الصخر على طول السننيحن
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

الكلمة اآلن لسعادة الدكتور عايل سرحان القرشي، عضو هيئة التدريس بكلية            :  عريف احلفل 
 .املعلمني بالطائف

 

  ))كلمة سعادة الدكتور عايل سرحان القرشي(( 
نبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله      احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األ         

 .وصحبه أمجعني
ما أمجل أن نلتقي هذا املساء حول الثقافة وحول اإلبداع، يف هذه االثنينية اليت اعتاد صاحبها أن                 
ينظر إىل اإلبداع بعني املبدع وبعني اإلنسان الذي يرى أن اإلبداع ِصنو احلياة وأن اإلبداع رفيق احلياة                 



و الذي يستبقي احلياة، فشكراً له على هذا التكرمي، وشكراً له على هذا التواصل مع                وأن اإلبداع ه  
 .الثقافة واإلبداع

لفت نظري يف بدء أمسيتنا هذه كلمات الترحم والعزاء من ِقبل الشيخ عبد املقصود ومن ِقبل                 
ه اإلنسان من طائلة    الدكتور عبد اهللا مناع، وكأن هذه الكلمات هي استبقاء للحياة وانتزاع ملا يقدم             

املوت، وما أحوجنا إىل مثل هذا األمر الذي يدعم احلياة ويدعم مجال احلياة لتبقى احلياة نِضرة يف                    
 . األرواح ويف األجيال حىت بعد فناء األجساد

وإذا كان يل من مشاركة يف احلديث عن األستاذ حممد املنصور الشقحاء فإنه الشخص الذي                 
نه دائماً جياوز العوائق باإلرادة والتصميم، رجل مل تِتح له الظروف أن يكمل              نعرف من سرية حياته أ    

تعليمه اجلامعي، فإذا به حاضر بقلمه وإبداعه يف الدراسات اجلامعية، حممد الشقحاء أعرفه منتصراً                
ع لإلبداع ومتحمساً له، لقد كان من أولئك النفر الذين استلموا خطاب تأسيس نادي الطائف األديب م               

عدد من األندية يف أول تأسيس لألندية األدبية، وحني مت له ذلك مع رفاقه ظل يعمل على تطويع                     
 من  - كما قال األستاذ عبد اهللا مناع        -النادي خلدمة الثقافة ونشر الثقافة واملعرفة، فلئن حِرم الطائف          

مة مضيئة لنشر نور    القرب من وسائل النشر فلقد كان حممد الشقحاء يف نادي الطائف األديب عال              
الفعل الثقايف وإشاعته بني أبناء الطائف، وليس ذلك فحسب بل إن حممد الشقحاء كان حيث زمالءه                 

" أخبار اليوم "مع  "  إبداع"ويهيئ هلم سبل التواصل مع مؤسسات وجمالت ثقافية خارج الوطن مع جملة             
كان حممد الشقحاء ينشر عرب ملفات      مع الثقافة السورية وكان يرسل هلا إنتاج زمالئه املبدعني، إذا            

نادي الطائف األديب املتعددة يف النثر ويف القصة لزمالئه املبدعني ويعينهم على ذلك فقد كان أيضاً                  
نصوصا إبداعية  "  قصائد من الصحراء  "يعمل على أن يصطفي الشعر اجلميل، ولذلك قَدم يف كتابه            

 .اهاتمتميزة ألجيال خمتلفة املراحل ومتباينة االجت
إذا كان يف األمر من جمال ألن نعود إىل إبداع حممد الشقحاء القصصي فإننا نرى أن حممد                    
الشقحاء املسكون اجس جماوزة العوائق جيعله حييل ذلك يف قصصه إىل مناذج نصية يف هذه القصص                 

ق فعلها فيما   لشخصيات تتجاوز العوائق وتنحو حنو التفوق واإلبداع وانتصار اإلرادة، إذا كان للعوائ            
عاناه الشقحاء وانتصر عليه، فلقد كان أيضاً هلا فعلها يف تركيب شخصياته النصية، فنجد أن شخصياته                
النصية كثرياً ما ترتد إىل الداخل، كثرياً ما ترتد إىل الذاكرة، كثرياً ما تلجا إىل احللم يف حماولة الجتياز                   

         اوزة هلذه العوائق تأخذ من حممد الشقحاء قدراً من         ما يعتريها من عوائق وما يقف يف طريقها، هذه ا
التركيب واهلندسة يف بناء عامله القصصي، فنجده ال حييل إىل اية متوقعة يف القصة بل جنده كثرياً ما                   
جيعل هذا السرد بوحاً ذاتياً يفضي إىل اية قد ال تنتهي، لعل ولعه بشخصياته النصية ينعكس يف كثري                   

 شخصيته حني تقرأ قصص حممد الشقحاء وجتد املقهى وجتد التفاف األصدقاء حول              من األحيان على  



ويلتف حوله  "  جنمة"البطل وجتد تداعيات الذاكرة تكاد جتد حممد الشقحاء الذي جيلس يف مقهى               
 . األصدقاء

 إين أذكر وكثرياً ما أنسى فإين ال أنسى حملمد الشقحاء إصراره على استضافة املبدعني املتميزين               
يف نادي الطائف األديب حىت ولو حالت العوائق دون ذلك، فبعد اهلجمة الشرسة على شعر احلداثة جند                 
أن نادي الطائف األديب هو الذي كان يستضيف هذه األمساء احلداثية، جند حممد الشقحاء يستضيف                

هم يلقون من كرم    نفراً من كتاب القصة، فإذا ؤالء النفر ال يتاح هلم اال لسبب أو آلخر، ولكن                
حممد الشقحاء، ويلقون من تسجيل املوقف ما يكون هلم أداًء يف أمسيتهم يف ذلك املساء، هذه                    
ذكريات متناثرة عن حممد الشقحاء، فشكراً له على ما أبدى، وشكراً له على ما قدم، وشكراً                    

 . إلصغائكم
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 أصحاب السعادة املتحدثني الذين بقي منهم ثالثة التكرم           نرجو كرماً من  :  عريف احلفل 
باالختصار حىت نفتح باب احلوار ونستمع لفارس االثنينية وال جين علينا الليل، الكلمة اآلن لسعادة                 

 .الدكتور يوسف العارف رئيس قسم املكتبات باإلدارة العامة للتربية والتعليم جبدة
 

  ))فكلمة سعادة الدكتور يوسف العار(( 
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء               

 .واملرسلني، سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
عندما علمت أن اثنينية الشيخ عبد املقصود خوجه سوف تكرم حممد منصور الشقحاء مساء                

لتكرمي؛ ألنين عرفت الشقحاء معرفة حقيقية عرب أربع فرٍص أدبية ال           هذا اليوم رأيت أن أشارك يف هذا ا       
 !!ميكن إال أن تعرفك بالرجال إذا أتيحت لك

 قارئاً مستهلكاً، جيذبين إىل القراءة األدبية النص القصصي وتستهويين          - أول ما عرفته     -عرفته  
كثرياً من اإلنتاج القصصي ألدبائنا     احلكايات اليت يكتبها أدباؤنا، فمنذ التسعينات اهلجرية وأنا أقرأ           

، حممد علي الشيخ، حممد منصور الشقحاء، عبد اهللا اجلفري،          -رمحه اهللا     -السعوديني سباعي عثمان    
إىل آخر هذه القائمة، كنت أتعاطف مع قصص الشقحاء وأميل إىل متابعتها ألا من              ..  حممد علي قدس  

  .-  يقولون-مدينة الطائف وأنا طائفي اهلوى كما 
كانت تلك البدايات مع نصوص حممد الشقحاء ولكنها مل تكن إال من أجل القراءة االستهالكية               
أو الثقافية، مث عرفته ثانية وبشكل مركز أكثر عندما دعوناه يف إدارة الثقافة واملكتبات ليشارك يف                  



مدي، كانت  أمسية قصصية مع زمالئه القاصني حممد علي قدس وحممد علي آل الشيخ وعثمان الغا               
أمسية رائعة حلّق فيها اجلميع بشكل باهر وكان احلضور إجيابياً حىت أن الصحافة أبرزت هذا امللتقى                 

 .القصصي بشكل فاعل وكان ناقد األمسية الدكتور الزميل عايل سرحان القرشي
يف تلك الليلة اكتشفت األديب القاص حممد الشقحاء يف ثوبه األديب، اكتشفت عمق جتربته،                

سلوبه القصصي، وتواضعه لدرجة كبرية، وعدم ادعائه رغم كثرة جمموعاته القصصية اليت بلغت               وأ
 عشرا آنذاك، إنسان متواضع يف هندامه، يف أسلوب حديثه، يف عالقاته 

 .مع اآلخرين، وهذا يف نظري سر حيوية الرجل وشفرة أدبية ميكن أن يقرأ من خالهلا
ل يف مقابلة صحفية أنه فوضوي حىت يف هندامه،           والغريب أن حممد منصور الشقحاء يقو      

 .والفوضى عنده فلسفه أرجو أن حيدثين عنها ملاذا هو فوضوي كما يقول
املرة الثالثة اليت عرفته فيها بشكل فيه عمق ومقروئية عندما دعيت يف املوسم السياحي للطائف                

إثباتات "ديب حممد الشقحاء بعنوان     املأنوس لقراءة الكتاب الذي ألفه صديقنا حممد سعد الثبييت عن األ          
وزمالئي    كما قلنا أنا   -، وقد كان هذا الكتاب      "مشرقة سرية ذاتية وانتقائية يف أدب حممد الشقحاء       

ولكي نعرف مسرية هذا األديب وعطاءه األديب وما        ،  "توثيق ببليوجرايف عن األديب حممد الشقحاء     "
فال بد من الرجوع إىل هذا الكتاب؛ ألنه يوثق         كتب عنه والدراسات اليت قدمت عن أدبه القصصي         

 .كثرياً مما كُِتب عن أديبنا حممد الشقحاء
أعتقد أن أكثر من مخسني دراسة ومقاال حول قصص الشحقاء، وستة كتب مباشرة عن هذه                 
النصوص تدل على ريادته وقدرة نصوصه على جذب املقاربات النقدية، والنقاد سواء إخواننا من                

و غريهم بصرف النظر عن القيمة األدبية اليت حتملها تلك النصوص اليت اختلف عليها                السعوديني أ 
 !!النقاد وخاصة األخوة السعوديون

 عندما شاركت يف منتدى عكاظ      - قاصاً   -أما املرة األخرية والرابعة اليت عرفتين بالشقحاء         
كان "  احلملة  "- حىت اآلن    -ألخرية  الثقايف جبمعية الثقافة والفنون لقراءة جمموعة الشقحاء اجلديدة وا        

هـ، اكتشفت األديب حممد الشقحاء قاصاً ذا لغة راقية،           ١٤/٥/١٤٢٤ذلك مساء يوم االثنني      
وأسلوب شفاف ومناذج قصصية قريبة من املتلقي الذي جيد نفسه منساقاً مع فضاءات النصوص من                 

 .سياق إىل آخر
كنها لألسف أنثى سلبية وليست إجيابية، مع أن        اموعة رمز متحرك وهي األنثى، ل     "  احلملة"يف  

إخالصاً، ومجاالً وسكناً ومودة إىل آخر هذه       ..  الواقع النسوي يشي بأن املرأة األنثى عطاء وتضحية        
الفضاءات اإلجيابية لكن اموعة تصنف األنثى يف اجلانب السليب فقط، وهذا مثار تساؤل مع أديبنا                

 .حممد الشقحاء



 أدركت األبعاد القصصية اليت يتحرك فيها قلم األديب حممد الشقحاء، وهي             يف هذه اموعة  
اإلنسان من الوالدة حىت املوت، اإلنسان بكل جناحاته، ازاماته وقلقه، اإلنسان كفرد، واإلنسان يف               

 "!!احلملة"وحىت " البحث عن ابتسامة"كل هذه امليادين تعرضت هلا نصوص حممد الشقحاء منذ . مجاعة
صاحب .  هنيئاً لنا بك، وهنيئاً لك ولنا هذا االحتفاء من رجل الثقافة والفكر والكرم            :  حممدأخي  

هذه الدار العامرة الذي عودنا أن نقول لكل مبدع هاأنت تلقى احلفاوة والتكرمي جزاء ما قدمت من                  
 .إنتاج وعطاء رصده لك التاريخ وأحاله إلينا كي نبتهج بك

قصود خوجه، وشكراً ملبدعنا األديب حممد الشقحاء، والسالم         شكراً ملضيفنا الشيخ عبد امل     
 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

الكلمة اآلن لسعادة األديب والكاتب وعضو جملس إدارة نادي الطائف األديب            :  عريف احلفل 
 .الثقايف األستاذ مناحي ضاوي القثامي

 

  ))كلمة سعادة األستاذ مناحي ضاوي القثامي(( 
 .محن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، السالم عليكم مجيعاًبسم اهللا الر

حتية هلذا امللتقى املعطر باملعرفة ويف هذا املساء اجلميل، والشكر يف البداية لسعادة األديب                 
والوجيه الشيخ عبد املقصود خوجه على كرمه واهتمامه باألدب واألدباء، كذلك نشكره الهتمامه               

اذ حممد املنصور الشقحاء، الذي أكرمه يف هذه الليلة كما أكرم غريه من األدباء ورموز                بزميلنا األست 
 .األدب والفكر من قبل

احلديث عن حممد الشقحاء طويل، حبكم التزامن معه واالتصال به ولكنه فرض نفسه يف األدب               
العطاء اإلبداعي يف   السعودي، نظراً الجتهاده املخلص يف الكتابة خارج الوطن وداخله، وله مشولية             

التأليف والكتابة، وله حماولة االجتهاد منذ أن كان مع شلة من األدباء شلة مدينة الطائف، حيث نلمس                 
يف فنه التصاقه بواقع الطائف، مفرداته متثل األحياء واملقاهي واملضامني األدبية الراقية بإسقاطها على               

 . ب، الكتابة والشعرحميطه إىل جانب اجتهاده يف جوانب كثرية من األد
عندما أذكر حممد الشقحاء ال يفوتين ذكر كوكبة من جيله هلم تأثري يف أدب الطائف، أو حماولة                 
النهوض والتواصل مع املعرفة، أذكر منهم سعد احلميدين وزميلي علي خضران القرين والدكتور فهد               

 الدكتور عبد اهللا مناع عن الطائف       العرايب احلارثي، والدكتور محد املرزوقي، وغريهم كثري، كما حتدث        
واألدباء فيها ورمبا لعدم وجود صحافة يف هذه املدينة احلاملة اجلميلة أثر على عطاء األدباء إال من تركها                  



وهاجر عنها، لكن للتاريخ نذكر أن جريدة عكاظ تأسست يف الطائف وبالذات يف فندق العزيزية                 
 . ئف وانتقلت إىل مدينة جدة لعدم وجود مطابعوصدر العدد األول والثاين يف مدينة الطا

هـ مع جمموعة من أدباء     ١٣٩٥حممد الشقحاء شارك يف تأسيس نادي الطائف األديب سنة           
الطائف، وله الفضل الكبري يف تفعيل الدور الثقايف هلذه املدينة اجلميلة، والكثري من الذين سبقوين حتدثوا                

كين أذكر أن لديه الوعي األديب واألصالة واالمتداد مع          عن معامل ومضامني أدب حممد الشقحاء ول       
اجلذور اليت عاشت للوطن واستخدم السرد واحلوار مبنطق فين مع أين ال أستطيع حبكم ختصصي أن                  
أُُشخص مضامينه القصصية، ولكن الزمالة واملعرفة مبحمد الشقحاء تؤكد لنا حبه للثقافة وعطاءه                

الاملتواصل اجلميل يف هذا ا . 
يستحق حممد الشقحاء الدراسة واالهتمام من اجلميع، ونذكر العديد من الكتب اليت صدرت له              
وهو مل يطلب من يقدمه إىل الساحة بل هو فرض نفسه وقدم الكثري، رمبا هناك أشياء تستحق الدراسة                   

ن األديب  وتستحق التحدث عنه، أشكر يف اية هذه الكلمة شيخنا عبد املقصود خوجه األديب واب              
على رعايته املستمرة لألدب واألدباء، حيث بذل الغايل والرخيص من أجل اخلري وحمبة املخلصني                 
جبداره على الساحة األدبية والفكرية، وهذه مسرية طويلة هلذه االثنينية اليت حتفل بالعطاء، واإلجناز                

يشكر اهللا ومن عمل    وحفظه اهللا ورعاه والشكر له ألنه صاحب الفضل فمن ال يشكر الناس ال                 
األعمال اخلالدة تسجل له هذه األعمال وتبقى نرباساً يضيء طريقه إىل اخلري، شكراً لكم مجيعاً والسالم                

 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

الكلمة اآلن لسعادة الدكتور حممد عادل قاري، أمني عام جلنة التنشيط السياحي            :  عريف احلفل 
 .بالطائف، والباحث السياحي املعروف" الرياض"يف الطائف، ومدير مكتب جريدة 

 

  ))كلمة سعادة الدكتور حممد عادل قاري(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا               

 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 أود أن أحتدث عنه ذو      حىت ال أتعرض لسهام نظرات مدير اجللسة سأختصر، فاملوضوع الذي          

شقني، شق يتعلق مبضيفنا رجل األعمال الشيخ عبد املقصود خوجه، مل أسعد أنا شخصياً حبضور هذه                 
االثنينية من قبل ولكن مبا أنين أعمل يف جمال يهتم بالسياحة وحنظى بدعم من الشيخ عبد املقصود                   

 قبوالً ولكن حىت إذا مل يلق القبول فأيضاً         خوجه يف هيئة التنشيط السياحي، أقترح عليه اقتراحاً قد يلقى         
له الشكر على دعمه ومساندته حملافظة الطائف من خالل ما تقدمه من نشاط سياحي، هذا اللقاء الذي                 



يقيمه سعادة الشيخ أعتقد أنه سيكون أيضاً عامل جذب سياحي للطائف إذا كان من املناسب أن ينقله                 
 وهو عاشق للطائف كما أعلم، وأمتىن أن يلقى هذا االقتراح           على األقل يف فصل الصيف إىل الطائف،      

 .القبول من سعادته
الشق الثاين الذي يتعلق باألستاذ حممد املنصور الشقحاء، فأنا أعرفه منذ عدة سنوات ولكنه                
مارس معي دوراً سلطوياً وهو دور األب يف كل ما نستشريه فيه، رغم أنين أزعم بأنه ال يكربين                     

 هي سلطة األب والذي ال يعصي أباه، فكانت يل معه بعض املواقف اليت أود أن أحتدث                  كثرياً،ولكن
األستاذ حممد الشقحاء هادئ هدوء غريباً حىت يف بعض األحيان يستفزك عندما جتلس              :  عنها بسرعة 

معه، عندما حتدثه طويالً عن فكرة معينة يصمت فتظن أنه ليس معك بل هو يف جمال آخر، عندما تريد                    
 تغادر يصفعك مبجموعة من الكلمات اليت قد تدفعك إىل األمام وقد تردك إىل اخللف، ولكنها يف                  أن

معظم األحوال كانت دافعاً وحافزاً يل وملن كانوا جيلسون معه يف املوقع الذي ارتضاه لنا مجيعاً كزمالء                 
 . له

 لعشرين عاماً وكادت    األستاذ حممد الشقحاء أذكر أنه غضب مرة واحدة يف معرفيت به اليت متتد            
أن تنتهي بصفعة األب، ولكن كان االبن خفيف الشمائل فهرب قبل أن يقتص منه، عندما كنت يف                   
مرحلة املاجستري أدرس يف علم النفس قبل عدة سنوات، صارحت األستاذ حممد بأنين أريد أن أدخل يف                 

ته ليكون الضحية األوىل، فوافق     جمال كتابة إسقاط نظريات علم النفس على األدب وعلى األدباء فاختر          
على ذلك ولكن بعد أن عرف ما تتضمنه األوراق األوىل استشاط غضباً وهو ما مل نعرفه عنه فتحول                   

 .اهلدوء إىل عاصفة ولكنها رجعت إىل هدوء آخر له طعم مميز
األستاذ حممد الشقحاء كانت يل معه بعض التجارب عندما كنت أعلق أو استدعى ليس بصفيت               

باً ولكن بصفيت يف بعض األحيان من املسامهني يف تنظيم األمسيات، فكنت أحظى ببعض احلظو من                 أدي
املنظمني بأن أعلِّق على بعض املنتديات، وخاصة لألستاذ حممد الشقحاء فكنت آخذ حقي منه وزيادة                

الشقحاء من خالل   على املنرب، إذ ال ميكن أن يكون معي أمام احلضور إال رؤوفاً رحيماً، فاألستاذ حممد                
ما حاولت أن أقوم به من دراسة أنه رجل سهل الكلمة، مع بعض اجلزالة يف بعض األحيان، ولكنك                   
تغوص يف بعضه يف أحياناً أخرى يف الفكرة اليت يريد أن يوصلها لك، فتتوه فال تدري إىل أي املشارب                   

يعتربها نوعاً من عدم الفهم لقصور      يقودك، وقد يعتربها بعض األدباء ميزة، وبعض املستعجبني مثلي قد           
 .من املتلقي من أمثايل

عموماً أستاذي األستاذ حممد الشقحاء له فضائل كثرية يف حمافظة الطائف، فهو ممن كان خيتار                
للجنة التنشيط السياحي من نكرمه من األدباء واملفكرين واملثقفني، فكان اختياره دائماً ال يعتمد على                

ا يعتمد على ما يراه يف الواقع من إنتاج أديب وثقايف يستحق التكرمي، أيضاً هو                املزاج الشخصي، وإمن  



عضو معنا منذ سبعة عشر عاماً يف جلنة التنشيط السياحي له دور مميز يف اختيار الربامج الثقافية اليت                    
لرياض، تقام سواء يف نادي الطائف األديب أو يف غريه، وال زال يتواصل معنا رغم انتقال عمله إىل ا                   
 . وهو ليس طائفي اهلوى فقط ولكن أزعم بأن اهلوى يسكن يف قلب أديبنا األستاذ حممد الشقحاء

 .وشكراً والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

إذن مسك اخلتام لكلمات أصحاب السعادة املتحدثني قصيدة شعرية للشاعر           :  عريف احلفل 
 .حممد مسير مبارك، فليتفضل

 

  ))ألستاذ مسير مباركيكلمة سعادة ا(( 
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، مل أكن أعلم عن هذا التكرمي إال ليلة البارحة حينما أخربين                 
زميلي وصديقي األستاذ سعد الشهري ومل أمتكن من كتابة شيء إال حينما كنت يف الس قبل ايء                  

 .إىل هذا املكان فكتبت سبعة أبيات فقط
الـــشقحاُءعـــرف الـــضوُء أنـــه 

                                                            . 

مـــنذ أن كوثـــر الـــيقني احلـــداُء 
. 

بـــرؤاه املـــثقفون استـــضاءوا  
                .                                             

 جنمـــاًفتجلَّـــى يف ســـدة الوعـــي 
. 

وإذا قـــص تـــومض األشـــياءُ  
                                                            . 

ــه حــ   ــىن شخوص ــو أس ــروىه ني ي
. 

ل أبــــاً يستــــضيئُه األوفــــياُء
                                                            . 

ــا   ــضى أبان ــيما م ــان ف ــا زا.. ك وم
. 

ــــــساآلالءضــــــمرياً ون كُه
                                                            . 

ــيب   ــن الط ــى م ــياة أذك ــرفته احل ع
. 

داع واســـتأثرت بـــه العلـــياءُ  
            .                                                 

كوكبـــته الـــسنونُ يف فَلـــك اإلب 
. 

ــياء   ــرميه األدعـ ــواكب تكـ مل يـ
                                                            . 

ــرجلَّ   ــل م ــىت رج ــزيف ح ــى ال عل
. 

 

 .شكراً
وبعد أيها السادة فلنستمع سوياً إىل فارس اثنينية هذا األسبوع، األديب والكاتب          :  عريف احلفل 

 .والقاص والشاعر األستاذ حممد املنصور الشقحاء، فليتفضل
 

 )) كلمة فارس االثنينية سعادة األستاذ حممد الشقحاء(( 

 :بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
بني يدي االثنينية يأيت الثناء لصاحبها سعادة األخ عبد املقصود خوجه، الذي أثرى الساحة                
الثقافية بربنامج متنوع، وجد فيه الضيوف والرواد زادا غنيا ومفيدا، والليلة وأنا بني يديكم من خالل                



ليت ما زالت يف بدايتها وأنا يف العقد السادس من العمر، وركضي مع الكلمة والفكرة                جتربيت األدبية ا  
جتاوز العقود األربعة، وكما هي عاديت يف املناسبات السعيدة والثرية أفضل االستماع ألخويت الكرام،               

 اإلنصات،  هلم أثرهم يف جتربتهم الفكرية واألدبية من خالل املسامهة واملشاركة، فال حترموين من لذة              
وهنا شخصيات عرفتها عن قرب، وأخرى أيضاً عن قرب وإن مل نلتق، وإنين مرة أخرى أثين على                   
أفضال الشيخ عبد املقصود خوجه، ودوره يف أن تكون لالثنينية كتاب وعنها إصدارات، حىت ال يضيع                

 .تارخينا الفكري وختتلط الصور
ضل أوالً من خالل كلمة ال أستطيع أن أصفها         األخوة الذين أكرمونا بالتعليق أو باحلديث والف      

للشيخ عبد املقصود خوجه خاصة وهو يتحدث عن هم املفكر واملثقف وهاجس الوطن، وعنايته                 
باألدباء والعلماء واملفكرين، ال شيء عندي ولكن كتعليق على كلمة الدكتور عبد اهللا مناع أنا مل                  

تفكريي وهواجسي مع نفسي إىل اإلحباط       أعرض مكتبيت للبيع فقد مع األسف الشديد وصلت ب          
:  كان يقول  - رمحة اهللا عليه     -كما قال املرحوم حممد حسني زيدان       "  دفّانة"من ساحة ثقافية    "  القرف"و

إذا مل لك نفسك بالكتابة واملتابعة والبحث والتواصل وجلست يف بيتك ينساك الناس، ساحتنا مع                
 متقطع غري متواصل على مر مخسة أو عشرة عقود وصلنا إىل             وتارخينا الثقايف "  دفّانة"األسف الشديد   

التسجيل والكتابة واملطابع وجند أن مخسة قرون مرت بنا الدراسات الالحقة ال تتذكر ما سبقها وال                 
 . يتعب الباحث نفسه الغوص يف هذه الثروة اهلائلة تمع وألمة هلا تارخيها

 اخلطأ يف االثنينية من خالل كتاب االثنينية          األستاذ الشيخ عبد املقصود خوجه تالىف هذا       
وإصداراا جتد االثنينية موسوعة راصدة للحاضر وسوف تكون شاهدا للمستقبل على أن يف هذه األمة               
أشخاص أو أفراد يهمهم أن يكون لنا صوت، على كل نشكركم ونشكر الشيخ عبد املقصود خوجه،                

 . وأقول لكم شكراَ لكم وال أكثر
 .ليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم ع

 

وردتنا جمموعة كبرية من األسئلة لسعادة فارس االثنينية األستاذ حممد املنصور            :  عريف احلفل 
الشقحاء، وقبل طرح األسئلة وردتنا كُليمة بسيطة من فضيلة الشيخ الداعية اإلسالمي املعروف الشيخ              

 :حممد علي الصابوين، يقول فيها

  ))مد علي الصابو�يكلمة سعادة الشيخ حم(( 
حممد املنصور األديب واألستاذ نصر اهللا به القصص والفن واألدب، ومسا به يف أفق الفضيلة اليت                
كادت تضيع يف زمن أصبح بعض أدعياء األدب خيصون الفن باهلبوط إىل مستنقع الرذيلة حول اجلنس                

القات اجلنسية اليت بط بشبابنا إىل      وتعرية املرأة وكأن القصص ال يسمو وال حيلو إال إذا ربطناه بالع            



اهلاوية، نأمل من أديبنا الكبري ومن أخوته األدباء الظرفاء أن حيلقوا بنا ميا حيقق اهلدف السامي من                   
القَصص املمتع الذي يبين وال يهدم ويعلو وال يهبط وهو الذي يستحق منا اإلعجاب من األديب                   

 ..القاص الفاضل واهللا املوفق
 
 

  )) مع احملتفى بهاحلوار(( 
 :السؤال األول من األستاذ عبد الرمحن مصطفى يقول: عريف احلفل

ما رؤيتكم احلاضرة واملستقبلية ملشروع ثقايف تربوي حضاري ينهض بأمتنا؟ وكيف ننهض            
 بالواقع الثقايف، وما واجب األدباء واملثقفني جتاه مشكالت أمتنا؟

ري خاصة وحنن نعيش شللية بشعة يف الوسط         وحم..  السؤال طويل :  األستاذ حممد الشقحاء  
الثقايف، ولكن من خالل اهلواجس والطروحات اليت تطرحها بعض اجلهات احلكومية وبعض األفراد              
املواطنني وخاصة بعد انتقال اهلم الثقايف واألديب إىل وزارة اإلعالم والثقافة وتوحيد مسار الثقافة يف                 

 .تحققجهة واحدة، هذا قد يكون حلما لعله ي
 

السؤال الثاين احلقيقة من األستاذ عدنان حممد حسن فقي احملامي واملستشار             :  عريف احلفل 
 : القانوين يقول

أال ترى مبوجب خربتك يف األندية األدبية أا أصبحت مقاعد للعجزة وافتقدت دورها              
 املنوط ا؟ وما رأي سعادتكم يف ضمها للجامعات ليتم تفعيلها أكثر؟

األندية األدبية يف بدايتها قدمت الشيء الكثري، ولكن مع األسف            :  مد الشقحاء األستاذ حم 
الشديد بعد مرور أربع سنوات تقريباً بدأ الصراع على املقاعد ما بني أفراد داخل األندية والصحافة أو                 

دباء يف  األدباء واملثقفني خارج األندية، نظام األندية األدبية من خالل مقارنة قمت ا مع أسرة األ                
البحرين ورابطة الكتاب يف الكويت واحتاد الكتاب العرب يف دمشق نفس النظام ولكن من خالل                 
إشراف إدارة األندية األدبية يف الرئاسة العامة لرعاية الشباب خلقت هذا اجلمود واستسلمنا حنن                 

اإلدارة يشكل كل أربع    كأدباء داخل األندية األدبية فَخنا األمانة، مع أنه يف الالئحة هناك جملس               
سنوات من خالل اجلمعية العمومية وال جيدد للعضو يف جملس اإلدارة ألكثر من دورتني، أي أربع                  
سنوات مث أربع سنوات، ولكن مع األسف الشديد تدخلت إدارة األندية العربية بعد تويل األستاذ عبد                

صلت إىل ما وصلت إليه اآلن، ونتوصل       اهللا الشهيب إىل أن جمد بعض املواد داخل نظام األندية، فو           
من خالل ربطها اآلن بوزارة الثقافة واإلعالم أن تعود احليوية إىل األندية األدبية، أما ربطها باجلامعات                



فهذا غري جمٍد ألن األندية األدبية شأن ثقايف أديب فكري ويرتبط باملبدعني كشعراء وقاصني أو مفكرين                
العربية رابطة الكتاب، احتاد الكتاب، األندية األدبية، يف نظام األندية األدبية           مثل نظريها يف بقية األقطار      

أن العضو يدفع رسم اشتراك كبقية األنظمة املوجودة يف رابطة الكتاب يف الكويت أو احتاد الكتاب                 
اك مادة  العرب، لكن اتكالنا على الدعم الذي قدمته الرئاسة العامة لرعاية الشباب شلّ هذه املادة هن               

اجلمعية العمومية وتوظيف بطاقات عضوية لألعضاء أيضاً مل ينفذ ولكن إن شاء اهللا إذا كانت هناك                  
اللجنة القائمة اآلن على دراسة أعضاء األندية األدبية ومشكّلة برئاسة وزير الثقافة واإلعالم تغري أو                

 . شاء اهللاتعيد إشعال الشمعة اليت انطفأت يف األندية األدبية نتمىن ذلك إن
 

 : السؤال من األستاذ علي املنقري يقول: عريف احلفل
ما تعليق سعادتكم على عدم إدراج الشعر الشعيب ضمن فعاليات ونشاطات مهرجان              

 اجلنادرية األديب هلذا العام؟ 
يسأل عنه اللجنة املنظمة، وفوجئت بصراحة بعدم إدراج الشعر           :  األستاذ حممد الشقحاء  

دعو إىل هذا منذ زمن، كنا إذا حضرنا مهرجان اجلنادرية ويف اخليمة اليت جيتمع فيها                الشعيب، وكنت أ  
األدباء يف الفندق كان إخواننا الشعراء الشعبيون أو مبعىن أصح الشعراء العاميون يستولون على اخليمة               

هرجان ويتفردون بإلقاء قصائدهم واحلديث ويتفكهون بأحاديثهم، وإلغاء نشاط الشعر العامي يف م             
اجلنادرية خطوة جريئة وكان املتوقع أن تكون قبل هذا وتكون يف كل فعاليات اجلنادرية، ولكن                  

 .لألسف جاء التنفيذ متأخر وأنا أباركها
 

 :األستاذ عثمان حممد مليباري من مكة املكرمة يقول: عريف احلفل
 لك  كما قرأت "  حكاية حب ساذجة  "قرأت لك قصصاً واقعية يف جمموعتك القصصية         

مل أقرأ لك قصصاً أو جمموعة      :  سؤايل"  الزهور الصفراء "قصص حتليلية يف جمموعتك القصصية      
قصصية تناولت باأللفاظ والعبارات املوسيقية أعين القصة الشعرية، أرجو إذا كتبت هذا اللون              

 من القصة اذكر العناوين واألمساء وإذا مل تفكر يف كتابة القصة الشعرية فما هي األسباب؟
النص خيلق نفسه عندي والقارئ إن كان قارئاً متذوقاً أو قارئاً ناقداً             :  األستاذ حممد الشقحاء  

فيها "  احلملة"يكتشف الشعرية أو عادية النص، ولكن هناك نصوص أخرى خاصة مبجموعيت األخرية              
 .تكثيف وفيها عناية باحلدث أو املضمون، وقد جيد فيها األستاذ عثمان شيئا مما يبحث عنه

 

 : يقول" اليوم"األخ صاحل القرين جريدة : عريف احلفل



من امللفت يف حتليل خطاب الشقحاء الكتايب من خالل ما قرأت له وقرأ غريي انتصاره                
حنن يف زمن و (-رمحه اهللا  -للمرأة واحنيازه إىل اجلنس العطوف على حد تعبري حممد حسن عواد       

ودين اآلن هل ما زال الكاتب منحازاً إىل املرأة كما          والسؤال الذي يرا  )  نطالب فيه حبقوق الرجل   
 عهدناه يف كتاباته؟

ليس احنيازا، أليس يف حياتنا االجتماعية دوراً سلبياً دورها السليب من           :  األستاذ حممد الشقحاء  
خالل البيت أو من خالل أا أم وزوجة حىت أخت يعتربها البعض من األثاث واالبنة أيضاً يعتربها من                  

اث يف البيت، وهذا الدور السليب لألنثى يف حياتنا االجتماعية جعلين أكثف احلديث عن املرأة رغم                األث
أن يل موقف آخر شخصي، وتكثيف الدور السليب حلياة األنثى يف جمتمعنا تكثيف هلذه السلبية حىت                  

 .نقاومها وحىت جتد دورها يف احلياة لتشارك الرجل يف إثراء حياتنا
 

 : يقول" اليمامة"ألخ مشعل احلارثي من جملة ا: عريف احلفل
هناك من يتهم بعض كتاب القصة القصرية السعودية بافتقارهم إىل املقومات األساسية لفن             
القصة القصرية واقتراا من السرية الذاتية أو الذكريات اليت تكتفي بالعرض وال تقدم حلوالً               

 لبعض املشاكل، فما موقفكم من ذلك؟
القصة القصرية هي موقف وانبثاقة وخاصة القصة احلديثة، جتاوزنا          :  د الشقحاء األستاذ حمم 

مرحلة القصة التقليدية اليت هي بداية وعقدة وحل، ويوجد هناك لدينا كتاب ال زالت قصصهم متارس                
البداية والعقدة واحلل والكتاب الذين ينبثقون من فكرة أو من حدث وحيملون هاجساً ومضموناً قد                

 - كما حتدث بعض األخوة      -واضحاً وقد يكون هناك شيء بني السطور، وأنا من أنصار كتابة            يكون  
 .وضع النهاية املفتوحة اليت جتعل القارئ يشاركين يف إجياد حل ملا نعانيه

 

 : الدكتور غازي عوض اهللا يسأل: عريف احلفل
ية يف حرية التعبري    كيف توفق بني حريتك اإلبداعية والتزامك بالقيم االجتماعية والسياس         

عن الرأي والفكر الذي تتناوله يف قصصك ويف مقاالتك الصحفية، ومىت تشعر أن االلتزام                
 بالنظرية االجتماعية يكسر عندك حاجز اإلبداع؟ 

من أول قصة كتبتها أو من خطوايت األوىل أكتب النص مرة ومرتني             :  األستاذ حممد الشقحاء  
مل أفكر يف الرقيب مل أفكر يف اتمع أو يف الصوت الذي يرفضين،             وثالث مرات، ويف اخلطوات األوىل      

أنا عضو يف هذا اتمع وشاهد على قضايانا وعلي أن أكتب إن كنت صادقاً مع نفسي أن أكتب                    
بصدق، ففي بعض نصوصي جتد أنين أعطيت املرأة مكانة أكرب من مكانتها املوجودة يف اتمع تكلمت                



ثرية، بعض نصوصي ومن خالل مفرداا تكتشف أن فيها طرحا سياسيا، خلقت            عن قضايا اجتماعية ك   
يل عاملا خاصا من خالله أكون شخصيايت ومضاميين هذه األشياء تطل من نافذيت أنا الشخصية اليت تطل                 

 .على اتمع وال أترك اتمع يطل على داخلي
 

 :األخ مصطفى عبد السالم يقول: عريف احلفل
د الفنية للتكرار يف قصص القرآن الكرمي؟ وكيف ميكن االستفادة من هذا             ما هي األبعا  

 األسلوب القرآين الفريد؟
هذا يسأل عنه النقاد، وهناك دراسات موجودة يف املكتبة العربية            :  األستاذ حممد الشقحاء  

 أصحاب األخدود، ..  قصة مرمي عليها السالم   ..  تناولت القصص يف القرآن خاصة قصة سيدنا يوسف       
 . وهاجسي ككاتب يكاد يكون يف نصوصه ال أقول أين تأثرت ولكين أنا ابن هذا اتمع

 

 : األستاذ مصطفى عطار يقول: عريف احلفل
هل أخونا األستاذ الشقحاء ينورنا عن أسباب عدم وجود إنتاج األندية األدبية يف خمازن               

اية من أبرز رسالة األندية األدبية يف       بيع الكتب مما أثار حفائظ حميب الكتاب واألدب وهي يف النه          
 بالدنا؟

هذه يسأل عنها دور النشر، من خالل جتربيت مع الزمالء أخواين يف             :  األستاذ حممد الشقحاء  
نادي الطائف األديب اتفقنا مع جمموعة من دور النشر واملكتبات لتوزيع مطبوعات نادي الطائف األديب               

 الكتاب الصادر عن النادي األديب جيب أن يأخذه هدية،           ولكن مع األسف الشديد القارئ يرى أن       
وهذه مشكلتنا فنادي الطائف األديب وصلت كتبه إىل مجيع األحناء من اخلليج إىل احمليط حىت إىل بعض                  
العواصم األوروبية من خالل اإلهداء بسبب تعاون الناشر املثقف أو املوزع املثقف، هذه مشكلتنا                

دبية وكجامعة، اآلن أي كتاب تصدره مؤسسة حكومية فإن الناشر أو املوزع            كأدباء وكتاب وكأندية أ   
ال يعتين بتوزيعه أو رواجه أو توفريه للقارئ وهذه مشكلة رغم الدراسات ورغم احتاد الناشرين العرب                

 هل حنن عامل آخر أو جمتمعنا جمتمع        - ال أدري    -ورغم الندوات اليت أقيمت حول هذا الشيء حنن         
 -اهللا يعطيه الصحة والعافية       -اهلبات والعطاءات، مرة كتب األستاذ عبد الرمحن املعمر          اتكل على   

 جزمة  - أكرمك اهللا    -يقول أحلق رأسي خبمسني رياالً وال أشتري كتاباً بعشرة رياالت، أو أشتري              
 .مبائة ريال وال أشتري كتاباً خبمسة رياالت، هذه مشكلتنا كمجتمع ثقايف

 

نا رسالة قصرية أو كُُليمة لسعادة األستاذ واألديب املعروف والكاتب            وردت:  عريف احلفل 
 :الدكتور عاصم محدان الغامدي يقول يف بدايتها



 

  ))كلمة سعادة الدكتور عاصم محدان(( 

أشكر حلبيبنا الصديق األديب عبد املقصود خوجه تكرميه لرائد من رواد القصة يف بالدنا، ومع                
كرمي األستاذ الشقحاء حول دور حممد عامل أفغاين، وأمحد رضا حوحو سكرتري            أنين اختلفت مع ضيفنا ال    

يف بداياا يف املدينة يف منتصف اخلمسينيات اهلجرية كما اختلف معي حول شاعرية               "  املنهل"جملة  
املرحوم إبراهيم فوده، ولكنين الحظت أن األستاذ الشقحاء إنسان حضاري ومهذب يف ردوده األدبية              

، ذكر زميلنا األستاذ القثامي عدداً من أبناء الطائف الذين شاركوا يف احلياة الفكرية                  والصحفية
واألدبية، ومن باب الوفاء ال بد أن أذكر الشاب الطلعة املرحوم طالع احلارثي الذي سبقنا يف الدراسة                 

قد تويف قبل إمتامه    جبامعة أدنربة باسكتلندا وتويف هناك ورسالته كانت عن األستاذ حممد مندور ناقداً و            
من مالطا، من تالميذ طه حسني      "  كاكية"للرسالة اليت كان حيضرها حتت إشراف املستشرق املعروف         

إىل جانب طالع احلارثي أذكر الزمالء الكرام عايل القرشي، عثمان العييين، ودخيل أبو طويلة، وغريهم،           
 .لذين شاركوا يف احلركة األدبيةوال بد أن نذكر أن دار التوحيد أخرجت مجلة من األدباء ا

 

 :سؤال من األستاذ الصحفي حممد سعد الثبييت من الطائف يقول: عريف احلفل
 كتبت القصة وكتبت الشعر، فمىت تكتب الرواية؟

 .يكفيين أن أكون متزوجا باثنني القصة والشعر: األستاذ حممد الشقحاء
 

 : األخ عبد الرزاق صاحل الغامدي يقول: عريف احلفل
               ض بعض املتحدثني عن قلة ذات اليد لكثري من األدباء السعوديني وهذا صحيح إىل حدتعر
ما، ولكن بالنظر إىل األسعار اليت تكاد تكون خيالية أحياناً، جتعل كثريا من القراء حيجمون عن                 
شرائها، وقد لفت نظري أحد األخوة احلاضرين إىل سعر هذه النسخة اليت بني أيدينا وهي                  

ديب منصور الشقحاء وسعرها مخسة عشر رياالً وهي تقارب ستني صفحة، لذا أريد تفسرياً               لأل
لظاهرة الغالء هذه إلنتاج األدباء السعوديني، فإذا كانوا يشتكون من قلة ذات اليد فنحن معشر               

 القراء نشتكي من هذا الغالء الفاحش؟
 الغالف على أساس أن اموعة خترج       لطباعة هذه اموعة قصة، وأُِعد    :  األستاذ حممد الشقحاء  

يف مائة ومخسني صفحة، من خالل رسوم داخلية وإخراج جيد لأللوان يف صفحة والرسم يعرب عن                  
النص يف صفحة، حىت تصل إىل مائة ومخسني صفحة، كانت اجلهة الطابعة مؤسسة للتوزيع والنشر                 

زان األديب وحذفت الصفحات البيضاء     فجاء السعر على هذا األساس، لكن تدخل األخوة يف نادي جا          



للتوفري، وحذفت الرسومات التعبريية أو التصويرية حىت وصلت إىل هذا احلجم ومع األسف الشديد مل               
يالحظ الطابع حذف قيمة النسخة حىت يتواءم مع احلجم الذي مت امليالد به، وأما السعر فهو فعال                   

سبب تكاليف الطباعة وتكاليف النشر إىل آخره،       مشكلة، مشكلة الكتاب السعودي أن سعره غال، ب       
والشيء اآلخر فإن اإلقبال عليه يكون ضعيفا ومع األسف الشديد يطبع القاص أو الروائي أو الشاعر                

ألفني "  ألف نسخة من ديوانه أو ألفني نسخة مث بعد سنة أو سنتني ترجع النسخ زائدة العدد كأن ترجع                 
آلخر كان هناك دعم من بعض اجلهات احلكومية مثل وزارة التربية           مع األسف الشديد، الشيء ا    "  ومائة

والتعليم واجلامعات اليت كانت تشتري أحياناً نسخا منها لالقتناء وللعرض يف مكتباا ولكن مع                 
األسف الشديد ومنذ عشر سنوات تقريباً توقف هذا العمل مما كان له مردود سيء على الكاتب                   

 .والكتاب على حد سواء
 

 : األستاذ غياث عبد الباقي يقول: ف احلفلعري
هـ ١٤٢٢قرأت الد الرابع يف موسوعة األدب العريب السعودي احلديث الصادر عام             

وكان حول القصة، فهل الدراسة اليت كتبها الدكتور معجب الزهراين كانت وافية وشاملة وهل              
 . بإنصافكم؟ أرجو إبداء الرأيأدت واجبها حنو رجال القصة؟ مث هل قامت تلك الدراسة النقدية

املوسوعة األدبية كفكرة جيدة، ولكن مع األسف الشديد مقدمات          :  األستاذ حممد الشقحاء  
أجزائها مل تكن منصفة سواء كان يف اال الشعري أو يف اال الروائي أو يف جمال الرصد التارخيي أو                   

أسوأ النصوص، مع األسف الشديد، وأيضاً      النقد األديب أو الفين، الدكتور معجب اعترب نصوصي من          
حكم على أعمال جمموعة أخرى من األخوان منهم أشخاص هلم أثرهم يف حياتنا األدبية ولكن هذا                  

ونتمىن أن تأيت دراسات أو تعديالت أو إضافات جديدة كما وعدنا الناشر هلذه املوسوعة وأن               !!!  رأيه
 .املقدمات أو الدراسةتكون هناك طبعات جديدة يعاد فيها صيغة هذه 

 

 : األستاذ أمحد الزهراين يقول: عريف احلفل
والعالقة بني مسحة احلزن يف     )  اليت ذكرت سلفاً  (هل هناك عالقة بني اإلبداع والفوضوية       

 احلملة القصصية وعدم لبس العقال؟
كنت الفوضى، مل تكن حيايت كلها فوضى ولكين أقول أين أرتبك، إذا            :  األستاذ حممد الشقحاء  

ملتزما مبوعد أو مرتبطا بعمل يتصبب مين العرق وأرهق ويصيبين صداعا فلذلك أترك األمور تسري                 
بطبيعتها، ال ألتزم مبوعد رمسي، ال أرتبط بعمل معني، ال ألزم نفسي أمام زمالء وأصدقاء بواجب ولكن                 

ري مربجمة تسري من    أترك األمور تسري طبيعية واحلمد هللا كانت أموري ذا الشكل غري منسقة أو غ               



األفضل إىل األفضل، أما قضية العقال فهذا شيء مل أفكر فيه حىت اآلن، رغم أن الكثري سألين ملاذا ال                    
 .تلبس العقال؟ ولكين مل أفكر يف املوضوع

 

 : الدكتور حممد زايد يوسف يقول: عريف احلفل
باؤنا من هذه   وعصر اإللكترونيات أين يقف أد    ..  يف عصر الفضائيات وعصر اإلنترنت    

التطورات؟ وملاذا مل يستفد مثقفونا من معطيات العصر؟ حيث أن غالبية مثقفينا يعتربون هذه                
 التقنيات طالسم هلم، مل يستفيدوا منها إىل اآلن يف نشر ثقافتنا؟

، جتد كتابنا اآلن    ..ال أدري كيف يا أخي ادخل املواقع األدبية وانظر        :  األستاذ حممد الشقحاء  
وهناك ..  إبداعاته..  أعماله..  الشباب لدى كل كاتب من كتابنا موقع، ينشر نصوصه         خاصة جيل   

جمموعة من األخوان هنا يف جدة عملوا موقعا، فاإلنترنت اآلن صار أكثر من اجلرائد، وجتد النصوص                 
من اململكة العربية السعودية من أقصى الشمال إىل أقصى اجلنوب فتجد أكثر من ألف أو ألفي موقع                  

يف حواري، أديب متخصص، ال أدري هل األستاذ الدكتور زايد تابع هذا الشيء؟ واآلن لنا أكثر من                 ثقا
 !!!!سنتني من خالل املشاركات والصحف تنشر مواقع رموزها والروابط ما أدري

 

 : السؤال األخري ذيل صاحبها ورقته بكلمة حمبك سعد الثقفي، يقول: عريف احلفل
لطائف يف حياة الشقحاء؟ ألن تفكر يف العودة للطائف حني يغلبك ما الذي بقي من ذاكرة ا

 الشوق واحلنني إىل الطائف بعد تقاعدك من العمل مثالً؟
جبال "وغالف اموعة   "  احلملة"الشوق إىل الطائف موجود يف       :  األستاذ حممد الشقحاء  

أتذكر شوارع  والطائف هو زادي الذي إذا جلست لوحدي وأنا كثري اجللوس لوحدي              "  الطائف
الطائف الرملية اليت كنت أركض فيها أيام الدراسة وجباهلا واألصدقاء وحدائقها ولو أن الدكتور حممد               
قاري مل يذكر االسم موقع من عشرين سنة وحنن جنتمع فيه، إذا تضايقنا مما يمارس داخل نادي الطائف                  

اهي يف الطائف وهذا املركاز نتحاور فيه       األديب وأنا أحد أعضائه منارس شغبنا يف خيمة داخل إحدى املق          
ويذكره اجلميع، حىت من أتى باحثا عن حممد الشقحاء أو حممد القاري أو غرينا جيدنا يف هذا املكان وال                   
يزورنا يف منازلنا جمتمع جلستنا هذه انبثقت عنها أغلب جمموعايت القصصية، وبعض الكتابات وبعض               

 ذات يوم يف رصده للحركة الثقافية يف اململكة العربية السعودية           اإلصدارات، حىت الدكتور حيي ساعايت    
اعترب مدينة الطائف من خالل نادي الطائف األديب ودار ثقيف للطباعة والنشر ومطابع الزايدي أا                
أثرت احلياة الثقافية وكانت مدينة الطائف يف ترتيبها الثاين بعد مدينة الرياض، مدينة مكة وجدة                  

هـ فكانت  ١٤٠٥إىل  هـ  ١٣٩٥ورة كان ترتيبهم متأخرا يف وقت من األوقات، من عام           واملدينة املن 



مدينة الطائف تضاهي مدينة الرياض العاصمة يف مطبوعاا ويف إصداراا من خالل نادي الطائف                
األديب ودار الزايدي ودار ثقيف للطباعة والنشر، اليت كان فيها املرحوم عبد العزيز الرفاعي وعبد                 

ن املعمر واألستاذ حممد الزايدي والذي انفصل مؤخراً عنهم، فكانت مدينة الطائف املنتجع                الرمح
الصيفي واملنتجع الشتوي لكثري من كتابنا، الغزاوي له قصائد يف الطائف، حممد حسني زيدان كثرياً ما                

ئف يف الذاكرة   وجمموعة أخرى، الطا  ...  كان يأتينا يف نادي الطائف األديب، الدكتور عبد اهللا مناع          
ولكن مع األسف الشديد ذاكرتنا متسح حبنا هلذه املدينة وأمتىن أن ال متسح ذاكريت حيب هلذه املدينة                  

 .أبداً
 

  ))ختام األمسية(( 
األستاذ حممد منصور الشقحاء فارس اثنينية هذا األسبوع شكراً لك على هذا             :  عريف احلفل 

ر حضراتكم بأن ضيف االثنينية القادم إن شاء اهللا هو           احلضور، وشكراً لكم أنتم أيها السادة، نذكِّ       
صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان بن عبد العزيز والدعوة عامة، وال يوجد هلا رقاع دعوة                 

 .كما يذكر الشيخ عبد املقصود ذلك دائماً
 هذا األسبوع   اآلن يقوم صاحب االثنينية الشيخ عبد املقصود خوجه بتقدمي هديته لفارس اثنينية           

 . وهي لوحة االثنينية ذه املناسبة، كما يقدم سعادته لوحة للفنان خالد خضر
والسالم عليكم ورمحة اهللا    ..  شكراً لكم أنتم أيها احلضور وإىل أن نلتقي جمدداً نستودعكم اهللا           

 .وبركاته
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